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Abstract  
 

Title: A school for everyone? Some teacher’s perspective on intercultural pedagogic    

 

Purpose: The purpose with the essay is to examine how some teacher’s works with intercultural 

questions, if they are looking after student’s cultural background, earlier experiences and 

knowledge’s in their teaching. We have formulated three questions whom we want answer to.    

 

Method: The essay began with a theoretical research to get more knowledge of intercultural 

pedagogic. The study part is based on seven interviews in two schools in Södertälje, five with 

teachers and two with assistant principals. The conclusions of our essay are based on the results 

of our study.  

 

Result: The study shows that the two discourses “national self-understanding” and “the 

democratic credot” still lives and compete with each other. School 2 has a more monoculture 

perspective where the teachers emphasize the Swedish languages as a condition for students to 

get through their schooling. School 1 is more interested to emphasize the multicultural where the 

intercultural perspective is something that is clearer. But still none of the two schools have a 

working mother tongue education, though School 1 concentrates on to give their teacher’s 

education in these subjects so that they get knowledge and realise the importance for bilingual 

students to development their mother tongue so that they can development their second language. 

It can be a consequence that the “national self-understanding” stills exits and that student and 

their parents therefore decide not to not have a mother tongue education because they think that’s 

the way to get “better” in the Swedish language.  

  

Keywords: Intercultural pedagogic, intercultural teaching, mulicultural  
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1. Inledning 

I denna uppsats vill vi undersöka hur några SO-lärare förhåller sig till och arbetar med 

interkulturella frågor inom undervisningen. Anledningen till vårt intresse är att vi själva har gått 

den interkulturella lärarutbildningen på Södertörns högskola, vilket har varit värdefullt för oss. 

Det har väckt vårt intresse för hur lärare arbetar med att ta tillvara på elevernas kulturella 

bakgrund, erfarenheter och tidigare kunskaper. Med tanke på det mångkulturella och heterogena 

samhälle vi lever i ställs lärare idag inför stora utmaningar att försöka inkludera alla elever i 

undervisningen. Vi anser att ett interkulturellt förhållningssätt med fokus på att belysa olika 

frågor utifrån bland annat etnicitet, genus och klass är ett verktyg för det.  

 

Uppsatsens första del inleds med en kort bakgrundsbeskrivning till framväxten och behovet av 

den interkulturella undervisningen i dagens skola. Därefter följer uppsatsens syfte och 

frågeställning och en definition av de begrepp som är viktiga för vår uppsats. Uppsatsens första 

del avslutas med de avgränsningar som vidtagits. 

1.2 Bakgrund 

I och med den ökade invandringen på 1960-talet runt om i Europa och inte minst till Sverige blev 

flera länder alltmer mångkulturella.1 Det föll sig naturligt att människor med olika etniska och 

sociala bakgrunder möttes. Det kunde innebära att minoritetskulturen krockade med 

majoritetskulturen, som ibland blev skrämd av det annorlunda och det som inte var igenkännbart i 

den egna kulturen. Majoritetsbefolkningen utgick i sådana fall från sig själv, sin kultur och sitt 

språk, det vill säga utifrån den egna etnocentrismen. Skolan har ändrats mycket sedan början av 

1900-talet. Regeringen har de senaste åren vid olika tidpunkter sagt att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och att detta måste speglas inom utbildningen. Termen ”interkulturellt 

synsätt i undervisningen” infördes av regeringen i 1985 års budgetproposition.2 De senaste åren 

har pedagogiska forskare arbetat inom ett område som kallas för interkulturell pedagogik. Detta 

                                                 
1 Lahdenperä, Pirjo Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 2004 s. 15  
2 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. Värnamo 
1996 s. 282 
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område har tydlig koppling till talet om det mångkulturella samhället.3 Pirjo Lahdenperä var 

bland de första att förespråka detta i Sverige.  

 

Den interkulturella undervisningen bidrar till en process för samhörighet mellan grupper inom det 

mångkulturella svenska samhället och för internationell solidaritet.4 Detta har bidragit till att 

lärare enligt Maria Borgström behöver förnya sin pedagogiska kompetens. Dagens elever 

kommer från olika samhällen och kulturer och har därmed andra referensramar och sociala koder 

än etniskt svenska elever. Lärarna är idag i behov av pedagogisk kompetens för att få insikt och 

förståelse för sina elever och deras tankegångar, för att på så sätt kunna bidra och hjälpa dem i 

deras studier.5 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en del lärare i SO arbetar med interkulturella frågor i 

klassrummet, om de tar tillvara på elevernas kulturella bakgrund, erfarenheter och tidigare 

kunskaper i undervisningen.  

 

Utifrån syftet har följande undersökningsfrågor formulerats: 

 

– Hur arbetar en del SO-lärare med att ta tillvara på elevernas kulturella bakgrund, 

erfarenheter och tidigare kunskaper i undervisningen? 

– På vilket sätt använder lärarna sig av modersmålslärarens kunskaper och erfarenheter i 

undervisningen?  

– Hur ser dessa lärare på begreppet interkulturell pedagogik?  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Interkulturell, mångkulturell, monokulturell  

Interkulturell är en process där människor med olika språk och kulturer påverkar varandra, ett 

förhållningssätt avsett att prägla all verksamhet i skolan. Mångkulturell avser ett samhälle där 

                                                 
3 Lorentz, Hans, Talet om det mångkulturella i skolan och samhället. –En analys av diskurser av det mångkulturella 
inom utbildningen och politik åren 1973-2006 Lunds universitet 2007 s. 15-17 
4 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget 1996 s. 282. 
5 Borgström, Maria, Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen. I Pirjo Lahdenperä (red.). Interkulturell 
pedagogik i teori och praktik 2004 s. 33-37 
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många språk och kulturer finns representerade.6 Med mångkulturella elever syftar vi på personer 

som har insikt i och erfarenhet av två eller flera kulturer, det vill säga flerkulturella elever. 

Monokulturell är motsatsen till mångkulturell och avser ett samhälle där ett språk och en kultur 

finns representerad. 

 

Majoritets- och minoritetsspråk 

”Majoritetsspråk, språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den dominerande 

befolkningsgruppen”.7 När vi i uppsatsen nämner majoritetsspråk syftar vi på det svenska 

språket. Med minoritetsspråk menas motsatsen, det vill säga ett språk som används av 

minoritetsgrupper.  

 
Etnicitet, (etnisk svensk elev) 
 
Med etnicitet syftas på en grupp med samma kulturella identitet, språk, religion och livsstil.8 Vi 

väljer att använda termen etniskt svensk elev istället för svensk elev för att slippa missförstånd då 

termen svensk elev även inkluderar barn som är födda i Sverige men som kan ha annan kulturell 

bakgrund än den svenska.  

 

Etnocentrism  

Etnocentrism innebär, ”benägenhet att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i den 

egna kulturen, dess kriterier eller premisser”.9  

 
Modersmålsundervisning  

Med modersmålsundervisning syftas på undervisning i språk (annat än svenska) som är ett 

levande inslag i en elevs hem. Dess uppgift är att främja elevernas utveckling till tvåspråkiga 

individer med dubbel kulturell identitet.10 Enligt 1994 års kursplaner skall undervisningen främja 

elevernas tvåspråkighet och dubbla kulturella identiteter. Den bedrivs genom 

modersmålsundervisning samt genom studiehandledning på modersmålet i andra ämnen.11 

                                                 
6 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget 1996 s. 282 
7 Nationalencyklopedin, tolfte bandet 1993 s. 628  
8 Lahdenperä 2004 s.17 
9 Nationalencyklopedin, femtebandet, 1993 s. 638 
10 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget 1996 s. 642 
11  Ibid. s. 241  
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Tvåspråkighet innebär att ha två olika språk som modersmål.12 Barn med ett annat modersmål 

än svenska kommer i uppsatsen att nämnas som tvåspråkiga eller flerspråkiga barn.  

 

Assyrier/syrianer  

Vi har valt att definiera termen assyrier/syrianer eftersom den nämns flera gånger i 

undersökningen. 

 

Den kristna folkgruppen assyrier/syrianers ursprungsområde liksom dess rötter finns att söka i 

Mellanöstern. De första assyrierna/syrianerna eller suryoye som de kallar sig själva inom den 

egna gruppen, kom till Sverige år 1967. Den assyrisk/syrianska gruppen är en ganska heterogen 

kulturell grupp som är utspridd i länder runtom i världen. De själva kallar sitt talspråk för suryoyo 

och skriftspråket för arameiska eller suryoyo-kyhobonoyo. Assyriernas/syrianernas egen 

benämning på sig själva är suryoye. Men det råder stor oenighet om vad de skall kallas på 

svenska. En del av gruppen väljer att benämnas för assyrier medan andra väljer att kalla sig för 

syrianer. Orsaken bakom denna namnkonflikt är vilken nationell identitet man anser sig tillhöra. 

De i gruppen som kallar sig assyrier menar att de härstammar från de gamla assyrierna medan 

syrianerna menar att araméerna är deras förfäder.13 Idag bor cirka 40 000 assyrier/syrianer i 

Sverige med ursprung i flera olika länder bland annat Turkiet, Syrien och Libanon. Södertälje 

med sina 80 nationaliteter är en mångkulturell stad som har främst två av de fem erkända 

nationella minoriteter: sverigefinnar och romer. I Södertälje bor det cirka 12 000 

assyrier/syrianer.14   

1.6 Avgränsningar  

När vi i uppsatsen talar om interkulturell pedagogik syftar vi främst på tillvaratagande av elevers 

erfarenheter och kulturella bakgrund i undervisningen. De lärare som har kontaktats för intervju 

arbetar i Södertälje och undervisar i de samhällsorienterade ämnena. Valet av Södertälje beror på 

att det är en mångkulturell stad. Varför vi valde att intervjua SO-lärare beror på att vi själva ska 

bli lärare i SO.  

                                                 
12  Egidius, Henry, Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Studentlitteratur 2006 s. 424 
13 Bozyel, Gabriel, (1995) Den etniska medvetenheten bland assyrier/syrianer. Stockholms universitet.  
14 http://www.sodertalje.se/upload/om_sodertalje/dokument/oh-texter_med_pratmanus.doc 
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2. Teoretiska perspektiv 
I teoridelen redogörs för de teoribildningar och de begrepp som vi byggt vår undersökning på. 

Uppsatsens teoretiska perspektiv går ut på att förklara vad interkulturell pedagogik är, varför och 

hur den kan tillämpas. De teorier och begrepp som är relevanta för denna studie är främst: 

Interkulturell undervisning, Den nationella självförståelsen och Det demokratiska credot. Dessa 

är sedan utgångspunkten för analysen av och slutsatsen i själva undersökningen.  

2.1 Den nationella självförståelsen och Det demokratiska credot 

I nästan 200 år har kopplingen ”ett språk, en nation” varit grunden för den västerländska 

nationalismen. Det svenska språket har länge varit en symbol för landet. Det är med den 

mentaliteten som myndigheterna under lång tid begränsat minoritetsspråkens rättigheter.15 Att 

språket ges en sådan betydelse, görs till särskiljande mellan ”Vi” och ”Dem”. De som inte 

behärskar en ”bra” svenska före en viss ålder kommer aldrig att vara del av den inre kretsen, 

enligt Sjögren.16 Ingegerd Municio talar om två konkurrerande diskurser som har präglat språket 

och tänkandet inom den svenska skolpolitiken. Den ena är ”Den nationella självförståelsen” och 

den andra ”Det demokratiska credot”. Den första diskursen bygger på att ”svenskar” skiljs från 

”invandrare”, vilket leder till inskränkningar av rättigheter för invandrare, medan den andra 

bygger på tanken om lika rättigheter för alla.17 Municio diskuterar skolpolitiken för 

invandrarelever under olika tider, relaterat till diskursen om nationell självförståelse och om 

demokrati. Enligt henne bygger diskursen om ”Den nationella självförståelsen” på uteslutning, 

medan ”Det demokratiska credot” bygger på värdet av att innefatta alla berörda.18 

Hemspråksreformen19 från 1977 gav riktlinjer för invandrar och minoritetspolitiken, 

tvåspråkighet var målet för invandrar- och minoritetselever. Enligt Municio präglas 

hemspråksreformen av ”Det demokratiska credots” diskurs. Invandrar- och minoritetselever 

erbjuds speciella åtgärder för att uppnå jämlikhet med svenska elever inom utbildningen. Vidare 

                                                 
15 Sjögren, Annick, Språket, nykomlingens nyckel till samhället men också en svensk försvarsmekanism. I Annick 
Sjögren, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.), En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt. Mångkulturellt 
centrum. Stockholm 1996 s. 22  
16 Ibid. s. 36 
17 Municio, Ingegerd, Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: nationell självförståelse och demokratiskt 
credo. I Tomas Hammar, Invandring, Forskning, politik. Stockholm: Centrum för invandringsforskning 1993 s. 111 
18 Ibid. s 113-144 
19 En tid efter denna artikel genomfördes hemspråksreformen och termen hemspråk ändrades till modersmål.  
 



 10

lovas de lika rättigheter till språk och kultur och deras föräldrar erbjuds att vara delaktiga i 

skolans beslut menar Municio. Trots de pedagogiska och lingvistiska argumenten, var idén om 

svenskspråkighet ändå styrande för denna politik.20 Municios undersökningar av skolans 

verksamhet på lokal nivå visar att ”Det demokratiska credots” diskurs, den som gav invandrar- 

och minoritetselever rättigheter och som beskrev samhället som mångspråkigt och mångkulturellt 

aldrig kom att dominera. I stället var det ”Den nationella självförståelsens” diskurs som kom till 

uttryck i de förhandlingar och diskussioner där undervisningen utarbetades.21 

2.2 Interkulturell pedagogik  

Till en början var syftet med den interkulturella undervisningen i Sverige att öka förståelsen för 

invandrarnas etniska ursprung för att på så sätt motverka uppkomsten av konflikter. Tanken var 

att det skulle leda till ömsesidig förståelse mellan etniska svenskar och invandrare.22 Den 

interkulturella undervisningen förändrades enligt Pirjo Lahdenperä från att ha varit en 

undervisning för eller om invandrare till att vara ett förhållningssätt som ska genomsyra 

undervisningen i alla ämnen, hela skolans verksamhet och till alla elever.23 När det avser alla 

elever oavsett bakgrund kan ett interkulturellt förhållningssätt göra det möjligt att respekten och 

förståelsen ökar mellan de olika aktörerna som samspelar med varandra, det vill säga läraren, 

eleven, skolan och närsamhället. Interkulturell pedagogik består enligt Lahdenperä av allt ifrån 

interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell forskning.24 Det 

interkulturella synsättet, omsatt i skolans praktik, kan vara vetskapen om att kunskap och lärande 

i alla ämnen måste belysas utifrån flera perspektiv samt med utgångsläge i lärares och elevers 

erfarenheter, upplevelser och förståelse. Det som i första hand utmärker interkulturellt lärande är 

samspelet och kommunikationen mellan människor med olika etniska och kulturella 

bakgrunder.25  

                                                 
20 Munico s. 122-124 
21 Ibid. s. 129.  År 2000 erkändes dock de fem historiska nationaliteterna i Sverige med minoritetsspråken.  
22 Lahdenperä 2004 s.16 
23 Ibid. s.11 
24 Ibid. s.13  
25 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse, Interkulturella perspektiv- från modern till postmodern pedagogik. I Hans 
Lorentz & Bosse Bergstedt (red.) Interkulturella perspektiv- pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: 
Studentlitteratur 2006 s. 28-29. 
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2.2.2 Att utveckla skolan som interkulturell lärande miljö 

Den interkulturella pedagogiken bör genomsyra hela skolans verksamhet och inte enbart något 

som den enskilde läraren använder i undervisningen. Skolan ska enligt Otto Granberg och Jon 

Ohlsson vara en lärande organisation, vilket förutsätter att de medverkande i skolan tillsammans 

strävar och arbetar efter gemensamma mål och mot en utveckling som går i samma riktning.26 

Lärandet sker i samspel med omgivningen, de inblandade i skolan är delar av en större helhet där 

aktörerna tillsammans ska utveckla skolan till en interkulturellt lärande miljö. Skolledningens 

arbete går ut på att leda verksamheten i ett förbättringsarbete. 27 Det hör till rektorns uppgift att 

införa strategier dels om delaktighet, visionsskapande, målhävdande och kompetensutveckling28  

 

När skolan betraktas som en social och kulturell mötesplats, vilken kan skapa, utveckla och 

stärka samhällets demokratiska förmågor, så kan interkulturell pedagogik bli ett viktigt 

instrument för verkställande av den visionen.29 Om man är född i, eller uppvuxen i en 

mångkulturell hemmiljö, med till exempel föräldrar från olika kulturer, förfogar man redan 

automatiskt över en form av interkulturell sensivitet och viljan att lära sig mer om andra kulturer 

finns oftast närvarande. Praktiserande lärare kan i en mångkulturell lärandemiljö möta krav på en 

kunskap om andra värderingar och beteenden som de bara kan få genom utbildning. Utbildning är 

en nödvändig beståndsdel för att kunna vidareutvecklas. Fokus i en utbildning i interkulturell 

pedagogik för till exempel skolans personal, kan inte enbart ligga på att lösa problem orsakade av 

elever, fokus bör lika mycket ligga på att lösa problem orsakade av lärare eller skolledare.30 

Annick Sjögren och Ann Runfors skriver att forskningen är överens om att enstaka studiedagar i 

ett ämne inte räcker för att ge resultat och leda till skolutveckling.31 

 

För att utveckla en meningsfull och givande pedagogik för 2000-talets alltmer flerspråkiga 

befolkning behövs alternativa synsätt som är öppen för kulturella skillnader samtidigt som det 

                                                 
26 Granberg, Otto & Ohlsson, Jan, Från lärandets loopar till lärandets organisationer. Lund: Studentlitteratur 2: a 
upplagan. 2004 s. 135 
27 Utbildningsdepartementet, Lärandets ledare. Stockholm: regeringskansliet 2001: 16 
28 Blossing, Ulf, skolförbättring i praktiken. Lund: studentlitteratur 2003: 70 
29 Lorentz och Bergstedt 2006 s. 114 
30 Ibid. s.126 
31 Runfors, Ann & Sjögren, Annick, Några röster från lärarsidan. I Annick Sjögren, Ann Runfors, Ingrid Ramberg 
(red.) En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt. 1996 s. 16 
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håller sig borta från stereotypisering och segregation.32 Verkligheten runt omkring oss förstås ofta 

i förhållande till hur vi lärt oss att se och förhålla oss till den Andre. Idag behöver lärare i 

mångkulturella skolor både social och interkulturell kompetens. Lärare som arbetar i 

mångkulturella skolor med ”invandrarbarn” har i många fall tendens att betona det som är 

gemensamt och lika samt tona ner etniska och kulturella skillnader. En annan sak som lärarna 

försöker undvika är att särbehandla människor beroende på deras ursprung. Därför väljer de att se 

förbi skillnader som har med härkomst att göra och väljer att lyfta fram likheterna istället.33 

 

Den svenska skolans utbildning fungerar inte för alla elever som den har ett ansvar för. En stor 

del elever som har annat ursprung än det svenska misslyckas i skolan, menar Ann Runfors och 

Annick Sjögren.34De menar även att alla barn är intresserade av att lära sig från början, om 

barnen tappar intresset för lärande, är det enligt Runfors och Sjögren samhällets och skolans fel. 

Vid sådana tillfällen är det viktigt att se över undervisningsmetoderna och innehållet i 

undervisningen. Utgångsläget för innehållet i undervisningen behöver startas utifrån elevernas 

värld eftersom motivationen är viktig för att elever ska lära sig språket menar Runfors och 

Sjögren.35 Interkulturella arbetsmetoder kan leda till att både lärare och elever lär av varandra. 

Det är viktigt att eleverna får känna att deras kulturella bakgrund och tidigare erfarenheter är 

viktiga i undervisningen. Eleverna kan på så sätt utveckla sitt modersmål och känna en stolthet 

över sin kultur och bygga vidare på sina tidigare erfarenheter.36  

2.2.3 Bearbetning av etnocentrism 

Det är enligt Christer Hedin viktigt att i all undervisning uppmärksamma minoriteters vilja att 

behålla sin kultur i ett främmande samhälle. Särskilt viktigt för dessa människor kan vara att 

värna om vissa delar av sin gamla kultur såsom stora högtider.37 En mångkulturell lärandemiljö 

består av människor med skilda kulturella åsikter och värderingar som för det mesta är baserade 

                                                 
32 Obondo 2005 s. 43 
33 Runfors, Ann, Skolan, mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av 
olikhet. I (red.), Annick Sjögren, Ann Runfors & Ingrid Ramberg, En ”bra” svenska? Om språk, kultur och makt. 
1996 s. 47 
34 Runfors & Sjögren 1996 s. 16-17 
35 Ibid. s. 18-21 
36 Rodell Olgac, Christina, Interkulturella arbetssätt i en förberedelseklass- att lära av sina romska och somaliska 
elever. I Monica Axelsson (red.), Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. 1999, s. 67-69. 
37 Hedin, Christer, Att undervisa om en främmande kultur. I Pirjo Lahdenperä (red.) Interkulturella läroprocesser. 
1995 s.49 
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på etnocentriska tankar och beteenden. Det gäller att ta sig igenom ”Vi” och ”Dem” tänkandet 

och styra uppmärksamheten på heterogeniteten bland alla som befinner sig i en mångkulturell 

lärandemiljö. I skolan är det viktigt att möten mellan olika kulturer sker. Genom ett interkulturellt 

lärande kan en utveckling av flerkulturell kompetens ske som är bra för en individ i umgänget 

med andra och i det kommande arbetslivet.38 Om det ska fokuseras på människor med olika 

etniciteter så kan eleverna genom denna förmåga tolka, förstå och även respektera andras 

perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna etnocentrismen. En insikt om varandras 

likhet och olikhet leder i en mångkulturell lärandemiljö till att vi blir medvetna om varandras 

olika sätt att förstå kunskap, lärande, utbildning samt livets mening. Det kan även i ett större 

perspektiv leda till en utveckling mot internationell solidaritet vilket behövs i och med det 

globaliserade samhället där rörligheten mellan människor från olika länder har ökat allt mer. 

2.2.4 Språksocialisation 

Språksocialisation innebär enligt Axelsson den utveckling där ett barn lär sig ett språk. När barn 

lär sig språk i sina hem och närsamhällen lär de sig inte enbart att utöka sitt ordförråd eller hur 

språket är uppbyggt, utan de lär sig även seder, normer och värderingar som råder i deras grupp 

eller familj. 39 Det förekommer även stora skillnader på det sätt som familjer socialiserar sina 

barn i muntlig och skriftlig användning av ett språk. Det kan få negativa följder för eleverna om 

läraren i sin undervisning inte visar hänsyn till att elevernas språksocialisation inte stämmer 

överens med de mönster som dominerar i skolan.  

 

2.2.4.1 Barnscentrerade och situationscentrerade familjer 

Även om det finns stora variationer kan man enligt Obondo urskilja två grupper mellan hur ett 

barn socialiseras in i ett språk, den barncentrerade och situationscentrerade. Det barncentrerade 

förhållningssättet är vanligast bland vita medelklassfamiljer i USA och i Europa. I Sverige ses 

barnet som en självständig individ redan från början, föräldrarna talar, lyssnar och pekar ut saker 

och ting i omgivningen till barnet. Föräldrarnas metoder när det gäller barnens socialisation och 

uppfostran är förenlig med det västerländska utbildningssystemet.40 Människor som kommer från 

                                                 
38 Lahdenperä 2004 s. 18 
39 Obondo, Margaret, Olika kulturer, olika språksocialisation – konsekvenser för utbildning och social integrering av 
invandrarbarn. I Monica Axelssons (red.) Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. Spånga: 
Rinkeby språkforskningsinstitut 1999 s. 36-37. 
40 Ibid. s. 39. 
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kulturer utanför det västerländska samhället samt från arbetarklassområden är inte vana vid att 

ställa didaktiska frågor till sina barn. I situationscentrerade familjer förenklar inte de vuxna sitt 

språk när de talar till små barn, de använder sig av upprepning för att tydliggöra och förklara det 

de vill säga till barnet. Enligt situationscentrerade familjer ska små barn ha en mer passiv roll i 

det sociala umgänget. Det som föredras är att barnet i högre grad observerar och lyssnar till de 

samtal som sker runtomkring.41 I dessa familjer lär man barnet att tala när det blir tillsagt, svara 

på frågor eller följa tillsägelse. Det vanligaste sättet som lärande sker i situationscentrerade 

familjer är genom att barnet iakttar den vuxnes beteende och språk. Barn från medelklasshem 

kommer oftare i kontakt med böcker och godnattsagor i tidig ålder, vilket gör att barnen 

förbereds för skriftspråkets egenskaper och samtal som sker kring det lästa.42 Föräldrarna från 

barncentrerade familjer gör barnen bekanta med färdigheter som är betydelsefulla i skolan som 

till exempel att få information genom att fråga, att utveckla det de vill säga och kunna tala om det 

som är främmande och abstrakt. Det är dessa färdigheter som är viktiga för att nå skolframgång. 

Skolans samtal i största allmänhet är främmande för elever som kommer från situationscentrerade 

samhällen exempelvis användandet av frågor i undervisningen, förklaringar av termer osv. Om 

läraren blundar för att elever kan ha olika språksocialisationsmönster med sig till skolan kan det 

leda till att elevers skolframgång och sociala samspel hotas. Det kan medföra till att eleverna inte 

är aktiva i undervisningen, vilket kan misstolkas av lärare att elever inte hänger med eller att de 

inte anstränger sig tillräckligt.43  

2.2.6 Tvåspråkiga elever  

Barn som är uppvuxna i mångkulturella områden uppfattas i många fall ligga efter etniskt 

svenska barn i skolan. Många lärare har som ambition att lära barnen en ”bra” svenska eftersom 

de ser att många tvåspråkiga elever har stora brister i svenska. Grunden till språkbristerna beror 

enligt lärarna på att eleverna knappt har någon kontakt med etniskt svenskar och det svenska 

språket i sin vardagsmiljö, vilket leder till en utveckling bort från modersmålsklasser och mot så 

språkligt blandade klasser som möjligt i skolan. Lärarna ser elevernas språkbrister som orsak till 

att inlärning och undervisning inte fungerar, menar Runfors. Behärskningen av det svenska 

                                                 
41 Obondo 1999 s. 40-41. 
42 Ibid. s. 42-45. 
43 Ibid. s. 53-56. 
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språket kopplas starkt till barnens chanser att ”klara sig” och ses som nyckeln till fortsatt 

utbildning och till arbetslivet och till en framtid i Sverige, menar Runfors.44 

 

Språkforskning gjord i USA visar att det tar 7-10 år för tvåspråkiga elever som har läst alla 

ämnen på engelska att nå samma nivå som enspråkiga elever i alla skolämnen.45 Ett villkor för att 

de ska klara det är att eleverna får stöd i ämnesinlärningen på sitt modersmål. Dessa elever gör 

oftast stora framsteg i de lägre klasserna, vilket gör att lärare kan tro att de inte längre behöver 

andraspråksundervisning. I högre årskurser blir ämnesinnehållet svårare, uppgifterna mer 

komplexa vilket kräver ett mer abstrakt tänkande och det är då de språkliga luckorna blir 

tydligare och utvecklingen går långsammare. Flertalet av dessa elever når oftast inte den nivå 

som de egentligen ska ligga på med tanke på deras ålder om de inte får stöd på modersmål i 

hemmet för att kunna utveckla sitt tänkande och lärande. Utvecklingen av ett barns tänkande och 

lärande går långsammare om barnen enbart får undervisning på sitt andraspråk. Forskarna slår 

fast att ju grundligare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på modersmålet, desto 

snabbare uppnår hon framsteg i andraspråket.46 För att elever ska utveckla språk och ämne bör 

lärare känna till processen för andraspråksinlärning.  

 

Enligt studier på området är situationen för de tvåspråkiga eleverna inte jämlik inom skolan när 

det gäller skolframgång, framtida studier, språkfärdighet i svenska och läsförmåga. Om en elev 

som har annat modersmål än svenska endast har möjlighet att få ämneskunskaper på ett andra 

språk som hon inte behärskar bra, ställer det stora krav på läraren. Lärarna måste stödja 

ämnesinlärningen genom omväxlande arbetsformer och skapa gynnsammare förutsättningar för 

andraspråkselevernas förståelse och deltagande i undervisningen.47 Om skolan har ett bra 

samarbete med elevernas familjer stärker det både elever och föräldrar. Samarbetet med 

föräldrarna är betydelsefullt i utvecklingen av eleverna, på så sätt kan läraren få föräldrarna att 

                                                 
44 Runfors, Ann, Skolan, mångfalden, jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av 
olikhet. I (red.) Annick Sjögren, Ann Runfors, Ingrid Ramberg, En ”bra” svenska. Om språk, komma, kultur och 
makt. 1996 48-57 
45 Axelsson, Monica, skolframgång och tvåspråkig utbildning. I Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), 
Svenska som andra språk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur 2004 s. 517 
46 Ibid. 2004 s. 518 
47 Axelsson, Monica, Lennartson- Hokkanen, Ingrid, Sellgren, Mariana, Den röda tråden. Utvärdering av 
Stockholms stads storstadssatsning – målområde språkutveckling och skolresultat. Spånga: Rinkeby: 
Språkforskningsinstitutet 2002 s. 19-21 
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stödja eleven i dess utveckling. Det svenska samhället visar prov på en kluven inställning till att 

riktigt utveckla flerspråkiga barns chanser till skolframgång.48  

2.2.7 Läroplanen och interkulturell undervisning 

När Skolverket 1991 tog sig an det nationella ansvaret för skolutvecklingen har det blivit ännu 

klarare uttryckt, att undervisningen ska ha ett interkulturellt perspektiv. Detta synsätt finns med i 

läroplaner och kursplaner och Skolverket har också utarbetat kommentarer till läroplanerna där 

detta förs fram.49 I förslaget till de nya läroplanerna ses internationalisering som ett medel där 

interkulturell undervisning ska kunna skapas.50  

 

       Tabell över Lpo 94 

Lpo 94 
 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörigheten över 
nationsgränserna ställer högre krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. 
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligen i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med 
täta kontakter över kultur och nationsgränser.  
 
Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 
behandling. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser 
 
Undervisningen ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  
 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att det förs fram.51  
 

 

Även om lärarna inte alltid är medvetna om begreppet interkulturell undervisning finns det 

mycket i Läroplanen och kursplanerna för SO-ämnet som påtalar det. Ett interkulturellt 

                                                 
48 Axelsson, Lennartson- Hokkanen, Sellgren, 2002 s. 52-56 
49 Skolverket rapport nr 194., Gemensamt ansvar. Skolverkets arbete med frågor kring undervisning för elever med 
invandrarbakgrund. 2001 s. 18.  
50 Lorentz & Bergstedt 2006 s. 23 
51 Lärarens handbok 2002 s. 9-12 
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perspektiv i historieämnet kan exempelvis innebära att ”belysa likheter och skillnader mellan 

olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald.”52 Det interkulturella perspektivet i 

religionsämnet medverkar till att eleverna får ökad förståelse för olika kulturer och traditioner 

vilket i sin tur ger en grund för att bemöta främlingsfientlighet.53 Ämnet samhällskunskap bidrar 

till ökad tolerans och förståelse för oliktänkande, samt motverkar och tar avstånd från olika 

former av förtryck och rasism.54 Det interkulturella perspektivet bejakar mångfald och motverkar 

likhetstänkande samt ger utrymme för bearbetning av den egna etnocentrismen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=20
87  
53http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=20
87 
 
54http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=24&skolform=11&id=3887&extraId=20
87 
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Skrivbordsundersökning 

Intervjuer  
 

Forskningsmetod 

Urval 

Etiska överväganden 

Datainsamling 

Tolkning 

Tillförlitlighet  

3. Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av vår syn på vetenskap 

och forskning och vilken forskningsmetod som uppsatsen baserats 

på. Därefter följer en redogörelse för hur datainsamlingen gått 

tillväga och bearbetats. Avsnittet avslutas med en granskning av 

uppsatsens tillförlitlighet. Figuren illustrerar dispositionen av 

metodavsnittet. 

3.1 Forskningsmetod 

Vår syn på vetenskap och forskning är att vetenskapen söker 

sanningen samtidigt som den ständigt går framåt. Att vetenskapen 

ständigt går framåt innebär inte bara att nya fakta frambringas, utan 

förutsätter också att gamla förkastas.55 Utvecklingen måste 

behandlas som något unikt för varje enskilt samhälle, det som 

genom tiden har förändrats är snarare vetenskapens logik, dess 

metoder, begrepp och sanningar. Bestående är dock att människor 

från Antikens tid fram till den moderna tiden strävat efter att söka 

kunskap och sanning.56 Det här innebär, enligt vår mening, att den 

vetenskap som ses som sann idag kanske inte alls är sann i 

framtidens samhälle. Analysen och slutsatsen som utförs i denna 

uppsats gäller således bara för de intervjuade lärarna som ingår i 

undersökningen. Det vi har fått kunskap om, till exempel på kurser i 

högskolan, påverkar hur vi analyserar undersökningen och 

slutsatserna vi tar i uppsatsen.  

 

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning uppfattas som en 

forskningsmetod där språket används som verktyg för att försöka förstå människan till skillnad 

från en kvantitativ forskning som lägger vikt vid kvantifierbar data.57 Den kvalitativa metoden är 

                                                 
55 Molander Joakim, Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och begrepp. Lund: studentlitteratur 2003 s. 12 
56 Ibid. s. 13 
57 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. Lund: Studentlitteratur, 2 upplagan. 1994 s. 26-28 
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mest lämplig eftersom undersökningen baseras på sju djupintervjuer där fokus kommer att ligga 

på analys och tolkning av materialet. Vid använder oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden 

som går ut på att vi tolkar alla kulturprodukter utifrån en kulturellt given förförståelse.58 För att 

förtydliga resultaten gör vi en jämförelse mellan de undersökta skolorna. Vi har använt oss av en 

induktiv metod, då resultaten av undersökningen ligger till grund för de slutsatser som görs.59  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Innan genomförandet av intervjuerna inleddes en skrivbordsundersökning där sekundärdata 

söktes om ämnet interkulturell pedagogik i litteratur som behandlar ämnet. Anledningen var att 

öka kunskapen om interkulturell pedagogik, formulera syfte och frågeställningar samt efterforska 

relevanta teorier för uppsatsen. Det betyder mycket för resultatet av intervjun om forskaren innan 

förberett sig genom att skaffa förkunskap om ämnet för undersökningen.60 Litteratur söktes i 

Södertörns högskolas bibliotekskatalog, där sökord som användes för att frambringa fakta om 

ämnet bland annat var: interkulturell pedagogik och interkulturell undervisning. Eftersom vår 

lärarutbildning har genomsyrats av en interkulturell profil har det hjälpt oss i litteratursökandet, 

då vi gått tillbaka till gamla kurser och lånat böcker som har passat vår undersökning. 

 

Utifrån förstudien genomfördes undersökningsdelen som innefattade primärdata i form av sju 

intervjuer. Med intervju syftar Birgitta Kullberg på samtal som har förberetts och planerats av 

intervjuaren. Intervjuaren har även till uppgift att leda samtalet genom att ställa frågor. Intervjun 

är en speciell form av samtal med det särskilda syftet att samla in information. Inom den 

kvalitativa forskningen är det vanligt att använda sig av intervjuformen för att synliggöra 

människors tankar och uppfattningar om saker och ting.61 Vi hade innan intervjuerna förberett 

frågor som sedan ställdes till intervjupersonerna men hade inte för avsikt att vara helt låsta vid 

våra frågor. Det innebar att vi hade en låg grad av strukturering och vid behov ställdes därför 

följdfrågor.62 Vi följde dock en intervjuguide som innehöll teman för vår undersökning och i 

vilken ordning de under intervjun skulle tas upp, grundläggande frågor fanns alltså som bas. Utan 

detta är sannolikheten att forskaren får spontana och oväntade svar från intervjupersonen och 

                                                 
58 Molander 2003 s.166 
59 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 2 upplagan 2004 s.54 
60 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 1997 s. 119 
61 Kullberg 2004 s. 109 
62 Patel & Davidson 1994 s. 60-61 
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tvärt om: ju mer strukturerad intervjun desto större är sannolikheten att det senare under 

analysdelen blir lättare att strukturera intervjun.63  

 

Det var planerat att vi skulle registrera våra intervjuer genom en bandspelare. Fördelen är att 

intervjuaren i det fallet kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.64 Det finns en 

mindre risk att missa viktig information, speciella fraser och intervjupersonens egna uttryck, 

vilket kan bli i fallet vid anteckning. Det är viktigt att intervjuerna sedan så snabbt som möjligt 

transkriberas i textform och att texterna sedan används i den fortlöpande analysen.65  

 

Vid de två första intervjuerna hade vi ännu inte tillgång till bandspelare men hade hört att en 

MP3-spelare skulle fungera lika bra. Tyvärr upptäcktes i samma stund som den första intervjun 

skulle börja att MP3-spelaren var full, därför blev vi tvungna att anteckna. Men de resterande fem 

intervjuerna spelades in genom en bandspelare. Intervjuerna varade mellan 20- 30 minuter. De 

antecknade intervjuerna tog längre tid, cirka 40 minuter.  

 

Alla intervjuer ägde rum i respektive skola på den bestämda tiden vi kommit överens om. Den 

biträdande rektorn på Skola 2 ringde i sista sekund och meddelade att han inte kunde komma då 

han fått punktering. Vi hade under väntetiden kommit i kontakt med den andra biträdande rektorn 

och frågade henne om hon hade tid att ställa upp för en intervju. Eftersom det inte fanns någon 

bakomliggande tanke vid valet av den första biträdande rektorn, gick det lika bra med den andra 

rektorn som var villig att ställa upp. 

3.3 Urval och deltagare 

I urvalet av våra intervjupersoner tog vi kontakt med två personer som hade läst på 

lärarutbildningen på Södertörns högskola, som numera arbetar i de skolor vi i uppsatsen valt att 

kalla Skola 1 och Skola 2. Med hjälp av dessa personer kom vi i kontakt med våra andra 

intervjupersoner. De två skolorna i Södertälje är mångkulturella skolor och passade därmed det vi 

hade för avsikt att studera. Tanken i början var att intervjua fyra lärare, två från varje skola och 

eventuellt skolledningen i vardera skola. Men det visade sig att fler lärare blev intresserade av att 

                                                 
63 Kvale 1997 s. 121-122 
64 Ibid. 147 
65 Kullberg 2004 s. 121 
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bli intervjuade, tack vare de två lärarna vi först hade kontakt med. Det genomfördes även två 

intervjuer med de biträdande rektorerna på vardera skolan. I slutändan hade vi intervjuat två 

lärare och en biträdande rektor på Skola 1 och tre lärare och en biträdande rektor på Skola 2. Vi 

försökte få tag på en tredje intervjuperson i Skola 1, SO-lärare i en helklass eftersom de två 

tidigare intervjupersonerna på den skolan hade hand om mindre grupper. Olyckligtvis lyckades vi 

inte av olika orsaker. 

 

Deltagarna i uppsatsens undersökning:  

 

Skola 1    Skola 2  

Leyla, SO-lärare i förberedelseklass  Rima, SO-lärare, mellanstadiet 

Lena, SO-lärare i särskild undervisningsgrupp Viktor, SO-lärare, högstadiet 

Bengt, biträdande rektor   Olle, SO-lärare, högstadiet 

    Eva, biträdande rektor 

3.3.1 Etiska överväganden 

Enligt personuppgiftslagen ska man vara försiktig med hanteringen av de intervjuades 

personuppgifter så att deras integritet inte kränks.66  Därför kommer vi av respekt för de personer 

som ska intervjuas inte lämna ut några personuppgifter, utan de ska hållas konfidentiella.67 Vi har 

därför i uppsatsen använt fingerade namn på intervjupersonerna samt valt att kalla de två 

skolorna vi genomfört intervjuerna i för Skola 1 och Skola 2. 

3.4 Tolkning av intervjuerna  
Det är inte vanligt att intervjuer idag analyseras direkt från bandinspelningar utan intervjun skrivs 

oftast ut till text.68 Våra inspelade intervjuer transkriberades ordagrant och det arbetet var väldigt 

tidskrävande. Efteråt kändes det ändå bra eftersom vi genom vår intervjuguide hade en röd tråd i 

svaren vi fått, vilket var något som underlättade i redovisningen av resultatet. Utskrifterna låg 

alltså till grund för bearbetningen och resultatredovisningen. När materialet är tillgängligt för 

analys ska överflödigt material som avvikelser och upprepningar bort och skilja mellan väsentligt 

                                                 
66 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000342/Personuppgifter_7.pdf  
67 Patel & Davidson 1994 s. 63 
68 Kvale 1997 s.147 
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och oväsentligt.69 Det är något vi tagit till oss då vi utelämnat upprepningar och ord som ehh, aa, 

mm och information och sådant som inte varit relevant för undersökningens syfte. Genom att 

redovisa citaten i undersökningsdelen vill vi ge läsarna en chans att själva läsa och bilda sig en 

uppfattning om det intervjupersonerna säger.  I fråga om utskriftens reliabilitet och validitet kan 

denna text betraktas som det enda pålitliga empiriska datamaterial, men i själva verket är den en 

konstruktion av en muntlig kommunikationsform som blivit skriftlig. Varje renskriven text från 

en kontext till en annan för med sig en rad bedömningar och avgöranden.70 Detta tar oss till 

avsnittet om hur stor tillförlitligheten av denna uppsats och dess resultat är.  

3.6 Tillförlitlighet 
En fråga som ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara.71 

Inledningsvis funderade vi över hur många intervjuer som skulle ingå i studien. Till en början 

hade vi tänkt intervjua fyra lärare och eventuellt personer från skolledningen. Det blev fem lärare 

och två biträdande rektorer. Genom intervjuer med en biträdande rektor på vardera skolan fick vi 

en insyn över skolans arbete utifrån ett mångfaldsperspektiv. Detta har därmed gett oss ett 

omfångsrikare material och en fördjupad förståelse för om vi enbart skulle intervjua fyra lärare. 

Slutsatserna som vi har dragit i uppsatsen är baserade på det som framkommit i de genomförda 

intervjuerna. Vår avsikt har inte varit att ge en generell bild av hur lärare ser på interkulturell 

undervisning och vi är därför medvetna om att studien inte på något sätt är representativ för lärare 

i allmänhet. Kvale menar i sammanhanget att kvalitativa forskningsresultat inte ska generaliseras, 

utan varje situation är unik och varje fenomen har sin inre struktur och logik.72  

                                                 
69 Kvale 1997 s.171 
70 Ibid. s.149 
71 Ibid. s.207 
72 Ibid s. 207 
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4. Undersökning 
Undersökningsavsnittet består av en sammanställning av samtliga sju intervjuer som genomförts. 

Intervjuerna redovisas i sin helhet uppdelade efter vilken skola lärarna och rektorerna jobbar i 

samt utifrån de teman som legat till grund för intervjuerna. Avsnittet avslutas med en jämförelse 

mellan de två skolorna.      

4.1 Skola 1 

Området som skolan ligger i har ofta figurerat på Länstidningen och DN, samt TV nyheterna. Det 

som skrivs om området är oftast kopplat till problem av olika slag, som exempelvis olika former 

av brott samt att människorna i området inte behärskar det svenska språket, vilket ses som ett 

stort problem. Media förmedlar oftast en mörk bild av området och detta kan leda till att 

människor som inte har satt sin fot på stadsdelen får en negativ bild av området. En av oss hade 

tidigare inte varit på den här skolan. Hon utgick ifrån att miljön i skolan skulle vara sliten och 

nerklottrat, men den bilden stämde inte alls och hon blev glatt överraskad över hur fräsch och ljus 

skolan var, inget klotter syntes någonstans. Den bild hon hade av skolan var färgad av den bild 

som media oftast ger av stadsdelen.  

 

I de lägre åldrarna, i förskoleklassen och i årskurs 1-3 finns inga etniskt svenska barn där 

majoriteten är assyrier/syrianer och irakiska barn. På mellanstadiet finns enligt den biträdande 

rektorn någon enstaka elev som är etniskt svensk. På högstadiet (7-9) ser det annorlunda ut, då 

skolan har andra upptagningsområden vilket innebär att skolan får en annan elevsammansättning. 

Skolan har då ungefär hälften etniskt svenska barn och hälften mångkulturella elever. Begreppet 

kring vad som är svenskt kan diskuteras eftersom skolan har väldigt många assyriska/syrianska 

barn som är födda i Sverige men som har en annan bakgrund, berättar den biträdande rektorn. 

Under de senaste åren har stadsdelen tagit emot en stor andel flyktingar från ett flertal länder, 

denna utveckling märks även på skolan. Det finns två grupper på högstadiet, en i mellanstadiet 

och en jättestor i F-3. De flesta är irakiska barn, i högstadiet är två elever från Brasilien, en 

polack, en ryss. 
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4.1.1 Leyla 

Leyla, som är SO-lärare, tar emot oss nere vid skolans stora entré och hälsar oss välkomna dit. 

Hon berättar för oss att hon precis har haft sin sista lektion och behöver en kopp kaffe innan vi 

ska sätta igång med intervjun. Vi upplever att atmosfären i personalrummet är välkomnande och 

glad, lärarna verkar ha bra kontakt med varandra. Vi berättar för henne att känslan vi har fått av 

den korta stunden vi vistades i personalrummet är att lärarna verkar trivas bra ihop. ”Det säger 

mycket om hur skolan är”, säger Leyla. Hon har arbetat sex och ett halvt år på den här skolan, i 

en förberedelseklass73 där det finns sex olika nationaliteter representerade. Det är barn från Polen, 

Ryssland, Sierra Leone i Afrika, Tyskland, Brasilien och Irak. 

 

Undervisning i mångkulturella klasser 

Det Leyla upplever som frustrerande i sin undervisning är att eleverna har olika skolbakgrund, 

vilket gör att det blir svårt att hitta lämpligt material som ska passa alla elever i klassen. Vissa av 

eleverna kan varken skriva eller läsa på sitt modersmål, medan andra elever har kommit väldigt 

lång i sin skolutveckling. Andra hinder kan vara att vissa av eleverna som kommer till 

förberedelseklassen har svåra traumatiska upplevelser med sig som kan vara hindrande för dem i 

undervisningen. Många av dessa elever har flytt från krigets fasor och har många svåra 

upplevelser att bearbeta innan de kan ta till sig undervisningen. Men hon säger även att det kan 

vara tvärtom, vissa av eleverna vill bara glömma bort alla hemskheter som de har varit med om 

och lägger hela sin energi på skolarbetet. Leyla nämner den ryska eleven som hon har i klassen: 

”Han sitter med ett lexikon och översätter vartenda ord som han inte förstår under lektionen. Inte 

nog med det, han vill även ta hem böckerna varje dag för att repetera ännu mer.” Enligt henne 

har eleven lärt sig enormt mycket på kort tid medan det finns andra elever som har gått längre tid 

i förberedelseklassen men ändå inte hunnit lika långt. Det är detta som Leyla upplever som 

jobbigt vid planering av sin undervisning:  

 

Det går aldrig att planera en lektion som ska passa alla elever. Jag måste hela tiden tänka på att 
eleverna ligger på olika nivåer och måste därför förbereda eget material som ska vara anpassad 
efter den nivå eleverna ligger på. Detta eviga plockande och pusslande med att få materialet att 
passa elevernas individuella behov är väldigt jobbigt och tidskrävande. Det känns ibland som om 
eleverna skulle behöva en lärare var för att man ska räcka till.   

 

                                                 
73 I förberedelseklasser tar man emot nyanlända elever där de förbereds för en övergång till ”vanliga” klasser.    
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Känslan av att inte räcka till upplever hon som väldigt frustrerande i sitt arbete. Andra nackdelar 

är att förberedelseklassen inte har egna kursmål, vilket är ett problem när man ska betygsätta 

eleverna. Om eleverna ska betygsättas efter de vanliga kursmålen når dessa elever oftast inte 

målen. ”Framstegen som dessa elever gör kommer inte att märkas om man utgår ifrån samma 

betygskriterier som för svenska barn”, säger Leyla. Med svenska barn syftar hon på etniskt 

svenska barn och på tvåspråkiga barn som är födda i Sverige. Hon tycker att det är orättvist att 

bedöma de nyanlända eleverna efter samma kursmål som resterande elever som har haft mycket 

längre tid på sig att nå målen.  

 

Det som är mest givande med arbetet i en mångkulturell klass är enligt Leyla, att eleverna är 

väldigt motiverade att lära sig. Med detta syftar hon på sin förberedelseklass, där hon vidare säger 

att eleverna hungrar efter kunskap. Att se hur motiverade och intresserade eleverna är av 

undervisningen ger henne stor glädje i sitt arbete. Enligt henne vill dessa elever inte ens vara 

lediga under loven utan vill komma till skolan och ha lektioner. ”En dag stod halva klassen 

utanför min dörr och frågade, snälla fröken kan vi inte vara i skolan istället för att ha lov, det är 

roligare i skolan.” Dessa barn har inte mycket att göra efter skolan, därför längtar de till skolan 

även på loven. 

 

Interkulturell undervisning 

Leylas definition av begreppet interkulturell undervisning är att det är en anpassad undervisning 

där hänsyn ska visas till kön, klass och kulturell bakgrund. Hon har läst den interkulturella 

lärarutbildningen på Södertörns högskola men tycker inte att utbildningen riktigt förberedde 

henne på de konflikter som en lärare kan råka ut för när man utgår ifrån ett interkulturellt 

perspektiv i undervisningen. Som exempel berättar hon hur svårt det är att ha 

religionsundervisning med interkulturellt perspektiv. ”En gång skulle jag berätta om de 

abrahamitiska religionerna och ville utgå ifrån elevernas erfarenheter inom området, men det 

var ingen bra idé.” Detta förklarar hon med att religion är ett konfliktfyllt ämne för en del av de 

här eleverna, eftersom vissa av dessa elever har traumatiska upplevelser i bagaget, som kan ha 

med religion att göra. Därför är det ingen bra idé att utgå ifrån elevernas erfarenhet i 

religionsämnet. Men för det mesta försöker Leyla utgå ifrån ett interkulturellt perspektiv. Ett 

exempel på det är ett undervisningstillfälle där hon tar hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter i 
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undervisningen. Hon berättar för eleverna hur man gör i Sverige när man väntar på bussen, sedan 

får de själva berätta hur de gör i sina länder.  

 

En elev berättade att i hans land behövde man inte stå i kö när man ska åka buss, därför att man 
betalar inne i bussen. En annan elev berättade att i hans land öppnar busschauffören mittdörrarna 
och man bara går in. Att utgå ifrån elevernas kulturella bakgrund, erfarenheter och tidigare 
kunskaper kring olika ämnen är väldigt givande för eleverna och mig som lärare. 

 

Enligt Leyla är interkulturell undervisning ett måste i alla skolor, men särskilt viktigt är det i 

mångkulturella skolor. Hon tror att tänkandet kring interkulturell pedagogik finn men att lärarna 

behöver verktyg för att omsätta det i praktiken. 

 

Modersmål och föräldrasamverkan  

Leyla upplever samarbetet med föräldrarna som problematiskt eftersom hon inte kan ha 

direktkommunikation med dem. 

  

Språket är ett hinder, all kontakt med föräldrarna sker genom en tolk. Jag vet aldrig om det jag vill 
ha sagt till föräldrarna tolkas helt eller om tolken utelämnar det som är tabu. Det är bara med två 
föräldrar som jag kan ha direkt kommunikation. 

 

Hon har inte något samarbete med modersmålsläraren eftersom de flesta av hennes elever har 

tackat till modersmålsundervisning. För de elever som talar arabiska finns en arabisktalande 

resurs i klassen och därför får de ingen studiehandledning74 på sitt modersmål. Leyla kunde inte 

svara på vad det kan bero på att de flesta av eleverna har tackat nej till modersmål.  

 

Jag vet inte, när de tackar nej [till modersmålsundervisning] kan vi inte tvinga dem. Men en sak som 
är bra är att eleverna måste ha en timmes studiehandledning i veckan på sitt språk. Ibland sitter de i 
klassrummet och arbetar, andra gånger går de iväg. Eleverna tycker inte om att gå iväg utan vill 
hellre stanna i klassrummet och arbeta. Men vi har bra samarbete med studiehandledarna, det är vi 
glada för.  
 

Skolledningen 
Leyla tycker att skolledningen stödjer ett interkulturellt arbete. Som exempel på detta beskriver 

hon att alla lärare som arbetar med tvåspråkiga barn blev skickade på fortbildning som handlar 

om språkutveckling. Hon berättar att de fick lära sig att analysera elevernas texter, samt diskutera 

läromedel och resurser. Kursen var en upprepning av det hon hade lärt sig inom den 

                                                 
74 Studiehandledning innebär att tvåspråkiga elever får stöd i ämnesundervisningen på sitt modersmål.   
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interkulturella lärarutbildningen, men hon anser att kursen var bra för de lärare som inte hade hört 

talas om ämnet tidigare.  

4.1.2 Lena 

Lena är en nyexaminerad SO-lärare från Lärarhögskolan i Stockholm och har arbetat på skolan i 

en termin. Hon arbetar i en särskild undervisningsgrupp som är sammansatt av elever som av 

olika anledningar behöver mer stöd och en lugnare miljö. Med tanke på elevernas etniska 

bakgrunder är det en ganska blandad grupp. Vissa av de åtta eleverna är nyanlända, en kommer 

från Thailand, en annan från Irak och sen finns det även syrianska elever. I bland är eleverna ute i 

sina respektive klasser som till exempel när de har syslöjd/träslöjd eller hemkunskap. Vi är två 

lärare som arbetar med den här gruppen berättar Lena. 

 

Undervisning i mångkulturella klasser 

Fördelarna med att undervisa i mångkulturella klasser är enligt Lena att det finns olika 

bakgrundstoff och bakgrundsmaterial att kunna ta till när man till exempel har SO. ”En stor 

fördel i att man har flera olika sorters förförståelse i gruppen som de kan dela med sig och till 

varandra och även till mig som lärare, och det väcker diskussioner, det väcker frågor.” Lena ser 

det som berikande att arbeta i en mångkulturell klass där alla kan lära av varandra och ta del av 

varandras erfarenheter. Det är framförallt fördelar som hon ser med arbetet i en mångkulturell 

klass, särskilt när gruppen är liten som deras. ”I en liten grupp hinner vi diskutera klart kring 

saker och ting på ett annat sätt än vad man kan göra i en större klass.”  

 

Samtidigt som Lena tycker att det är berikande att arbeta i en mångkulturell klass kan det även 

upplevas som en svårighet genom att hela tiden tänka efter om alla är med. Även om hon tycker 

att arbetet med en mångkulturell klass ger henne mycket är hon också medveten om 

svårigheterna att fånga alla elever. Detta beroende på att eleverna har olika kulturella bakgrunder 

och erfarenheter vilket leder till att det som kanske är självklart för henne, inte är lika självklart 

för eleverna. Däri ligger svårigheterna menar hon. 

 

Interkulturell undervisning 

I arbetet med mångkulturella och språksvaga elever är det enligt Lena viktigt att förklara begrepp 

och ibland även vanliga ord innan man börjar arbeta med hela texten. Hon tycker även att det är 
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viktigt att utgå från elevernas egna erfarenheter och vardag för att på så sätt underlätta 

inlärningen. Vidare säger hon att undervisningen måste vara mer individualiserad för att den ska 

passa varje elevs behov. Hon försöker hitta exempel eller något gemensamt som eleverna kan 

relatera till i deras värld och deras vardag. Det kan vara tidskrävande. Man får hela tiden komma 

på nya vinklar, att se det utifrån olika perspektiv. 

 

Om vi ska ta en text som jag valt ut, då tittar jag vilka ord som jag tror kan bli problem. Jag har 
nyligen jobbar med romarriket/…/ [Lena definierar begreppen] vad är ett rike? Vad är makt? Då 
får man ta vardagliga exempel: Om du och dina syskon båda vill bestämma över fjärrkontrollen 
eller om ni båda vill ha det stora rummet. Men för att verkligen göra det tydligt får man använda 
fler synonymer till orden just för att det är språket som oftast ärr hindret, så man får inte ta för givet 
att de förstår det vi tycker att det är självklart. 

 

SO ämnet kräver en ganska hög språklig nivå och begreppsförståelse. Därför är det viktigt att 

arbeta med förståelsen av begreppen.  

 

Lena hade hört begreppet interkulturell pedagogik tidigare, men till en början kunde hon inte 

definiera det.  

Det är ungefär som man skulle säga att det inte vore viktigt att, se till olika elevers behov även om 
det skulle vara etniskt fullt vad ska man säga, helt svensk klass, jag kan inte hoppa över att det till 
exempel att det är tio flickor och tio pojkar alltså att det finns skillnader /…/det är klart jag får 
använda mig av olika perspektiv. 

 

Detta visar att Lena framhåller det interkulturella perspektivet som väldigt viktigt i 

undervisningen även då hon till en början inte kunde definiera begreppet.  

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

Det är endast en elev som har modersmål, en som är ny i Sverige. Den här eleven har modersmål 

enbart en gång per vecka, vilket Lena tycker är för lite. Hon skulle vilja se ett större samarbete 

med modersmålsläraren, men samarbetet beror också på vilket modersmål eleverna har. Om det 

gäller ett minoritetsspråk75 är det svårt att samarbeta med modersmålsläraren eftersom hon är ute 

över hela kommunen och har inte tid för något samarbete. Lena har nyligen varit på en kurs om 

performansanalys76 och det var en kurs i svenska som andraspråk.  

                                                 
75 Med minoritetsspråk syftar vi inte på något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. I detta sammanhang 
handlar det om ett språk som inte är vanligt förekommande i de undersökande skolorna.   
76 Performansanalys används som  synonymt begrepp när vi talar om det processinriktade sätt att diagnostisera och 
följa barnets andra språkutveckling som analysen representerar.    
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Lärandet och kunskapsinhämtningen hör ihop med vad du har för grund [syftar på modersmålet] 
och då i det som ligger dig närmast om man säger så. Det går hand i hand, det finns mycket 
forskning som visar det, så förhoppningsvis så börjar det implementeras lite mer i skolvärlden och 
även då att statusen förändras lite grann. 

 

På kursen fick de höra att forskningen visar att modersmålet är viktig för utvecklingen av 

andraspråket. Lena hoppas nu på att modersmålet ska få högre status i skolans värld. Eftersom 

Lena arbetar i en särskild undervisningsgrupp har de en väldigt tät kontakt med föräldrarna, det 

här är barn som behöver mer stöd och lite starkare nätverk runt sig. 

 

Skolledningen 

Ledningen inser vikten av att lärarna får utbilda sig mer efter hur verkligheten ser ut och stödjer 

därför fortbildning av personalen, berättar Lena.   

4.1.3 Bengt, biträdande rektor 

Bengt har arbetat på skolan sedan 1975, det vill säga i 32 år. Idag är han biträdande rektor och har 

tidigare i 15 år varit speciallärare i en fristående verksamhet, som var knuten till Skola 1, där han 

arbetade med barn i behov av särskilt stöd. Hans arbetsuppgifter, om han tittar i sin almanacka, 

består av att prata väldigt mycket med människor, allt från kollegor till elever och inte minst med 

föräldrar. I genomsnitt sitter han i 3-4 möten per dag. Det är inte riktigt vad Bengt hade tänkte sig 

när han tackade ja till biträdande rektorsrollen. Uppdelningen på skolan gör att han tar hand om 

högstadiet och den andra biträdande rektorn har hand om låg och mellanstadiet. Han sitter också i 

elevvårdsteamet som bland andra också består av kurator och skolsköterskan, vilket enligt honom 

innebär att ha insyn i arbetet som sker där. Han har även en funktion som speciallärare med en 

övergripande roll för specialundervisningen.  

 

Den mångkulturella skolan 

Bengt berättar att skolan har anställt ett kulturombud, som enligt honom gör ett jättejobb när det 

gäller att möta de elever som har en annan kulturell bakgrund än svensk. 

 

Om jag tar ett konkret exempel. Igår hade vi studiedag, två lärare från Huddinge kom hit, de blev 
bjudna på lunch. [De inbjudna säger] Oh vilket fantastisk salladsbord, tänk om eleverna fick sådant 
här också. [Bengt säger] Det är salladsbordet vi har varje dag. Kulturombudet har fått husmor att 
förstå att finns en massa barn som inte tycker om till exempel kalops och pannbiff med lök, utan har 
helt andra tankar kring mat. 
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Kulturombudet på skolan är den som kliver in i situationer, när det i huvudsak handlar om den 

assyriska/syrianska gruppen. Hon samtalar mycket med eleverna och arbetar väldigt mycket med 

att få den gruppen att känna sig ”hemma”. 

 

När hon [kulturombudet] pratar med svenska ungdomar är hon väldigt noga med att poängtera att 
det finns skillnader mellan elevernas kulturella bakgrund och att man måste ha förståelse för det. 
Hon pratar mycket om språket, svenska ungdomar anammar assyriska/syrianska uttryck och det blir 
jättetokigt ibland /.../ Hon gör ett jättearbete för att bygga broar. Går man förbi hennes rum sitter 
det ofta elever och föräldrar med konflikter eller frågeställningar.  

 

Bengt säger att de försöker ta hänsyn till det mångkulturella i skolan på olika sätt. På lågstadiet 

anordnas en dag när barn med hjälp av sina föräldrar tar med sig mat. De brukar anordna en 

”matmässa”, där var och en tar med sig mat som de sedan äter tillsammans. 

 

Det är också en sådan sak som görs för att på något sätt främja och bygga lite broar. Jag ska inte 
säga att vi är väldigt bra men jag tycker att vi är ganska duktiga på att möta annat synsätt och ha 
förståelse för andra kulturer, annars skulle man inte kunna jobba på den här skolan påstår jag.  
Samtidigt har vi en oerhört internationell personalgrupp. Det är folk från hela världen och det blir 
ganska naturligt. [Bengt imiterar en elev] SO-läraren pratar inte så bra svenska, han är från 
Frankrike men han är en duktig lärare i alla fall. 

 

Interkulturell pedagogik 

Bengt har hört talats om begreppet interkulturell pedagogik men säger att den andra biträdande 

rektorn är mer insatt i de frågorna.  Enligt honom stödjer ledningen ett interkulturellt perspektiv. 

Än en gång hänvisar han till den andra biträdande rektorn, han menar att hon bättre skulle kunna 

svara på i vilken omfattning de införlivat interkulturell pedagogik i sin verksamhet. ”Allt som har 

att göra med att möta alla elever på skolan, det stödjer vi från skolledningens sida och försöker 

uppmuntra i olika situationer.” 

 

Fortbildning 

När det gäller fortbildning säger Bengt: 

 

Allting som har med interkulturellt att göra, det finns hela tiden. Det har hela tiden en central roll 
därför att det är så påtagligt för vår del, det blir påstår jag naturliga inslag i fortbildningen. Jag vet 
att det pågår fortbildning för olika grupper idag. Vi har lärare som har förberedelseklasser som går 
en utbildning just nu. När det gäller språkutveckling har vi plockat ut lärare från låg och mellan och 
högstadiet. Vi vill verkligen att det ska ske en uppgradering av kunskaper hos personalen. 
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Alla lärare får fortbildning i vissa lägen, men det finns de som verkligen behöver mer och får det 

också, menar Bengt. Han berättar att en del av de här utbildningarna kan vara ganska omfattande 

eftersom lärare är borta från undervisningen i vissa perioder eller vissa dagar. ”Då måste vi ha 

vikarier och det kostar pengar, men vi känner att det här är viktigt, men då väljer vi ut de lärarna 

som har de här centrala rollerna, men i vissa skeden får hela personalgruppen någonting.” 

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

Bengt berättar att de inte längre sköter modersmålsundervisningen utan att den har en egen 

organisation. Det har enligt honom alltid varit ett svagt intresse bland assyrier/syrianer för 

modersmålsundervisningen. Det finns elever som vill ha modersmålsundervisning men som inte 

får det, eftersom det är svårt att ordna modersmålsundervisning när det gäller minoritetsspråk. 

För de elever som inte har modersmålsundervisning är det enligt Bengt bra att de har 

studiehandledning, där elever arbetar tillsammans med lärare som kan deras modersmål med 

skolans olika ämnen.   

 

Bengt berättar att han och tre andra kollegor hade varit på ett seminarium med rubriken 

”Samarbete, skola och föräldrar”. Deras skola, tillsammans med sju andra skolor i Sverige, hade 

blivit utsedd till en skola som är bra på att möta elever och föräldrar.   

 

Vi kom fram till när den dagen var slut att vi nog kommit en bra bit på väg i arbetet att möta 
föräldrar.” Jag tror att vår skola är duktiga på att arbeta med föräldrar, sen kan vi alltid självklart 
bli bättre /…/ jag tror att vi har kommit längre än många andra skolor när det gäller arbete med 
föräldrarna.  

 

Men det har enligt honom inte alltid varit ”lätt” för en lärare att till exempel ringa hem till elever.  

 

Det finns idag ett antal personer på den här skolan som är oerhört engagerade i arbetet med 
föräldrarna. Om jag går bakåt lite i tiden då var det väldigt lätt att säga att en lärare kom och sade 
[till rektorn], kan inte du ringa hem”.  

 

Det menar Bengt har försvunnit men framhåller att det fortfarande finns vissa i personalen som 

tycker att det är jobbigt att ha samtal med föräldrar, eftersom man aldrig vet hur det ska sluta. 
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För de föräldrar som inte kan det svenska språket är önskesituationen att ha en neutral person, 

som tolk. Bengt berättar att de ibland av praktiska skäl, med tanke på vilken spridning de har på 

lärare med olika kulturell bakgrund, utnyttjar personalen till det ändamålet.  

 

Vi har en polsk idrottslärare som får rycka in ibland, det går mycket snabbare. Om jag tar ett 
exempel, vi har en kille som kommer från Iran, om vi ska ha möte ringer jag ringer tolkförmedlingen 
som säger att de ordnar det. De ringer en halvtimme senare och säger att det inte gick att ordna 
eftersom tolken som kan persiska var upptagen. Det finns bara en och så ringer man honom som 
säger att han har tid nästa vecka på onsdag. Men det här är bråttom, då blir det jobbigt. 
 

Bengt säger att det är smidigare att använda de resurser som finns i skolan istället för att ringa en 

tolk, eftersom vissa situationer behöver lösas med omedelbar verkan. 
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4.2 Skola 2 

Området som skolan ligger i har ett bättre rykte än området som Skola 1 ligger i. Till skillnad 

från Skola 1 har inte det här området figurerat i media med negativ bemärkelse. Det område som 

ligger närmast skolan är ett villaområde och de flesta som bor där är svenskar. Men det finns 

även två områden i närheten med cirka tio minuters gångväg från skolan, där boendet är mer 

blandat med tanke på etnisk blandning. Ingen av oss hade tidigare varit på den här skolan, men 

med tanke på områdets goda rykte hade vi förväntat oss en fräschare skola. Vi blev därför 

förvånade över den trista miljön i skolan, som såg ut att behöva en nyrenovering.    

4.2.1 Olle 

Olle är SO lärare för högstadiet och har arbetat i skolan i fem och ett halvt år. Han berättar att han 

har alla elever i årskurs åtta. Elevsammansättningen i skolan är enligt honom ungefär 40 % elever 

som har mångkulturell bakgrund, den största gruppen är assyrier/syrianer. Andra flerkulturella 

grupper som finns representerade i skolan är irakier och en del från Thailand samt några från före 

detta Jugoslavien. Efter en viss betänketid berättar han att det även finns elever med finsk 

bakgrund.  

 

Undervisning i mångkulturella klasser 

Fördelarna med att undervisa i mångkulturella klasser är enligt Olle: 

 

Det finns oftast andra aspekter, vi har jobbat med Hinduismen och Buddhismen och fördelen är att 
det finns två buddister i elevunderlaget. Det man ser på film och läser i böckerna blir inte så 
främmande när man faktiskt påtalar att i klassrummet finns de som är buddister och har släktingar 
som har gått i kloster, verkligheten kommer mycket närmare på det viset.  

 

Enligt Olle blir inte det man läser om i böckerna någonting som handlar om främmande kulturer i 

avlägsna länder, eftersom det finns elever som exempelvis är buddhister i klassrummet.  

 

Det han främst upplever som problematiskt med undervisningen i mångkulturella klasser är 

elevernas bristande kunskaper i det svenska språket. 

 

För mig [Olle] är språket så oerhört tätt ihopkopplat till på vilket sätt man tänker. Många elever är 
halvspråkiga, det vill säga de kan inte svenskan tillräckligt bra men å andra sidan inte sitt 
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modersmål heller tillräckligt bra, det gäller framförallt den syrianska/assyriska gruppen. Det 
innebär att tankarna ofta blir alldeles för konkreta, det är svårt att hitta en abstrakt, att höja en 
abstraktionsnivå när du inte har ett helt komplett språk och det kan jag se som ett problem, plus att 
traditionen i den syrianska/assyriska språket, de räcker upp handen [syftar på elever] och säger att 
de har läst tidningen, då har de läst en svensk dagstidning. När man har ett modersmål som inte har 
ett skiftspråk gör att det inte finns en vetenskaplig anknytning /…/alltså frågar jag eleverna i en 
klass där de är 40/60 [han syftar på elevsammansättningen i klassen], hur många utav av er har läst 
en dagstidning sista veckan, de som räcker upp handen är oftast de svenska eleverna.  

 

Olle menar att det är ett stort problem, att tvåspråkiga elever behärskar det svenska språket dåligt. 

Han menar att de assyriska/syrianska eleverna är halvspråkiga eftersom de varken behärskar sitt 

eget modersmål eller det svenska språket bra. Det är enligt honom anledningen till att eleverna 

har svårigheter med det som är abstrakt i undervisningen. Det han vidare ser som problematiskt 

är att dessa elever kommer från en muntlig tradition, det vill säga att eleverna inte kan läsa och 

skriva på sitt eget modersmål. Enligt Olle är inte dessa elever medvetna om att de har problem 

med sitt modersmål och det svenska språket.  

 

Vi jobbar ganska mycket med läsning, läshastighet och lästeknik, /…/  När jag lämnar ut en text på 
kanske sju sidor, då har jag elever som läser dem sju sidorna på kanske tio minuter en kvart. Har vi 
en timmes lektion då har dem 40-50 minuter på sig att svara på frågorna och jobba med den på en 
kvalité, medan det är andra elever som behöver ha tre lektioner på sig. /…/ Då finns det nästan 
ingen tid över för att få de att svara, och att få dem att förstå att deras läshastighet är direkt kopplat 
till vilken kvalité de kan reflektera över sin kunskap. 

 

Det sätt som Olle arbetar med elevernas språkproblem är genom att försöka få eleverna att läsa 

och på så sätt öka deras läshastighet. Enligt Olle är läshastigheten direkt kopplad till kvalitén på 

de arbeten som eleverna presterar.  

 

Interkulturell undervisning 

När det gäller upplägget och tillvaratagandet av elevernas kulturella bakgrunder i sin 

undervisning säger Olle: 

 

Grundinställningen för mig är att alla [elever] är unika, /…/ Jag ser inte att etnicitet påverkar mig, 
utan jag lägger upp undervisningen som om alla hade samma bakgrunder.  Är du dum i huvudet så 
är du dum i huvudet oavsett vilken färg du har på [talar inte klart]. Är du inte motiverad så är du 
inte motiverad, det har inget med etnicitet att göra. 

 

Olle menar att han ser alla elever som unika och behöver därför inte ta någon hänsyn till 

elevernas olika bakgrunder i undervisningen. 
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De tillfällen då Olle tar hänsyn till elevernas kulturella bakgrund i undervisningen är när det 

gäller nyanlända elever. Då menar han att det är viktigare för dessa elever att få läsa svensk 

historia.  

Ja, han [nyanländ elev] satt ju där och funderade på vad vasaloppet var för någonting /…/ när jag 
frågade [eleverna] om det är någon som vet vem Gustav Vasa var räckte 90 % upp handen, då 
kände han sig utanför, men jag vände å andra sidan mig till honom: det du har läst i Irak har inte de 
här eleverna någon koll på. Men nu bor vi inte i Irak så då behöver du lära dig det här. 

 

Olle menar att det finns mycket fördomar i den assyriska/syrianska kulturen, framförallt mot 

muslimer. Han berättar för oss att han gav eleverna i läxa att fråga deras far- och morföräldrar om 

varför ett ortodoxt folk väljer att flytta till ett protestantiskt land.  

  

Ja då svarar ju far- och morföräldrar att de har flyttat till Sverige för att det är religionsfrihet, [Olle 
säger] om den religionsfriheten ska gälla för er, då måste det gälla för alla andra som ska komma 
hit också och min familj och min släkt och svenskar har kämpat för religionsfriheten under 1800-
talet och början av 1900-talet för att vi ska ha det så i Sverige och det måste ni respektera. 

 

Hans syfte med den här läxan var att få eleverna att tänka till kring anledningen till varför de 

flyttade till Sverige för att på så sätt öka deras förståelse för andra folk. De assyriska/syrianska 

eleverna håller sin kultur och tradition väldigt högt, fastän de inte ens kan peka på kartan varifrån 

de härstammar, menar Olle.  

 

Jag pressar eleverna ganska hårt ibland, drar jag ner en Världskarta eller Europakarta och ber 
några av de här eleverna, som håller den syrianska/assyriska kulturen och traditionen oerhört högt, 
peka var någonstans deras familj kommer från, då kan de inte göra det /…/ de håller en kultur och 
en tradition som de själva står för många gånger lite grann för hårt och jag kan känna att det gör de 
i grunden därför att de inte har tillräckligt med kunskap om den. Det är någonting som de har fått 
itutat uppifrån och de står på gränsen mellan ska jag vara svensk eller ska jag vara en syrian eller 
en assyrier.  
 

Enligt honom kommer dessa idéer inte från eleverna själva utan från deras föräldrar eller någon 

annan. Eleverna kan inte själva vara säkra på vilken kultur de ska kännas vid mest eftersom de 

står och väger mellan två kulturer. De elever som kan röra sig i båda kulturerna, den egna och 

den svenska är de som klarar sig bäst både när det gäller, svenska språket och sitt modersmål, 

menar Olle. Han vill få eleverna att inse att man kan vara hundra procent svensk i exempelvis 

skolan men ändå vara hundra procent syrian något annanstans. Men i skolan vill han att alla är 

hundra procent skolelever samt vara fokuserade på det. 
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Olle hade hört talas om begreppet interkulturell pedagogik tidigare och hans definition av 

begreppet är: 
Att man ska ta tillvara och låta varje individ lägga sin del till det hela, men  /…/ tyvärr så kan jag 
känna att med en sådan ingång så kan det vara lätt att fokusera på skillnader istället för att man ser 
på likheter. 
 

Interkulturell pedagogik lyfter fram skillnader mellan eleverna istället för likheterna, menar han. 

Av den anledningen tycker han inte att den interkulturella pedagogiken är viktig.  

 

Olle menar att de assyriska/syrianska eleverna inte kan identifiera sig som svenskar. Vidare säger 

han att för att de ska kunna ta del av det svenska samhället så måste de acceptera att identifiera 

sig som svenskar i vissa situationer.  

 
För att som assyrier/syrianer kunna ta del av det svenska så måste man på nåt vis även acceptera, 
att där man har en del av sig själv och sin kultur och det är den historia man är på faktiskt svensk, 
jag är född i Sverige, uppvuxen i Sverige och har gått i svenskt dagis, grundskola och gymnasium 
och jag kommer att börja jobba i Sverige, jag kommer liksom mina föräldrar dö i Sverige, då måste 
jag faktiskt acceptera att jag är till en viss del även svensk i vissa situationer.  

 

Enligt Olle ligger ansvaret hos enskilda individer, om de vill identifieras som svenskar av 

samhället. Han säger även att 95 % av de föräldrar som han har pratat med vill att deras barn ska 

lära sig bra svenska och ta del av det svenska samhället.  

 

De ser sig själva som invandrare. [Olle] Jag kan fråga vad en invandrare är? [Eleven] Det är 
någon som har flyttat hit, eller vars föräldrar har flyttat hit, [Olle frågar] vad är man då? [Eleven] 
man är det där ens föräldrar är födda. [Olle] var är dina föräldrar födda? [Eleven] De är födda i 
Syrien, [Olle] då är du syrier, [eleven] nej, jag är syrian. [Olle] Det är du väl inte, då är du syrier, 
[eleven] nej jag är syrian. [Olle] Det finns inget land som heter det, [Olle] min mamma är från 
Tyskland, hon är född i Tyskland och min pappa född i Libanon, då är du tysklibanes, [eleven] nej 
jag är assyrier. [Olle] Men hur kan du vara /…/.  

 

Han försöker få eleverna att förstå betydelsen av begreppet invandrare men går istället över till att 

tala om elevernas ursprung där han vill få eleverna att förstå att de ska benämna sig efter det land 

de är födda i.  

 

Olle menar att det till en början är samhällets uppgift att ta tillvara på de resurser och kunskaper 

som finns bland ”invandrare”. Sedan säger han att ansvaret ligger hos dem som identifierar sig 

som ”invandrare”, att ta steget in i samhället. Om de tar steget in, är det samhällets uppgift att 
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öppna portarna för dessa, menar han. Enligt Olle väljer många självmant att stå utanför och inte 

ta steget in. 

/…/ Man måste ta tillvara på dem kunskaper och resurserna som finns och öppna upp för det. 
Samtidigt så ligger det ett enormt ansvar hos dem som identifierar sig som invandrare att ta steget 
in, men det är så oerhört många som väljer att välja att inte ta steget in utan man väljer att vara där. 
När man tagit steget in då ligger det ju hos den liksom den stora massan att faktiskt öppna upp och 
låta det vara så, liksom släppa in. Men trots allt många som väljer att ställa sig utanför.  

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

När det gäller kontakten med föräldrarna menar Olle att han har ett bra samarbete med 

föräldrarna, vissa pratar han med varje vecka och andra ringer han när det sker konflikter av olika 

slag. Olle har inget samarbete med varken modersmålslärare och elevernas föräldrar i 

undervisningen. 

 

Ledningen 

Skolan har satsat på fortbildning som till exempel att lära sig mer om olika kulturer och 

traditioner, vilket ska underlätta kontakten med föräldrar från andra kulturer, menar Olle.  

  
För min del är det naturligt när man jobbar i en sån här skola, /…/ Ja visst har vi haft, /…/ ingen 
speciell fortbildning, det är väl mer så att vi har haft fortbildning när det gäller föräldrakontakt, när 
det gäller liksom att kunna lära sig mer om den kulturen och traditionen som kan tänkas finnas 
[otydligt]. Vi har haft en studiegrupp här med Annick Sjögrens bok ”Här går gränsen” tillexempel 
vilket har varit jättebra och intressant. Vi har läst boken och varit på någon föreläsning med henne, 
sådant har legat som grund för det hela. 

 

Enligt Olle är det kommunen och ledningen på skolan som ger direktiv om det svenska språkets 

betydelse men de tycker även att det är viktigt att eleverna får studiehandledning på sitt 

modersmål. Olle lyfter fram betydelsen av att kunna en bra svenska. ”Skulle jag göra ett test med 

eleverna i deras läshastighet och deras läsförståelse så skulle jag nog kunna sätta 90 % av SO 

betyget på det.” Detta kan tolkas som att Olle anser att elevernas läsförståelse är så pass dålig i 

svenska och om han skulle ge eleverna betyg efter det skulle de flesta misslyckas.  

 
Ska du ta del av det svenska samhället och det svenska utbildningsväsendet så är det skrift och 
lässpråk som ska gälla och det behöver föräldrarna kunna hjälpa till och stötta barnen i. Jag kan 
förstå att elever som är hitflyttade har en annan språksocialisation. Men de elever som är födda i 
Sverige av föräldrar som flyttat hit tidigt och som har gått i svensk skola, de är fortfarande inte 
förberedda, trots att deras att föräldrar vet om det hela. 
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Olle menar att språksocialisationen kan se annorlunda för nyinflyttade elever, men tycker att det 

gäller för de elever som är födda i Sverige och som har föräldrar som själva har gått i en svensk 

skola. De borde enligt honom stötta sina barn bättre i skolarbetet. 

4.2.2 Viktor 

Viktor har arbetat som SO-lärare i 25 år, varav de senaste 11 åren i Skola 2. Tidigare har han 

arbetat i en skola i Södertälje. Av en tillfällighet visade det sig vara skolan vi valt att kalla Skola 

1. Viktor gjorde ibland kopplingar mellan skolorna och hans erfarenheter därifrån.  

 

När Viktor funderar på hur elevsammansättningen i hans klass ser ut med tanke på etnisk 

tillhörighet, tänker han en kort stund innan han svarar:  

 

Jag har alla sjuor i SO .Det finns klasser där det är väldigt få elever med invandrarbakgrund och 
sen finns det andra klasser där det är många elever med invandrarbakgrund. Det finns en sjua där 
det är syrianska killar och en sjua som helt saknar syrianska killar, så det är olika. [Vi frågar] Vad 
finns det för andra nationaliteter? [Viktor] Det är väldigt få andra. Ja, någon chilenare, någon som 
har finskt påbrå, någon som är från forna Jugoslavien, men det är väldigt få, det är syrianer. [Vi] 
Inte många irakier? [Viktor] Irakier jo, jo irakier är det också, det har kommit fler och fler.  

 

Till en början får vi uppfattningen att det finns få andra nationaliteter än den assyriska/syrianska i 

klassen. Det är intressant när Viktor säger ”det är väldigt få andra” nationaliteter och sedan 

nämner tre till, en fjärde efter att vi frågat om det fanns irakier.   

 

Undervisning i mångkulturella klasser 

Viktor kopplar svårigheter med att undervisa i mångkulturella klasser med hur länge eleverna har 

bott i Sverige samt elevernas språknivå. Han berättar att elevernas språk är väldigt tunt och att 

SO-böckerna blir väldigt svåra. Han nämner religion och historia som exempel och förklarar att 

det finns ord som är historiska och som inte används i vardagligt språk, vilket gör det 

svårbegripligt för eleverna. Han tar ordet skörd som exempel och säger ”Ska man läsa historia då 

måste man nästan ha det ordet, men dessa elever har det inte naturligt även då eleverna tycker 

att de pratar hur bra svenska som helst”. Det är framförallt språket och ordförrådet hos eleverna 

som lyfts fram som hinder. Viktor berättar att han på sin förra arbetsplats blev ganska trött på att 

det endast fanns assyrier/syrianer i klassen. Enligt honom fastnade man på en låg språk nivå och 
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kom aldrig någon vart. ”Man behöver input som lärare också,” säger han. Han förtydligar vad 

han menar genom att säga:  

 

Jag tycker det är mycket roligare att ha ungar som har ett stort språk och som man kan komma 
någon vart i diskussionerna, annars så ligger man hela tiden och stampar på samma spår. Då tycker 
jag att man inte räcker till som lärare och dem [eleverna] måste ha andra svenskar ungar omkring 
sig, annars kommer de inget vart. Här[i Skola 2] kan man mycket mer bolla, jag kan sänka nivån 
ibland om jag känner att det behövs men det är inte alls samma sak som det var på Skola 1. Men nu 
snackar vi 80-tal och de har kommit en bit framåt också naturligtvis. Men då var det så att det var 
väldigt låg språknivå. 
 

När vi påminner Viktor om han kan se några fördelar med att undervisa i en mångkulturell klass, 

tänker han till och säger med ett litet leende på läpparna: 

 

Ja, det är klart att det är. Om du pratar om mångkulturell lika med etnicitet så finns det fördelar. 
Det är väl roligare att ha några som har lite hum om kristendom exempelvis och syrianerna har ju 
det. De vet ju och dem tror ju och ibland tror de inte alls som vi /…/ Men det ger i alla fall 
någonting, framförallt religionen och kanske också ibland samhällskunskap, lag och rätt, om de har 
lite hum, om mamma har berättat hur det var i skolan i Turkiet och då får man ju ut ganska mycket.  

 

Det som Viktor anser vara en fördel i mångkulturella klasser är att det finns elever som kan 

berätta om deras tidigare erfarenheter. Genom detta kan jämförelser av olika erfarenheter ske i 

klassrummet. 

 

Interkulturell undervisning 

Viktor har inte hört talats om interkulturell pedagogik och kunde därmed inte definiera 

innebörden av begreppet. Enligt honom är det möjligt att få alla elever i en mångkulturell klass 

att känna sig delaktiga i undervisningen och kopplar detta med att kunna se och bedöma hur olika 

eleverna är. 

Det gäller att vara lyhörd, att försöka individualisera i det du säger och det kommer med  
erfarenhet, det lär man sig med åren. Att förstå att för en viss elev så fungerar bildtexterna i boken 
och för andra fungerar det att läsa både sidan 8, 10, 20 utan att jag förklarar någonting, alla elever 
är olika. Men det är inte bara det mångkulturella, jag menar att en klass är och ska vara 
mångkulturell och inte bara beroende på etnisk tillhörighet utan även på klasstillhörigheter. Det är 
olika problem hemma, det är föräldrarnas utbildning, intelligensnivåer och så vidare. Men det är 
någonting  man verkligen lär sig, men det tar väldigt lång tid.  

 

Att se eleverna som enskilda individer har enligt Viktor med erfarenhet att göra, han når många 

fler elever nu än vad han gjorde för tio år sedan. Han berättar att det till exempel handlar mycket 

om att ge olika uppgifter och prov.  
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Viktor tycker att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas erfarenheter och kultur i 

undervisningen, framförallt elevernas erfarenheter. Det går alltid att göra och han förklarar det 

med att SO-ämnet är lätt att anknyta till. 

  

Ta Idolprogrammet, man kan gå in där och knyta an till det ena och det andra och då märker man 
att man har eleverna med sig. Det som berör de är jätteviktigt. Väldigt mycket av vad skolan håller 
på med är abstrakt för eleverna, det tillhör inte deras värld och jag tycker att i SO-ämnet måste man 
alltid försöka och knyta till deras värld och det gäller inte bara för invandrarelever utan för alla. 
Det går inte att enbart utgå från det som står i böckerna eller vad kursen innehåller. Jag kan tänka 
mig att kemi och fysik är oerhört svårt för de [flerkulturella elever] och även för helsvenska ungar, 
det rör inte deras värld.  

 

Viktor menar att det är viktigt att utgå från elevernas värld eftersom SO-ämnet kan vara abstrakt 

för flerkulturella elever. Detta gäller för alla elever, de blir mer intresserade av undervisningen. 

Viktor tar upp ett exempel om en uppgift som handlade om skapelseberättelsen och Darwins 

evolutionsteori. Uppgiften gick ut på att skriva om skapelseberättelsen. 

 

Nu håller vi på med skapelseberättelsen med Darwins teori, alltså aporna och gamla Lucy parallellt 
på något sätt med Bibelns Adam och Eva. Jag berättar att det finns två stycken men att det är upp 
tar var och en att tro på vad man vill. [Viktor skrattar] Det var en kille som skrev, först var det apor,  
efter aporna kom Lucy som såg ut precis som en människa men hon var lite mindre och sen efter 
Lucy blev människorna mer och mer lik människorna idag. Sen avslutade han [eleven]: men det var 
Gud som skapade allting. [Vi skrattar] Vad smart, då mixade han båda. [Viktor] Som vuxen skulle 
man bli ganska frustrerad av de här tankarna men det blir inte eleverna. De kan se bilden på Adam 
och Eva och Edens lustgård och tro på det och samtidigt tro på Lucy och alltihopa, det funkar. Då 
måste man visa respekt för allting och inte skoja bort någonting eller tala om att det ena är rätt och 
det andra fel, det har jag inget behov av.  

 

Eleven har använt sina tidigare erfarenheter samtidigt som han lär sig något nytt. Viktor såg inget 

fel med att denna elev blandade ihop sin egen erfarenhet med evolutionsteorin. Han rättade inte 

pojken med att påpeka att det är fel.  

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

Viktor tycker att samarbetet med föräldrarna kan vara bättre. Han berättar att det finns en 

föräldrastyrelse och att det anordnas ett föräldramöte två gånger om året och ett 

utvecklingssamtal varje termin. Han använder inte föräldrar som hjälp i undervisningen och 

menar att det borde göras mycket mer. Han anser att det finns andra former att kunna göra det på, 

exempelvis att låta eleverna intervjua sina föräldrar.  
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Om samarbete med modersmålslärare i sin undervisning säger Viktor: 

 

[Viktor] Vi har en hemspråkslärare eller modersmålslärare som har jobbat här väldigt länge och han 
har haft en del SO-bitar. [Vi] Vad är det för modersmålslärare? [Viktor] Han har syrianska och 
arabiska, jag tror inte på det där [samarbete], kanske när det gäller matte, men jag vet inte, men SO 
tycker jag på bygger på diskussion och på svenska. Det är mitt jobb att se till att jag säger saker som 
de förstår så att jag märker att jag har dem med mig. Jag kan inte tänka mig att det skulle fungera att 
sitta några stycken tillsammans med syriansk hemspråkslärare och bara prata syrianska, jag tror inte 
på det, nej det gör jag inte. 

 

Viktor är inte speciellt positiv intresserad av samarbete med modersmålslärare. Enligt honom 

bygger SO-ämnet på diskussion på svenska och därför tror han inte att man kan sitta i en grupp 

och tala sitt modersmål med modersmålsläraren. Än en gång utgår han från en speciell grupp utan 

att vi frågat något specifikt om någon folkgrupp. Det finns hela tiden som utgångspunkt när 

Viktor talar och vi är tvungna att ställa följdfrågor för att få förtydligande.  

 

Skolledningen 

Enligt Viktor får lärarna ingen regelbunden fortbildning i ett interkulturellt arbetssätt. Han 

berättar att det är inplanerat en fortbildningsdag i februari men tror inte riktigt på det. Han har 

inte tyckt att det har varit några bra fortbildningsdagar. Han menar att behoven hos lärarna ser 

olika ut beroende på hur länge en lärare har arbetat. 

 

Jag kanske har vissa behov och sen om man har jobbat i ett år då har man helt andra behov och då 
tycker man kanske att åhh vilken bra idé, de där idéerna ska jag ta, ska jag försöka anamma men jag 
kanske tänker på ett helt annat vis, så det är nog ganska svårt att ordna fortbildning för ett helt 
kollegium när folk som har jobbat från 0 år till 30 år.      

4.2.3 Rima 

Rima har arbetat på skolan i 3,5 år efter sin lärarutbildning på Södertörns högskola och är 

klassföreståndare i årskurs 4-6.  Klassen med tanke på etnicitet består till hälften av etniskt 

svenska barn och den andra hälften av elever med annan etnisk bakgrund. Det är en blandning av 

svenskar, assyrier/syrianer, irakier och en brasilian och en thailändare.   

 

Undervisning i mångkulturella klasser 

Nackdelen som Rima upplever i arbetet i mångkulturella klasser är att flerkulturella elever oftast 

är språkligt svagare än svenska elever. Men påpekar att det också finns etniskt svenska elever på 

en låg språklig nivå. Det handlar mycket om ordförrådet, meningsuppbyggnaden och svåra 
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begrepp. Hon berättar att det är olyckligt att det inte finns någon tid att gå in och förklara vissa 

begrepp eller att ge mer tid åt de elever som behöver det. Hon tycker att hon saknar 

studiehandledning och att det egentligen skulle behövas. ”Det finns ingen tid att gå in på 

begreppen, praktiskt går det inte.”  

 

De fördelar Rima finner i undervisningen i en mångkulturell klass är till exempel när eleverna ska 

arbeta i grupp. Då betonar hon vikten av blandning mellan eleverna, vilket hon förklarar i att 

etniskt svenska elever kan förklara för andra elever som behöver lite mer hjälp att förstå. På 

samma gång menar hon att de etniskt svenska eleverna får förförståelse för andra kulturer. 

Fördelarna handlar mycket om att eleverna lär av varandra samt utbyter erfarenheter. 

 

Interkulturell undervisning 

Rima har inte hört talats om interkulturell undervisning. När hon läste på högskolan hette 

utbildningen mångkulturell pedagogik.  

 

Rima berättar att hon i upplägget av sin undervisning utgår mycket från läroplanen och sig själv. 

Hon betonar även vikten av att låta eleverna dela med sig av sina erfarenheter. När det 

exempelvis gäller religion tar hon upp ett exempel när hon en gång frågade en muslimsk elev: 

”Stämmer det som står i boken?” Hon berättar att även hon gärna bjuder av sig själv, det kan 

tillexempel handla om religion eller något hon har erfarenhet av, är det något hon kan bidra med 

så delar hon med sig. Hon berättar om en gång då hon i en fjärde klass hade en del elever med 

annan bakgrund än den svenska som är svaga språkligt.  

 

De läser och man får intrycket av att de förstår. Men sen när man säger: Nu har ni läst om gruvor – 
vad är det för något – svenskarna kunde och några syrianer. Men andra visste inte ens vad gruva är 
för något. Då får man förklara vad det innebär. Hälften av texten förstår de inte – har inte den 
förförståelsen.  

 

Rima har gått i en svensk skola och har erfarenheter av hur dum man känna sig i vissa situationer 

när man inte förstår vad läraren pratar om. Därför kan hon ana att en del elever exempelvis inte 

vet vad en gruva är för något. Hon förstår elevernas svårigheter i undervisningen och försöker ta 

hänsyn till det. I fallet med gruvan försökte hon att konkretisera begreppet genom att rita en 

gruva på tavlan. Hon säger även att hon skulle kunna ta med sig en film och visa eleverna men att 
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det tar för lång tid. Det viktiga är att försöka utgå från elevernas verklighet, i detta fall tog hon 

upp snövit och de sju dvärgarna som de flesta elever kände igen. Där finns en gruva och eleverna 

kunde på så sätt förstå bättre vad en gruva var för något.  

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

Rima tycker att hon har en bra kontakt med elevernas föräldrar, hon har byggt upp kontakten sen 

eleverna gick i årskurs fyra. Kontakten håller hon genom mail och telefonkontakt. Eleverna 

skriver loggböcker (istället för veckobrev) och hon håller kontakt genom utvärdering som 

föräldrarna kan ta del av. ”Jag har bra kontakt, jag har nöjda föräldrar”, säger hon. 

 

Rima berättar att hon har 24 elever och har inte någon resurshjälp. Modersmålsundervisningen 

ligger utanför skolschemat och hon berättar att det inte är många elever som väljer att gå på den. 

Eleverna har möjlighet till modersmålslärare och studiehandledning men väljer att inte gå, 

berättar Rima. Hon tror att det beror på läraren att eleverna inte vill ha modersmålsundervisning, 

att eleverna inte gillar läraren.  

 

Skolledningen 

Rima och andra lärare har fått gå på en utbildning för svenska som andraspråk. Hon berättar att 

rektorn tycker det svenska språket är väldigt viktigt och satsar mycket på att utveckla biblioteket 

för att eleverna ska läsa mer. Hon berättar även att hon och andra i personalen hade idéer kring ett 

integrationsarbete och förde fram detta till rektorn men idéerna slopades i och med den nya 

rektor. Det var andra saker som skulle prioriteras, exempelvis ekonomi, redovisningar, lokala 

arbetsplaner.  

4.2.4 Eva, biträdande rektor 

Eva har jobbat på den här skolan i cirka sju år och hennes arbetsuppgifter är många. Hon berättar 

för oss att de har fördelat arbetslagen emellan sig. Hon har ansvar för ett arbetslag som har hand 

om årskurserna 7-9 samt för sexan och särskolan. Hon har även tagit väldigt mycket ansvar för 

kompetensutveckling och även jobbat med att utveckla exempelvis en likabehandlingsplan. 

Enligt henne är det ungefär hälften av eleverna i skolan som har annan etnisk bakgrund än den 

svenska. Vidare säger hon att det har blivit mer blandat nu, men någon sammanställning har inte 

gjorts.  
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Den mångkulturella skolan 

Om hur skolan tar hänsyn till det mångkulturella, svarar Eva: ”Ja, vad ska man svara på det, det 

är ju mycket”. Hon berättar att skolan arbetar mycket med värdegrunden och vissa klasser har det 

inlagt i sitt schema.  

 

Interkulturell pedagogik 

Eva var inte särskilt insatt i begreppet interkulturell pedagogik. /…/ man har väldigt mycket hjälp 

från lärare som kommer från andra länder och det har ju vi, flera stycken nu. Det är diskussioner 

i personalgruppen och så”. Hon menar att personal som kommer från andra länder ökar 

förståelsen kring det interkulturella tänkandet i skolan. När det gäller huruvida ledningen stödjer 

ett interkulturellt perspektiv menar Eva att det måste göras om man jobbar i Södertälje. 

 

Fortbildning 

När det gäller fortbildning för skolans personal kring det interkulturella berättar Eva om ett 

tillfälle då skolan hade fått bidrag från EU som skulle användas för att öka personalens kunskap 

om det mångkulturella. 

 

Ja, kring det här mångkulturella för att lära sig förstå olika kulturer.  Jag kommer inte ihåg, vi har 
haft flera olika, jag kommer inte ihåg vad de hette.  Vi hade ju växtkraftpengar vi fick ju EU-pengar 
då för några år sedan och då hade vi flera sådana tillfällen för att det var många som hade önskat sig 
just kring mångkulturellt och då hade vi det vet jag. 

   

Det verkar vara ett tag sedan skolan har haft fortbildning om det mångkulturella. Sådana frågor 

menar Eva finns i det dagliga arbetet i skolan, där man arbetar med värdegrunden och 

likabehandlingsplanen. Enligt Eva har skolan planerat en höstdag för att jobba med 

mångkulturella frågor, samt en  vecka på våren där fokus läggs på respekt, trygghet och ansvar.  

 

Modersmål och föräldrasamverkan 

Skolan har studiehandledning för elever som har annat modersmål än svenska. Enligt Eva har 

skolan en lärare som kan arabiska och assyriska och han har hand om klasserna 4-9. De ämnen 

som han framförallt hjälper till med är SO, men även lite grann på matematiken. Vidare säger 

hon att den här läraren har hand om modersmålsundervisningen också. Elever med andra 

modersmål än svenska får också studiehandledning, men de lärarna kommer från kommunalt 
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håll. Enligt Eva är syftet med studiehandledningen att förtydliga för eleverna. ”Vi har just pratat 

om Buddhismen, översätta och förtydliga och hjälpa den svenska läraren så att han 

(studiehandledaren) försöker läsa på och förbereda sig på de stycken han ska ta upp och sen 

finns han med i klassrummet.” Enligt henne är studiehandledarens roll att få eleverna att förstå de 

stycken som tas upp i klassrummet och att han ska finnas i klassrummet som stöd för eleverna. 

 

Enligt Eva ligger alltid modersmålundervisningen efter skoldagens slut och den arabiska och 

assyriska modersmålsläraren har många elever. Men för de mindre barnen och särskolan kommer 

lärare från centralt håll, berättar hon. Eva berättar att det är en hel del barn som tackar nej till 

modersmål, fastän lärarna försöker få föräldrar att inse vikten av att ha modersmålsundervisning. 

”Ja, jag tror att det är det att deras barn ska prata svenska.” Enligt Eva kan anledningen till att 

många barn avstår ifrån modersmålsundervisning vara att deras föräldrar vill att barnen ska satsa 

på svenska språket. 

 

Samarbetet med föräldrarna är enligt Eva ungefär som på alla andra skolor. ”En viss procent når 

vi aldrig fram, det är ju det, jag tycker nog att det har blivit färre som kommer till föräldramöten, 

jag tror att alla utvecklingssamtalen i alla fall kommer dem flesta föräldrarna till.” Eva ser ingen 

större skillnad på föräldrasamverkan på den här skolan i jämförelse med andra. Enligt Eva kan 

det bero på tidsbrist att en del föräldrar inte kommer till föräldramöten. 

 

4.3 Jämförelse 
Området som Skola 1 ligger i har dåligt rykte eftersom den ofta kopplas med problem och brott 

av olika slag i media. Skola 2 däremot har bättre rykte och har nästan aldrig sammankopplats 

med problem och brott i media. Den etniska blandningen finns i båda områdena, men i området 

där skola 1 befinner sig i bor det fler assyrier/syrianer. På Skola 1 såg lärarna fler fördelar än 

svårigheter i arbetet med mångkulturella klasser än vad man gjorde i Skola 2. Lärarna på Skola 2 

hade bristtänkande om flerkulturella elever, vilket saknades i Skola 1. Den främsta svårigheten 

enligt lärarna på Skola 2 var elevernas svaga svenska. I Skola 1 arbetar lärarna mer medvetet med 

att lyfta fram elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper och kultur i undervisningen än vad det 

gjordes i Skola 2. Lärarna och ledningen på Skola 1 var mer bekanta med begreppet interkulturell 

pedagogik. Ledningen i Skola 1 satsar mer medvetet på arbetet med att lyfta fram de 
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mångkulturella som något positivt i form av fortbildning, samt att skolan har anställt en person 

som arbetar som brobyggare mellan den svenska och den assyriska/syrianska kulturen. Lärarna i 

Skola 2 hade haft några fortbildningsdagar om det mångkulturella. Lärarna som arbetar med 

svenska som andra språk i Skola 1 fick gå en fortbildnings kurs med interkulturell inriktning. 
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5. Diskussion 
I diskussionsavsnittet analyseras resultaten av intervjuerna tillsammans med de teorietiska 

perspektiv uppsatsen bygger på, det vill säga ”Den nationella självförståelsen”, ”Det 

demokratiska credot” och interkulturell pedagogik.  

5.1 Undervisning i mångkulturella klasser 

Två av intervjupersonerna i Skola 2, Olle och Viktor, kom in på ämnen som inte hade med våra 

frågor att göra. Vi hade inte för avsikt att inrikta oss på en speciell grupp men intervjupersonernas 

svar handlade många gånger om den assyriska/syrianska gruppen. En naturlig förklaring kan vara 

att den assyriska/syrianska gruppen är stor i Södertälje och att det märks i elevsammansättningen 

i skolorna. Media beskriver ofta området, Skola 1 befinner sig i, som ett segregerat område där 

invånarna inte behöver lära sig det svenska språket eftersom de i närsamhället klarar sig med sitt 

eget modersmål. Den grupp som dominerar i området är assyrier/syrianer. Det som sägs i media 

om Skola 1 och den assyriska/syrianska gruppen verkar återspegla sig i de intervjuade lärarnas 

svar i Skola 2.  

 

I intervjuerna ser vi exempel på de två konkurrerande diskurser som Municio talar om. I Skola 2 

verkar ”Den nationella självförståelsen” och det monokulturella synsättet leva kvar.  Lärarna 

betonar vikten av en ”bra” svenska som en förutsättning att klara skolgången och som en väg in i 

det svenska samhället. Lärarna framhåller inte modersmålet som betydelsefull för utvecklingen 

av första språket. De menar istället att det är viktigt för eleverna att umgås med etniskt svenskar i 

sin vardagsmiljö för eleverna ska få en bättre svenska. Enligt Runfors har många lärare som 

arbetar i mångkulturella områden en ambition att lära barnen en ”bra” svenska, eftersom de 

upplever att många flerkulturella har stora brister i svenska språket. Lärarna ser elevernas 

språkbrister och bristande kontakt med svenskar i vardagsmiljön som anledning till att eleverna 

har inlärningsproblem. Barn i mångkulturella områden uppfattas ligga många steg efter etniskt 

svenska barn.77 Detta framkom i intervjuerna med lärarna i Skola 2, att flerkulturella elever 

upplevs ligga efter nivåmässigt jämfört med svenska barn.  

 

                                                 
77 Sjögren, Runfors, Ramberg 1996 
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Den främsta svårigheten i mångkulturella klasser är, enligt lärarna i Skola 2, elevernas dåliga 

svenska. De lyfter det svenska språket som viktigast för att eleverna ska klara sin skolgång. 

Enligt lärarna kräver SO-ämnet en hög abstraktionsnivå vilket lärarna anser att flerkulturella 

elever saknar. Dessa lärare har ett bristänkande kring dessa elever. Olle ser de assyriska/syrianska 

eleverna som halvspråkiga, han framhåller att de inte behärskar sitt modersmål bra. Även Rima 

påpekade elevernas problem med det svenska språket men försökte, till skillnad från Olle och 

Viktor, på olika sätt ta hänsyn till elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter i undervisningen. 

Det är enligt Christina Rodell Olgac viktigt att eleverna får känna att deras kulturella bakgrund 

och tidigare erfarenheter är viktiga i undervisningen. Elever kan på så sätt utveckla sitt 

modersmål och känna en stolthet över sin kultur och bygga vidare på sina tidigare erfarenheter.78 

Rima ser en fördel med sin flerkulturella bakgrund, då hon själv har erfarenheter av de 

svårigheter som tvåspråkiga elever kan gå igenom och försöker ta hänsyn till det på olika sätt. 

Lorentz och Bergstedt skriver också om detta då de säger att individer som är födda i eller 

uppvuxna i mångkulturella miljöer, har man automatiskt en form av interkulturell sensivitet och 

viljan att lära sig mer om andra kulturer finns oftast närvarande.79  

 

Lärarna i skola 2, framförallt Olle, kopplar problemen till eleverna och är inte självkritisk till sig 

själv som lärare. Den svenska skolans utbildning fungerar inte för alla elever som den har ett 

ansvar för. En stor del elever som har annat ursprung än den svenska misslyckas i skolan, menar 

Ann Runfors och Annick Sjögren. Vid sådana tillfällen är det viktigt att se över 

undervisningsmetoderna och innehållet i undervisningen.80 Lärarna i skola 1 lyfter inte fram det 

svenska språket som viktigast för att eleverna ska klara skolgången. De är mer medvetna om sin 

lärarroll och kan vara självkritiska i hur de kan förbättra sin undervisning. Till skillnad från Skola 

2 såg lärarna i Skola 1 inte brister i eleverna utan att det mer handlade om att anpassa materialet 

efter det elevunderlag de har. För att pedagoger skall tillgodose flerspråkiga barns behov måste 

de enligt Obondo ta hänsyn till barnens miljö och kulturella bakgrund.81 Det verkar lärarna i 

skola 1 vara införstådda med eftersom de visar hänsyn och försöker individanpassa innehållet i 

undervisningen efter elevernas nivå. Både i intervjun med den biträdande rektorn och de två 

                                                 
78 Axelsson Monica 1999  
79 Lorentz och Bergstedt 2006 
80 Sjögren, Runfors, Ramberg 1996  
81 Obondo i samarbete med Rodell Olgac och Salada Robleh 2005 
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lärarna har det framkommit att Skola 1 är mer medvetna om det interkulturella arbetssättet och 

försöker synliggöra elevernas olikheter samt deras erfarenheter och kultur. Därför upplever vi att 

”Det demokratiska credot” lever mer i Skola 1.  

5.2 Interkulturell undervisning 
De intervjupersoner som har läst den interkulturella och mångkulturella lärarutbildningen samt 

den nyligen examinerade läraren jobbar mer medvetet med att ta tillvara på elevernas 

erfarenheter, kulturella bakgrund och tidigare kunskaper i undervisningen. Lena och Rima kunde 

inte definiera begreppet interkulturell pedagogik men jobbar ändå med det i praktiken. Detta 

stämmer överens med den interkulturella synen då kunskap och lärande i olika ämnen enligt 

Lorentz och Bergstedt ska belysas från flera kunskaps och didaktiska utgångspunkter samt ta 

utgång i lärares och elevers erfarenheter, upplevelser och förståelse.82 Olle hade tidigare hört 

talats om interkulturell peedagogik men anser det inte relevant i sin undervisning. Ett av syftena 

med interkulturell undervisning är enligt Obondo att undervisningen ska vara mer meningsfull för 

flerspråkiga barn. Det är ett alternativt synsätt som är öppen för kulturella skillnader samtidigt 

som det håller sig borta från stereotypisering och segregation.83 Enligt Olle kan det vara lätt att 

fokusera på skillnader istället för att se likheterna mellan eleverna. Han ser varje elev som unik 

och behöver därför inte tillämpa interkulturell undervisning. Olle ser en problematik i att eleverna 

vill benämnas efter sitt etniska ursprung. Han vill få eleverna att inse att det land man är född i är 

det man ska kännas vid. Om en person exempelvis är född i Sverige ska han/hon kalla sig för 

svensk eller om man är född i Libanon ska man kalla sig för libanes. Han är exempel på lärare 

som jobbar i mångkulturella skolor som enligt Runfors i många fall har tendens att betona det 

som är gemensamt och lika samt tona ner etniska och kulturella skillnader.84 Om en lärare inte 

visar hänsyn till elevernas språk, kultur och tidigare kunskaper kan det leda till att elever 

försummas.85 Det interkulturella lärandet kan betraktas som ett exempel på mångkulturell 

utbildning som har som avsikt att bejaka mångfald och motverka likhetstänkande.86  

 

                                                 
82 Lorentz och Bergstedt 2006 
83 Obondo 2005 
84 Sjögren, Runfors, Ramberg 1996 
85 Axelsson 1999 
86 Lorentz och Bergstedt 2006 
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Alla intervjupersoner ser fördelar med att man har elever med olika etnisk bakgrund i klassen. 

Lärarna upplever att flerkulturella elever kan bidra med andra perspektiv till undervisningen, som 

exempelvis i religionsämnet. Om man har en buddist eller en ortodox kristen elev i klassen kan 

man få en annan bild presenterad av ämnet än det som finns skrivet om religionerna i 

läroböckerna. Interkulturella arbetsmetoder kan enligt Rodell Olgac leda till att både lärare och 

elever lär av varandra. Det är viktigt att eleverna får känna att deras kulturella bakgrund och 

tidigare erfarenheter är viktiga i undervisningen. Elever kan på så sätt känna en stolthet över sin 

kultur och bygga vidare på sina tidigare erfarenheter.87  

5.3 Modersmål och föräldrasamverkan 
Ingen av de undersökta skolorna har ett fungerande samarbete med modersmålslärare i 

undervisningen. De intervjuade personerna berättade att elever oftast väljer bort 

modersmålsundervisningen. Forskare inom området slår fast att ju bättre en elevs utveckling av 

tänkande och lärande är på modersmålet, desto snabbare uppnår hon framsteg i andraspråket. 

Därför är det viktigt att lärare känner till processen för andraspråksinlärning, menar Axelsson.88 

Lärarna på Skola 1 fick gå en språkutvecklingskurs som var till för de som arbetar med 

tvåspråkiga elever. De fick veta att språkforskningen visar betydelsen av modersmålet för 

utvecklingen av andra språket. Därför hoppas Lena på att modersmålet ska få högre status i 

skolans värld eftersom den är så viktig. Viktor nämner att han tidigare haft samarbete med en 

modersmålslärare men är inte positiv till det då han anser att SO-ämnet bygger på diskussion och 

att modersmålsläraren därför inte kan vara till hjälp. Enligt Municio kan nekandet till lika 

rättigheter i utbildningen för invandrar- och minoritetselever bero på den nationella 

självförståelsens diskurs. En integration med svenska elever värderas högre än en utbildning som 

är baserad på lingvistiska grunder.89  

 

Enligt de intervjuade lärarna på båda skolorna finns det ett fungerande samarbete med elevernas 

föräldrar. Det syftas på den ”vanliga” föräldrakontakten exempelvis, telefonkontakt, 

utvecklingssamtal, föräldramöte, samt veckobrev. Samarbetet med föräldrarna är betydelsefull, 

                                                 
87 Axelsson 1999 
88 Hyltenstam & Linberg 2004 
89 Hammar 1993 
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på så sätt kan läraren få föräldrarna att stödja eleven i dess utveckling.90  Skola 1 verkar ha 

kommit en bit längre i det gentemot Skola 2, de har till och med fått ett pris för det. 

5.4 Skolledningen  
Lärarna och ledningen på Skola 1 är mer bekanta med begreppet interkulturell pedagogik än vad 

lärarna och ledningen på Skola 2 är. Ledningen på Skola 1 satsar mer medvetet på att lyfta fram 

det mångkulturella än vad Skola 2 gör. Ett exempel är att skolan har anställt ett kulturombud som 

har till uppgift att vara brobyggare mellan etniskt svenska elever och de assyriska/syrianska 

eleverna samt deras föräldrar. De satsar även på fortbildning för skolans personal, exempelvis en 

kurs i språkutveckling för lärare som arbetar med tvåspråkiga elever. För att skolan ska kunna 

utvecklas som en interkulturell lärandemiljö behöver dess personal enligt Lorentz och Bergstedt 

ha kunskaper om mångfald, kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell 

skolutveckling, praktiska erfarenheter av föräldrasamverkan. För att uppnå detta krävs att 

skolledningen satsar på att vidareutbilda sin personal.91 Intervjuerna i Skola 1 har visat att det 

finns en mer medvetenhet kring ett interkulturellt perspektiv, både hos ledningen och lärarna. I 

Skola 2 däremot framkom det inte att ledningen satsar på att vidareutveckla sin personal och inte 

heller att utveckla skolan till en interkulturell lärandemiljö. Även då Rima på Skola 2 är mer 

insatt i ett interkulturellt arbetssätt är det inte tillräckligt för att utveckla hela skolan. Ledningen 

måste ge stöd till lärarna och vara den som är drivande. Det ligger i skolledningens ansvar att 

leda skolan i ett förbättringsarbete.92 Det hör till rektorns uppgift att införa strategier om 

delaktighet, visionsskapande och kompetensutveckling, menar Blossing.93 

                                                 
90 Axelsson, Lennartson- Hokkanen, Sellgren, 2002 
91 Lorentz och Bergstedt 2006  
92 Utbildningsdepartementet  2001 
93 Blossing 2003 
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6. Slutsatser  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur en del samhällsorienterade lärare arbetar med 

interkulturella frågor i klassrummet, om de tar tillvara på elevernas kulturella bakgrund, 

erfarenheter och tidigare kunskaper i undervisningen. Studien har visat att detta skiljer sig åt 

mellan Skola 1 och Skola 2. Den sistnämnda skolan utgår mer från ett monokulturellt synsätt och 

inte ett interkulturellt synsätt där olika kulturer samspelar med varandra. Skola 1 däremot är mer 

medvetna om att lyfta fram det mångkulturella och något som genomsyrar hela deras verksamhet.  

 

De intervjuade lärarna i Skola 2 uppfattar fler svårigheter än fördelar med arbetet i 

mångkulturella klasser. Det mest framträdande är lärarnas bristänkande om eleverna, särskilt när 

det gäller svenska språket. Vidare upplever de att elever med annat ursprung än den svenska 

ligger många steg efter etniska svenska barn. I stället för att anpassa materialet efter 

elevunderlaget lärarna har och visa hänsyn till elevernas språksocialisation klagar de över hur 

svårt det är att få dessa elever att förstå exempelvis innehållet i en text. Det känns som om lärarna 

i Skola 2 upplever sig som både SO-lärare och svensklärare eftersom de ger det svenska språket 

och elevernas läshastighet en stor betydelse. Olle menar att han kan sätta 90 % av SO betyget på 

elevernas läshastighet. Detta stämmer inte överens med kursplanen och betygskriterierna för SO-

ämnet. I Skola 1 är lärarna mer medvetna om vikten att anpassa lektionsinnehållet efter den 

elevsammansättning  de har i klassen. Dessa lärare var till exempel mer medvetna om vikten av 

att konkretisera abstrakta begrepp med hänsyn till elevernas förförståelse. De arbetar mer med ett 

interkulturellt perspektiv i deras undervisning, som till exempel att lyfta fram elevernas tidigare 

erfarenheter, kunskaper och kultur i undervisningen.  

 

Att behandla alla elever lika oberoende av etnicitet och kultur, är enligt en lärare i Skola 2 att 

vara rättvis, men det har inget med rättvisa att göra. Behandlar man alla elever som en homogen 

grupp osynliggör man de elever som har annan etnicitet än den svenska vilket enligt forskningen 

kan hämma inlärningen för dessa elever samt att de får dålig självförtroende. Enligt denna lärare 

är eleverna i en skola enbart skolelever och inget annat, deras etnicitet ska lämnas utanför. 

 

I vår uppsats har det framkommit att de undersökta skolorna inte har en fungerande 

modersmålsundervisning samt samarbete med modersmålslärarna. Det kan bero på olika orsaker 



 53

som till exempel att den är förlagt utanför schemat och att skolorna inte lyfter fram betydelsen av 

modersmålet för föräldrarna. Men det kan även bero på skolans och medias betoning av vikten att 

eleverna ska ha en bra svenska. Det kan i sin tur leda till att föräldrar eller elever väljer bort 

modersmålsundervisning för att satsa på en bra svenska eftersom den ses som nyckel in till 

utbildning och arbete. Detta visar att ”Den nationella självförståelsen” och ”Det demokratiska 

credot” lever kvar och konkurrerar med varandra. Detta är mer tydligt i Skola 2 där det svenska 

språket ges stor betydelse för att klara sin skolgång. Språkforskningen visar att det är viktigt med 

modersmålsundervisning för tvåspråkiga barn då båda språken måste utvecklas för att kunna nå 

det abstrakta tänkandet i andraspråket. Då måste man ha ett rikt och utvecklat modersmål. Både 

Skola 1 och Skola 2 visar inte någon större hänsyn till forskning om processen för 

andraspråksinlärning, flerspråkiga elever går i en skola som är anpassad för enspråkiga barn. 

Detta tror vi kan vara en av flera orsaker till varför många tvåspråkiga elever går ut skolan utan 

fullständiga betyg. Dagens skolor behöver förändras för att också passa elever som är 

flerspråkiga och ta till sig det forskning förespråkar inom området.   

 

I vår undersökning har vi kommit fram till att lärare inte behöver känna till begreppet 

interkulturell pedagogik för att arbeta med det i praktiken. En del av intervjupersonerna arbetar 

mer utifrån ett interkulturellt perspektiv i undervisningen trots att de inte har kännedom om 

begreppet. Den slutsats vi kan dra utav detta är att det går att sätta likhetstecken mellan Lpo 94 

och interkulturell undervisning. Detta förtydligas i tabellen där vi har gjort en jämförelse mellan 

interkulturell undervisning och Lpo 94.  
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Tabell: översikt över interkulturell undervisning och Lpo 94 

Interkulturell undervisning 
 

Lpo 94 
 

Främjar respekt och förståelse mellan människor med 
olika etniska och kulturella bakgrunder. 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. 

Utvecklar flerkulturell kompetens 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den 
växande rörigheten över nationsgränserna ställer högre 
krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. 
 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se 
den egna verkligen i ett globalt sammanhang och för att 
skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 
samhälle med täta kontakter över kultur och 
nationsgränser.  
 

Bearbetar den egna etnocentrismen 
 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 
eller för annan kränkande behandling. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 
 

Bejakar mångfald och motverkar likhetstänkande 
 
Kunskap och lärande, belyses från flera perspektiv 
 

Undervisningen ska med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling.  
 

Verktyg för visionen om ett demokratiskt samhälle 
 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 
uppmuntra att det förs fram.94  
 

 

Förslag till vidare forskning 

Frågor som har dykt upp och som utifrån vår uppsats skulle kunna göras en fortsatt studie kring 

är: Vad är det som gör att lärare arbetar med ett interkulturellt perspektiv i undervisningen trots 

att de inte känner till begreppet interkulturell pedagogik? En tanke vi fick under uppsatsens gång 

är att de nyutbildade lärarna verkade ha Lpo94 mer ”färskt” i huvudet och planerade därmed sin 

undervisning efter det. Eller om det kan ha att göra med en lärares arbetserfarenhet? Detta skulle 

vara intressant att göra en fortsatt forskning om.  

                                                 
94 Lärarens handbok 2002 s. 9-12 
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