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The purpose of this study is to investigate whether and how some teachers in primary educa-

tion in a multicultural area discussing the interculturality in their teaching with students from 

grades 1-3. It also aims to examine how students’ cultural interactions in the classroom are 

expressed.  

 

The questions in this study were: 

 How do the teachers behave intercultural to the students’ ethnic and cultural back-

grounds? 

 How do the students’ behave to each others’ ethnic and cultural backgrounds? 

 In which educational situations does culture become something important? 

 Which type of understanding in culture is reflected in teachers’ attitudes? 

 

Maria Bäckman and Ann Runfors have made a previous research in the field. Both have like 

me, concluded that teachers and students have an essentialist view of their ethnicity. Bäckman 

writes in her study that it is not just immigrants who deviate in Swedish environments but also 

Swedes can become deviant in multicultural environments (Bäckman, 2009). 

 

Runfors believes that immigrant children are seen as deviant in school. Teachers in her study 

expressed the students’ relationships as problematic as cultural artifacts presented as positive 

(Runfors, 2003).  It was also what I saw in my research. 

  

My interviews with teachers have supplemented the observations and I can conclude that the-

se teachers are inter-culturally aware, that teachers and students had a positive attitude toward 

each other’s ethnic and cultural backgrounds, that they worked with cultures when it is neces-

sary and that the teachers described the cultures based on artifacts.   
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1 Inledning 

Denna studie handlar om interkulturalitet, att lärare och blivande lärare får insikt om männi-

skors olika kulturer för att skapa en trygg och demokratisk lärandemiljö i skolan. Undersök-

ningen kommer att grundas på intervjuer och observationer av lärare.  

 

Jag valde att skriva inom detta fält eftersom lärarutbildningen som jag går på har en interkultu-

rell profil. Därför ville jag också undersöka hur detta ser ut i verkligheten men också för att få 

en fördjupad kompetens inom begreppet interkulturalitet och vad ett sådant förhållningssätt 

innebär. Jag som blivande lärare som i framtiden kanske kommer att arbeta med elever och 

kolleger med olika etniska och kulturella bakgrunder har fördelar då jag får en fördjupad kun-

skap inom begreppet interkulturalitet. Jag tror att samarbete leder till en trygg lärandesituation 

och ett fungerande samspel som formar och utvecklar elevers kunskaper. 

1.1 Bakgrund 

En utgångspunkt för studien är att vårt samhälle växer i mångfald med människor från olika 

kulturer och vi behöver systematisk öppna vår förståelse för kulturella skillnader för att kunna 

interagera i den gemensamma världen. Detta blir nödvändigt då man genom interaktion med 

olika människor lär sig att samverka med varandra vilket är viktigt utifrån ett samhälls- och 

framtidsperspektiv. Fördomar, hierarkier och osämja som skapas mellan olika människor eller 

grupper är kanske resultatet av obearbetade kunskaper och bristande förståelse för människors 

olika kulturer, levnadssätt och sedvänjor.  

 

Det blir därför viktigt att tidigt lära barn att förstå människors olikheter och hur de skapas för 

att de ska kunna utvecklas till hänsynsfulla samhällsmedborgare som bryr sig om sina med-

människor. Det blir också viktigt för att kunna arbeta med andra människor i sin framtida yr-

kesutövning. 
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I Läroplanen för grundskolan (2011) står det att skolan har i uppdrag att grunda undervisningen 

i ett internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet är viktigt för att individen ska 

kunna se sin egen verklighet i en global kontext för att skapa solidaritet och även förbereda för 

ett samhälle med mångkulturella kontakter. Det innebär att utveckla förståelsen för kulturell 

mångfald inom landet (Lgr11:9). Läroplanen använder sig inte utav begreppet interkulturalitet 

explicit, utan tar upp om vikten av ett internationellt perspektiv. Min tolkning är dock att de är 

implicit kopplade till varandra. I läroplanen diskuteras hur skolan ska motverka diskriminering 

på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet och religion. Det står även att skolan ska stärka 

individers identitet genom att öka medvetenheten om den växande kulturella mångfalden ge-

nom att tillsammans utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar (Lgr11:7). Enligt min tolkning beskriver läroplanen hur lärare bör arbeta med ele-

ver för att kunna nå ett fungerande samspel där alla elever känner sig accepterade. Det är också 

allt detta som ryms inom begreppet interkulturalitet. Begreppet interkulturalitet finns med vid 

ett tillfälle i läroplanen, men även om begreppet inte står explicit förstår jag att vissa saker 

handlar om interkulturalitet. Interkultur förs in som inledning under ämnet samhällskunskap där 

det står att människor har både möjligheter och problem som är kopplade till interkulturella 

relationer, globalisering och samhällsutveckling. Människor är beroende av samarbete när de 

skapar och utvecklar samhällen, kunskaper om samhället och individers kulturella tillhörigheter 

ger oss redskap som gör att människor kan orientera sig samt ansvara för sitt handlande i den 

komplexa världen. På så sätt ska elever lära sig att utveckla förståelsen av sina egna och andra 

människors levnadsvillkor samt få insikt i hur individ och samhälle påverkar varandra 

(Lgr11:199). 

 

En intressant plats att studera kulturella samspel är undervisningen i grundskolans tidigare år 

där man kan se hur tidigt elever är medvetna om sin egna och andras kulturella bakgrunder och 

tillhörigheter samt hur elevers etniska bakgrunder, tankar och beteenden kommer till uttryck. 

Skolan är även en plats där man kan studera hur lärare arbetar pedagogiskt med interkulturalitet 

och omsätter det i praxis. Skolan som en social mötesplats har möjligheter och ett ansvar att 

stärka kulturell mångfald (Lgr11:7). Undervisningen ska vara allsidig och öppen för olika upp-

fattningar, personliga åsikter samt uppmuntra till att dessa förs fram (Lgr11:8). Mot bakgrund 

av detta anser jag att skolan är en möjlig plats där elever tidigt får lära sig att förstå och respek-

tera olika kulturer och interagera tillsammans.  
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Detta examensarbete kan vara viktigt för lärare och blivande lärare som vill ha kännedom om 

hur elevers kulturella samspel kan komma till uttryck i klassrummet eller tips och idéer för att 

arbeta interkulturellt i sin yrkesutövning.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och på vilket sätt några lärare i grundskolans tidigare 

år i ett mångkulturellt område resonerar kring interkulturalitet i sin undervisning med elever 

från årskurs 1-3. Syftet är också att undersöka hur elevers kulturella samspel i klassrummet 

kommer till uttryck.  

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna som jag i undersökningen kommer utgå ifrån är: 

 Hur förhåller sig läraren (interkulturellt) till elevers etniska och kulturella bakgrunder? 

 Hur förhåller sig eleverna till varandras etniska och kulturella bakgrunder? 

 I vilka undervisningssituationer blir kultur något viktigt att lyfta fram? 

 Vilken förståelse av kulturbegreppet kommer till uttryck i pedagogernas förhållnings-

sätt? 
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2 Tidigare forskning 

Etnologen Maria Bäckman har gjort en forskningsstudie om etniciteter som hon kallar Miljons-

vennar- omstridda platser och identiteter. Hennes forskning handlar om hur svenskar och 

svenskhet betraktas som avvikande i mångkulturella förorter. Hennes fokus ligger på tre etniskt 

svenska tjejers uppfattningar om att bo i förorten, men hon har även studerat och intervjuat icke 

etniska svenskar om deras positioner i det svenska samhället. Bäckmans etnicitetsperspektiv 

utgår från ungdomarnas egen förståelse av nationalitet och tillhörighet. Bäckman visar att ung-

domarna hon studerade skapade klass, gjorde etnicitet och konstruerade kön i den mångkultu-

rella miljön. De avvikande personerna i den mångkulturella miljön är, vad hon kallar miljons-

vennar. En icke svensk elev som hon har studerat menar att fastän man är född i Sverige och 

har föräldrar som är födda i Sverige kan man inte kalla sig för svensk utan eleven menar att 

man är det man är ursprungligen. I detta fall måste man gå tillbaka och titta på vart farmor, far-

far, mormor och morfar kommer ifrån för att veta vad man är ursprungligen (Bäckman, 2009). 

Eleven uttrycker här en essentialistisk syn på etnisk identitet, det etniska beskrivs som något 

man ärver.  

 

Denna forskning är relevant för min studie eftersom Bäckman även studerat icke svenska ele-

vers syn på vad svenskhet är och om de känner tillhörighet i det svenska samhället. I Bäckmans 

studie är definitionen av svenskhet, människor som är födda i Sverige med svenska föräldrar. 

Min definition av svenskhet utgår från individers egna uppfattningar om etnicitet och tillhörig-

het. Bäckmans studie är även relevant eftersom det är ett omvänt perspektiv från min studie. 

Det är inte bara människor från annan etnisk och kulturell bakgrund som kan vara avvikande i 

svenska miljöer utan även etniska svenskar kan bli avvikande i olika mångkulturella miljöer. 

Eftersom Bäckmans studie handlar om ungdomar kan min studie i förhållande till hennes, ses 

som en vidare undersökning på små barns etniska och kulturella relationer utifrån ett lärarper-

spektiv. 

 

Etnologen Ann Runfors har gjort en avhandling som bygger på fältstudier i tre grundskolor. 

Syftet med avhandlingen var att analysera hur lärare uppmärksammade invandrarbarn, hur  
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lärare talade om barnen, förstod och hanterade kulturell mångfald. Runfors kom fram till att 

”invandrarbarnen” definierades som annorlunda, de beskrevs som individer men hamnade i 

fokus för det de inte var. I alla tre skolorna var lärare samstämmiga om deras avsikter med att 

inkludera invandrarbarnen och ge dem möjligheter. Lärarna hade liknande uppfattningar om 

ambition, förståelse och problembeskrivning. Kulturella artefakter framställdes som positiva 

medan relationerna var mer problematiska för att barnen avvek från de andra barnen i skolan 

(Runfors, 2003).  

 

Runfors avhandling har varit relevant för min studie eftersom vi har samma perspektiv på un-

dersökningsfältet. Jag ser många likheter mellan hennes studie och min studie, likheter som 

lärarperspektiv och de svåra relationerna om att umgås över kulturgränserna.  
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3 Teoretisk ram 

Undersökningen har som utgångspunkt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med socialkon-

struktivism menas den kunskap människor får genom språklig interaktion, men också hur iden-

titeter konstrueras. Genom att vi interagerar tillsammans får vi förståelse och kunskaper om 

varandra, men kan också missförstå varandra och tillskriva varandra egenskaper. Det är alltså 

den kommunikativa interaktionen som konstruerar relationerna mellan människor vilket grun-

dar individers självförståelse och verklighetsuppfattning (Thomassen, 2007:205). Kunskaper 

om människor är beroende av historiciteten och relationerna som konstrueras av människors 

språkliga interaktion leder till individers värderingar om verkligheten och sin egen position i 

världen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet används i min studie för att visa hur sociala 

kategorier som etnicitet och kultur används i den språkliga interaktionen mellan lärare och ele-

ver samt eleverna emellan. 

3.1 Kultur 

Lena Aulin Gråhamn anser att kultur är förändring, att det är individer som skapar kultur i det 

språkliga mötet med andra kulturer. Det finns inte en utan många kulturer och eftersom det är 

vi själva som skapar våra kulturer måste vi även förhålla oss aktivt till de olika kulturerna 

(Gråhamn, 2008:64). Enligt Löwing och Kilborn menar Wellros (1998) att kulturer lär oss 

mönster av olika sorter. Den visar likheter som är möjliga att förutse och som gör det möjligt 

för oss att använda i vårt eget handlande. Kultur ändrar också handlingar man inte förstår till 

vanor och rutiner, det ger oss sedan klara tankemönster för att förstå olika kulturer (Löwing, 

Kilborn, 2007:19). Genom samtal och diskussioner om kulturer som inrymmer beteenden kan 

människor få en förståelse de inte haft förut. Människors val av handlingar som präglas utav 

kulturer, kan ge ett tecken och ett tankemönster till andra som upplever kulturella symboler 

som nytt.   

 

Om kulturer visar likheter med andra kulturer, visar den också skillnader. Magnus Öhlander 

menar att kultur uppmärksammar skillnader och kunskaper om skillnaderna kan leda till att 
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man bättre förstår och accepterar andra människor. Det är ett stort steg för att öka möjligheterna 

för en fungerande interaktion mellan människor (Öhlander, 2005:25). Enligt Öhlander har Kul-

tur otaligt många definitioner. I den antropoligiska meningen inrymmer begreppet kultur för 

bland annat livsstil, normer man lever efter, typiska beteenden och traditioner därmed bör varje 

kultur bedömas på sina egna premisser (Öhlander, 2005:21). Varje kulturell existens handlar 

utifrån sina kulturella principer. Exempelvis kan ett sätt att ge information till andra vara olika i 

olika kulturer (Borgström, 2004:47). Öhlander menar också att det är svårt att förstå hur kultur 

brukas i praktiska sammanhang eftersom det sällan görs explicit. Begreppet används ofta som 

om det vore möjligt att avgränsa en kultur och separera denna från andra kulturer (Öhlander, 

2005:9). Kulturbegreppet är omdiskuterat idag. Det som kan vara problematiskt med begreppet 

är att människors ”avvikande” beteenden leder till att de marginaliseras, det som uppfattas som 

avvikande förklaras med kultur och leder till generaliseringar, att alla människor från det landet 

beter sig på ett visst sätt och att det antas ligga i deras kultur. En människa som inte kan accep-

tera allt i en kultur kan heller inte ha som ursäkt att inte kunna acceptera någonting och istället 

se ned på allt i en kultur, då är man inne på generaliseringar, det är sådana tendenser som grun-

dar eller orsakar rasism (Herlitz, 2007:64–65). Lösningen enligt Öhlander är att titta på hur 

kultur brukas, hur det tolkas och används.  

 

Lahdenperä skriver också om att kulturbegreppet kan bland annat studeras utifrån artefakter 

som innefattar maträtter, musik, konst, dans och dräkter. Den andra typen är traditioner, firan-

den av högtider och beteendemönster. Det tredje är religion som innehåller trosföreställningar, 

normer, värden, meningssystem samt vad som är rätt och fel (Lahdenperä, 2004:13). 

3.2 Interkulturalitet  

Begreppet interkulturalitet inkluderar andra begrepp som genus, klass, etnicitet, religion och 

geografi (Lorentz & Bergstedt 2006:16). När man i interkulturella sammanhang talar om kultu-

rella bakgrunder menar man oftast människors etniska kulturer och det är också här min fokus 

ligger på när jag framöver skriver om kulturella bakgrunder (Lahdenperä, 2004:17). Min under-

sökning inkluderar alltså inte alla dessa andra begrepp utan mitt fokus blir framförallt hur etni-

citet tolkas och kommer till uttryck. 
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Pirjo Lahdenperä skriver att interkulturalitet inte är ett ämne utan ett förhållningssätt som bör 

användas i alla ämnen (Lahdenperä, 2004:11). För att arbeta interkulturellt måste undervisning-

en kännas relevant för eleverna och knyta an till deras förförståelse. Om eleverna enbart får 

avvikande och annorlunda erfarenheter från läraren kan det bli problematiskt för eleverna att 

förstå och få lärdom om ämnet (ibid:65). Maria Borgström ger en bra förklaring till grundförut-

sättningen för att nå det interkulturella förhållningssättet. För att kunna nå en interkulturell 

kompetens krävs ett förhållningssätt som är baserat på öppenhet och förståelse som i sin tur ska 

leda till god kommunikation mellan människor med olika etniska och kulturella bakgrunder och 

erfarenheter. Den förståelsen och det öppna förhållningssättet kommer hjälpa individer att ska-

pa kunskaper om olika människor (Lahdenperä, 2004:33–34). 

 

Lahdenperä definierar begreppet interkulturalitet och delar in ordet inter respektive kultur. Inter 

betyder mänsklig interaktion och kultur innebär något som är kulturellt och ingår i ett menings-

system som ger struktur och inriktning i människans liv. Lahdenperä menar att interkulturalitet 

handlar om olika variabler av kulturer såsom etniska, språkmässiga, tankemässiga, religiösa, 

livsrelaterade och hur dessa kulturella aspekter fungerar tillsammans (Lahdenperä, 2008:29).  

Här tillfogas även betydelsefulla aspekter på kulturmöten såsom jämlikhet, demokrati och öm-

sesidig respekt mellan människor (ibid). Ytterligare en punkt kan tilläggas där Lahdenperä an-

ger ett krav på ledarskap för interkulturalitet som stimulerar lärande för att på så sätt skapa tid 

och rum för meningsskapande kommunikation mellan olika grupper (Lahdenperä, 2008:32). 

Lahdenperä menar att en ledare bör vara medveten om konstruktioner som skapar annorlunda-

het eller ”de andra” vilket syftar till att problematisera föreställningen om att det bara finns en 

sann norm som alla måste hålla sig till för att inte bli den avvikande (Lahdenperä, 2008:91).  

 

Genom människors sociala gemenskaper får individer lära sig om olika gruppers sätt att vara i 

kulturella sammanhang. Ett viktigt perspektiv för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt 

är därför att betrakta ledarskap som en social konstruktion. Enligt Lahdenperä menar Alvesson 

(2001) att kultur består av ett system av gemensamma symboler och innebörder. Kulturer får då 

oss att förstå beteenden och sociala företeelser där fenomen blir förståeliga och meningsfulla 

(Lahdenperä, 2008:22–23).  
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3.3 Etnicitet 

Etnicitet kommer från det grekiska ordet ethnos som betyder folk eller nation. Etnicitet handlar 

om människors föreställningar om att dela ett gemensamt ursprung. En eller flera etniciteter 

kan inrymmas i en kultur, det vill säga att människor med olika etniska ursprung kan dela på 

samma kultur (Stier, 2004:94). Thomas Hylland Eriksen menar att det kan bli problematiskt när 

man talar om ett gemensamt ursprung eftersom alla människor kan ha olika åsikter om hur 

många generationer tillbaks man måste gå för att bestämma sig för vad ett gemensamt ursprung 

är (Eriksen, 1998:48). 

 

Eriksens resonemang kring begreppet etnicitet är att det är genom sociala situationer och män-

niskors möten med andra som etnicitet uppstår och blir relevant (Eriksen, 1998:10). För att en 

etnicitet ska finnas till krävs det att olika grupper har någon slags kontakt med varandra och de 

måste ha motiverande uppfattningar om att den andra gruppen är kulturellt olik än den egna 

gruppen. Om dessa kriterier inte är uppfyllda kan det heller inte finnas någon etnicitet eftersom 

begreppet handlar om relationer och inte om en grupps egenskaper (Eriksen, 1998:21–22). 

Människors sociala relationer får ett etniskt inslag då interaktionen påverkas utav kulturella skillna-

der (ibid). Vidare poängterar Eriksen att kulturskillnader mellan grupper inte är avgörande för etni-

citet (ibid). Han menar att det är viktigt att få kännedom om att etnicitet inte bara kännetecknas 

utifrån gemensamma kulturer eller gemensamma drag eftersom bruket av kultur skiljer sig åt. Det 

handlar om i vilken grad man delar religion och traditioner. Hur man definierar etnicitet blir tydli-

gast då människor oftast förklarar begreppet via delade kulturer, språk, religion, territorium och så 

vidare. Därför förknippar man etnicitet med människors kulturella bakgrund och etnicitetens ut-

formning påverkas därmed av kulturella särdrag (Eriksen, 1998:47). Enligt Eriksen kan etnicitet 

ses utifrån klassificering av människor och grupprelationer. I vardagligt tal förknippas begrep-

pet etnicitet till uppfattningar om minoritetsfrågor och rasrelationer dock inom socialantropolo-

gin representerar det relationer mellan grupper som ser sig själva och ses av andra som kultu-

rellt särskiljda (Eriksen, 1998:12–13). 

  

Hanna Wikström definierar etnicitet som kategorisering, tillhörighet och ursprung. Det kan 

handla om vem som får kalla sig svensk eller jude, ifall man föds som svensk eller jude, eller 

om man kan bli svensk eller jude. Hon menar att betydelsen förändras när olika perspektiv intas 

(Wikström, 2009:12–13). Wikström anger bland annat en essentialistisk och en konstruktionis-

tisk synsätt som kan påverka definitionen av begreppet etnicitet.  
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Essentialismen menar att tillhörighet och ursprung är statiska, alltså att människor föds in i sin 

etnicitet som exempelvis svensk eller jude. Konstruktionismen menar att människor inte föds in 

i någon etnicitet utan blir exempelvis svensk eller jude genom sociala relationer och processer. 

För att etnicitet ska bli meningsfull att tala om måste två eller flera gruppers etnicitet sättas i 

relation till varandra, därmed blir etnicitet en produkt som konstrueras aktivt och är föränderlig 

(ibid). 
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4 Metod och material 

Här beskriver jag mitt metodval och tillvägagångssättet för materialinsamlingen. Jag kommer 

redovisa den kvalitativa metoden, mitt urval, etiska principer och det empiriska materialets va-

liditet och reliabilitet. 

4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt den kvalitativa forskningsmetoden som bygger på en hermeneutisk tradition. Her-

meneutik betyder att ”tolka” och med hjälp av den hermeneutiska tolkningen får man en förstå-

else (Thomassen, 2007:178). Kvalitativa metoden kan utgöras av intervjuer och fältstudier. Den 

kvalitativa metoden är upptäcktens väg där teorier skapas, prövas och testas (Kullberg, 

2004:53). Forskare använder sig utav kvalitativa metoder när mde vill veta och förstå männi-

skors tankar, uppfattningar och värderingar om fenomen i människans omvärld. (Kullberg, 

2004:15). Enligt Monica Dalen bygger den kvalitativa forskningen på förutsättningen att män-

niskor konstruerar sin sociala verklighet och skapar mening åt sina erfarenheter (Dalen, 

2007:111). 

 

När jag har gjort intervjuer har jag använt mig av samtalsintervjuer med öppna frågor. Syftet 

med samtalsintervjuerna är att nå en djupare förståelse av pedagogernas tankar, erfarenheter 

och handlande. Lärarna får här utrymme att tala fritt om sina erfarenheter, åsikter och värde-

ringar (Larsen, 2009:85). Intervjuerna syftar till att ta reda på hur dessa lärare tolkar begreppet 

interkulturalitet, om de använder sig utav ett interkulturellt förhållningssätt och hur lärarna ar-

betar utifrån tolkningar av elevernas olika etniska eller kulturella bakgrunder. Dessa faktorer 

spelar roll med tanke på att det formar elevers respekt för varandra, förståelse för olikhet och 

för att kunna skapa en trygg klassrumsmiljö där lärare och elever samverkar tillsammans.  

 

Varje intervju tog ungefär 40 min med diskussioner efteråt. Utifrån min intervjuguide (se bila-

ga) kunde respondenten berätta om de punkter som jag var intresserad av och ville komma in 
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på. Alla intervjuer ägde rum i klassrummet efter skoldagens slut. Jag spelade in alla intervjuer 

av respondenterna vilket underlättade väldigt mycket för min del.  

Jag förstod att respondenterna kände sig lite nervösa från början, det kunde jag läsa av på deras 

kroppsspråk men det gick över så fort intervjun kom igång och de fick prata fritt. När samtalet 

kom igång kändes det som att nervositeten för att bli inspelad glömdes bort och jag märkte att 

respondenten blev mer bekväm i sitt berättande.  

 

Jag har använt mig av fältundersökningar som observationsmetod och med det menas att fors-

karen observerar fenomen som denne är intresserad av i sitt naturliga sociala sammanhang 

(Larsen, 2009:89). Den typen jag har använt kallas passiv deltagande observation då man som 

forskare önskar att situationen inte ska påverkas av sin närvaro utan forskaren fokuserar på att 

beskriva det som sker (Larsen, 2009:90). Observationerna syftar till att titta närmare på hur 

lärarnas interkulturella förhållningssätt kan komma till uttryck i undervisningen. Genom obser-

vation har jag också tittat närmare på om elever använder sig av sina etniska och kulturella 

bakgrunder när de samspelar med varandra och i så fall hur det kommer till uttryck. Jag menar 

här att undersöka om eleverna tar del av varandras kultur, vilken typ av kultur som framhävs 

och vilka värderingar eleverna lägger på de olika aspekterna som kommer till uttryck.  

 

Jag följde Anna och hennes elever i klassen när jag gjorde mina observationer. Ungefär tre 

timmar varje dag under en veckas tid var jag med i klassen under undervisningstiden. I Annas 

klass fanns det 24 elever som kommer ifrån olika etniska bakgrunder. Med etniska bakgrunder 

menar jag elever som bor och är födda i Sverige med utländsk bakgrund. Under mina observa-

tioner satt jag längst bak i klassrummet för att synas så lite som möjligt för eleverna och för att 

det var där jag hade bra utsikt över klassrummet. Jag blev positivt bemött av eleverna som var 

väldigt nyfikna på mig där jag satt med anteckningsblock och antecknade. Men det dröjde inte 

länge tills deras fokus på mig avtog. 

4.2 Urval 

Jag har intervjuat 3 lärare i grundskolans tidigare år om hur de tänker kring sitt förhållningssätt 

till elevers etniska och kulturella bakgrunder. Genom observationer i klassrummet har jag stu-

derat om och i så fall hur de arbetar interkulturellt samt i vilka situationer läraren använder sig 

utav ett interkulturellt förhållningssätt i sin undervisning, också på vilket sätt det kommer till 



 16 

uttryck. Jag observerade en lärare och hennes klass under en veckas tid i ungefär tre timmar om 

dagen. Mitt val av att inte ge intervjufrågorna i förhand till lärare är på grund av att lärarna inte 

ska bli påverkade och ändra sina resonemang och arbetssätt. På detta sätt är det mer möjligt att 

nå till det verkliga och inte det lärarna tror att jag är ute efter att veta eller att de till och med 

känner sig tvungna att förbereda sig. 

 

Det som kan kritiseras i undersökningen är att jag bara har utgått från en skola och gjort 3 in-

tervjuer med lärare från årskurserna 1-3. Dessutom har jag sedan bara valt att följa en klass som 

jag observerade. Därför ska denna undersökning inte ses som en generalisering utan mer som 

en möjlig metod för att arbeta interkulturellt i undervisningen. 

4.3 Etiska principer 

Utifrån de forskningsetiska principerna har jag informerat lärare om syftet med undersökning-

en, talat om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst (Vetenskapsrådet, 2002:7). Jag har även fått samtycke från rektorn och lärare om att jag är 

med i klassrummet och observerar undervisningen (ibid:9). Jag har även meddelat pedagoger 

att jag har tagit del av de etiska principerna när det gäller studier av människor och informerat 

om att inga namn på elever, lärare eller skola förekommer i undersökningen. Detta på grund av 

att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda som är med i undersökningen (ibid:12). 

Därför är alla namn anonymiserade.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet betyder styrka (Kullberg, 2004:73). Med validitet menas det insamlade datans giltig-

het och relevans. Exempelvis om forskaren har ställt frågor som är relevanta till frågeställning-

arna (Larsen, 2009:41). Reliabilitet handlar om pålitlighet och hur noggrann undersökningen är 

(ibid). Här nedan följer orsaker som kan ha påverkat undersökningens reliabilitet. 

Möjliga felkällor kan uppstå i kvalitativa undersökningar. Det kan hända att man har missat 

viktiga variabler vilket kunde hjälpa forskaren att förklara resultatet. I intervjuer som metodval 

kan undersökningseffekter vara anledningen till att felkällor uppstår. Intervjueffekten handlar 

om att intervjuaren kan påverka respondenten genom sitt uppförande eller genom sitt ansiktsut-

tryck. Forskaren kan reagera på svar från respondenten vilket kan leda till att denne ändrar sig 
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eller modifierar svaret (Larsen, 2009:108). När det gäller frågeeffekten är det viktigt att tänka 

på frågeformuleringen och inte ställa ledande frågor som påverkar till ett bestämt svar. Till sist 

är det kontexteffekten där tidigare frågor kan påverka svaret man får på frågan, därmed bör 

forskaren ha tänkt på ordningsföljden på frågorna för att undvika detta (Larsen, 2009:109). I 

praktiken märkte jag att detta inte var så lätt. Som forskare går det inte att vara neutral eftersom 

man alltid påverkar respondenten och situationen på ett eller annat sätt. Men eftersom jag inte 

har någon personlig anknytning till skolan och respondenterna kan detta inte ha påverkat min 

tolkning och resultat. Däremot så utsätts det insamlade materialet för tolkningar i alla under-

sökningar och det är något forskare inte kan undkomma.  

 

Validiteten i undersökningen ökar när forskaren använder sig utav intervjuer som undersök-

ningsmetod eftersom man kan vara flexibel när det gäller intervjufrågorna. På så vis kan fors-

karen ändra på frågeställningar som inte passar in eller lägga till nya frågor som passar bättre in 

på problemformuleringen (ibid). Mina intervjufrågor har därför också granskats efter varje in-

tervju. 
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5 Analys och resultatredovisning 

Jag har gjort min undersökning i en skola som ligger i ett mångkulturellt område, norr om 

Stockholm. Här blev jag positivt bemött av rektor och lärare som gärna ville dela med sig av 

sina kunskaper. Jag intervjuade Anna, Maria och Sara som är lärare i grundskolans tidigare år. 

Anna och Sara är lärare i årskurs tre och Maria är lärare i årskurs två.  

 

Klassrummet som jag observerade, var ganska stort och kvadratformat. Bänkarna var riktade 

mot tavlan och placerade i fyra längder där eleverna satt två och två bredvid varandra i en klas-

sisk pojke, flicka struktur. Det fanns många bilder längs väggarna. Alfabetet var uppsatt ovan-

för tavlan och gav en ram åt den. Många teckningar som eleverna hade gjort fanns också upp-

satta på väggen. Klassrummet såg väldigt färgglatt ut och gav en positiv känsla.  

5.1 Lärarnas beskrivning av klassen 

Anna beskrev sin klass som duktig och menar att många är studiemotiverade. I klassen har hon 

elever som är födda i Sverige men däremot är inte deras föräldrar födda i Sverige. Hon säger att 

det finns många elever som kommer ifrån Eritrea, Somalia, Turkiet och Marocko. Anna berät-

tade att elevernas språkkunskaper varierar, vissa elever är på svenskspråkig nivå medan andra 

har ett torftigt språk. Hon anser att det är en stor skillnad mellan svenska elever och elever som 

inte är födda i Sverige, hon säger att det också beror på när de har kommit till Sverige. Hon 

säger att det inte är så stor skillnad på svenska elever med svensk etnisk bakgrund och elever 

som är födda i Sverige men har en annan etnisk bakgrund. Elever som är födda i Sverige har ju 

gått förskola, förskoleklass och hela vägen upp till skillnad från elever som inte är födda i Sve-

rige. Anna menar att om hon hade en klass där alla elever hade samma språk skulle det under-

lätta hennes arbete med att utveckla språket. 

 

Om alla kom från Eritrea till exempel då skulle det vara lättare för mig att bli påläst på 

hur det ser ut i deras språk, hur det är uppbyggt och så kan man göra jämförelser. Nu 

är det omöjligt för mig att ha koll på allas språk i klassen.  
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Då hade jag kanske haft en möjlighet att göra jämförelser mellan två språk men nu är 

det vad kan det vara 10-15 språk i klassen kan inte jag göra det. Min äldsta son går nu 

i fyran och min klass är ju en trea då kan jag ju göra jämförelser. Jag märker ju att han 

har mycket gratis med sig hemifrån som inte mina elever har här när det gäller språket. 

Min son får alltid vara med när jag bakar till exempel det gör att han är väldigt duktig 

på matte, på att mäta med deciliter och liter och det är ju en kultur att man har med sig 

barnen när man bakar som kanske inte är lika vanligt i andra länder utan där blir det 

mamman som bakar och sen så får barnen smaka. 

Annas beskrivning av sina elever reproducerar ett essentialistiskt synsätt på etnicitet där man 

föds in i sin etnicitet beroende på varifrån föräldrarna kommer (Wikström, 2009:12–13). Å ena 

sidan säger hon att det inte är en skillnad på ”svenska elever” och ”elever som är födda i Sveri-

ge” med annan etnisk bakgrund vilket jag tolkar som att hon menar att det inte är skillnad på 

etnisk svenska elever och elever som är födda i Sverige men har annan etnisk bakgrund. Med 

tanke på att de då har gått i förskolan och förskoleklass har de fått en likadan grund till att ut-

veckla språkkunskaper även om vissa barn inte talar svenska hemma. Å andra sidan nämner 

Anna ett antal länder eleverna kommer ifrån där hon tilldelar eleverna en särskild etnicitet och 

det gör att elevernas språkkunskaper varierar, att vissa är på svenskspråkig nivå medan andra 

har ett torftigt språk fastän hon tidigare sa att det inte är någon skillnad på dessa elever. Min 

tolkning av Annas budskap är att hon betraktar eleverna utifrån olika perspektiv. Wikström 

menar att betydelsen av etnicitet förändras beroende på vilket perspektiv som intas (ibid) och 

Anna intar det språkmässiga perspektivet. I skolsammanhang ser hon att det inte borde finnas 

någon skillnad för att alla elever får samma utbildning men eftersom elever med svenska som 

modersmål endast har fokus på ett språk så kan det påverka språkkunskaperna. 

Annas beskrivning av kultur baseras på ett konstruktivistisk synsätt där det är människor som 

har skapat våra kulturer vilket medför att vi måste förhålla oss till de (Gråhamn, 2008:64). I 

hennes beskrivning av kultur nämner hon traditioner som olika länder har och Anna strävar 

efter att integrera den ”svenska kulturen” i undervisningen genom diskussioner och aktiviteter 

där hon har med barnen när hon exempelvis bakar. Att Anna jämför sin klass med sina barn 

tyder kanske på att hon vill se om det finns en skillnad med hennes svenska uppfostran och om 

det kan påverka kunskaper eleverna får, vilket hon tycker hon har gjort när hon säger att hennes 

son har fått mycket gratis hemifrån där han tidigt fick kunskaper om liter och deciliter före 

klasskompisarna. 
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Maria berättar om att hon har en klass med ett fungerande samspel mellan elever. Hon beskriver 

sin klass som väldigt blandad med etniciteter. Hon berättar att eleverna inte har några problem 

med att komma överens med varandra men eftersom barnen är små så uppstår det små konflikter 

som måste lösas hela tiden och att det är vanligt i alla klasser. Maria berättade att alla elever hon 

har är födda i Sverige men att de har utländska föräldrar. 

Eleverna har goda språkkunskaper, vissa av eleverna kan svenska språket bättre än 

sitt egna modersmål. Vissa elever pratar svenska hemma med syskon och föräldrar 

fastän de har ett annat modersmål. Jag har hört föräldrar som pratar på deras hem-

språk men att eleven svarar på svenska. De har samma språkliga nivå som vilket 

svensk fött barn med svenska föräldrar har. Om man hade en klass där alla elever 

hade samma ursprung skulle det påverka eleverna genom att de inte skulle lära sig 

om olikheter på samma sätt, de skulle inte se det lika tydligt om alla pratar samma 

språk, äter samma mat. Jag menar att om eleverna känner till varandras olikheter får 

det de att bli mer förstående till olika människor. 

 

I likhet med Anna beskriver Maria eleverna utifrån olika länder och ursprung eleverna kommer 

ifrån, alltså utifrån olika etniciteter vilket gör att hon precis som Anna talar utifrån essentialis-

tiskt förståelse av etnicitet som är något man ärver (Wikström, 2009:12–13). Men Marias ord 

skiljer sig från Annas då hon säger att eleverna har samma språkkunskaper som ett svenskt barn 

med svenska föräldrar har. Hon skiljer alltså inte på elever som är etnisk svenska och elever 

som har en annan etnisk bakgrund men som är födda i Sverige. Maria använder inte kultur på 

samma sätt som Anna gör utan hon talar om att eleverna, utifrån det hon har sett pratar svenska 

hemma med föräldrar och syskon. Det får mig att tänka på ett konstruktivistiskt synsätt som 

syftar på att människor formas efter olika konstruktioner som denne är med om i sin verklighet 

vilket i detta fall blir att etniciteter är föränderligt (Thomassen, 2007:205). Eleverna är kanske 

uppvuxna med ett annat språk men det har förändrats då eleverna började i skolan och lärde sig 

ett nytt språk som de sedan har vant sig vid att prata med i sin omgivning.   

  

Marias sätt att berätta skiljer sig från Annas beskrivning om hur det skulle påverka undervis-

ningen om alla elever kom från samma land. Maria tar upp påverkan utifrån elevernas perspek-

tiv och inte utifrån sitt eget perspektiv som Anna gjorde.  
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Maria menar att eleverna inte skulle lära sig att förstå olikheter om alla hade samma etniska och 

kulturella bakgrund samtidigt tar hon upp precis som Anna tar upp om kulturella aspekter på 

mat. Varför Maria och Anna tar upp maträtter som exempel är enligt min mening för att det är 

en tydlig kultur skillnad då det i skolan finns vissa barn som äter fläsk och andra barn som inte 

gör det. Det är nog den första synliga aspekten av kulturella skillnader i skolan mellan elever. 

Utifrån det Maria har berättat kan jag relatera till Lahdenperä som menar att det är genom ele-

vers sociala gemenskaper som de lär sig om olika gruppers sätt att vara i kulturella samman-

hang (Lahdenperä, 2008:22–23). 

 

Sara berättade att klassen består av elever som kommer från olika länder och kulturer. Sedan 

lägger hon till att eleverna själva är födda i Sverige. Elevernas språkkunskaper varierar mycket, 

vissa ligger på den nivån man bör ligga på när man går i trean och vissa ligger på gränsen. 

 

Det skulle vara jättetråkigt om alla elever skulle komma från samma land. Det skulle 

inte vara lika spännande och utmanande om man har en homogen grupp. Om man 

har barn från olika kulturer och länder då finns det så mycket mer man kan lära sig.  

På ett sätt skulle det vara lättare att lära ut till barnen om alla elever kom från samma 

land men samtidigt så håller vi ju på att gå ifrån det här. Exempel när jag gick i sko-

lan så gick all historieundervisning ut på svensk historia nu ser inte skolan ut på det 

sättet utan nu är det mer större perspektiv och det är en globaliserad värld som ska 

läras ut. Det skulle inte bli diskussioner och ifrågasättningar men även i en klass med 

bara svenska elever så är det fortfarande lika viktigt för samhället är fortfarande 

mångkulturellt. 

 

Sara går inte så mycket in på elevernas etniciteter såsom Anna och Maria gör i intervjuerna, 

men oftast när människor pratar om etniciteter eller människors kulturella bakgrunder så för-

knippar man det med vilken språk man talar och vilket land man kommer ifrån (Eriksen, 

1998:47). Sara reproducerar också ett essentialistiskt synsätt där man föds in i sin etnicitet och 

hennes beskrivning blir betydelsefull när det sätts in i sociala relationer vilket ger en konstruk-

tionistisk synsätt som handlar om att två etniciteter möts i sociala relationer där etniciteten och 

kulturer blir meningsfullt att tala om. Den är beroende av betraktarens synvinkel eftersom alla 

människor tolkar etnicitet och tillhörighet på olika sätt (Wikström, 2009:12–13). Eriksen beto-

nar också vikten av detta och anser att det är just på grund av att etnicitet handlar om relationer 

och inte om en egenskap hos en grupp (Eriksen, 1998:21–22). 
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Min tolkning av Saras syn är att kulturer berikar eleverna då de kan lära sig mer om varandra 

och lära utav varandra. Hon nämner dock att det skulle vara lättare att lära ut om alla elever 

kom från samma land men samtidigt är hon kritisk till denna värdering och menar att om hon 

endast hade svenska elever i sin klass är det fortfarande viktigt att förmedla människors olikhe-

ter och kulturer eftersom samhället är mångkulturellt. Sara jämför med sin egen skolgång och 

menar att det har skett en förändring därför bör även eleverna bli uppmärksammade på det 

mångkulturella samhället för att de själva så småningom ska ut i samhället och stöta på kultu-

rella skillnader. Genom människors sociala gemenskaper får man lära sig om olika gruppers 

sätt att vara i kulturella sammanhang (Lahdenperä, 2008:22–23). 

 

5.2 Elevers sociala relationer 

Om hur eleverna förhåller sig till varandras etniska bakgrunder svarar Anna att det förekommer 

fördomar i klassen bland eleverna om vilket land som är bättre, om hur man ser ut och vem 

man väljer att umgås med. Wikström tar också upp att etnicitet eller kulturell tillhörighet kan 

vara avgörande för vilka man väljer att umgås med eftersom detta medför grupperingar och 

klassificeringar av människor (Wikström, 2009:19). Anna arbetar aktivt med dessa fördomar 

genom att prata om detta regelbundet och förklara att det inte är tillåtet enligt lag samt alla 

människors lika värde. Anna berättade att när de nu ska börja med människans utveckling hop-

pas hon att eleverna lär sig och får en förståelse för människors olikheter. Här kan man se att 

Annas mål är att skapa en god klassrumsmiljö där alla känner sig trygga och accepterade. Detta 

har också att göra med ett interkulturellt arbete där kulturmöten kompletteras med jämlikhet 

och ömsesidig respekt till varandra (Lahdenperä, 2008:29). I läroplanen står det också att lärare 

och elever tillsammans ska utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors vill-

kor och värderingar (Lgr11:7). Det är också vad Anna strävar efter enligt min tolkning. 

 

Annas sätt att jobba emot fördomarna är att hålla diskussioner med klassen. Eftersom alla ele-

ver är med i diskussionen kan de få insikt om skillnader om människors olikheter och också 

förstå att etnicitet är en social och kulturell konstruktion. Lahdenperä skriver utifrån ett social-

konstruktivistiskt synsätt där man just genom språkliga sociala interaktioner kan få lärdom om 

detta, vilket också kan leda till att eleverna exempelvis visar hänsyn och respekt till varandras 

olikheter (Lahdenperä, 2008:22–23). Detta kräver en fungerande interaktion mellan elever och 
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lärare och med det menar Öhlander att kunskaperna man får om människors etniska eller kultu-

rella olikheter ökar möjligheterna för en fungerande interaktion eftersom man får en bättre  

förståelse till varför det är på ett visst sätt eller varför det ser ut på ett visst sätt (Öhlander, 

2005:25). I likhet med Lahdenperä och Öhlander beskriver Eriksen att människors etniska bak-

grunder framträder och blir relevant genom sociala situationer där människor har uppfattningen 

om att den andra gruppen är kulturellt olika (Eriksen, 1998:10, 21-22). Det kanske är därför 

elevernas kulturella förhållningssätt kommer till uttryck genom grupperingar där de upplever 

olikheter som främmande och tar avstånd ifrån det. Men genom att Anna ständigt har diskus-

sioner i klassen, när något dyker upp så syftar det enligt min tolkning till att motverka dessa 

negativa fördomar man har innan man får en förståelse för det som är främmande. 

 

Maria berättar att hennes klass fungerar bra socialt, eleverna leker och pratar med varandra, 

även om vissa delar på kulturer och språk så blir det inga grupperingar utan alla är med alla. 

Sen väljer ju barnen att leka med olika barn olika dagar. Eleverna som har samma språk pratar 

inte på sitt språk utan alla pratar svenska med varandra. Många teoretiker som jag har tagit upp 

är överens om att det finns kulturskillnader men det blir i Marias klass inte tydligt då hon har så 

små barn. Maria påpekade också att konflikterna som uppstår inte beror på kulturskillnader 

utan om olika intressen som eleverna har när de umgås.  

Sara upplever klassen som Anna och ger ett exempel på konflikter som har med kulturella 

skillnader att göra. 

I min klass har vi haft lite problem med elever och det har varit konflikter mellan de 

som tror på gud och de som inte tror på gud. Eleverna hade börjat prata om gud på 

rasten och några utav barnen hade sagt att det inte finns någon gud, att de inte tror att 

det finns någon gud. Och då hade de eleverna som tror på gud blivit jätte upprörda 

och talat om för de barnen att de var dumma i huvudet, att de inte ville leka med de 

längre och kallat de för fula saker och då hade de andra eleverna fortsatt med att säga 

att de var dumma i huvudet som tror på någon som inte fanns. Det har vi pratat om, 

om att man får tro som man vill, att om man väljer att tro på gud är det okej och om 

man inte tror på gud är det lika okej. 

 

De tydligaste kulturskillnader som uppstår i den åldern bland elevers sociala relationer förklarar 

lärare genom religiösa förhållningssätt, vad eleverna väljer att tro på, normer de lever efter och 

vad de upplever som rätt och fel. Elever som har skilda uppfattningar om fenomen får fördomar 
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om de andra elevernas livsstil och handlingar, alltså det Lahdenperä benämner som kulturella 

artefakter (Lahdenperä, 2004:13). Fördomar som eleverna får uttrycks i svordomar och retande. 

Gillis Herlitz menar också att svordomar skildrar kulturella värderingar (Herlitz, 2007:90). Ele-

vernas sociala relationer får också ett etniskt inslag då interaktionen påverkas utav kulturella skill-

nader (Eriksen, 1998:21–22).  

 

Dessa lärares sätt att jobba med fördomar är iform av diskussioner med eleverna där de tar upp 

att människor är olika och att man får tycka samt tro som man vill. I diskussionerna pratas det 

om anledningar till människors olikheter, exempelvis att det ingår i människors religion, kultur 

och traditioner. Fördomar behöver dock inte alltid förknippas med något negativt. Tyska filoso-

fen Hans Georg Gadamer, har gjort en vändning av ordet fördomar och menar att det är en 

omedveten förförståelse som grundar förståelsen för det nya vi möter (Thomassen, 2007:95). 

Människors fördomar bildar en helhet som Gadamer kallar för förståelsehorisont. I mötet med 

det främmande vidgas horisonten då människor gör erfarenheter och då fördomarna komplette-

ras och ändrar på ens synvinkel vilket leder till att en ny förståelse för det nya man möter 

(Thomassen, 2007:96–97). Detta kan uppnås genom lärarnas diskussioner med eleverna. Den 

sociala interaktionen mellan elever med lärarens vägledning motverkar osämja och konflikter 

samt leder till en trygg lärandemiljö där alla känner sig accepterade. 

 

5.3  Lärarnas tolkning av begreppet interkulturalitet 

Anna har stött på begreppet interkulturalitet och förklarar det såhär: 

Mm, (tystnad) Ee… att man har många kulturer skulle jag säga, att man inte 

liksom bara har en kultur och Sverige är väl ett bra exempel på det. Egentli-

gen vad som är exempelvis svenskt i grund och botten det är ju svårt att 

säga. Många säger köttbullar är typiskt svenskt, är de det? Sverige är ju in-

fluerat av många länder Amerika, England, Tyskland om man tittar tillbaka i 

tiden, även med kulturen. Mycket som är typiskt svenskt, med att fira mid-

sommar och allt det där vart kommer det ifrån egentligen? Vi tar in traditio-

ner med exempelvis halloween... så att så uppfattar jag begreppet att man 

har många kulturer i ett land. 



 25 

 

Utifrån Annas beskrivning kan jag förstå att hon har kännedom om begreppet men ändå hade 

hon svårigheter att definiera vad begreppet innebar. Hon beskriver olika aspekter som kan ingå 

i en kultur såsom traditioner, språk, beteenden och olika kulturer som länder har men missar det 

interkulturella perspektivet där man ska försöka fläta ihop olika kulturer i sociala sammanhang.  

Utifrån Lahdenperäs definition av interkulturalitet har Anna i sin beskrivning fått med artefak-

terna inom en kultur med exempelvis maträtter som exemplet med köttbullar som typiskt 

svenskt och det sociala aspekterna med högtider och traditioner (Lahdenperä, 2004:13). Annas 

interkulturella förhållningssätt uttrycks när hon berättar att Sverige är mångkulturellt och att 

hon försöker så gott som hon kan få in kulturella högtider som halloween till elevernas kulturer 

för att på så sätt integrera olika kulturer. Genom att ta in olika firandet av högtider ger hon ele-

verna kännedom om olika kulturer. Hon nämner också att Sverige är påverkad av många kultu-

rer därför blir det enligt henne också svårt att veta vad som egentligen är svensk kultur och det-

ta beror ju på att det flyttar in människor från olika länder till Sverige. Liksom Gråhamn som 

menar att det inte finns en kultur utan många kulturer tolkar Anna begreppet interkulturalitet 

genom att säga att man inte har en utan många kulturer i ett land (Gråhamn, 2008:64). 

Marias tolkning av begreppet interkulturalitet. 

Min tolkning av begreppet är att det handlar om att man ska förmedla olika kulturer 

till eleverna, med kultur menar jag elevernas hemkultur och kulturer som olika län-

der har som man ska försöka få in i skolan för att göra det roligt, lärorikt och bilda 

en gemenskap med varandra.  

 

På liknande sätt som Anna, tar Maria upp interkulturalitet som elevers olika kultur som ska 

tillämpas i skolan. Genom att få in elevers olika kultur bidrar det till en integration och det är 

detta hon menar är interkulturalitet, att få in olika kulturer i skolan för att det ska vara lärorikt 

och att eleverna ska känna gemenskap. Det visar Maria interkulturellt medveten då även Lah-

denperä menar att interkulturalitet handlar om variabler av kulturer och hur dessa fungerar till-

sammans (Lahdenperä, 2008:29).  

Saras tolkning av begreppet interkulturalitet. 

Man kan se begreppet utifrån två synsätt, på ett sätt så är klassen redan interkultu-

rell för att det är så många elever från olika länder och kulturer som hela tiden um-

gås och lär sig tillsammans.  
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Det andra sättet kan vara att som lärare lyfter fram olika kulturer men det kan vara 

svårt att hålla koll på alla olika kulturer som finns i klassen. 

 

Sara lägger ett nytt perspektiv på begreppet interkulturalitet. Förutom lärarperspektiv på att 

arbeta interkulturellt menar hon att själva klassen redan är interkulturell då eleverna med olika 

etniska och kulturella bakgrunder ständigt är i interaktion. Sara upplever svårigheter med att ha 

koll på de olika kulturer eleverna har. Det blir problematiskt när man inte har kännedom om 

elevers etniska och kulturella bakgrunder eftersom man då inte kan ha koll på deras erfarenhe-

ter. Wikström menar att alla människor lever med kulturer men det säger inte något om hur 

människor är, tänker och beter sig utan det måste vi fråga de om (Wikström, 2009:31). Diskus-

sioner om olika kulturer och kulturella interaktioner består till varje pris av kommunikation 

(Stier, 2004:37).  

 

Genom kommunikation som var en viktig komponent i lärarnas arbete med elevers konflikter 

och kulturella bakgrunder, skulle vara tillräckligt för att få kännedom om olika kulturer elever-

na har i klassen. Genom Saras beskrivning kan jag förstå att hon är interkulturellt medveten 

eftersom hon känner till att det finns olika kulturer och anger klassen som interkulturell. Där-

emot har hon kanske inte strategier och metoder i undervisningssammanhang vilket gör det 

svårt för henne att förhålla sig interkulturellt i praktiken. Saras interkulturella förhållningssätt 

automatiseras i undervisningen genom att hon vet hur hon ska hantera hela gruppen som redan 

är interkulturell. 

 

5.4 Lärarnas interkulturella förhållningssätt 

Anna berättade att hennes förhållningssätt till elevernas kulturella bakgrund är situationsbun-

det. Med det menar hon att om det händer något eller om eleverna undrar över varför det är på 

ett visst sätt inom ett land eller kultur så tar man upp diskussionen. Detta kopplar jag till Wik-

ström som skriver att etnisk eller kulturellbakgrund som situationsbundet begrepp innebär att se 

etniciteten utifrån vilket sammanhang man närmar sig den (Wikström, 2009:14). Jag förstår 

detta som att när kultur och etnicitet inte är relevant så är det inte nödvändigt att ta upp det i 

klassen. Alltså måste det hända något som högtider, traditioner eller konflikter för att det ska 

bli meningsfullt att tala om. Anna berättade också om att eleverna oftast lever i en bubbla där i 
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hemorten, att eleverna tror att levnadsvillkoren ser likadan ut i hela Sverige och tror att kultur-

krocken blir stor så småningom när eleverna kommer utanför hemorten där det är på ett annat 

sätt. Det Anna missar här är att se det utifrån ett interkulturellt perspektiv där olika kulturer 

möts och samverkas genom förståelse och anpassning istället för att tro att eleverna kommer 

uppleva kulturkrockar (Lahdenperä, 2008:29). Anna tänker att människor inte kan anpassa sig 

till olika miljöer vilket jag tror att alla människor gör omedvetet. Anna tror istället att relationer 

slutar med kulturkrockar när man hamnar i förhållanden som skiljer sig från de förhållanden 

man är van vid.   

Maria berättade att hennes interkulturella förhållningssätt uttrycks genom att hon tar del av 

elevernas kulturer. Hon berättade att det är så mycket som eleverna ska lära sig därför anser 

hon att hennes interkulturella förhållningssätt sker automatiskt i undervisningen. Maria arbetar 

med olikheter när hon upplever klassen som problematisk där avsikten är att förebygga pro-

blem genom att förmedla kulturella skillnader. Maria berättade också att hon har tagit del utav 

elevernas språk och att klassen har lärt sig att säga ”hej” på de språk som eleverna har i klassen, 

detta för att eleverna var intresserade utav det. Här fångar Maria upp elevernas nyfikenhet, in-

tresse och kunnande och integrerar elevers olika språk i undervisningen. Att barnen har fått lära 

varandra skapar en språklig interaktion och gemenskap som har visats fungera utifrån min tolk-

ning av Marias berättande. Lahdenperä menar också att interkulturalitet handlar om hur olika 

delar av kulturer fungerar tillsammans och Maria har använt den språkmässiga delen (Lahden-

perä, 2008:29). 

Sara tar upp det positiva användandet av kulturer. Till skillnad ifrån Anna och Maria berättade 

hon att hennes konkreta interkulturella arbetssätt uttrycks då de har föräldramöten, avslutning 

och uppvisning. Eleverna har fått ta med sig det de vill som ingår i deras kulturer för att visa 

upp för de andra eleverna och föräldrarna. Det kan vara kläder, mat eller andra saker. Boel 

Westerberg är kritisk till detta arbetssätt och menar att det inte ökar elevernas förståelse. Det 

som ökar elevers förståelse för kulturella konflikter och skillnader är snarare att använda ele-

vernas egna erfarenheter som utgångspunkt i undervisningen. Om arbetet handlar om kulturmö-

ten och konflikter ska man istället försöka få eleverna att minnas sina egna upplevelser, att låta 

eleverna forska i sin egen etniska och kulturella bakgrund (Westerberg, 1993:213–214). Lah-

denperä menar också att arbeta interkulturellt måste undervisningen kännas relevant för elever-

na och knyta an till deras förförståelse.  
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Om eleverna enbart får avvikande och annorlunda erfarenheter från läraren kan det bli proble-

matiskt för eleverna att förstå och få lärdom om ämnet (Lahdenperä, 2004:65). 

5.5 Syftet med det interkulturella arbetet 

Genom sitt kulturella tänk och förhållningssätt vill Anna lära eleverna att bli mångkulturella. 

Jag vill inte lära de att försaka sin kultur men vill lära de att bli mångkulturella 

och det betyder för mig att jag kanske inte är helt svensk längre eftersom jag 

har jobbat här över tio år så tror jag att jag är mångkulturell för jag har ju 

mycket med mig som många svenskar inte har. Alltså jag känner att jag har 

blivit påverkad och jag vill att mina elever ska ha med sig båda delarna. De ska 

ha med sig kulturen hemifrån, men eftersom de bor i Sverige så vill inte jag att 

de ska bli utsatta för att vara i en situation där det blir pinsamt eller jobbigt för 

de eller att de inte blir accepterade för att de inte vet hur samhället fungerar. 

Det tycker jag är viktigaste sen vad man själv gör hemma, vilken kultur eller 

tradition man har där, det kan ju vara, olika alla svenskar gör ju inte likadant 

alla har olika traditioner exempel midsommarfirandet eller jul, det är nästan 

olika från familj till familj hur man firar. Jag vill i alla fall att eleverna ska ha 

med sig båda värdena. 

 

Anna anser sig vara mångkulturell eftersom hon har arbetat i många år med människor från 

olika länder, kanske skulle hon inte vara det om hon exempelvis hade elever som kom från 

samma land och därför skiljer hon sig kulturellt från andra svenskar. Anna vill att eleverna ska 

ha med sig sin kultur hemifrån men även den svenska kulturen eftersom de lever i landet och 

kommer kanske leva i landet under hela deras livstid. Anna menar att det finns pinsamma situa-

tioner som eleverna kan vara med om i samhället därför är det viktigt att de vet hur samhället 

fungerar för att kunna bli accepterade. Jag ser här en likhet med Oskar Pripps resonemang om 

att frågor om mångfald dämpas i praktiken, i samhället eller på arbetsplatser till diskussioner 

om invandrarnas anpassning och deras avvikande kultur på arbetsplatser (Pripp, 2005:78). Istäl-

let för att försöka lära eleverna att interagera med olika människor är Annas syn på detta att få 

eleverna att anpassa sig till svenska samhället där de inte ska få bruka sin kultur. Om Sverige är 

mångkulturellt såsom Anna menade skulle det kanske vara en fördel att få dela med sig av sin 

kultur i samhället. 
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Genom sitt interkulturella förhållningssätt vill Maria hindra fördomar och konflikter. 

Jag vill lära barnen att inte vara fördomsfulla mot saker som de inte känner till. 

Genom öppna diskussioner när något dyker upp så tror jag att de lär sig om var-

andra, om människors olikheter överhuvudtaget.  

 

Maria är mer inne på att motverka konflikter och fördomar hos eleverna medan Anna var inne 

på att integrera olika kulturer i skolan. Eftersom barnen i Marias klass är små händer det inte så 

mycket som har med kultur konflikter att göra, menar hon. Det här vill jag tolka utifrån teorin 

om ett interkulturellt arbete där kulturmöten kompletteras med jämlikhet och ömsesidig respekt 

till varandra (Lahdenperä, 2008:29). Eftersom alla människor lever med kulturer är det ju lo-

giskt att genom diskussioner som Maria har, lära sig och få veta mer om hur eleverna fungerar i 

olika situationer då fördomarna och konflikterna har med kulturer att göra. Maria berättade 

också att kultur inte har så mycket att göra med åsikter och värderingar, det är snarare etik och 

moral, att man jobbar med hur man ska vara mot andra människor. Till skillnad från Maria me-

nar Lahdenperä att etik och moral har att göra med kultur. Hon menar att olika religioner inne-

håller just etik och moral samt normer som människor lever efter (Lahdenperä, 2004:13). 

 

Genom sitt interkulturella förhållningssätt vill Sara visa eleverna människors olikheter som 

påverkas utav kulturer. 

Genom mitt kulturella förhållningssätt vill jag lära eleverna och klassen som grupp 

att vara öppna, att ha ett öppet sinne för olikheter och vad som ibland kan upplevas 

som annorlunda. Det är ju en process. 

.  

Sara arbetar med hela klassen som grupp och försöker stärka hela gruppen för att det inte ska 

bli grupperingar där eleverna inte visar respekt mot varandras olikheter. Saras öppna förhåll-

ningssätt bygger på en god kommunikation med eleverna och ger henne en interkulturell kom-

petens som hjälper eleverna att skaffa kunskaper om olika människor. Det är också detta Lah-

denperä lägger vikt på för att kunna nå ett interkulturellt arbete med människor från olika etnis-

ka eller kulturella bakgrunder (Lahdenperä, 2004:33–34). Saras beskrivning visar att hon är 

medveten om konstruktioner som skapar annorlundahet och vill visa att det inte bara finns en 

sann norm utan olikheter som gör att människor betraktas som avvikande ibland (Lahdenperä, 

2008:91). Herlitz menar också att människor ska försöka förstå innan de dömer (Herlitz, 

2007:203).  
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Herlitz tar upp, som jag också tror Sara menar att ta bort kategorin av människan och se indivi-

den eller att försöka hantera sitt kategoritänkande för att inte hamna i kulturkonflikter (ibid:22).  

5.6 Elevers etnicitet och kultur förståelse 

Det var under tiden eleverna väntade på att svenska lektionen skulle börja. När jag är i mina 

egna tankar och ser mig runt i klassrummet kommer en pojke fram till mig och frågar vart jag 

kommer ifrån. Jag blir lite fundersam om varför han frågar mig detta när alla andra elever istäl-

let hade frågat mig vad jag gör där. Jag svarade att jag kommer från Turkiet eftersom jag antog 

att det var det han var ute efter, alltså min etniska bakgrund. Jag såg att pojken blev generad när 

han svarade att han också var det. Klasskompisarna var nu framför mig och frågade om vi kän-

de varandra därefter ville eleverna gärna berätta vart de kom ifrån. Det är ganska hög ljudnivå 

när läraren kommer in till klassrummet, hon tystar ner alla och börjar lektionen. I undervisning-

en arbetar läraren mycket med ord och stavning, nu med sj-ljud. Läraren läser upp ordet sjal då 

några flickor log och vände sig mot flickan som hade sjal på huvudet, hon fick komma fram till 

activeboarden och dra ordet till rätt bild. 

 

Det är klart och tydligt att eleverna inte ser sig själva som svenskar. Eleverna har ett essentialis-

tiskt syn på sin etnicitet där de går efter vart föräldrarna kommer ifrån (Wikström, 2009:12-13).  

Att jag och pojken hade samma etniska bakgrund gav eleverna föreställningen om att vi kände 

varandra, kanske beror det på att eleverna kopplar det till gemenskap. Etniciteten uppstod och 

blev relevant genom mitt möte med eleverna (Eriksen, 1998:48). Min och pojkens kommunika-

tion medförde att klasskamraterna blev intresserade att prata om ämnet. Det var tydligt att ele-

verna var villig att dela med sig av sina etniska bakgrunder, inte bara för mig utan även för var-

andra. Elevernas förhållningssätt blev också tydligt genom att de var intresserade av varandras 

etniska och kulturella bakgrunder. Flickan som hade sjal blev positivt bemött när läraren tog 

upp ämnet och jag tror att klasskamraterna skulle vara intresserade av att få diskutera detta om 

de fick möjligheten. Kamraterna log istället och bekräftade flickan men däremot är jag osäker 

på om läraren medvetet valde flickan att komma fram till tavlan och lösa uppgiften. 

 

När lektionen kommer igång jobbar eleverna självständigt med uppgiften, det syns att eleverna 

är engagerade och motiverade. Min tolkning av lärarens förhållningssätt är att hon försöker se 

till alla elevers behov men lyckas inte då hon har en ganska stor klass. Till elever som behöver 
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extra stöd tar hon en kort individuell genomgång då hon förklarar mer, hjälper till att ljuda och 

stava orden. Det berättade Anna också i intervjun, att hennes elever är väldigt studiemotiverade 

och det var också vad jag såg under mina observationer. 

På SO lektionen hade Anna ordnat en frågesport där hon hade blandat olika frågor om det nuti-

da samhället. Frågorna är allt ifrån saker som har hänt i nyheter till saker som finns i elevernas 

vardag såsom kända artister och olika sporter. Eleverna var väldigt tävlingsinriktade. Eleverna 

svarar på frågorna individuellt och sedan går Anna igenom det med hela klassen. Efter varje 

besvarad fråga fick eleverna komma till tals och dela med sig av sina åsikter. Genom en fråga 

om en utökad befolkning i världen blev det en diskussion om hur det kommer se ut i framtiden. 

Anna talade om för eleverna att människor i världen hade ökats till sju miljarder och det disku-

terades om maten kommer räcka till om människorna blir fler. Det som blev intressant här var 

när en flicka svarade att maten inte kommer räcka till eftersom det i Afrika där hon kommer 

ifrån har många dött på grund av att det inte finns mat. Eleverna försökte tillsammans komma 

på en lösning som kunde förbättra livsvillkoren i Afrika. Eleverna kom sedan fram till att andra 

länder som har mycket mat kunde dela med sig till folket i Afrika. En pojke hade en annan upp-

fattning och förklarade att det kanske kommer sjukdomar som pesten vilket gör att många dör 

och då kommer maten att räcka till alla. Anna avslutade diskussionen genom att säga att hon 

hoppas att ingen behöver dö, att det istället dyker upp andra lösningar i framtiden. 

Genom denna observation kunde jag se att elevernas relationer och förhållningssätt till varandra 

är positivt i bemärkelsen att de kan förstå klasskompisens uttryck om ”hemlandets” situation. 

Eleverna hade förståelse för andra människors villkor och värderingar då de tillsammans ut-

vecklade erfarenheterna vilket också är målet i läroplanen (Lgr11:7). Jag tolkar elevernas för-

hållningssätt utifrån teorin om att öppenhet och förståelse leder till en god kommunikation och 

hjälper till att skapa kunskaper om olika människor (Lahdenperä, 2004:33–34). Om diskussio-

nen hade fortsatt med lärarens vägledning tror jag att eleverna hade kommit in på nyttiga me-

ningsutbyten. Elevernas samarbete att hitta en lösning för situationen i Afrika gav mig förståel-

sen att eleverna inte har problem med interaktionen. Jag kunde också se att elevernas förståelse 

av kulturbegreppet handlar om olika länders traditioner, livsstilar och högtider eftersom de pra-

tade mycket om hur det är i deras ”hemländer” och vilka traditioner man har där. 
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5.7 Annas förhållningssätt i klassrummet 

Under mina observationstillfällen upplevde jag läraren som öppen och lyhörd till elevernas 

nyfikenhet och intressen. Hon var inte emot att avbryta sin lektion en stund för en uppkommen 

diskussion. Jag kunde inte se att hon arbetade så mycket utifrån elevers erfarenheter och kultu-

rella bakgrunder men jag såg att hon arbetade mycket med språk, ord och stavning som hon i 

intervjun tyckte var en viktig beståndsdel med elever från olika etniska och kulturella bakgrun-

der. Jag såg att Anna var engagerad och hade viljan att veta mer om elevernas etniska och kul-

turella bakgrunder. När hon läste en bok om begravningar stannade hon upp då och då för att 

fråga eleverna om vad de vet om begravningar och om de vet hur man begraver människor i 

deras ”hemländer”. 

 

Här använder hon elevernas förförståelse och kulturella bakgrunder i diskussionen. Egentligen 

kunde jag se under alla mina observationer att läraren hade ett interkulturellt förhållningssätt i 

alla ämnen. Lahdenperä tar också upp att lärare ska tillämpa det interkulturella förhållningssät-

tet i alla ämnen och inte bara på ämnen där man arbetar kring kulturer (Lahdenperä, 2004:11). 

Lahdenperä menar att undervisningen måste knyta an till elevers förförståelse och erfarenheter 

för att eleverna ska få lärdom om ämnet (Lahdenperä, 2004:65). Anna har ett öppet förhåll-

ningssätt och en förståelse för olikheter som leder till en god kommunikation med eleverna. Det 

leder till att eleverna lär sig om varandras olikheter och får kunskap om olika människor 

(ibid:33-34). Jag upplevde Annas diskussioner korta. Anna skulle kunna få ut mycket av sina 

diskussioner med eleverna men hon avbryter diskussioner ganska fort och fortsätter istället med 

den planerade undervisningen.  
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6 Slutdiskussion 

Det var svårt att upptäcka hur elever och lärare förhåller sig till varandras etniska och kulturella 

bakgrunder i undervisningen eftersom det sällan kommer till uttryck om man inte pratar om 

det. Mina intervjuer med lärare har kompletterat observationerna och jag kan dra slutsatsen om 

att dessa lärare är interkulturellt medvetna, att lärarna och eleverna förhåller sig positivt till 

varandras etniska och kulturella bakgrunder, att man arbetar med kulturer när det blir nödvän-

digt och att lärarna samt eleverna beskrev kulturer utifrån artefakter. 

 

Jag kom fram till att alla lärare med sitt interkulturella förhållningssätt var ute efter att integre-

ra, inte bara elevernas kultur utan även andra kulturer i undervisningen för att eleverna ska få 

kännedom om deras och andras kulturer och hur dessa kan skilja sig åt. Lärarna integrerade 

olika kulturer i undervisningen genom aktiviteter och diskussioner. Avsikten med lärarnas in-

terkulturella arbete och förhållningssätt är att förebygga fördomar mot det som kan upplevas 

som annorlunda och konflikter som kan uppstå bara för att man inte accepterar andra kulturers 

religion, traditioner, normer, livsstilar och så vidare. Lärarna menar att de lyfter fram och dis-

kuterar kulturella aspekter när det blir nödvändigt i undervisningssituationer. Det kan vara nöd-

vändigt om det uppstår konflikter och fördomar bland eleverna som har med kultur att göra, om 

eleverna är nyfikna och intresserade utav olika kulturer eller att man på avslutningar, temadagar 

och uppvisningar använder sig utav olika kulturella artefakter för att dela samt synliggöra olika 

kulturer för lärare, föräldrar och elever. Jag anser att lärarna är interkulturellt medvetna trots att 

de sällan arbetar interkulturellt. Lärarna vet hur de kan arbeta med elevers kulturer men tycker 

inte att det är viktigt så länge det inte finns några problem. Diskussioner om människors olikhe-

ter var en viktig del i lärarnas interkulturella förhållningssätt. 

Elevernas förhållningssätt till varandras etniska och kulturella bakgrunder anser lärarna vara 

problematiskt. Lärarna upplever fördomar, konflikter, svordomar och retandes vilket delvis har 

lett till grupperingar bland eleverna. Under mina observationer upplevde jag dock det motsatta. 

Jag upplevde klassen som hänsynsfulla där eleverna hade förståelse och respekt för varandras 

etniska och kulturella bakgrunder. 
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Lärarnas förståelse av kulturbegreppet definieras utifrån människors traditioner, högtider, livs-

stil, kläder, maträtter, religion, etnicitet, normer och värderingar. Det är också dessa som in-

rymmer i Lahdenperäs definition av kultur (Lahdenperä, 2004:13). Lärarnas och elevernas för-

ståelse av etnicitet reproducerar ett essentialistiskt synsätt. Lärarna och elevernas förståelse är 

att man föds till sin etnicitet.  

Om man jämför Bäckmans studie Miljonsvennar, i relation till min kan man se att även elever-

na hon har studerat reproducerar ett essentialistiskt synsätt på etnicitet. En elev hon studerade 

menade att även om en person är född i Sverige och har föräldrar som är födda i Sverige, kan 

man inte kalla sig för svensk. Eleven menade alltså att man måste ta reda på vad man är ur-

sprungligen och det blir då att se efter vart exempelvis farfar och morfar kommer ifrån (Bäck-

man, 2009:21). I min studie var det likadant, eleverna såg sig som icke svenskar fastän de var 

födda i Sverige. Det förefaller vara tydligt att om man har svenska som andraspråk eller ett 

visst utseende, kan vissa individer aldrig betrakta sig som eller av andra betraktas som svensk, 

samtidigt som man i sina föräldrars hemländer betraktas som svensk. 

Bäckman kom fram till att man som svensk blir avvikande i mångkulturella miljöer men män-

niskor som betraktar sig som icke svenskar kan inte bara bli avvikande i svenska miljöer utan 

även i mångkulturella miljöer om man betraktar mina resultat. 

Även i Runfors avhandling Mångfald, Motsägelser och Marginaliseringar, betraktas ”invand-

rarbarnen” avvikande. Min studie bekräftar Runfors undersökning. Lärarna i min studie tog upp 

elevers relationer som problematiska medan de kulturella artefakterna framställdes som positi-

va, liksom Runfors visar i sin studie (Runfors, 2003:234). Lärarna i min studie strävade efter att 

på ett eller annat sätt, skapa en god interaktion mellan eleverna och att inkludera olika kulturer i 

undervisningen. I Runfors studie ville lärarna också inkludera eleverna och ge dem möjligheter 

till en likvärdig utbildning.  

Utifrån denna diskussion blir det viktigt att lärare i grundskolans tidigare år arbetar med frågor 

rörande kultur och etnicitet för att nå ett interkulturellt förhållningssätt. Eftersom det är en tidig 

ålder på eleverna litar jag på att lärarna kan förebygga många saker såsom, kulturkonflikter, 

fördomar, uppfattningar och negativa värderingar. 
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8 Bilaga 

Intervju Guide 

Bakgrundsfrågor: Namn, Ålder, Hur länge han/hon jobbat som lärare. 

 

 Hur märker man av kulturkrockar och elevers kultur i skolan/undervisningen? 

 Hur arbetar du med olika kulturer? Exempelvis etnicitet? 

 Vilka målsättningar har ni kring kulturellt arbete? 

 Hur kommer kulturer till uttryck i klassen? 

 Hur förhåller du dig till elevers kulturella bakgrunder? 

 

 Hur beskriver du din klass/elever? 

 Vilka länder kommer eleverna ifrån, födda i Sverige med utländska föräldrar? 

 Elevers språkkunskaper? Hur behärskar de det svenska språket? Hur relevant är 

det? 

 Hur tror du att det påverkar undervisningen om alla elever skulle komma från 

samma land? 

 Kategoriserar barnen varandra? hur förhåller de sig till varandras etniska bak-

grunder? 

 Begreppet interkulturalitet, har du stött på det tidigare? Hur tolkar du begreppet? 

 Hur arbetar du aktivt med kultur eller ditt kulturella förhållningssätt i klassen? 

 Vad vill du lära eleverna genom ditt kulturella tänk?/ förhållningssätt? 

 När det uppstår konflikter, vad beror det på? 

 Hur använder du elevers olika kultur som ett pedagogiskt verktyg i din undervis-

ning? 

 


