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Abstract 
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The aim of this essay is to study five teachers' perceptions and experiences of a 

multicultural class. I want to find out how they relate to intercultural education and how 

they experience that they may apply it.  

 

Sweden is a multicultural society. This fact is even reflected in the school and this 

imposes on teachers finding new ways to educate and prepare their students for the 

multicultural society. 

 

I chose to carry out a qualitative survey and interviewed five teachers having contact 

with a multicultural class. The study also offers suggestions to future teachers who can 

benefit from it in terms of adopting convenient attitudes in multicultural classes with 

better understanding. 

 

The outcome reached shows that the interviewed teachers try to make use of 

intercultural pedagogy by addressing differences between students, adapting teaching to 

supply for the needs of students, and also by having good contact with parents. But 

teachers also experience difficulties. For example, they neither receive enough training 

in the research area nor have sufficient contact with native teachers who are important 

resources in multicultural schools. 

 

Keywords: pedagogy, multicultural class, Intercultural pedagogy. 

Nyckelord: pedagogik, mångkulturell klass, interkulturell pedagogik.  
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1. Inledning 

I Sverige ökar ständigt andelen människor som har en annan språklig och kulturell 

bakgrund än den svenska. Skillnaderna mellan människor kan vara sociala, religiösa, 

kulturella och språkliga. Detta avspeglas även i svenska skolor. Skolan är en spegling av 

de värderingar och olikheter som samhället i stort representerar.  

Borgström påpekar att på grund av globalisering och internationalisering finns det i 

svenska skolor många elever med skilda etniska och kulturella bakgrunder. Detta gör att 

lärarna befinner sig i en ny situation i de mångkulturella skolorna idag, därför måste de 

lära och skaffa sig nya sätt att förhålla sig till den nya situationen.  Lärarna bör vara 

smidiga och hitta olika och nya metoder i sin undervisning samt försöka ta reda på hur 

eleverna får kunskaper (Borgström 2004, s.33).  

Att höra erfarna lärarnas åsikter om hur man förhåller sig till elever med olika bakgrund 

kommer jag att lära mig mycket av. När jag blir klar med min utbildning och börjar 

jobba som lärare kommer jag med stor sannolikhet hamna i ett klassrum där det finns 

elever med olika bakgrund, språk och kultur, vilket jag skulle helst vilja. Jag har alltid 

varit intresserad av andra kulturer. Medan jag undervisar eleverna behövs även att jag 

försöker få kunskap om de olika kulturer och skapar någonting positivt så att eleverna 

får ta del av varandras olikheter. Därför valde jag att skriva min uppsats om 

interkulturell pedagogik.  

Jag har valt att undersöka fem lärares förhållningssätt till mångkulturalitet. I studien 

används intervjuer för att höra lärarnas åsikter om hur man förhåller sig till en 

mångkulturell klass som består av elever med många nationaliteter, har olika 

bakgrunder, språk, religion och kultur. Klassen är dessutom en åldersintegrerad klass 

från årskurs1 till 3.  Studien bygger på intervjupersoners uppfattningar om hur man 

förhåller sig till en mångkulturell klass. Genom att intervjua dem försökte jag hitta svar 

på mina frågeställningar. Jag vill även påpeka att alla namn som ingår i min studie är 

fingerade. 
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2. Bakgrund 

Under den här delen kommer jag att redogöra för varför jag har valt att skriva om 

interkulturell pedagogik. Här kommer även det som står i läroplaner om 

undersökningsområdet att tas upp.   

Som ämne väljer jag just interkulturell pedagogik på grund av att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle, vilket även avspeglar sig i skolan. I ett sådant samhälle är det 

viktigt att som lärare kunna göra eleverna medvetna om olikheter, kunna ta tillvara på 

den kulturella mångfalden och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika bakgrund 

och förutsättningar. Det är viktigt att som lärare kunna förbereda eleverna för det 

mångkulturella samhället utanför skolan.  

Språkforskaren Obondo framhåller att efter andra världskriget skedde 

arbetskraftsinvandring från Finland, Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Under 1970-

talet invandrade människor från Chile och andra latinamerikanska länder. Sedan kom 

människor från Iran, Irak och Kurdistan. Under 1980- 90-talen kom flyktingar från 

Afrika. Alla dessa människor bar med sig sina sociala kulturella och religiösa traditioner 

och värderingar som betydligt skilde sig från de svenska, vilket skapade ett samhälle 

med olika språk och kulturella traditioner (Obondo 2005, s.13). Även Lahdenperä 

påpekar ändringen som skedde i Sverige och i svenska skolor. Hon framhäver att 

Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och världen finns i skolans vardag. År 

1985 beslutade riksdagen att undervisningen i skolan ska formas av interkulturellt 

synsätt och interkulturell undervisning ska gälla alla barn. Det är ett förhållningssätt 

som ska användas i alla ämnen och skapa förutsättningar för ömsesidigt respekt och 

förståelse i klassen och skolan (Lahdenperä 2004, s.11).  

Att samhället blivit mer mångkulturell betyder inte bara att det finns olika folkgrupper 

utan det handlar även om olika tankesystem, livsuppfattningar, ideologier, 

trosuppfattningar etc. (Lahdenperä 2004, s.5). En annan forskare som tar upp det 

mångkulturella samhället är Lorentz. Han påpekar att i slutet av år 2006 hade Sverige 9 

miljoner invånare. De senaste femtio åren har antalet personer födda i ett annat land än 

Sverige ökats och har blivit ca 1,5 miljoner. Personer som är födda i Sverige men har 
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minst en förälder som är från ett annat land är ca 2 miljoner och de representerar mer än 

200 olika kulturer, språk eller nationaliteter. Därför kan man påstå att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle där människor har skilda beteenden, utseenden och värderingar 

nämner Lorentz (Lorentz 2009, s.19).   

Läroplan 

I läroplanen står så här: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

Förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 

och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98s.5). 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står att  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat 

förståelse för andra kulturer (Lpo 94s.10).  

I båda läroplanerna tas det upp vikten av att skapa en förståelse för andras kulturer och 

skolans uppgift som är att förbereda barnen för det mångkulturella samhället. 

Pedagogernas uppgift blir att skapa en miljö där man synliggör olikheterna och ser till 

att eleverna tar del av varandras kulturella olikheter. Min tanke är att höra vad lärarna 

berättar om hur de förhåller sig till mångkulturalitet. Detta kommer att hjälpa både mig 

och andra blivande lärare i det framtida jobbet. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera fem lärares upplevelser och erfarenheter av en 

mångkulturell klass. Jag vill ta reda på hur de förhåller sig till interkulturell pedagogik 

och hur de upplever att de eventuellt praktiserar den.  

 

Frågeställningar 

1- Vilka metoder uppger lärarna att de använder sig av för att förbereda eleverna 

för det mångkulturella samhället? 

2- Vilka möjligheter och svårigheter anser lärarna att de möter i sitt arbete? 
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4. Teori och tidigare forskning 

Under den här delen kommer de centrala begrepp i uppsatsen att tas upp och förklaras 

med hjälp av litteraturen, vilket kommer att underlätta läsningen av texten. Jag kommer 

även att skriva lite om vad tidigare forskningar har skrivit om undersökningsområdet.  

4.1. Kultur 

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder odling, att leva i, kultivera, 

beskydda och vörda (Stier 2004). Kultur, enligt Stier, är en grupp människors sätt att 

leva. Han menar att kultur bildar ett antal gemensamma och för andra synliga beteende- 

och handlingsmönster. Kulturen fyller en rad betydelsefulla sociala funktioner för 

samhället till exempel; värden, normer, lagar och regler. Med hjälp av kulturen tolkar 

människan och försöker förstå upplevelser och erfarenheter (Stier 2004, s.21). 

Lahdenperä förklarar, genom sju punkter, vad kultur är och innehåller. Kultur kan 

definieras och studeras genom dessa perspektiv (Lahdenperä 2004, s.13). 

1. Artefakter, dvs. olika kulturella produkter tillexempel: maträtter, konst, musik, 

dräkter och dans.  

2.  Traditioner som olika typer av firanden, ceremonier.  

3.  Normer, värderingar, tankar om vad som är rätt och fel och olika religiösa 

åskådningar.  

4. Språk, begrepp, metaforer.  

5. Känslor, känsloyttringar.  

6. Relationer med sin omgivning, med familjen eller mellan könen, sätt att 

kommunicera. 

7.  Personlig hållning och självuppfattning, dvs. att konstruera sig själv.  
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4.2. Kulturmöten 

Kulturmöten handlar om möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder 

(Stier 2004). Enligt Stier kan kulturmöten begripas på tre olika analysnivåer; 

individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. På individ nivån kan kulturen vara inlärda 

tankemässiga mönster och känslomässiga reaktioner som attityder, fördomar, 

etnocentrism och främlingsrädsla. På gruppnivån kan det vara gruppbildningar kring en 

gemensam kultur till exempel kulturen inom en arbetsgrupp eller kompisgrupp. På 

samhällsnivån kan kulturen visa sig som gemensamma normer, värden, traditioner och 

språk i ett samhälle (Stier 2004, s.28,29). 

4.3. Interkulturell och mångkulturell 

Lahdenperä definierar själva termen interkulturalitet på följande sätt. Hon framhäver att 

termen interkulturalitet ger uttryck åt ordet inter och kultur. ”själva termen 

interkulturalitet refererar till ordet inter respektive kultur. Inter betyder växelverkan 

eller mellanmänsklig interaktion och kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. 

meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv” (Lahdenperä 2004, 

s.21). Vidare påpekar hon att interkulturalitet handlar om olika typer av 

meningsskapande kulturer, dvs. etniska, språkliga, religiösa, tankemässiga, könsmässiga 

och klassmässiga kulturer och hur de olika kulturerna fungerar gemensamt och berikar 

varandra(Lahdenperä 2008, s. 29). Vidare påpekar hon att ett interkulturellt 

förhållningssätt handlar om ett jämlikt förhållande mellan människor där ingen av dem 

har makten att definiera den andres kultur och etnicitet (Lahdenperä 2004, s.27).  

Lorentz tolkar skillnaden mellan interkulturell och mångkulturell. Han framhäver att 

mångkulturell är en beskrivning av ett tillstånd medan interkulturell betyder en 

interaktion och ett samspel mellan människor med skilda kulturell, etnisk, social eller 

religiös bakgrund.  Interkulturalitet betyder att olika kulturer samverkar och berikar 

varandra. Han menar att exempelvis en arbetsplats kan vara mångkulturell där det finns 

många människor med olika kulturer men inte kommunicerar med varandra medan en 

interkulturell miljö är en miljö där individerna från olika kulturer har kontakt med 

varandra samt har ömsesidigt respekt och tolerans för varandras olikheter (Lorentz 

2009, s.118). 
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4.4. Interkulturell pedagogik 

Borgström förklarar att termen interkulturell pedagogik kan vara uppfostran och 

undervisning, där individen utformar sin kunskap med hjälp av andra. Pedagogik i 

praktiken är de metoder och sätt att utbilda och uppfostra individen. Däremot, 

pedagogik som vetenskap och akademiskt ämne är en forskning av de faktorer som 

ingår i processen. Interkulturell pedagogik betyder ett förhållningssätt där de kulturella 

aspekterna står i centrum (Borgström 2004, s.34f). Även Lahdenperä framför att 

pedagogik innehåller allt som har med lärande, utveckling, vägledning, handledning, 

ledning, undervisning och fostran att göra. Därför är det viktigt att man tar hänsyn till 

olika kulturella aspekter (Lahdenperä 2004, s.13). 

 Lorentz framför att pedagogik är vetenskapen om uppfostran och undervisning. Vidare 

tillägger han att det svåra med pedagogiken är att detta har ifrågasatts och ändrat syfte 

ofta på grund av att samhället utvecklas och förändras hela tiden. Eftersom pedagogik är 

något som tillhör samhället har även detta ändrats under tiden. Pedagogiska metoder 

och uppfattningar ändrats och anpassats efter dagens mångkulturella samhälle (Lorentz 

2009, s.12). Därför är interkulturell pedagogik, enligt Lorentz, en benämning på ett 

pedagogiskt arbete som tar hänsyn till mångfaldstänkande och mångfaldsperspektiv 

(Lorentz 2009, s.108). 

4.5. Att tillämpa interkulturell pedagogik 

Lahdenperä framhåller några viktiga punkter som kännetecknar goda interkulturella 

lärandemiljöer. Den första är att skolan bör involvera modersmålslärare och föräldrar, 

som har olika språk, i arbetet.  

Eftersom skolan är ett nationellt projekt är det ofrånkomligt att betrakta 

skolverksamheten utifrån ett monokulturellt och nationalistisk perspektiv, där 

svenskheten utgör utgångspunkt, norm, ideal eller mål för åtgärderna. Därför bör 

man på olika sätt vara medveten om detta och motverka denna monokulturalism 

(Lahdenperä 2004, s.62).  

Den andra punkten som hon påpekar är att skolan bör skapa förutsättningar för att skapa 

kontakt mellan olika grupper. Hon menar att modersmålslärare och lärare i svenska som 
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andra språk behöver arbeta under samma tider som andra lärare. På så sätt kan 

interkulturella möten ske mellan lärarna. Lärarna missar möjligheten att träffa 

modersmålslärare och använda sig av deras kulturkompetens när modersmålslärarna 

jobbar utanför ordinarie skoltider (Lahdenperä 2004, s.63). En annan punkt som 

Lahdenperä framhäver är att uppläggningen och innehållet i undervisningen bör 

anpassas efter elevernas språk, kultur och erfarenheter för att motivera eleverna. Hon 

menar att som lärare måste man tänka på elevernas kulturella bakgrund, språk och 

erfarenheter när man planerar undervisningen. Dessutom bör skolan anstränga sig att 

erbjuda undervisning på elevernas modersmål vid behov. Eleverna ska ha tillgång till 

böcker, tidningar, filmer och musik på olika språk. Skolans bibliotek ska avspegla de 

olika språk som finns i skolan. För att eleverna ska ha uppfattning för andra människors 

traditioner och levnadssätt bör kunskaper om människornas levnadsförhållande i olika 

länder förmedlas (Lahdenperä 2004, s.65f). 

Vidare framför Lahdenperä att ett interkulturellt förhållningssätt innebär att 

skolpersonalen har bra kontakt med föräldrarna. Det är viktigt att lärarna försöker lära 

sig, av sina elever och deras föräldrar, elevers och föräldrars bakgrund och kultur samt 

deras livsstil i Sverige. Lärarna måste respektera föräldrarna och deras värderingar och 

normer istället för att behandla dem som inkompetenta eller ovetande. Det är även 

betydelsefullt att läraren utgår från den enskilda eleven och elevens kultur. Det går inte 

att sätta alla ickesvenska barn i en kategori till exempel ”invandrarbarn” för att alla har 

olika synsätt, traditioner, kultur och erfarenheter, nämner Lahdenperä (Lahdenperä 

2004, s.70). Även Borgström förklarar att interkulturell kompetens betyder öppenhet, 

förståelse och god kommunikation mellan individer med olika bakgrund. Interkulturell 

pedagogik kräver att man skaffar sig kunskap om ”den andre” för att minska avståndet 

som uppstår när individer från olika kulturer möts (Borgström 2004, s.34). 

Lorentz betonar vikten av att se lärande och kunskap i ett mångfaldsperspektiv. 

Lärandet, skolan, samhället och individen bör ses som en helhet som är levande, 

utvecklande och stärkande. Lärarnas uppgift är att utbilda och förbereda eleverna för det 

mångkulturella samhället som de kommer att leva och arbeta i. Dessutom är det viktigt 

att behandla alla elever, både svenska och icke-svenska, lika (Lorentz 2009, s.103). 
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Lahdenperä tar även upp interkulturella läroprocesser och förklarar den genom tre olika 

synvinklar. Den första är att skapa möjligheter att ta upp och prata om ”andra och 

annorlunda” människornas situation och behov i klassen. Till exempel genom rollspel, 

olika övningar, litteraturläsning och andra människors berättelser kan man ta upp andras 

situation för att skapa ömsesidigt respekt och förståelse i gruppen. Den andra ”utgörs av 

ett kulturkontrastivt perspektiv där man konfronteras med andra sätt att tänka och 

värdera, så att man blir varse sitt eget sätt att tänka och kategorisera andra” (Lahdenperä 

2004, s.25). Hon menar att man försöker tänka och värdera med ett annat sätt så att man 

får syn på sitt eget sätt att tänka samt ser skillnader och likheter mellan sitt och andras 

tänkande. Den tredje är känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen som 

betyder att man värderar och tolkar andra kulturer utifrån sin egen kultur, uppfostran, 

värderingar och samhälleliga förhållanden samt bagatelliserar värderingar och normer i 

andra kulturer (Lahdenperä 2004, s.25).  

4.6. Problem vid kulturmöten 

Borgström förklarar i sin artikel, Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen 

(Borgström 2004), hur brist på interkulturell kompetens skapar problem och 

missförstånd mellan individer. Hon skriver om språkets betydelse vid kulturella möten. 

Individen utvecklar sin syn på samhället och världen utifrån det språk han/hon talar och 

tänker på. Därför kan det ibland uppstå missförstånd och problem mellan individer med 

olika språkliga bakgrund. Borgström förklarar det genom följande exempel. 

 

Två pojkar, en från Uruguay, Pedro, och en svensk pojke, Peter, blir osams på 

rasten. Pedro blir arg och säger till Peter: Jag dödar dig! Jag vill inte se dig mera! 

En svensk lärare hör detta och blir orolig. Det är inte första gången som hon hör 

Pedro säga sådana saker. Hon uppfattar honom som mycket aggressiv. 

Den svenska läraren (SV: L) möter en hemspråkslärare från Uruguay (HL):  

SV.L.: Jag är mycket orolig, Pedro är så aggressiv, han vill döda alla som han 

ser. Vi måste göra något.  
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HL.: Det är inget fel på Pedro. Tänk! När jag är hemma och blir arg på mina barn 

säger jag till dem: Om ni inte sköter er kommer jag att kasta ut er genom fönstret 

(Borgström 2004, s.38f). 

Men denna förklaring förstår den svenska läraren ingenting av och tycker att den 

uruguayska läraren är konstig. Uruguayska läraren vill egentligen säga att i Uruguay 

kan man uttrycka sig så här fastän man inte menar allvar. Det är bara ett sätt att visa att 

man är arg. Det är som att säga ”dumskalle”.  Med det här exemplet visar Borgström 

hur problem kan uppstå när individer, med olika språkliga bakgrunder och inte har lärt 

sig de språkliga normerna för en kommunikation, möts (Borgström 2004, s.38f).  

Borgström påpekar även att det kan uppstå problem när man översätter ordens betydelse 

från ett språk till ett annat. Samma ord symboliserar olika saker på olika språk ibland. 

Tillexempel; ordet ”kvinna” betyder tjej på svenska medan i vissa språk betyder ordet 

”kvinna” även att tjejen är oskuld (Borgström 2004, s.40). Vidare poängterar Borgström 

att det är viktigt att veta vad man menar med gester och kroppsspråk. Det är skillnad 

mellan olika kulturer. Exempelvis; människor från Nordeuropa intar ett stort fysiskt 

avstånd när de träffar andra medan fransmännen tar ett närmare avstånd. En 

förutsättning för att ha en bra kommunikation med andra är att man är öppen för att 

kunna se den andre och förstå den andres sätt att tänka och handla. Borgström påpekar 

att interkulturellt förhållningssätt innehåller öppenhet, tolerans och respekt för den 

andre. Det är viktigt att känna sig själv, veta vilka fördomar, värderingar, normer man 

själv har och sedan försöka förstå den andre samt se saker ur andras perspektiv. 

Borgström skriver att man börjar tänka hur man är och var man står i relation till andra 

genom att träffa människor som har olika kulturer (Borgström 2004, s.47ff). 

Ett annat problem som Lahdenperä påpekar är att undersökningar har visat att föräldrar 

med invandrarbakgrund klagar på otillräckligt disciplin och respekt i svenska skolor. 

Vidare tillägger hon att det kan uppstå vissa konflikter i en mångkulturell skola där det 

finns olika grupper med skilda politiska och religiösa uppfattningar. Personalen i skolan 

måste vara beredda att möta de konflikter som uppstår när skolans normer inte stämmer 

överens med elevers eller föräldrars normer. Genom att ha bra kommunikation och 

förklaringar kan skolan bearbeta de konflikter. Det är viktigt att förklara att disciplin 

och respekt är en självklarhet och underlättar elevernas koncentration på skolarbetet om 
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det finns tydliga regler och normer samt regler och normer upplevs som rättvisa utan 

diskriminering (Lahdenperä 2004, s.67). 

5. Material & metod 

5.1. Kvalitativa undersökningar 

Ann Kristin Larsen tar upp, i sin bok Metod helt enkelt (Larsen 2009), två 

undersökningsmetoder; kvalitativa och kvantitativa metoder. Hon skriver att 

kvantitativa metoder är att man använder sig av till exempel, enkät, frågeformulär eller 

mätningar. Då blir resultatet giltigt för fler än de som blir undersökta. Resultatet 

presenteras i form av ett siffervärde. Exempelvis, om man vill ta reda på antalet 

svenskar som reste utomlands under året, hur många var nöjda eller hur många var 

missnöjda kan man använda sig av en kvantitativ undersökning i form av enkäter för att 

ta reda på det. Vidare påpekar hon att kvantitativa resultat som man kommer fram till 

genom kvantitativa forskningar kan generaliseras medan resultat i kvalitativa 

undersökningar inte kan generaliseras men kan ge djupare förståelse hos enskilda 

företeelser. 

Larsen nämner att kvalitativa metoder i form av djupintervju eller/och observationer 

berättar något om kvalitativa egenskaper hos undersökningspersonerna. Hon menar att 

sådana data inte handlar om siffermässiga egenskaper hos de studerade objekten utan 

handlar om attityder och hur saker och ting genomförs. Exempelvis hur föräldrar 

upplever att semestra tillsammans med hela familjen (Larsen 2009, s. 22ff).  I min 

undersökning ville jag höra lärarnas uppfattningar om hur man förhåller sig till en 

mångkulturell klass därför har jag använt mig av kvalitativa intervjuer.  

5.2. Fördelar och nackdelar med intervju 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att forskaren träffar informanterna ansikte mot 

ansikte påpekar Larsen (Larsen 2009). Detta kan ge chansen att gå på djupet i frågorna 

om det behövs. Följdfrågorna kan ställas till vid behov för att få bättre förståelse av det 

undersökta fenomenet. Den som blir intervjuad kan tala friare och forskaren kan be om 

bättre förklaringar. En annan fördel som Larsen påpekar är att forskaren kan samtidigt 
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observera intervjupersonen under intervjun, vilket gör att forskaren kan lättare förstå 

vad intervjupersonen vill faktiskt säga (Larsen 2009, s. 26f). Patel och Davidson 

resonerar om fördelen med ljudinspelningen vid intervjuer och framför att 

intervjupersonens svar registreras exakt vilket gör att man har möjlighet att lyssna på 

den flera gånger och tolka svaren bättre (Patel & Davidson 2003, s.83).   

Larsen framför att nackdelen med kvalitativa metoder är att man inte kan generalisera 

undersökningens resultat. En annan nackdel är att det blir svårare och tar mycket tid att 

behandla material efteråt när man inte har färdiga ikryssade enkäter, som man använder 

vid kvantitativa undersökningar, framför sig. Larsen menar att det tar mycket tid att 

transkribera intervjuerna, läsa genom dem och jämföra svaren. En annan nackdel är att 

ibland är människor inte ärliga vid kvalitativa intervjuer. Larsen menar att människor är 

ärligare när de fyller i färdiga enkäter. Vidare påpekar Larsen att det även kan hända att 

intervjupersonen svarar på ett sätt som han/hon tror att forskaren vill höra eller 

intervjupersonen säger det som han/hon tycker är allmänt accepterad (Larsen 2009, s. 

27).   

5.3. Tillvägagångssätt 

I min undersökning, använde jag mig av en kvalitativt inriktat forskning. dvs. jag 

samlade in information genom intervjuer med lärarna och använde mig av litteraturen 

för att analysera mina intervjuer. Jag ansåg att kvalitativa intervjuer var lämpliga för att 

jag hade syftet att höra lärarnas åsikter kring hur man förhåller sig till mångkulturell 

klass.  

Innan jag började med intervjuerna informerades respondenterna om vad min uppsats 

handlade om och varför jag valde att skriva just om interkulturell pedagogik.  Jag hade i 

förväg informerat dem om mitt syfte men jag passade på att förklara närmare vad min 

studie handlade om. De intervjuade fick inte ta del av frågorna i förväg då jag tyckte att 

svaren kan bli mer genomtänkta och förberedda. Istället eftersträvade jag mer spontana 

svar. Informanterna fick även veta att uppsatsen kan vara tillgängligt för andra men att 

deras namn skulle vara anonyma. Patel och Davidson påpekar att innan informanterna 

börjar svara på frågorna måste forskaren berätta om på vilket sätt informantens bidrag 

kommer att användas och om det är anonyma eller ej (Patel & Davidson 2003, s.70). 
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Efter at respondenterna givit mig sitt tillstånd spelade jag in intervjuerna för att sedan 

kunna lyssna på dem och inte missa viktig information.  

Under intervjutillfället hade jag min intervjuguide (bilaga 1) i handen. Där hade jag 

förberett frågorna men jag lät intervjupersonerna tala fritt. Jag tyckte att jag fick bättre 

information kring undersökningsområdet genom att låta de förmedla sina tankar fritt.  

De kunde svara på flera frågor samtidigt. Mina intervjuer blev, på så sätt, ostrukturerade 

intervjuer. Larsen påpekar att vid ostrukturerade intervjuer används ofta en 

intervjuguide vilket är en lista med frågor och stödord. Intervjuaren får inte styra 

informanten för mycket istället ska låta henne/honom prata fritt (Larsen 2009, s. 84). 

Intervjuerna genomfördes i klassen och i vilorummet och längden på intervjuerna 

varierade från 20-70 minuter beroende på informanternas erfarenhet, intresse och tid 

som var avsedd för intervjun.   

5.4. Urval 

Alla lärare som intervjuas har jag redan kontakt med för att de jobbar i den skola som 

jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i. Anledningen till att jag 

väljer just de lärarna är att alla jobbar med en mångkulturell klass. Jag anser att mina 

intervjupersoner har omfångsrik erfarenhet av att jobba med mångkulturella klasser och 

jag vill avgränsa mig genom att välja de fem personerna som har kontakt med en 

mångkulturell klass.  Här vill jag även påpeka att alla informanter är svenskar och har 

kontakt med klassen i form av antingen vanlig undervisning, bild, under fritids 

aktiviteter eller tema arbetet. I det följande presenteras intervjupersonerna kort. 

Sara är min första intervjuperson. Hon är 33 år gammal och är matematik, NO och 

svenska lärare. I den nuvarande skolan jobbar hon sedan 2004.  

Karin är 47 år gammal. Hon har pluggat till lågstadielärare. I den nuvarande skolan 

jobbar hon som specialpedagog och lärare i svenska som andra språk sedan 1986.  

Elin är 49 år gammal. Hon jobbar både i klassrummet och på fritids. I den nuvarande 

skolan har hon jobbat i 17 år. 

Emma är lågstadielärare och har jobbat på den aktuella skolan i 40 år 
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Linda är 46 år och jobbar både i klassrummet och på fritids. Hon har jobbat i 27 år i 

den nuvarande skolan.  

Klassen som alla intervjupersonerna har kontakt med består av 24 elever från årskurs 1-

3. Av de 24 eleverna är 11 st 1:or, 6 st 2:or och 7 st 3:or. Av hela klassen är 7 st svenska 

barn, 2 st halvsvenska dvs. antingen mamman eller pappan har utländsk bakgrund och 

15 st är invandrarbarn dvs. både mamman och pappan har invandrarbakgrund. Barnen i 

klassen är från många länder i olika delar av världen som Irak, Iran, Somalia, 

Jugoslavien, Vietnam, Turkiet, Sri Lanka och Ryssland. Skolan som undersökningen 

genomfördes i ligger i en av Stockholms förorter som gränsar till Mälaren. Det är en 

stadsdel i söderort inom Stockholms kommun och en betydande del av invånarna har 

utländsk bakgrund.  

5.5. Validitet och Reliabilitet 

Validitet betyder, enligt Kvale och Brinkmann, giltighet och relevans i undersökningen 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.264).  Insamlingen av relevanta data för en undersökning 

kan ge hög validitet. Larsen anser att använda sig av intervjuer i en kvalitativ 

undersökning kan ge hög validitet, eftersom undersökaren kan göra ändringar under 

intervju tillfället. Till exempel, man kan upptäcka olika detaljer som är viktiga för 

genomförandet av en intervju. Man kan ta bort frågor som inte är relevanta, ändra 

ordningen i frågorna eller märka att man får fram bättre information genom att låta 

intervjupersonen tala fritt (Larsen 2009, s.80f). Eftersom min studie handlar om lärarnas 

uppfattningar kring hur man förhåller sig till eleverna i en mångkulturell klass och alla 

lärare som jag intervjuat jobbar i en mångkulturell klass anser jag att 

undersökningsmetoden var relevant. 

Reliabilitet handlar om forsknings resultatens noggrannhet och konsistens. Om flera 

forskare genomför samma undersökning och kommer fram till samma resultat kan det 

visa en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2009, s.263). Brist på min undersökning 

kan vara att två av informanterna inte hade tid att svara på alla mina frågor. Däremot har 

jag försökt få hög reliabilitet genom att vara noga med intervjuerna.  Jag har använt mig 

av en intervjuguide och spelat in intervjuerna. För att inte missa viktig information vid 

transkribering har jag lyssnat på intervjuerna flera gånger.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_kommun
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6. Resultat och analys 

Under den här delen skriver jag resultatet och analysen av samtliga intervjuer som jag 

genomfört. Eftersom mina intervjuer blev väldigt ostrukturerade delar jag informationen 

som jag fick under rubriker så att det blir lättare att hänga med.  

6.1. Viktigt att tänka på i en mångkulturell klass 

Både Sara och Elin säger att det är viktigt att tänka på elevernas förkunskaper och 

anpassa undervisningen efter elevernas behov och utvecklingsnivå när man står inför en 

mångkulturell klass. 

Vi har inte mycket färdigt material. Vi brukar göra vårt material själva därför blir 

det väldigt anpassat efter barnens behov. Även om jag har gjort jättefina stenciler 

som visar hur jag ska jobba kan det inte funka eftersom barnen behöver olika 

metoder för att höja sin nivå (intervju Sara). 

Det är även viktigt att individanpassa undervisningen (intervju Elin).  

Sara menar att det är viktigt att tänka på elevernas kultur, språk och hur de lär sig olika 

saker, när man planerar undervisningen. Eftersom de inte har färdigt material tar hon 

hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter när hon väljer material och planerar 

undervisningen (intervju Sara).  Elin förklarar vikten av att tänka på elevernas 

förkunskaper genom att ge ett exempel. Hon berättar att de jobbar med svenska 

trädnamn just nu. Hon anser att elever som har svenska som modersmål har större 

möjligheter till att känna igen olika trädnamn. Elever som är flerspråkiga har inte 

samma möjlighet och därför kan de möjligtvist inte alla trädnamn som elever med 

svenska som modersmål kan. Läraren anser därför att det är viktigt att tänka på 

elevernas förkunskaper. (intervju Elin).  

Det här som lärarna berättar är en förutsättning för att jobba interkulturellt enligt 

Lahdenperä som påpekar att uppläggningen och innehållet i undervisningen bör 

anpassas efter elevernas språk, kultur och erfarenheter.  Lärarens uppgift är att tänka på 

elevernas bakgrund och förkunskaper för att skapa motivation (Lahdenperä 2004 

s.65,66).  
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En annan punkt där både Sara och Elin är eniga om är att lyfta det som är bra hos 

eleverna d.v.s. att synliggöra positiva saker hos dem. Även Linda säger att det är viktigt 

att synliggöra olikheterna när man har en mångkulturell klass för att de olikheterna finns 

även i samhället. 

Det viktiga är att utgå från individer och att försöka se bra saker hos alla och lyfta 

dem. Alla människor är goda och har bra saker med sig. Vi ser olikheterna som 

en tillgång. Det är även så med en åldersblandad klass. En trea kan hjälpa en etta. 

(intervju Sara). 

Det är viktigt att lära känna varje barn och se de positiva saker de har. (intervju 

Elin).  

Barn ser olikheterna men inte bry sig om det. Det är viktigt att de ser olikheterna 

för att de finns överallt.(intervju Linda). 

Sara menar att man kan lyfta fram elevernas olikheter och på så sätt kan man skapa en 

miljö där man lär sig av varandra. Att jobba interkulturellt betyder att skapa möjligheter 

att ta upp och prata om olikheter (Lahdenperä 2004, s.25). Sara menar även att barn i en 

åldersblandat klass har lättare att acceptera olikheterna när det gäller kunskapsnivån, till 

exempel en etta kan acceptera att en tvåa kan bättre än honom/henne och han/hon kan få 

hjälp av den (intervju Sara).  

Sara och Elins åsikt om att ta upp positiva sidor hos eleverna kan diskuteras eftersom i 

samhället som är mångkulturell kommer eleverna möta både ”positiva” och ”negativa” 

saker. Däremot, när Linda svarar på min fråga skiljer hon inte mellan positiva eller 

negativa saker utan menar att det viktigaste är att eleven möter olikheterna eftersom de 

kommer att träffa olikheterna i samhället (intervju Linda). Lorentz framför att läraren 

ska försöka utbilda och förbereda eleven för det mångkulturella samhället som eleven 

kommer att leva och arbeta i. (Lorentz 2009, s.103).  

Elin, Karin och Emma påpekar även att man bör visa intresse och skapa en bra relation 

med eleverna.  Elin säger att det är viktigt att vara nyfiken när man jobbar i en 

mångkulturell klass. Hon menar att man ska skapa en bra relation med eleverna och visa 

intresse för deras kulturella olikheter (intervju Elin). Karin anser att det viktiga, när man 
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jobbar i en mångkulturell klass, är att skapa en miljö i klassrummet där man visar 

intresse och förståelse för varandra (intervju Karin).  

Det är viktigt att visa intresse och förståelse. Både jag ska visa intresse och 

eleverna ska visa för varandra.(intervju Karin).  

Karin skiljer sig från Elin och Emma då hon säger att hon försöker skapa en miljö där 

alla visar intresse för varandra även eleverna emellan. Karin nämner att man visar sitt 

intresse genom att ställa frågan ”hur tänker du?”. Hon menar att då känner barnen sig 

bättre och har lättare att prata. Då fångar man även uppmärksamhet hos andra barn 

säger hon. Karin berättar att hon försöker att få eleverna att visa intresse och lyssna på 

varandra (intervju Karin). Hon försöker på så sätt skapa en interkulturell miljö i 

klassrummet vilket kan hänvisas till Lorentz förklaring av vad interkulturell betyder.  

Han förklarar att interkulturell betyder en interaktion och ett samspel samt 

kommunikation mellan medlemmar i ett samhälle, i en grupp eller i en arbetsplats. 

(Lorentz 2009, s. 118). Även Borgström framför att interkulturell kompetens betyder 

öppenhet förståelse och god kommunikation mellan individer med olika etniska eller 

kulturella bakgrunder. (Borgström 2004, s. 33,34).  

Emma säger att det viktigaste man ska tänka på, när man jobbar i en mångkulturell 

klass, är att man har en bra relation med föräldrarna vilket man kan skapa med hjälp av 

tolk anser hon.   

Man ska se till att man får tolk så att de känner att de förstår i början. Hur vill jag 

ha det i min klass, vad gäller våra kontakter, även när vi har utvecklingssamtal. 

De ska känna trygghet.(intervju Emma).  

Emma pratar om vikten av att föräldrarna ska känna trygghet. Men, jag får en känsla av 

att det viktiga, enligt henne, är att bara föräldrarna ska veta vad det gäller i skolan och 

vad det är som Emma vill. Hon påpekar inte att även läraren behöver veta och förstå vad 

föräldrarna har som önskemål eller vad de tycker, vilket som inte stämmer med vad 

forskarna säger om att jobba interkulturellt. Att skaffa sig kunskap om ”den andre” och 

ta hänsyn till mångfaldstänkande kan bli svårt att nås om det inte finns en ömsesidig 

relation och kommunikation. Borgström påpekar att interkulturell pedagogik betyder att 

man skapar kunskap om ”den andre” (Borgström 2004, s. 34). Lahdenperä framför att 
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man bör ta hänsyn till kulturella aspekter (Lahdenperä 2004 s.13).  Även Lorentz säger 

att man tar hänsyn till mångfaldstänkande och mångfaldsperspektiv (Lorentz 2009, s. 

108).  

6.2. Att synliggöra olikheter  

Samtliga lärare påpekar att det är viktigt att ta upp olikheterna, att prata om olika 

religioner, språk, traditioner och kultur. Alla informanter är eniga om att man passar på 

tillfällen att parata om olikheter. Linda, Elin, Sara och Karin påpekar att det ofta är 

religiösa olikheter som kommer upp inom elevgruppen. 

 Sara och Karin säger att man försöker få eleverna att förstå att man får tro och tycka 

som man vill.  

Man får göra som man vill. En del äter paprika en del äter inte. Att prata om 

olikheter och säga att man får göra som man vill är ett sätt att göra olikheterna 

accepterade. Det är mycket som religiösa olikheterna som kommer upp.(intervju 

Sara).  

Vi tog upp olika religioner förra året. Så här tror en del och man får tro som man 

vill. Alla behöver inte tro lika. Man försöker visa att man är olika.(intervju 

Karin). 

Sara menar att det är viktigt att göra eleverna medvetna om olikheter. Hon anser att det 

är betydelsefullt att redan i skolan börja prata om till exempel olika religioner. Hon 

berättar vidare att en flickas föräldrar har separerat. Många i klassen bor med sina 

kärnfamiljer därför var flickan oroligt för att hon skulle vara annorlunda än de andra. 

Sara berättar att de pratade ganska mycket med henne och berättat att det finns många 

barn som också har föräldrar som är separerade. Men de har inte pratat om det i klassen 

för att flickan inte ville. Sara säger att man försöker förstå om barnen vill prata om vissa 

saker eller inte (intervju Sara). Jag anser att med detta resonemang visar hon vikten av 

att tänka på individen. Både Sara och Karin försöker att främja förståelse och acceptans 

hos eleverna för olikheterna genom att ta upp olika religioner och prata om dem. Det är 

ett sätt att förbereda eleverna för det mångkulturella samhället. Om man ska kunna 
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fungera gemensamt med andra kulturer måste man ha kunskap om dessa kulturers 

symboler, hjältar och ritualer.(Lahdenperä 2008, s.56)  

Sara och Karin berättar även att de använder sig av tema arbetet för att synliggöra 

olikheterna och prata om dem vilket även Emma påpekar.  

När man väljer tema ska man få in alla mål som läroplanen har. Många utav de 

målen handlar om att ha ett världsperspektiv och vi har lätt att få det eftersom vi 

har barn från många ställen i världen. Under vårt temaarbete pratade vi om 

många länder. Då tog vi upp positiva saker från de länderna.(intervju Sara).   

När vi hade temaarbetet ”jorden runt”, då skrev vi ”hej” på alla språk som finns i 

klassen. Då fick vi också hjälp av föräldrarna. Till exempel när vi skrev ”hej” på 

kurdiska fick vi hjälp av en förälder. Sedan satte vi upp dem runt om i klassen. 

Då var kinesiska jättepopulär. Alla ville härma det. (intervju Karin). 

När vi väljer tema tänker vi på mångfalden i klassen. Till exempel, förra året när 

vi hade ”jorden runt på 80 dagar”(se bilaga 2). Men, som nu när vi har en 

sagobok från Sverige. Så blir det ju så, Astrid Lindgren är ganska typisk svensk 

men hon är på landet inte i staden. Då har vi fått ta del av andra 

livsstilar.(intervju Emma).  

Sara talar här om att ta upp olika länder och prata om dem är viktigt i arbetet. Hon anser 

att om man pratar om positiva saker i ett land kan elever som kommer från just detta 

land känna sig stolta. Exempelvis, när hon jobbade på mellanstadiet har hon berättat för 

eleverna att Mesopotamien var det första civilisationen. Detta fick en pojke från Iran att 

känna sig stolt och skriva sex sidor om Mesopotamien (intervju Sara). Det visar att hon 

använder tillfällen för att synliggöra olikheterna. Det som Karin säger är ett exempel på 

att ta upp olikheterna och skapa någonting positivt av det. Genom att uppmana eleverna 

att skriva ord på olika språk försöker lärarna att få eleverna se olikheterna och känna sig 

en del av en helhet. Barnen blir medvetna om olika språk och olika skrivtecken säger 

Karin(intervju Karin).  

Emma menar att när de pratar om landet i klassen känner även barn, som åker till sina 

hemländer på somrarna för att besöka sina mormödrar och sina morfäder, sig som en del 

av denna kultur som avspeglas i boken. Barnen ser en likhet mellan Astrid Lindgrens 
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bok och sina hemländer. Hon tillägger att när lärarna väljer tema försöker de att det ska 

rymma alla barn.  Det kan vara något som handlar om handikappade barn, synskadade 

barn eller något barn från Kina (intervju Emma).  Att ta hänsyn till elevernas bakgrund 

under temaarbetet och prata om andra länder, olika traditioner, språk och skrivtecken är 

goda interkulturella arbetssätt skriver Lahdenperä. Uppläggningen och innehållet i 

undervisningen ska anpassas efter elevernas språk kultur och erfarenheter. På så sätt kan 

eleverna motiveras (Lahdenperä 2004, s.65,66). När lärarna och eleverna pratar om 

olika länder och språk i klassen formas en miljö, där eleverna tar del av varandras 

bakgrund och skaffar sig kunskap om varandra vilket kan skapa ömsesidigt respekt och 

förståelse i gruppen. Detta kan härledas till Borgström som påpekar att interkulturell 

pedagogik kräver att man skaffar sig kunskap om andra.(Borgström 2004, s.34). 

 Vidare berättar Sara och Elin att de pratar om olika religioner i klassen.  

Det är viktigt att man har en förklaring till saker. Till exempel; när barnen har 

Ramadan då säger jag till dem att gå hem och ta reda på varför de har 

Ramadan.(intervju Sara).   

Skolans uppgift är att vara neutral. Vi måste vara neutrala. Vi måste berätta de 

olika religionerna.(intervju Elin).  

 

Sara berättar att uppmana eleverna att reda på varför de gör vissa saker skapar möjlighet 

för barnen att prata om sina traditioner hemma med sina föräldrar. Hon menar att detta 

stärker barnens identitet och är viktigt för att förstå sin egen religion eller kultur. Med 

Saras uppmaning tar elever reda på varför de har vissa traditioner och sedan pratar de 

om det i klassen. På så sätt skaffar eleverna sig kunskap om varandras traditioner. Hon 

anser att när man har förklaringar för varför man gör vissa saker är det lättare för andra 

att acceptera det (intervju Sara). Elin talar om att de pratar om olika religioner i 

klassrummet för att barnen ska lära känna varandra och ha kunskap om varandras 

religioner. Elin säger även att hon synliggör olikheterna genom att ta upp det som är 

aktuellt för tillfället. Exempelvis när de hade pratat om olika sädesslag i Sverige har hon 

passat på att ställa frågan ”vad odlar ni i ditt land?” till eleverna. På så sätt har hon 

skapat en miljö där man har pratat om olika länder. Hon säger att det stärker barns 
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självkänsla när man pratar om deras länder samtidigt ökar barnen sina kunskaper om 

andra länder (intervju Elin). Att prata om olika religioner, traditioner och länder skapar 

förståelse för varandras olikheter anser lärarna. Detta kan hänvisas till både Borgström 

(Borgström 2004, s.34) och Lahdenperä (Lahdenperä 2004, s.65,66) som framhåller att i 

en interkulturell miljö bör medlemmarna skaffa sig kunskap om varandra. 

Även Linda berättar att de pratar om olikheter till exempel; olika språk, olika traditioner 

och olika religioner i klassrummet. De säger till barnen att det inte spelar någon roll 

varifrån man är.  Man är lika mycket värd. Alla är vi människor och alla är lika mycket 

värda säger Linda.  Men, en sak som bara Linda pratar om är att barnen inte lägger 

märke till att man är olika. Hon yttrar att barn är väldigt toleranta och inte gör någon 

skillnad på varandra. 

  Det spelar ingen roll om man är svart, vit eller vad man är. Jag tycker inte vi har 

såna problem här. Det är ingen som retar en annan bara för att man är muslim 

eller kristen barnen är väldigt toleranta mot varandra.(intervju Linda).  

6.3. Samarbete/kontakt med föräldrar och modersmålslärarna 

Samtliga lärare påpekar att de försöker ha bra kontakt med föräldrarna. Sara och Elin 

försöker ha en bra kontakt med föräldrar och involverar dem i skolarbetet. 

Jag försöker ha bra kontakt med föräldrarna. När vi hade temaarbetet och pratade 

om olika länder försökte vi använda oss av föräldrarna. Då sa vi till föräldrarna 

som var från Indien ”Nästa vecka ska vi prata om Indien. Kan du någonting 

därifrån eller har du någonting hemma?” Då fick de ta med sig saker, komma till 

skolan och visa för alla barn.(intervju Sara).  

Jag tycker att jag har bra kontakt med föräldrar. Jag är här hela dagen så jag 

träffar de ofta. De får komma och berätta om sina länder. Vi har bestämt att nästa 

månad ska alla föräldrar ta med sig mat. Alltså som en liten fest. Och till det ska 

vi göra flaggor och sätta upp i matsalen.(intervju Elin).  

Sara menar att de samarbetar med föräldrarna. På så sätt lär även andra barn saker från 

olika länder. I hennes exempel lär barnen sig nya saker från Indien. Det här är även ett 

sätt att få just det barn som kommer från Indien att känna sig stolt anser hon (intervju 
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Sara).  Elin passar på att prata med föräldrar när de lämnar och hämtar sina barn. Hon 

frågar var de kommer från och vad de gör här. Elin berättar även att hon frågar 

föräldrar, som är muslimer, hur de firar Ramadan. Hon säger att hon försöker lära sig 

någonting om barnens traditioner, religion och länder genom att fråga föräldrarna. Elin 

berättar att tanken med det här är att skapa en bra relation mellan föräldrarna. Hon 

tycker att de relationer som skapas här i skolan tar barnen med sig hela vägen. Hon 

berättar även att de ordnar en loppmarknad tillsammans med föräldrarna och pengarna 

som samlas in ska skickas till någon hjälp organisation. Hon anser att på så sätt kan 

barnen ha medkänsla för de människor som behöver hjälp. Elin berättar även att de 

ordnar aktiviteter för att skapa möjligheter där föräldrarna träffas (intervju Elin).  

Sara och Elin uppmanar föräldrarna att komma till skolan och prata om sina språk, 

kultur och traditioner. På så sätt vill de att eleverna båda ska lära känna varandra och 

lära sig något av varandras olikheter vilket visar att de använder sig av ett interkulturellt 

förhållningssätt, Lahdenperä menar att interkulturellt förhållningssätt betyder att lärarna 

skaffar sig en bra kontakt med föräldrarna. Lahdenperä påpekar även att lärarna måste 

respektera föräldrarna och inte behandla dem som inkompetenta (Lahdenperä 

2004,s.70).  En annan förutsättning för att skolarbetet ska vara interkulturellt bör 

modersmålslärare och föräldrar inblandas i skolarbetet (Lahdenperä 2004, s.62). Sara 

och Elin visar sin respekt genom att involvera föräldrarna i skolarbetet. 

Karin och Linda anser inte att de har lika mycket samarbete. De både säger att 

kontakten med föräldrarna inträffar bara när föräldrar lämnar och hämtar sina barn 

vilket känns otillräckligt påpekar de. 

Jag har inte kontakt med alla men 3:orna  i Saras klass, alltså deras föräldrar 

träffar jag ofta. Jag brukar fråga dem. Vilket språk pratar ni? Hur ser era historier 

ut? Alltså när kom ni till Sverige. Lite så här men inte så detaljerad. Man vill veta 

lite. Jag tycker att det är intressant.(intervju Karin). 

Jag har kontakt med alla men inte samma dag. När de kommer hämtar barnen 

eller lämnar.(intervju Linda).  

Karin försöker skaffa sig kunskap om sina elever genom att prata med elevernas 

föräldrar när de lämnar och hämtar barnen. Det kan vara ett sätt att skaffa sig 
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interkulturell kompetens anser hon. Hon försöker skaffa en god kommunikation med 

föräldrarna men det blir bara de tillfällen när eleverna lämnas och hämtas av föräldrar 

(intervju Karin). Även Linda berättar att de har kontakt med alla föräldrar men det sker 

bara när de lämnar och hämtar barnen. Hon försöker lära sig lite om barnens och 

föräldrarnas bakgrund men hon tillägger även att hon inte går in på djupet. Det blir bara 

frågor om var barnen är födda och när de har kommit till Sverige säger hon (intervju 

Linda). 

Å andra sidan anser Emma att kontakten med föräldrarna är en förutsättning för att 

barnen ska känna trygghet.   

Det är viktigt att bygga upp en bra kontakt med föräldrar tycker jag för att jag 

inser att då når jag barnen. Om jag har bra kontakt då känner de sig trygga. Då 

speglar det barnen också. Då blir de tryggare. Vi har jobbat mycket med tema. 

Då har vi försökt få utbyte av deras kultur och bakgrund. Barnen får hem något 

papper, de får intervjua sina föräldrar.(intervju Emma). 

Emma säger att det är viktigt att man har bra kontakt med föräldrarna. Detta är 

förutsättningen för att barnen ska känna sig trygga i skolan. Hon menar att eleverna 

påverkas positivt då de ser att skolan och föräldrarna har bra kontakt. Hon berättar att 

det ibland kan bli svårigheter med språket men föräldrarna bry sig om sina barn och gör 

allt för att hon ska förstå dem. Hon säger att föräldrarna verkligen vill göra sig förstådda 

för att de vill sina barns bästa.  Emma berättar att hon blir ibland hembjuden och ser 

föräldrarnas hem. Detta gör att hon skaffar sig en bild av föräldrarnas livsstil och förstår 

dem bättre (intervju Emma). När jag frågar om hon försöker få utbyte av deras kultur 

berättar hon att de försöker göra detta genom barnen.  

Av mina informanter är det bara Elin och Emma som påpekar vikten av att ha en bra 

kontakt med modersmålslärare i skolan.  

Vi har bra kontakt med modersmålslärarna men inte alla. En från Iran har vi bra 

kontakt med för att hon är ofta här.(intervju Elin). 

Nu när det ändrat, att modersmålslärarna ska jobba på eftermiddagar är det 

mycket, mycket sämre. Förut jobbade de under skoltiden. Då var mycket bättre 

för oss som lärare att träffa dem.(intervju Emma).    
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Elin försöker ha bra kontakt med modersmålslärarna som kan vara bra resurser för att ha 

kunskap om andra kulturer, men hon kan ha kontakt bara med de modersmålslärarna 

som har många elever i skolan och är ofta i skolan. Då har hon möjlighet att träffa de. 

Men hon säger att de modersmålslärarna som har bara enstaka elever i skolan har hon 

inte mycket möjlighet att träffa. De modersmålslärarna vistas i skolan bara en eller två 

timmar i veckan. Elin berättar att vid ett tillfälle fick hemspråkslärare från Hongkong 

komma in till klassen och berätta om sin religion och sitt språk (intervju Elin). Jag anser 

att det här tyder på att lärarna försöker använda sig av modersmålslärarnas kulturella 

kompetens för att eleverna ska ta del av varandras religion och språk.  

Emma berättar att förut jobbade modersmålslärarna under skoltiden men detta ändrades 

ungefär för 10 år sedan. Hon menar att eftersom modersmålslärarna jobbar efter 

middagar nuförtiden har lärarna inte tillräckligt möjlighet att träffa dem. Hon anser att 

lärarna knappt ser modersmålslärarna vilket gör att de missar möjligheten att skaffa en 

bra kontakt med modersmålslärarna (intervju Emma). Både Elin och Emma säger att de 

inte har tillräckligt möjlighet att ha en bra kontakt med modersmålslärarna på grund av 

att modersmålslärarna jobbar utanför skoltiden. Detta kan härledas till det som 

Lahdenperä framhäver, att lärarna missar möjligheten att använda sig av 

modersmålslärares kultur kompetens då modersmålslärare jobbar utanför ordinarie 

skoltider. Vidare påpekar Lahdenperä att samarbetet mellan olika ämneslärare är en 

naturlig del av det interkulturella arbetet i skolan. (Lahdenperä 2004,s.63).   

6.4. Fördelar och nackdelar 

Under den här delen redovisas vad mina informanter säger när jag ställer frågan om 

fördelar/möjligheter och nackdelar/svårigheter de upplever när de jobbar i en 

mångkulturell klass. Resultatet delas under två rubriker för att det lättare uppfattas. 

Fördelar 

Samtliga informanter anser att det är spännande att jobba i en mångkulturell klass. De 

säger att man lär sig mycket om andra länder, kulturer, språk och religioner. Karin och 

Elin tillägger även att de lär sig mycket av sina elever. Dessutom lär sig eleverna av 

varandra påpekar de.  
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Det finns många fördelar. Till exempel, de berikar varandras liv. Genom barnen 

och genom föräldrarna tar man del av en hel värld. Jag tycker att det är 

jättespännande.(intervju Karin).  

Jag tycker att det är roligt att barn från olika kulturer möts här och är 

tillsammans. De lär sig av varandra. Det är intressant att jobba här.(intervju Elin). 

Jag tycker att de är alla barn, man behandlar de inte olika bara för att de är från 

olika länder.(intervju Linda).  

Det mesta är fördelar. Jag tycker att det är roligt, spännande och 

utmanande.(intervju Emma). 

Karin och Elin har en positiv syn på att jobba i en mångkulturell klass. De säger att de 

lär sig mycket om olika traditioner och kulturer av barnen och föräldrarna. Elin talar om 

att hon själv är intresserad av olika kulturer. Hon berättar att hennes bästa vän är från 

Turkiet och hon försöker lära sig turkiska av henne. Linda säger att hon inte har tänkt 

mycket på att det finns fördelar eller nackdelar. Jag anser att hon har en mer jämlik syn 

på mångkulturalitet då hon säger att man inte behandlar de olika.  

Nackdelar 

Under den här delen redovisas vad mina informanter säger om de problem och 

svårigheter som kommer sig av att jobba i en mångkulturell klass. Med denna fråga vill 

jag få en djupare förståelse för vad lärarna uppfattar som problematiskt med 

mångfalden. Det första nackdelen/svårigheten som informanter talar om är den svåra 

kommunikationen som beror på brist på svenska språket och otillräckliga resurser. 

Samtliga informanter, förutom Emma, är eniga om att brist på svenska språket är ett 

problem i en mångkulturell klass.  

Nackdelen kan vara att, ibland finns inte tillräckligt resurs för de som har 

försvaga språk.(intervju Sara). 

Det kan vara svårt ibland att prata med föräldrarna när man inte förstår varandra. 

Då får man hjälp av en tolk. Men då blir inte lika bra. Man förlorar personliga 

kontakten. (intervju Elin). 
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Det kan bli svårt att kommunicera med barn som kommer direkt till vanliga 

klasser och inte kan språket tillräckligt. Det är även svårt att ha kontakt med 

föräldrar när de inte förstår språket.(intervju Linda). 

Det svåra med att jobba i en mångkulturell klass är att ta emot helt nyanlända 

barn som behöver mycket tid. Jag känner ibland att jag inte räcker till. Vi har inte 

någon speciell klass för nyanlända.(intervju Karin). 

Sara, Linda och Karin berättar att de barnen som är nyanlända kommer direkt till 

vanliga klasser vilket gör att det blir svårt att ge just den hjälp som barnet behöver. De 

påpekar att skolan inte har någon speciell klass för nyanlända barn. 

Linda påpekar att de upplever svårigheter när de skickar hem lappar och föräldrarna inte 

kan svenska. Hon menar att ibland vet föräldrarna inte att lapparna ska tillbaka. Hon 

löser problemet genom att tala engelska eller få hjälp av andra föräldrar (intervju 

Linda). Elin upplever också likt som andra lärarna att språket är problem i kontakten 

med föräldrarna, men säger samtidigt att de har resurser i skolan. De får hjälp av en tolk 

när det behövs.  Hon tillägger även att språket är ett problem när man är i klassrummet 

och läser något för barnen. Då måste hon förklara noggrant eller ta med sig någonting 

konkret för att visa vad ordet betyder. Hon anser att även svenska barn kan ha 

svårigheter med språket (intervju Elin). 

Den andra nackdelen som Sara, Elin, Emma och Linda påpekar är att de upplever 

svårigheter när det uppkommer olikheter som beror på att skolans normer och regler 

inte stämmer med föräldrars. 

En flicka hade valt en bok för att läsa. Hennes föräldrar tyckte att det inte var 

okej för att de pussades på slutet. Då sa vi att vi har en uppgift att undervisa om 

det. (intervju Sara). 

En del föräldrar kräver att det ska vara mer disciplin på skolan, för att de är vana 

från sina hemländer. (intervju Elin). 

Det kan vara tungt ibland när man inte riktigt når fram till att man har samma 

regler i skolan och hemma. Att man känner att föräldrarna vill sitt barns bästa 

men vi ser det på olika sätt. (intervju Emma). 



 

30 

 

Ibland går vi till kyrkan med barnen men det är inte alla barn som följer med. Vi 

vill att alla ska följa med men vi måste ta hänsyn till föräldrarnas åsikter. Om 

föräldrarna inte vill att deras barn ska följa med, då stannar de barnen i skolan. 

(intervju Linda). 

Här visar Sara ett tydligt exempel på hur problem kan uppstå när individer med olika 

värderingar och normer träffas.  Sara berättar att föräldern var väldigt elak mot 

lärarna(intervju Sara). Även Elins tal om disciplin på skolan visar att det uppstår 

konflikter när skolans normer inte stämmer med föräldrars.  Hon berättar att de försöker 

lösa problemet genom att förklara för föräldrarna hur de tänker. De förklarar att det inte 

är meningen att barnen ska vara rädda för sina lärare. Men, man måste ändå lära sig att 

uppföra sig, att vara tyst på lektionen och inte skrika. De förklarar för föräldrarna att de 

har regler i skolan och att barnen inte beter sig hur som helst i skolan. Elins ambition är 

alltså att skapa en bra relation med eleverna. Hon säger att om barnen tycker om henne 

kommer de respektera och lyssna på henne. Hon menar att barnen vet att hon inte är 

elak mot de utan vill bara deras bästa (intervju Elin).  

Informanternas beskrivningar visar att de upplever svårigheter när skolans normer och 

regler inte stämmer med föräldrars vilket är ett problem som uppstår i mångkulturella 

miljöer. Lahdenperä påpekar att i mångkulturella skolor, där det finns många med olika 

världspolitiska och religiösa uppfattningar kan det uppstå konflikter som beror på att 

skolans normer inte stämmer med föräldrars/elevers (Lahdenperä 2004, s.67).  

Karin berättar att hon ibland upplever svårigheter när olika traditioner eller religioner 

blir synliga. Hon förklarar det genom att ge två exemplar.  

Vi hade en adventsfråga som läxa en gång. Advents är något som är typiskt 

kristen förberedelse inför julen. Vi märkte att vi inte kunde ha den som läxan. Vi 

kunde inte fråga till exempel ”hur gör ni hemma?”. När vi hade bara svenska 

elever då kunde vi prata om det. I och med att vi blev mångkulturella så började 

vi ändra frågorna. Det blev så här istället. ”när brukar ni tända ljus hemma hos 

er?” Då berättade de att de tänder ljus när någon fyller år eller när det är mörkt. 

Då kunde även svenska elever berätta att de tänder ljus när det är advent. 

(intervju Karin). 
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Karin beskriver det här som ett exempel på en svårighet men jag anser att det här som 

hon berättar tyder på att hon är medveten om att man bör tänka på elevernas 

erfarenheter och bakgrund när man planerar undervisningen. Eftersom skolorna i 

Sverige har förändrats och blivit mångkulturella bör lärarna hitta nya sätt och metod i 

undervisningen. Karin ändrar frågan så att alla barn kan vara med och svara på något 

sätt. Dessutom lär eleverna något nytt av varandra (intervju Karin). Exempelvis, i vissa 

kulturer och länder tänder man ljus när någon dör. Karin tar upp en likhet i en olikhet. 

Alla tänder ljus men kanske i olika syfte. Lorentz och Bergstedt uttalar att det skapas 

tillfällen då man uppfattar varandra som likvärdiga och samtidigt som annorlunda när 

man upptäcker att man både är lika och olika. Man blir medveten om varandras skilda 

sätt att uppfatta kunskap, lärande och livets mening (Lorentz & Bergstedt 2006, s.28).   

En liten flicka som är från Indien blev retad en gång för pricken(se bilaga 2) som 

hon har i pannan. Då fick mamman komma till skolan och berätta om deras 

tradition och varför de målar. Mamman satt i ring tillsammans med barnen och 

pratade om deras tradition. Detta fick flickan att känna sig bättre. (intervju 

Karin). 

Det här visar ytterligare ett exempel på problem som uppkommer vid kulturmöten. Men 

jag anser att Karin visar en tydlig interkulturell kompetens när hon berättar hur hon 

löste problemet som uppstod då den indiska flickan blev retad. När människor med 

olika traditioner mötts kan det uppkomma vissa problem. Karin löste problemet genom 

att samarbeta med flickans mamma som fick komma till skolan och berätta om sin 

tradition. Enligt Lahdenperä, en förutsättning för en interkulturell miljö är att involvera 

föräldrar i skolarbetet (Lahdenperä 2004, s.62). Det är ett sätt att ta få eleverna lära sig 

något om andra kulturer, skapa ömsesidigt respekt och förståelse i gruppen. Borgström 

påpekar att interkulturell pedagogik kräver ett förhållningssätt som grundas på 

öppenhet, förståelse och god kommunikation mellan individer med olika etniska och 

kulturella bakgrunder. Detta kan nås genom att man skaffar sig kunskap om ”den andre” 

framför Borgström (Borgström 2004, s.33,34). Karin skapar en miljö så att eleverna lär 

sig något om indiska kulturen.   
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6.5. Vidare utbildning 

Under den här delen redovisas om mina informanter fick/får någon vidare utbildning 

om mångkulturalitet och/eller interkulturell pedagogik. D.v.s. om de har fått någon 

utbildning om hur man förhåller sig till en mångkulturell klass där det finns barn från 

olika kulturer.   

Vi har fått fortbildning om mångkulturalitet, föräldrakontakt och så.(intervju 

Sara).  

Sara berättar att skolan ordnar föreläsningar där bjöds någon forskare eller författare 

som håller föreläsning om interkulturell pedagogik och mångkulturalitet. Hon har även 

läst svenska som andra språk vilket hon anser att det hjälper henne i hennes arbete med 

barn som har andra språk än svenska (intervju Sara). Elin berättar likt Sara att hon har 

lyssnat på en föreläsning som handlade om mångkulturell skola. Hon tillägger även att 

arbetslaget i skolan har bestämt att läsa boken Stärk språket stärk lärandet av Pauline 

Gibbons(2009). Lärarna läser ett kapitel i taget, sedan träffas de i skolan för att 

diskutera boken. De gör detta för att höja sin lärarkompetens menar Elin (intervju Elin).   

Å andra sidan anser Karin Linda och Emma att de inte får tillräckligt utbildning inom 

området.   

Jag har läst svenska som andra språk. Detta hjälpte mig och var väldigt 

intressant. (intervju Karin).  

Nej… Jag har inte varit med någon fortbildning. (intervju Linda). 

Mycket fick vi förut. Ett tag var det väldigt viktigt för att vi hade förberedelse 

klasserna i början men vi såg att denna kunskap behövde vi ut i klasserna. 

(intervju Emma).  

När jag frågar Karin om hon har läst vidare någon kurs eller fortbildning om 

undersökningsområdet tänker hon en lång stund först, sedan säger hon att hon har läst 

svenska som andra språk. Karin berättar även att hon har lyssnat på en föreläsning om 

mångkulturalitet förra året (intervju Karin). Men hennes tvekan innan hon svarar på 

frågan visar att hon inte tycker att de får tillräckligt fortbildning inom området. Även 
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Linda berättar att hon inte har varit med någon fortbildning om undersökningsområdet 

(intervju Linda). 

Emma berättar att när de hade förberedelse klasserna förut, då fick de gå på kurser som 

handlade om svenska som andra språk. Hon säger att de fick mycket olika utbildningar 

både utbildningar där de skulle tänka på föräldrarna, hur de skulle ordna föräldramöten, 

och hur de skulle skriva inbjudningar så att alla känner sig välkomna (intervju Emma). 

Jag anar i Emmas tal att de inte får lika mycket fortbildning om interkulturell pedagogik 

eller mångkulturalitet som förut. Anledningen kan vara att man har tagit bort 

förberedelseklasserna i skolan. Lahdenperä påpekar att det inte är bara 

modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk ska få utbildning inom 

mångkulturella kunskapsområdet utan även andra lärargrupper bör få kunskaper och 

utveckla en interkulturell undervisning. (Lahdenperä 2004, s.58). 

7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera fem lärares upplevelser och erfarenheter 

av en mångkulturell klass. Jag ville ta reda på hur de förhåller sig till interkulturell 

pedagogik och hur de upplever att de eventuellt praktiserar den.  

I resultatet framgår det att de intervjuade lärare försöker tillämpa interkulturell 

pedagogik genom att synliggöra kulturella olikheterna, utnyttja tillfällen att prata om 

olika länder, religioner, språk, traditioner och kulturer.  De försöker även att anpassa 

undervisningen efter elevernas behov och ha bra kontakt med föräldrar samt involvera 

dem i skolarbetet. Tema arbetet blir en bra möjlighet där lärarna jobbar interkulturellt.  

Men, undersökningen visar även att det finns brister som beror på att lärarna inte får 

tillräckligt stöd från skolledningen när det gäller att ordna föreläsningar och 

fortbilningar. 

Trots lärarnas ambition att jobba interkulturellt så visar resultatet, utifrån intervjuer med 

lärarna, att det finns brister. Det räcker inte att ha en/två föreläsningar om interkulturell 

pedagogik eller mångkulturalitet. Jag anser att i en skola där det finns elever med så 

många olika bakgrunder krävs att lärarna får utbildning inom området. Intresset till att 

höja sin kompetens inom interkulturell pedagogik måste komma från lärarna men även 



 

34 

 

uppifrån, från rektorer. I läroplanen står så här ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har utvecklat förståelse för andra kulturer” (Lpo 94s.10).  Då är 

det jätteviktigt att alla; lärarna och rektorer samarbetar.  Rektorerna har ett ansvar att se 

till att personalen utbildar sig i ämnet. På så sätt kan personalen få kunskaper om olika 

kulturer och lära sig hur man förhåller sig till en mångkulturell klass.  

Ett annat problem som studien visar är att lärarna inte har tillräckligt kontakt och 

samarbete med modersmålslärarna och föräldrar. Tre av lärarna påpekar att kontakten 

med föräldrarna sker bara när barnen lämnas och hämtas. När det gäller kontakten med 

modersmålslärarna är det bara två lärare som påpekar att det är en förutsättning för att 

ha kunskaper om andra kulturer och jobba interkulturellt. Lärarna upplever även 

svårigheter när skolans normer och regler inte stämmer med föräldrars. Jag anser att 

detta problem kan minskas om lärarna hade tillräckligt kontakt med föräldrarna och 

modersmålslärarna. Interkulturell pedagogik kräver god kommunikation mellan 

individer med olika etniska och kulturella bakgrunder. Detta kan nås genom att man 

skaffar sig kunskap om ”den andre” framför Borgström (Borgström 2004, s.33,34). 

Eftersom modersmålslärarna jobbar utanför skoltiden har lärarna inte tillräckligt kontakt 

med dem. 

Några lärare av de intervjuade påpekar att de försöker lyfta fram positiva saker hos 

eleverna. Jag anser att detta kan diskuteras. Det kan bli svårt att bestämma vad som är 

”positivt” respektive ”negativt” eller enligt vem/vilka. Det kan finnas saker som anses 

vara rätt i en kultur men fel i en annan. Därför anser jag att, för att förbereda eleverna 

för det mångkulturella samhället bör läraren synliggöra även ”negativa” saker.  

Alla intervjuade lärare anser att det är intressant och givande att jobba med en 

mångkulturell klass men i frågan om svårigheter i en mångkulturell klass säger nästan 

alla lärare att brist på svenska språket är ett problem. Jag anser att detta visar att lärarna 

kopplar begreppet ”mångkulturell” med elever med ett annat modersmål än svenska. 

Vilket som inte stämmer med Lahdenperäs definition om mångkulturalitet. Hon påpekar 

att, att samhället blivit mer mångkulturell betyder inte bara att det finns olika 

folkgrupper utan det handlar även om olika tankesystem, livsuppfattningar, ideologier, 

trosuppfattningar etc. (Lahdenperä 2004, s.5). Jag själv håller inte med lärarna när de 

säger att bristande kunskaper i svenska språket är ett problem. Jag tycker att elevernas 
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brist på svenska språket inte bör ses som ett problem eftersom detta ingår i lärarnas 

arbetsuppgifter i en mångkulturell plats.  

7.1. Förslag på vidare forskning 

På grund av begränsad tid hade jag bara möjlighet att genomföra denna studie genom att 

intervjua lärarna, men förslag på vidare forskning kan vara att man gör även 

observationer under en längre tid för att få en djupare inblick i hur lärarna förhåller sig 

till en mångkulturell klass och hur undervisning situationen ser ut.  
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Bilaga: 1 

 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som lärare och hur länge har du arbetat här? 

Vilken erfarenhet har du av att jobba i en mångkulturell klass? 

Hur jobbar du med elevers kulturella olikheter? 

Jobbar du med att synliggöra olikheter? hur?  

Hur jobbar du för att skaffa acceptansen för olikheter, hos eleverna? 

Vilka tankar har du av begreppen mångkulturell och interkulturell pedagogik? 

Hur planerar du undervisningen så att den passar i en mångkulturell klass?  

Har ni tillräckligt kontakt med föräldrar och modersmålslärarna? 

Vad är viktigt att tänka på när man jobbar i en mångkulturell klass? 

Vad är fördelar och nackdelar med en mångkulturell klass? 

Har du fått någon vidare kurs om interkulturell pedagogik eller mångkulturalitet? 

Någonting mer, du vill tillägga? 
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Bilaga: 2 

Bindi 

Den röda pricken kallas ”bindi” som betyder ”prick” eller ”punkt” på det indiska 

språket sanskrit. Pricken sammankopplas med fruktbarhet och äktenskap och bärs av 

unga flickor och gifta kvinnor, medan änkor inte får ha en bindi. Den måste tas bort 

tillsammans med smycken och makeup för att signalera sorg över förlusten av maken. 

Bindin är i första hand en utsmyckning av ansiktet, men den förknippas även med 

Shivas fru, Parvati, och symboliserar därmed kvinnlig energi och beskydd av 

äktenskapet. Bindi traditionen har troligen rötter i religionen – föregångaren till 

hinduismen – som ariska stammar förde med sig, när de för 3500 år sedan invaderade 

norra Indien. I det gamla ariska samhället skulle en brudgum nämligen placera en prick 

av sitt blod i brudens panna som en symbol för äktenskapet. 

Både män och kvinnor kan markera sin tillhörighet till en viss gud med ett märke i 

pannan. En rödgul u-form betyder exempelvis att man tillber Vishnu. I dag finns bindin 

i alla regnbågens färger och i alla möjliga utformningar och material, bland annat äkta 

smyckestenar och imitationer (www.illvet.se) 

 

Tema ”jorden runt på 80 dagar” 

Det var ett tema arbete som lärarna jobbade med under HT09 och VT10. Arbetet var 

inspirerad av boken jorden runt på 80 dagar av Jules Verne. Lärarna jobbade med 

aktiviteter. Där ”åkte” man runt till olika länder. Man åkte till olika länder och pratade 

om de länders språk, religion, traditioner osv.  

 

http://www.illvet.se/
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