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Abstract 

Multicultural learning environment - A study of four teacher’s approach to 

cultural diversity in multicultural schools 

According to the national curriculum guidelines for elementary school, preschool and after-

school2011, (i.e. Lgr11), the Swedish school is based on a democratic foundation. Schools 

should prepare students to develop an understanding and acceptance of cultural diversity not 

only in the society as a whole but also how this should be reflected in the morals and ethics 

between us. The purpose of this study was to describe how teachers in multicultural schools 

perceptions and experiences on teaching pupils with diverse immigrant origin, and how they 

apply these cultural expression in practice. 

In particular, I focus on four teachers in multicultural schools and how they reason about 

applying cultural expressions that are transmitted at these schools and by them. Explicitly, I 

review how from policy documents and their own personal pedagogic are reflected in the actual 

teaching. Hence, my questions at issue are:  

  

i.  How do these teachers reason about integrating and applying their pupils languages and 

traditions in the actual teaching?  

 ii. How do these teachers do to make their students' cultural diversity visible in the classroom? 

   

The result showed that teachers integrate different cultural content in school activities, but they 

also make their pupils cultural diversity visible and various forms of knowledge constructions 

and perspective in education. All teachers emphasized the importance of having a democratic 

approach and to give students the opportunity to learn their native language. The teachers argued 

that having a solid education in their native language affects the students' general academic 

performance in a positive sense. 

 

Nyckelord: mångkultur, interkultur, kultur, normer  

Keywords: multicultural, intercultural, culture, norms 
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1 Inledning 

Vi lever i en allt mer global värld där många av oss dagligen interagerar med människor från 

olika kulturella bakgrunder. Pirjo Lahdenperä som är professor i pedagogik framhåller att 

internationalisering, globalisering, mångkulturalism och migration är ett växande fenomen i hela 

västvärlden (Lahdenperä 2008:15). Skolan är idag en mötesplats där både pedagoger och elever 

allt oftare möter en mångfald av olika etniska kulturer, språk, religioner, värdesystem, 

föreställningar och uppfattningar. Det övergripande mål med studien är att söka svar på hur 

verksamma lärare i två mångkulturella skolor tar tillvara elevernas kulturella uttryck som avser 

språk, normer, värderingar och traditioner i undervisningen. 

Mitt eget intresse för ämnet väcktes av att jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning i min 

gamla skola och la märke till att mycket hade förändrats sedan jag själv gick där i början av 

1980-talet. På 1980 talet var elevgrupperna på min skola blandade med både barn med svenska 

som modersmål och med barn som har svenska som andraspråk men så var inte fallet 2010. Som 

invandrarelev hade till exempel inte mina lärare förståelse för att jag inte tittade dem i ögonen 

när jag talade med dem. Mina föräldrar fick samtal och de i sin tur försökte förgäves förklara att 

det berodde på vår kultur. Goldstein- Kyaga & Borgström bekräftar att synen på mångkultur var 

annorlunda på 1980-talet än vad det är idag: ”Perioden före införandet av en pedagogik med en 

interkulturell inriktning i svensk skola kännetecknades av krav på kulturell assimilering, där 

eleverna oavsett bakgrund skulle anpassas till rådande majoritetskulturen, och där tanken var att 

de nationella minoritetsspråken skulle försvinna.” (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012:11). 

 De stora förändringar jag la märke till var att det som på min tid ansågs annorlunda var numera 

en norm. På så sätt fick jag en känsla av att skolorna numera tar tillvara de olika kulturerna som 

finns på ett annat sätt än det gjordes på 1980-talet. Jag började fundera på frågor som skolan 

organiserar sig i förhållande till olika kulturer som råder på skolorna. Jag blev intresserad av 

olika kulturella normer och värdering som framträder i mångkulturella skolor och hur lärare i 

dessa skolor bidrar med att konstruera utbildningen på ett inkluderande sätt.  
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Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (nedan förkortas 

Lgr11) ställer internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna höga krav 

på människors förmåga att leva och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger enligt läroplanen 

inte bara en trygg identitet som är viktig att utveckla, utan också förmågan att förstå och leva sig 

in i andras villkor och värderingar.  Enligt Lgr11 är skolan en social och kulturell mötesplats som 

både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där 

(Lgr11:7). Pedagoger har således en viktig roll att arbeta utifrån ett förhållningssätt som tar 

tillvara den kulturella mångfalden som råder i skolorna. Det innebär att skolan ska vara en skola 

för alla där alla elever får tillgång till information och kunskap oavsett etnicitet, klass, kön, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vidare står det i Lgr11 att alla som verkar i skolan 

ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och klart ska ta 

avstånd från det som strider mot dem (Lgr11, 8). Det innebär att alla lärare ska klara 

undervisningen i den mångkulturella skolan och har ett förhållningssätt som är 

gränsöverskridande och inkluderande. 

 Den ursprungliga idén med studien var att söka svar på vilka normer och värden som förmedlas 

i dessa mångkulturella skolor. Detta kom dock att ändras till att söka förståelse i hur dessa lärare 

resonerar praktisk arbetar med mångkulturella uttryck. 
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2 Bakgrund 

Enligt universitetslektor Lena Granstedt så är begrepp som: ”problem”, ”lösning”, ”hjälpa”, ”in-

vandrarelever”, ”distans till svenskan”, ”avvikande kultur”, ”bristande ordförråd”, ”dåliga 

språkkunskaper”, ”otillräcklig svensk språkfärdighet”, ”invandrarproblematiken”, vanliga i 

1980-talets rapporter från mångkulturella skolor. Granstedt menar att synen på invandrareleven 

som någon med problem och brister är påfallande även i styrdokument och andra politiska 

dokument inom området för skolan från 1960-, 70- och 80-talet (Granstedt 2010:15). Det 

svenska samhället har under de senaste decennierna påverkats av diskussioner, rapporteringar 

och debatter om det mångkulturella samhället. Det mångkulturella i samhället idag är ytterst 

förknippat med utsatthet, problemområden och termer som ger negativa associationer (jmf 

Sernhede 2002, Lundqvist & Ålund 2007).  Detta tycks således fortfarande vara aktuellt i dagens 

Sverige. Det har skrivits mycket om det mångkulturella samhället och i synnerhet vad gäller 

skolans roll. 

I inledningen skrev jag om kulturkrockar som jag och mina föräldrar upplevde med mina lärare 

på 1980-talet. Jag nämnde också att jag lagt märke till många förändringar har skett sedan min 

tid på en mångkulturell skola. Exempel på detta var att numera majoriteten av eleverna inte 

tittade lärarna i ögonen och läraren kunde numera relatera till att det var kulturellt betingat. Jag la 

också märke till hur skolan anpassats på ett sätt där man tar tillvara på föräldrarnas önskemål på 

ett helt annat sätt. Skolmatsalen hade dels olika maträtter från olika länder och vissa elever kunde 

få halalkött (efter föräldrarna önskemål) även om det serverades nötkött och vegetarisk alternativ 

för de övriga barnen. I Lgr11 står det: “Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Lgr 11, 7). I den här 

uppsatsen ämnar jag att söka svar på hur skolan har anpassat sig till det mångkulturella samhälle 

vi lever i. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur fyra lärare i mångkulturella skolor resonerar kring 

undervisningen i förhållande till elevernas olika kulturella uttryck, som avser språknormer, 

värderingar, och traditioner. Syftet är även att ta reda på hur dessa lärare resonerar om hur de tar 

tillvara på dessa kulturella uttryck i undervisningen. I denna studie ämnar jag söka svar på 

följande frågeställningar: 

 Hur resonerar lärarna om hur de tar tillvara elevernas språk och traditioner i 

undervisningen? 

 Hur arbetar lärarna med att synliggöra elevernas kulturella mångfald klassrumment? 
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4 Teori och begrepps definition 

4.1 Begrepps definition 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som denna studie är baserarad på, 

begreppsdefinition samt tidigare forskning som har behandlat forskningsområdet. Först förklaras 

centrala begrepp som är relevant till studien. Dessa begrepp är kultur, mångkultur, interkultur. 

Därefter görs en beskrivning av teoretiska perspektiv som ingår i studien samt tidigare forskning 

på området. 

4.2 Kultur  

Begreppet kultur har ingen entydig definition utan det är ett begrepp som har många olika 

tolkningar och innebörder.  Filosofie Dr Johannes Lunneblad tar upp att begreppet kultur har 

använts för att beskriva och avgränsa det sätt som människor i grupper eller samhällen lever på 

och ger mening åt sina liv genom kommunikativa, sociala och materiella uttryck.  Genom denna 

definition har man kunnat peka ut utmärkande egenskaper hos grupper av människor menar 

Lunneblad. Lunneblad har istället använt sig av det antropologiska och etnologiska synsättet på 

kultur. Han menar att inom de antropologiska och etnologiska disciplinerna ställer man sig 

kritisk till ovan definition av kultursyn och menar att kultur handlar om det sätt genom vilken 

människor skapar mening, ordning och sammanhang i sina liv. Lunneblad menar att enligt detta 

synätt kan kulturen förstås som mental karta eller som symbolisk system, men även som 

människors hela livssituation med tyngdpunkt på människor kulturskapande (Lunneblad 

2006:19). Professor Sonia Nieto uttrycker sig på liknande sätt och menar att det är viktigt att 

uppmärksamma den sociopolitiska kontexten av kultur dvs. sociala, historiska, ekonomiska och 

politiska förhållanden. Hon framhåller att dessa förhållanden påverkas av frågor som rör makt 

(Nieto 1999:49).  Kulturen blir central när vi ska förstå sociala företeelser, beteenden, 

institutioner och processer.  

Vidare konstaterar Lunneblad att gemensamt för ovanstående definitioner av begreppet kultur är 

ett intresse att studera hur kulturen levs snarare än att kategorisera och avgränsa de kulturella 

uttrycken. Fokus ligger på att se kultur som en process och hur kulturella uttryck förändras samt 

blandas genom historiska och sociala händelser (Lunneblad 2006:19). Begreppet kultur 
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innefattar således inte bara de etniska, religiösa eller nationella utan även olika gemensamma 

synsätt och erfarenheter baserade på t.ex. ålder, genus, socialklass, sexuell läggning mm.  

 Goldstein-Kyaga & Borgström menar att om man utgår från det antropologiska kulturbegreppet 

dvs. att se kultur som något ständigt föränderligt, internt motsägelsefullt och gränsöverskridande 

drag, så påverkar det också synen på begreppen mångkulturell och interkulturell (Goldstein-

Kyaga & Borgström 2012:10–11). På grund av att vi lever i en allt mer globaliserad värld är 

kulturbegreppet centralt i studier av samspelet mellan människor. Det är utifrån Lunneblads och 

Nieto definition av kultur som jag avser att ansluta mig till i denna studie. 

4.3 Mångkultur  

Enligt Skolverket (2008) representerar begreppet mångkultur ett tillstånd eller en situation där 

individer från olika kulturer samverkar med varandra. Lorentz och Bergstedt uttrycker sig på 

liknande sätt och menar att något som kan betraktas som mångkulturell är ett samhälle eller skola 

som befolkas av människor som representerar olika kulturer, nationaliteter eller etniciteter 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:16). Begreppet mångkultur och interkultur är relaterade till varandra. 

I denna studie kommer begreppet mångkultur att användas som uttryck för skolor med elever 

från många olika etniska kulturer. 

4.4 Interkultur   

I början av 1980-talet rekommenderade Europarådet sina medlemsstater att införa ett 

interkulturellt synsätt i undervisning. Genom ett riksdagsbeslut 1985 gjorde Sverige denna 

rekommendation till lag och som uppföljning till detta infördes ett internationellt perspektiv i de 

nya läroplanerna i referens till samhällets förändringar mot en ökad internationalisering 

(Lundgren 2002:20). 

Enligt Lahdenperä används begreppen mångkulturell, multikulturell, flerkulturell, tvåspråkig, 

internationalisering och globalisering jämbördigt utan att dessa begrepp definieras. Hon menar 

att gemensamt för dessa begrepp är att de relaterar till kvalitativa aspekter i ett samhälle som 

präglas av etnisk och kulturell mångfald (Lahdenperä 2008:29). 

Lahdenperä resonerar kring begreppet interkultur och menar att begreppet refererar till just orden 

inter och kultur. Inter refereras till växelverkan alternativt mellanmänsklig interaktion och kultur 
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refererar till att något är kulturellt betingat (Lahdenperä 2008:29). Lorentz och Bergstedt 

uttrycker sig på liknande sätt och menar att begreppet interkulturell betecknar en handling, aktion 

och rörelse mellan människor. Fokus på Lorentz och Bergstedts begrepp av kultur refererar till 

det socialantropologiska kulturbegrepp som syftar på såväl ekonomiska och sociala strukturer 

som levnadssätt, beteende och kön samt allt som detta innefattar (Lorentz & Bergstedt, 2006:16).  

Lorentz och Bergstedt förklarar att interkulturalitet betecknar hela området av kulturmöten, 

mångkultur, skillnader och likheter i olika sammanhang. De menar att i utbildningssammanhang 

står interkulturaliteten för något som antyder en process, ett gränsöverskridande, interaktion och 

ömsesidighet som samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten 

(Lorentz & Bergstedt, 2006:17). Med andra ord kan interkulturalitet betecknas som ett 

förhållningssätt som tar hänsyn till olika individers kulturella bakgrunder i samspelssituationer. 

Interkulturalitet handlar således om olika typer av meningsskapande kulturer dvs. etniska, 

religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade och känslomässiga samt hur dessa olika 

kulturer samverkar och berikar varandra (Lahdenperä 2008:29). Interkulturalitet innebär 

gränsöverskridande där olika barriärer bearbetas och vidgas (Ibid:32).  

Detta begrepp är relevant för denna studie då skolorna jag undersökt har elever från olika etniska 

kulturer och är därmed mångkulturella. Begreppet interkulturell är relevant i denna studie då jag 

undersöker hur pedagogerna förhåller sig till mångkulturen som råder i skolorna. Enligt Stier och 

Sandström Kjellin menar att studiet av kulturmöten och interkulturellt samspel handlar om att 

söka det unika i det allmänna och specifika i det generella samt att misstänkliggöra sådana 

generaliseringar (Stier & Sandstöm Kjellin 2009:14). 

4.5 Interkulturell pedagogik  

Lahdenperä framhåller att pedagogik innehåller allt som har med, lärande, undervisning, 

handledning, ledning, utveckling, vägledning och fostran att göra. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till olika kulturella aspekter menar Lahdenperä. Interkulturell pedagogik är inget ämne 

utan ett förhållningssätt (Lahdenperä 2004:13).  

Borgström uttrycker sig på liknande sätt som Lahdenperä och menar att interkulturell pedagogik 

kan vara undervisning och fostran där olika individer utformar sina kunskaper med hjälp av 

andra. Hon menar att interkulturell pedagogik innebär ett förhållningssätt där de kulturella 
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aspekterna står i centrum (Borgström 2004:34–35). Interkulturell pedagogik står således för ett 

arbetssätt där man har ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. Det handlar om att 

acceptera olikheter och se dessa som en tillgång. Lorentz understryker vikten av att se lärandet 

och kunskap ur ett mångfaldsperspektiv. Han menar att lärandet, skolan, samhället och individen 

bör ses som en helhet som är levande, utvecklande och stärkande. Enligt Lorentz är lärarnas 

uppgift att utbilda och förbereda elever för det mångkulturella samhället som de kommer att leva 

och arbeta i (Lorentz 2009:103). Den huvudsakliga uppgiften inom interkulturell pedagogik är att 

ge elever kunskaper och färdigheter som de behöver för att kunna ha omfattande instinkt för 

andra kulturer utan någon rangordning kulturer emellan.  

Begreppen mångkulturell och interkulturell pedagogik används ofta som synonymer men det 

finns vissa betydande skillnader. Mångkulturell undervisning berör samexistens medan 

interkulturell undervisning berör relationen och samverkan mellan olika kulturer (Fredriksson & 

Wahlström 1997:33). 

 

4.6 Teoretiskt perspektiv 

Professor James A Banks har utarbetat fem olika dimensioner som han menar att lärare bör 

betrakta i sin undervisning av grupper som är mångkulturella. James A Banks är professor i 

mångkulturella studier och är specialist på mångkulturell utbilning i University of Washington, 

Seattle. Banks är en av frontfigurerna till att grunda mångkulturell utbildning. I boken ” An 

Introduction to Multicultural Education” tar Banks upp de fem dimensionerna för att förtydliga 

den mångkulturella fostrans omfattning och möjligheter för lärare. Den första dimensionen kallar 

Banks för innehållsintegrering. Detta innebär att lärare integrerar kulturell mångfald i 

undervisningen. Innehållsintegrering går alltså ut på att lärare använder exempel från olika 

kulturer i syfte att illustrera viktiga teorier, begrepp, generaliseringar och principer i 

undervisningssammanhang. Lärare bör således ha ett förhållningssätt som bejakar öppenhet och 

nyfikenhet mot andra kulturer. Den andra dimensionen handlar om kunskapskonstruering. Banks 

kallar den andra dimensionen för konstruktion av kunskap. Detta innebär att lärare hjälper 

eleverna att förstå samt undersöka de kulturella antaganden, vetenskapernas paradigm 

referensramar och perspektiv har verkan på konstruktion av kunskap. Vidare har läraren förmåga 
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att tolka dessa kulturella antaganden, vetenskapernas paradigm referensramar och perspektiv från 

en annan kultur, att förklara dem och ställa dem i relation till motsvarande i sin egen. Den tredje 

dimensionen är reducering av fördomar som handlar om att lärare genom 

undervisningsmetoder minskar elevernas fördomar och utvecklar demokratiska attityder, 

värderingar och demokratisk beteende. Detta innebär att läraren är benägen att undantränga både 

skepticismen mot andra kulturer men även tron på att den egna kulturen är den enda rätta. Fjärde 

dimensionen är rättvisepedagogik där Banks menar att läraren modifierar sin undervisning så att 

undervisningen underlättar inlärningen för elever från olika ras-, etnisk-, kultur-, språk- och 

socialklassgrupper. Detta innebär att lärare har kunskaper om hur sociala grupper och sociala 

identiteter fungerar både i det egna samhället samt i de samhällen där människor man möter har 

sitt ursprung. Den femte dimensionen är empowering (möjliggörande) inom skolkultur och 

social struktur. Det innebär att såväl lärare som skolledning förändrar skolanskultur och 

omgivning så att olika grupper har en lika stor möjlighet att klara sig bra samt att alla i skolan 

känner samma status i skolans kulturliv. (Banks 2002, 13-18).  

Enligt Lorentz och Bergstedt så kräver vårt mångkulturella samhälle att dagens lärare innehar 

såväl social som interkulturell kompetens (Lorentz & Bergstedt 2006:28). Mot bakgrund av 

dessa fem aspekter ovan blir det uppenbart att inse att undervisning i mångkulturellt 

sammansatta grupper är något som rör interaktionen mellan lärare och elever såväl som rektorer 

och andra huvudmän. Skolan måste engagera sig och organiseras så att alla elever känner sig 

hemma i skolan oberoende av sociokulturell och etnisk bakgrund.  

Jag ämnar använda Professor James A Banks fem olika dimensioner som ett teoretiskt ram i 

denna studie. Då dessa fem dimensioner utgår från vad pedagoger bör betrakta när de undervisar 

individer från olika kulturer och samhällsklasser ämnar jag att undersöka i vilken omfattning 

dessa dimensioner används av dessa lärare. 
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5 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa tidigare forskning som behandlat skolor i 

mångkulturella områden.  

 
 
I avhandlingen ”Förskolan och mångfalden” (2006) har professor Johannes Lunneblad gjort en 

etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. Syftet med studien var att analysera 

förskolans kultur- och identitets- re/producerande uppgift i relation till samhällets kulturella 

mångfald (Lunneblad 2006, 20). Resultatet av studien visade att pedagogerna på förskolan hade 

en negativ inställning när de använder begreppet kultur i sina diskussioner. Lunneblad menar att 

pedagogerna i arbetslagen påverkas av synen samhället har där invandrare jämställs med 

utsatthet och problem. Detta bidrar till att dessa pedagoger i diskussioner har svårigheten att lyfta 

det positiva med mångfald. Istället uttrycks mångfald neutralt och negativ(ibid:101).  

Resultatet visade också att pedagogerna ansåg att mångfaldsarbetet var något som inte naturligt 

inslag i den vanliga verksamheten utan snarare något man gjorde explicit för 

invandrarbarnen(ibid:119 & 157). Mångfaldsarbetet i studien kom i uttryck mest genom att man 

sjöng ramsor och sånger på andra språk och provade maträtter från andra kulturer(ibid:131-132). 

Lunneblad framhåller denna arbetsätt inte går på djupet där man pratar om olikheter mellan 

barnen. Mångfaldsarbetet representerar således något annorlunda i relation till det som ligger 

inom ramen för den vanliga verksamheten i förskolan. Han menar att på detta sätt osynliggörs 

mångfalden och att det inte skapar identifikationsmöjlighet för barnen i förskolan (ibid:143-144). 

Lunneblad framhåller att för att kunna realisera läroplanes uppdrag så är det viktigt att pedagoger 

förhåller sig på ett sätt där man ser att alla barn ingår av flera olika kulturella kontexter och inte 

bara de etniska (Lunneblad 2006:180). 

 

 

Universitetslektorn Lena Granstedt har gjort en avhandling där i syfte att analysera hur skolors 

mångkulturalitet återspeglas i forskning och rapporter i Sverige och på vilket lärare talar om 

mångkulturella frågor i skolan (Granstedt 2010).  Studien utfördes i form av reflekterande samtal 

(dialogsamtal) med två grupper av lärare i två olika skolor under tvåårs period. Fokus på 

Granstedts avhandling låg i lärarnas egen praxis och på lärarnas värderingar samt teoretiska 



15 

 

begrepp som berör mångkulturella frågor i skolan i syfte att utveckla detta område genom att 

hjälpa lärare att utveckla sina strategier när det gäller mångkulturella frågor i skolan (Granstedt 

2010: 15).  

Av samtalen framkom det att lärarna ansåg att elever och föräldrar med utländsk bakgrund har 

brister vilket medförde problem för lärarna då främst föräldrarna bedömdes sakna kunskap om 

skolpraktiken. Samtidigt visade studien att eleverna och föräldrarna sågs som resurs som kan 

bidra till att utveckla skolan till att bli mer mångkulturell. Det framkom också att lärarna hade 

önskan om att arbeta på ett sätt där eleverna kulturella bakgrunder ska till föra något positiv men 

att lärarna upplevde att det i praktiken ofta betyder problem. Granstedt skriver: 

“Det är tydligt att klasslärarna med sitt majoritetsperspektiv har både makt och ansvar 

när det gäller att definiera problem och hitta lösningar. Både föräldrar och elever med 

utländsk bakgrund bedöms då ur detta perspektiv. Samtidigt byggs en skillnad mellan 

det etniskt svenska och andra kulturer in. Vad som ses som ”det vanliga” eller som 

något som ligger utanför ”det vanliga” tolkas ur majoritetsperspektivet, vilket betonar 

elevernas och föräldrarnas annorlundaskap” (ibid:170). 

Granstedt framhåller att det här är en fråga om vem som har makten att definiera sig själva och 

de andra och de andras brister. Granstedts analys av dialog samtalen visade att det ibland kan 

finnas olika tolkningar från en majoritet och en minoritet perspektiv. Exempel på detta är 

klasslärarnas tolkningar ofta tog utgångspunkter i skolpersonalens eller lärares perspektiv, medan 

modersmålslärarna ibland förde in elevernas eller föräldrarna med utländsk bakgrund och deras 

perspektiv i samtalen (ibid:172). 

I studien framkom det att skolorna organiserade kulturmöten i form av trivselkvällar i syfte att 

arbeta för integration. Man utgick således från expressiva företeelser även om målet är 

mellanmänskliga interkulturella relationer (ibid:171). 

Vidare visade studien också att båda lärargrupperna har utvecklat en mellanmänsklig in-

terkulturell relation mellan modersmålslärare och övriga lärare. Modersmålslärarna har intagit en 

annan position och blivit mer synliga på skolan. 
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Granstedts studie visade att fler perspektiv främjar lärares förståelse av det de beskriver som 

problematiska situationer som uppstår i den etniskt och kulturellt heterogena skolpraktiken. 

Granstedt argumenterar om att för kunna bygga upp mellanmänskliga interkulturella relationer 

förutsätter att man om att låter värderingar och känslor mötas, kanske också våga ha en 

diskussion om kontroversiella frågor. Hon menar att då fördomar ofta inkluderar både känslor 

samt värderingar och därför behövs det möten som inkluderar värderingar och känslor om man 

vill arbeta för integration i skolan(Ibid:173). 

Dessa studier har gemensamma nämnare att de gjorts i mångkulturella skolor/förskola och att 

bägge utgår från hur pedagogerna resonerar kring mångkulturella frågor. Studierna är 

genomförda med några års mellanrum men resultatet visar liknande tendenser vad gäller lärarnas 

inställning till mångkulturella frågor. Granstedts studie i likhet med Lunneblad visar att fokus på 

frågor som rör mångkultur uttrycks många gånger som expressiva företeelser. Granstedts studie 

tar dock vid där Lunneblads studie avslutade dvs. önskan om mer interkulturella förhållningssätt 

på skolorna. Min studie kommer således att ta ansats i att försöka förstå hur dessa lärare omsätter 

interkulturell pedagogik i praktiken samt hur de resonerar kring frågor som rör mångkultur.   
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6 Studie och genomförande 

6.1 Metod 

För att genomföra denna studie har jag valt en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer 

och observationer. Ambitionen med kvalitativa studier är enligt författarna Runa Patel och Bo 

Davidson att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, och att beskriva 

uppfattningar eller en kultur. De menar att syftet med kvalitativa undersökningar är att få fram en 

annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 

kvantitativa metoder (Patel & Davidsson 2011:105). Mitt syfte med den här studien är att försöka 

finna lärarnas bakomliggande tankar och förhållningssätt som skapas i 

undervisningssammanhang. Jag har använt mig av datatriangulering som innebär att 

datainsamling har gjorts från flera olika källor. Enligt Patel och Davidsson tringulering är ett ofta 

tillämpat i kvalitativ forskning att ge övergripande perspektiv av ett fenomen (Patel & Davidson 

2011:107). Genom att använda observation, intervjuer och litteraturgenomgång har jag i denna 

studie sökt svar på hur dessa lärare resonerar kring frågor som elevernas kulturella uttryck och 

hur de tar tillvara dessa i undervisningssammanhang. Datainsamling har i den här studien skett 

genom deltagande observationer på lektioner, intervjuer samt genom olika litteratur som rör min 

studie.  

6.2 Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna följts enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 

(Vetenskapsrådet 1994:6).  Dessa forskningsetiska principer är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Avsikten med dessa principer är att 

ge underlag för forskarens egna insikter och reflexioner i sitt ansvarstagande (ibid:6).  När det 

gäller informationskravet har samtliga informanter i förväg frågats av sina respektive skolledare 

om deras samtycke att delta i studien och ställa upp för intervju och observation. Samtliga 

deltagare gav sitt samtycke. Av mig har de fått information, enligt konfidentialitetskravet att 

deras personuppgifter kommer att skyddas så att det inte kan härledas till dem. Dessutom fick de 

information om att de kan ångra sitt deltagande helst innan publicering. Slutligen fick deltagare 

även information om att samlad data från dem enbart ska användas för forskningsändamål som är 

i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1994:10–14). 
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6.3 Urval av skolor 

 Jag har valt att intervjua fyra lärare samt göra observationer i två skolor som är belägna i ett 

mångkulturellt område (min benämning) i en förort utanför Stockholm. Dessa skolor ligger i 

miljonprogrammets områden där stor del av befolkning har sitt ursprung i andra länder. Samtliga 

elever i dessa skolor har svenska som andra språk. Den ena skolan bedriver delar av sin 

undervisning på engelska och svenska och den andra skolan har svenska som 

undervisningsspråk. Båda skolorna drivs i kommunal regi. En problematisk aspekt för en okänd 

deltagande observatör är de etiska problem som rör olika individers samtycke och om 

forskningen som tas fram kan vara till skada för de observerade individerna (Patel & Davidsson 

2011:100).  

 De forskningsetiska principerna har därför följts i denna studie i syfte att skydda informanternas 

identitet samt skolornas namn. Som ett led i att följa sekretesslagen har alla namn i denna studie 

fingerats i syfte att skydda informanternas identitet och namnen på skolorna.  Jag väljer därför att 

kalla skolan som bedriver sin undervisning på engelska och svenska till Engelenskolan och 

skolan som bedriver undervisning på svenska till Dalaskolan. 

6.3.1 Dalaskolan 

Dalaskolan är en kommunal skola som har cirka 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Till 

skolan hör också en särskola och fritidshem. Samtliga elever på skolan har svenska som andra 

eller tredje språk. På skolan finns 14 olika modersmål representerade. På skolans hemsida 

beskriver man att skolan har språkutveckling i fokus där samtliga pedagoger tar till vara och 

väcker varje elevs lust och nyfikenhet i syfte att öka goda studieresultat. Samtliga elever som går 

på Dalaskolan bor också i förorten.  

 6.3.2 Engelenskolan 

Engelskolan ligger i samma kommun som Dalaskolan dock inte i samma förort. Engelskolan är 

en kommunal skola som har en internationell profil med engelsk språkinriktning. Skolan har 

tvåparallelliga grundskoleklasser från årskurs 1 till och med årskurs 9. De parallelliga klasserna 

består av internationell engelsk -svenska klasser och svenska klasser. Engelskolan har cirka 526 

elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har även förberedelseklasser från årskurs 7 till 

årskurs 9 samt fritidshem. På skolan finns 27 olika modersmål representerade. Eleverna på 
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skolan kommer från olika förorter i kommunen. På kommunens hemsida beskriver man att 

skolans yttersta mål är flerspråkigheten. Vidare står det på skolans hemsida att skolans slogan är 

”Fokus på framtiden” för att ge eleverna de rätta verktygen och förutsättningar för att möta de 

utmaningar som framtidens världsmedborgare ställs inför.  

6.4 Urval av lärare 

I första hand har jag valt att intervjua lärare som har undervisat i mångkulturella skolor i några år 

samt har några års erfarenhet av att arbeta med läroplaner.  Lärarna har jag kommit i kontakt med 

genom att jag har ringt och skickat mail till olika skolor i mångkulturella områden. I förfrågan 

har jag bett om att få komma och genomföra observationer samt intervjua pedagoger som 

uppfyller kriterier ovan.  

6.5 Presentation av informanterna  

På Engelenskolan har jag observerat och intervjuat Mrs Marisa och Mrs Zoe som har arbetat på 

Engelenskolan i mer än fyra år. Jag har valt att lägga till titeln Mrs i dessa fingerade namn då de 

båda blev presenterade och de själva för mig med denna formella titel. Mrs Både Mrs Marisa och 

Mrs Zoe är fyrspråkiga och har erfarenhet av att arbeta i mångkulturella skolor. Båda lärarna är 

utlandsfödda och båda har lärarexamen från deras födelseland samt har arbetat där i många år.  

På Dalaskolan har jag intervjuat och observerat Siv och Maria. Bägge lärarna är etniska svenskar 

och definierar sig själva som tvåspråkiga då de kan både svenska och engelska. De har arbetat på 

Dalaskolan i mer än 7 år. 

 

6.5.1 Engelensskola 

Lärare och ålder Bakgrund/etnicitet  Antal år på 

skolan   

 Undervisningsämnen 

Mrs Marisa 39 år Bangladesh 5  år               Matematik och engelska 

Mrs Zoe 52 år Ugandier 7 år  Engelska och matematik 
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6.5.2 Dalaskolan 

Lärare och ålder Bakgrund/etnicitet  Antal år 

på skolan   

 Undervisningsämnen 

Siv 59 år Svensk 30 år  Svenska som andraspråk och 

naturorienterade ämnen 

Maria 59 år Svensk 25 år  Matematik och svenska som 

andraspråk  

 

6.6 Intervjuer 

Inför den här studien har jag gjort kvalitativa intervjuer som innebär att frågorna är ställda på ett 

sätt som ger intervjupersonen utrymme att svara med egna ord (jmf Patel & Davidson 2011:81). 

Huvudmaterialet i denna studie baseras på intervjuerna då jag i första hand syftar att ta reda på 

hur lärarna tar tillvara elevernas språk och traditioner i undervisningen samt hur lärarna arbetar 

med att synliggöra elevernas kulturella mångfald klassrummen. Patel & Davidson menar att 

syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera karaktärsdrag och strukturen hos 

något (Patel & Davidson 2011:82). Mitt syfte med intervjuerna var att söka svar på lärarnas 

resonemang kring kulturella uttryck de tar tillvara på när de undervisar. 

 Dessa intervjuer har varit semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag i förväg gjort en 

lista över teman som ska beröras (se bilaga). Samtliga informanter har fått samma frågor som jag 

förberett i samma ordning.   

Innan intervjun bad jag informanterna om tillåtelse att spela in intervjun och samtliga gav sitt 

samtycke till detta. Jag förtydligade för alla mina informanter att deras personuppgifter inte 

skulle avslöjas och att alla inspelade intervjuer skulle komma att förstöras efter avslutad 

bearbetning. Intervjuerna pågick mellan 40 – 60 minuter direkt efter observationerna. 

6.7 Observationer 

Skolledare och berörda lärare var medvetna om att jag observerade och antecknade under mina 

besök i klassrummen och samtliga hade givit sin tillåtelse till detta. När jag har observerat 
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lektioner har jag i samtliga fall utom ett blivit presenterad för eleverna av läraren med en kort 

beskrivning av min intention för observationen. Jag placerade mig alltid längst bak i 

klassrummen som ett sätt att göra mig så osynlig som möjligt och för att på så sätt påverka 

gruppen så lite som möjligt. Jag har således varit en okänd observatör för mina informanter och 

eleverna. I denna studie har jag observerat språk- samt matematiklektioner.  

6.8 Kritisk reflektion 

Enligt Patel & Davidsson kan rollen som ökänd observatör medföra en del praktiska problem 

som att observatören i vissa situationer inte kan observera allt som han/hon skulle behöva 

observera (Patel & Davidsson 2011:100).  Exempelvis i när jag riktar min blick åt ett specifikt 

mål riktar jag bort blicken från annat håll t.ex. hur skolan arbetar med genus frågor. Jag har i 

konsekvent sökt att upptäcka hur lärarna omsätter synliggörandet av elevernas kulturella 

mångfald i praktiken.  

.  
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7 Resultat och analys  

Avsnittet som kommer att presenteras här är resultaten från intervjuerna och observationerna 

samt analys kopplad till teorin samt tidigare forskning. Intervjuerna har indelats under olika 

rubriker för att underlätta sammanhanget med intervjufrågorna. 

7.1 Elevernas kulturella olikheter i Lgr11 

Samtliga lärare i studien förklarar att de följer uppdraget att stödja elevernas kulturella identitet i 

enlighet med Lgr11, skollagen samt lokala styrdokument. I intervjuerna framhöll samtliga lärare 

att det mest uppenbara exemplet på tillvaratagandet av elevernas kulturella olikheter är i de 

individuella utvecklingsplaner de skriver. De framhöll att när de skriver individuella 

utvecklingsplaner tar de elevernas tidigare erfarenhet i beaktning samt deras behov och 

föräldrarnas önskemål. Siv på Dalaskolan förklarade ” för vissa elever utarbetar jag 

utvecklingsplaner tillsammans med elevernas modersmålslärare i syfte att få in ett 

helhetsperspektiv”. Mrs Marisa förklarade att de på Engelenskolan följer även FN:s 

barnkonvention där elevernas rättigheter tas upp. Det enda skillnaden är enligt Mrs Marisa att 

undervisning och utvecklingsplaner skrivs på engelska.  

Samtliga lärare hade åsikten att de ansåg att eleverna kan känna sig delaktiga i kulturen på 

skolan. Både Siv och Maria ansåg att skolan skulle kunna göra mer för att få eleverna att känna 

sig ännu mer delaktiga i kulturen på skolan. Maria uttryckte sig:" Vissa grupper får mer plats 

eftersom det är flertal elever från samma regioner och språkgrupper". Siv uttryckte sig något 

annorlunda och sa "Självklart skulle man kunna göra mer som att anpassa terminen efter de olika 

religiösa högtiderna men det är en fråga som bör tas upp på politisk nivå". Mrs Zoe och Mrs 

Marisa ansåg också att eleverna på Engelenskolan känner sig kulturellt delaktiga i skolan. Båda 

menade att det är en av anledningar till varför elevernas föräldrar väljer Engelenskolan och inte 

enbart för att skolan ligger närmast hemmet.  

Resultatet visar att lärarna har olika sätt att ta tillvara elevernas olika språk och kulturer i enlighet 

med läroplanen Lgr11, skollagen, lokala styrdokument och FN:s barnkonvention. Hur detta 

manifesteras är genom de skriftliga individuella utvecklingsplaner som de skriver för varje 

enskild elev minst en gång per läsår. Att dessa lärare i enlighet med Lgr11 anpassar 
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undervisningen på individuell nivå kan dimensionen som Banks kallar empowerment utläsas här. 

Lärarna anpassar utvecklingsplaner utifrån elevernas egna förutsättningar, behov och 

föräldrarnas önskemål, så att olika elever ska kunna utvecklas utifrån och ha lika stor möjlighet 

att klara sig bra i skolan (jmf Banks 2002: 17-18). Genom dessa individuella utvecklingsplaner 

möjliggör skolorna grunden för att alla elever ska kunna känna samma status i skolans kulturliv. 

Enligt Granstedt så kan det finnas olika tolkningar från en majoritet och minoritets perspektiv 

vad gäller att definiera problem och hitta lösningar. I Granstedts analys framkom det att om 

tolkningar görs av modersmålslärare så förde de in minoritets perspektiv dvs. 

elevernas/föräldrarnas perspektiv i samtalen (Granstedt 2010:172). Att vissa lärare utarbetade de 

individuella utvecklingsplaner tillsammas med modersmålslärare kan tolkas som ett sätt att få 

med både majoritet och minoritets perspektiv i undervisningssammanhang.  

7.2 Återspegling av kulturen i undervisningen 

Samtliga lärare betonade vikten av att ta tillvara på elevernas kulturella identitet med i beaktning 

när de planerar och undervisar. Maria på Dalaskolan berättade att vid temaarbeten så försöker 

hon i bästa mån ta reda på namn på temat på de olika språken som finns representerade klassen 

och lägger upp dem på tavlan under hela tiden temat pågår. På så sätt menar Maria att alla kan 

känna sig delaktiga både språkligt och kulturellt. Vidare berättade hon att hon inte enbart 

använder material som skolan har köpt in utan hon gör egna material som är anpassad till den 

gruppen hon arbetar med. Hon menar att hon väljer bilder, namn och föremål som kan spegla 

elevernas kulturer så att de känner igen sig i skolans undervisning. Vidare förklarade Maria att de 

har ett ämne på schemat som de kallar livskunskap. På livskunskap tar de upp frågor som rör 

kunskap om elevernas egna kulturer och andra kulturers värdesystem samt sociala förhållanden. 

Vidare berättade hon att religion och religiositet är ständigt återkommande i ämnet livskunskap 

men dessa frågor tas även upp i andra sammanhang. 

Siv förklarade att hon använder läromedel som är anpassade till andraspråkselever. Hon 

förklarade att eftersom det inte finns några barn på skolan som har svenska som första språk så 

går dessa barn miste om mycket språkligt. ”Språkundervisning är en essentiell del av arbetet med 

dessa elever" enligt Siv. Hon menar att undervisa eleverna korrekt språk gynnar elevernas 
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skolgång och framgång i samhället. ”Jag har inget emot att de talar rinkebysvenskan
1
 på raster 

men jag godkänner inte det vid redovisningar eller skolarbetet för det tror jag bara skulle 

missgynna eleverna”.  

Mrs Zoe förklarade att hon brukar lyfta fram olika kulturer som finns representerade på skolan 

genom att t.ex. uppmärksamma de olika högtiderna som eleverna firar. Vid språkundervisning 

beskrev Mrs Zoe att hon ofta berättar ordspråk eller en berättelse från olika länder. Samtidigt 

ansåg hon att det är viktig att eleverna känner till den svenska kulturen och hur den har bidragit 

till i historien. När undervisningen sker på engelska vill Mrs Zoe att eleverna talar engelska 

under hela lektionen. Även om skolan undervisar på standardengelska så är olika språkvarieteten 

på engelska tillåtna menade Mrs Zoe. ”Jag ger aldrig en elev fel om hon/han skriver eller pratar 

med en annan varietet av språket. Det jag dock inte godkänner är när de använder slang såsom 

gonna och wanna” förklarar Mrs Zoe. Mrs Zoe berättade även att hon brukar ta upp frågor om 

olika händelser i världen för att göra eleverna medvetna om sin omvärld. Hon anser att på så sätt 

får eleverna också reda på hur man resonerar olika i olika länder.  

Förutom att Mrs Zoe integrerar elevernas olika högtider så integrerar hon även berättelser, 

ordspråk och nyheter från olika kulturer. Utifrån Banks (2006) dimensioner kan 

innehållsintegrering utläsas av detta påstående. Vidare kan även dimensionen konstruktion av 

kunskap utläsas då Mrs Zoe hjälper eleverna att förstå att man för olika resonemang i olika 

länder vad gäller kunskap. På det sättet hjälper hon elever att begripa att konstruerad kunskap är 

påverkad av olika forskare och synsätt ifråga om etnicitet, socialklass och kön mm. Genom att 

Mrs Zoe hjälper eleverna med att förklara olika faktorer som påverkar konstruerad kunskap så 

möjliggör hon även dimensionen reducering av fördomar då hon undervisar eleverna i att det 

finns olika synsätt i olika kulturer (jmf Banks 2006). 

Mrs Marisa förklarade att det första hon gör när hon fått en ny klass är att hon lär känna eleverna 

genom att ta reda på hur de tänker och fungerar i olika sammanhang. Eleverna ges möjligheter 

att resonera utifrån egna förutsättningar och erfarenheter menar hon. Enligt Mrs Marisa är en 

                                                           
1
 Rinkebysvenska är lokalt uttryck i Stockholm för multietniskt ungdomsspråk. Språkvarieteten finns i alla storstäders förorter men kallas olika i 

olika städer. 
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viktig punkt att inkludera alla elever i klassen under lektionstid, även de som är blyga. Vidare 

förklarade Mrs Marisa att hon ofta tar exempel från sin egen erfarenhet och uppmuntrar eleverna 

att berätta om erfarenheter de har från sina hemländer i olika undervisningssammanhang. ”T.ex. 

när vi pratar om area och omkrets då berättar jag om hur man bygger hus i mitt land och varför 

man bygger på det sättet sedan frågar jag eleverna om deras erfarenheter från deras hemländer”. 

Hon berättar att hon har samtal med eleverna om olikheter mellan dem som t.ex. språk, hudfärg, 

religioner och matkulturer. Det tycker hon har skapat en respekt hos barnen för andra kulturer. 

Resultatet antyder att lärarna har olika tillvägagångssätt i hur de i praktiken tar tillvara eleverna 

kulturella olikheter i sitt arbete. Samtliga lärare berättade på intervjuerna att eleverna kulturella 

olikheter är av stor vikt vid planering och undervisning. De menar att syftet med att integrera 

elevernas olika språk och kulturella olikheter i undervisningen är till för att främja både 

elevernas lärande och sitt eget lärande. Maria på Dalaskolan använder sig av bilder och texter 

som hon tror att eleverna kan känna igen sig i. Detta kan tolkas som att Maria visar en 

medvetenhet om att skolans material inte alltid inkluderar elever med bakgrund från andra 

kulturer än svenska och därför skapar hon egna. Utifrån ett interkulturellt perspektiv kan Marias 

val av metod ses som gränsöverstigande och inkluderande där olika kulturer synliggörs och 

värdesätts vilket är något som Lahdenperä (2004:13) och Borgström (2004:34) förespråkat. 

Mrs Zoe på Engelskolan menade att engelsk slang som ”gonna”och”wanna” inte godkänns i 

skolarbetet men accepteras som språkbruk under rasterna. Även Siv utryckte sig på liknande sätt 

vad gäller rinkebysvenskan och menade att det inte är korrekt språkbruk. Att Siv och Mrs Zoe tar 

avstånd från dessa språkbruk kan tolkas som att språkbruken har låg status i skolan och därför 

inte godkänns i undervisningen.  Enligt Lorentz, är interkulturell pedagogik en benämning på 

pedagogiskt arbete som tar hänsyn till mångfaldstänkande och mångfaldsperspektiv (Lorentz 

2009:108). I detta fall visar lärarna inget intresse av ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och 

erfarenheter och se slang som en tillgång. Lunneblad betonar vikten av att pedagoger förhåller 

sig på ett sätt som man ser samtliga barn ingår i flera olika kontexter och inte enbart de etniska 

(Lunneblad 2006, 180). Lärarnas resonemang kan det i detta fall tolkas som att skälet till att 

slang och rinkebysvenska inte godtas i skolarbeten har och göra med socialstatus och/eller 

generationsbarriär som påverkar lärarnas ståndpunkt. Lärarna visar inget intresse av att integrera 
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språkbruket i undervisningssammanhang avviker från det interkulturella förhållningssätt som 

lärare förväntas ha enligt Lgr11.  

 

7.3 Kontakten med föräldrar/vårdnadshavare 

Samtliga lärare berättade att de har kontakt med sina elevers föräldrar/vårdnadshavare och att 

kontakten med elevernas föräldrar var viktig för deras arbete. Maria klargjorde att de har mest 

kontakt via veckobrev där de informerar föräldrarna om vilka teman och arbeten de kommer att 

arbeta med under den kommande veckan. "Jag har telefonkontakt med föräldrar när det uppstått 

någon konflikt eller problem med deras barn på skolan". Sivs uttryckte att vid terminsstarten 

informerar hon föräldrar om vad de kommer att arbeta med under året sedan får föräldrarna 

veckobrev med kontinuerlig information. 

Både Maria och Siv framhöll att de har utvecklingssamtal en gång per termin. 

Utvecklingssamtalen är elevledda där eleverna får möjlighet att berätta om vad de har gjort och 

vad de ska jobba vidare på menar hon. På så sätt gör de eleverna medvetna om sitt lärande. Både 

eleverna och föräldrarna uppskattar denna form av utvecklingssamtal enligt Maria och Siv. 

Under dessa utvecklingssamtal uppmuntrar de föräldrarna att engagera sig i sina barns skolarbete 

även om föräldrarna inte kan svenska för att de tror att de motiverar eleverna att värdesätta sitt 

lärande. Vidare framhävde Maria och Siv att Dalaskolan har haft en datautbildning för föräldrar i 

ett pedagogiskt program som de använder på skolan. Syftet med utbildningen är att undervisa 

föräldrarna om hur de kan använda pedagogiskt programmet i hemmet. Vidare förklarade Siv att 

vid utbildningstillfällena på skolans pedagogiska program för föräldrarna ger Siv och hennes 

kollegor tips och råd om hur föräldrarna aktivt kan delta i barnens skolarbete.  

 

Enligt Mrs Zoe ser hon sig själv som föräldrarnas förlängda arm och därför är kontakten med 

dem viktig för att berätta hur det går för eleven. Så fort någon elev har betett sig illa mot någon 

på skolan kontaktas föräldrarna omedelbart. Ingen som arbetar på skolan ska tolerera någon form 

av kränkning på skolan. Skolan vill att alla ska känna sig lika mycket värda oavsett ursprung, 
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religion, sexuell läggning betonade Mrs Zoe. Vidare förklarade Mrs Zoe att skolan har lite 

tuffare disciplin för eleverna än övriga skolor i området. Hon menar att det har varit positiv för 

skolan då eleverna presterat bättre resultat och skolan har fått bra rykte.  

Mrs Marisa klargjorde att hon har en blogg på skolans hemsida där föräldrar kan kontakta henne 

när det passar dem om de har frågor eller funderingar kring deras barn eller undervisningen. Hon 

berättade att hon ringer till föräldrar när hon tycker att deras barn uppfört sig illa eller gjort något 

som är särskilt bra. Vidare framförde Mrs Marisa att varje dag får en av hennes elever uppdrag 

att skriva på bloggen om vad de har gjort i skolan under dagen. ”Föräldrarna kan läsa bloggen 

och få reda på vad vi gör i skolan och på vilket sätt skolan arbetar utifrån elevernas perspektiv” 

sa Mrs Marisa.  

Enligt Lahdenperä är det viktigt för lärare att respektarar sina elevers föräldrar och inte behandla 

dem som inkompetenta. Hon betonar att bra kontakt med sina elevers föräldrar är ett 

interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä 2004:70). Samtliga lärare i den här studien betonade 

vikten av att hålla kontakt med föräldrarna dels för utvecklingssamtal och dels för att prata om 

elevens beteende på skolan. Här skiljer pedagogerna sig något på hur de resonerar kring 

kontakten med elevernas föräldrar. Lärarna på Engelenskolan förklarar att de har telefonkontakt 

med elevernas föräldrar både när eleven skött sig mer än exemplarisk och när de har misskött 

sig. Lärarna på Engelenskolan menar att telefonkontakten med föräldrarna är ett sätt att skapa 

ordning men också ett sätt att uppmärksamma eleverna som skött sig på ett önskvärt sätt och 

uppmuntra dem. På Dalaskolan har lärarna telefonkontakt med föräldrarna när deras barn betett 

sig på ett opassande sätt. Lärarna tar kontakt med föräldrarna när deras barn har bettet sig illa och 

i vissa fall krävt att föräldrarna närvarar på lektionerna.  

Enligt Lgr11 ska skolan ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens 

personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet”, (Lgr11:16). En tolkning av dessa 

formuleringar i Lgr11 ska innefatta hänsynstagande till elever med olika kulturell tillhörighet. 

Det förefaller att lärare i svenska skolan bör ta de fem dimensioner som Banks (2002) har 

formulerat i beaktning. Att lärare ska ha kontakt med föräldrarna för att informera dem om 

elevens skolsituation är i enlighet med både de lokala och de nationella styrdokumenten.  
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7.4 Stöd i flerspråkighet. 

Som det nämnts tidigare i studien så är samtliga elever i de undersökta skolorna flerspråkiga. 

Skolorna i kommunen erbjuder samtliga elever modersmålsundervisning. Samtliga lärare 

uttryckte att de uppmuntrar sina elever att välja modersmålsundervisning. 

"Det förkommer att vi i vårt arbetslag pratar om elevernas skilda bakgrunder i syfte att föra 

samman elever som pratar samma språk. Det är dock inget vi tvingar eleverna till utan det 

fungerar mer som ett sätt för eleverna att dels känna samhörighet med en landsman samt att 

eleverna lär sig genom socialt samspel. Detta är något vi i skolan försöker att ta tillvara på" 

förklarade Maria. Enligt Maria förs även pedagoger med samma modersmål som eleverna ihop 

för att ta tillvara pedagogernas kompetenser samt underlätta undervisningen för vissa elever. 

Arbetslaget och eleverna drar upp riktlinjer för lärandet. Enligt Maria så strävar skolan att ge alla 

elever som önskat få modersmålsundervisning ska få det oavsett antalet elever från samma 

språkgrupp. Maria beskriver att hon samarbetar med modersmålsläraren särskilt i 

matematikundervisningen då många har av eleverna visat svagt resultat i ämnet.  

Siv poängterade vikten av att eleverna får undervisning i modersmål. Hon framhöll att forskning 

har visat att elever som får modersmålsundervisning också får bättre studieresultat än de som inte 

får det. Siv berättade att modersmålsundervisning är frivillig och att de inte tvingar elever att 

delta. Däremot uppmuntrar de eleverna och deras föräldrar att ta tillvara den möjligheten. Siv 

underströk att de har bra samarbete med modersmålslärarna som är anställda på skolan.  

Både Mrs Zoe och Mrs Marisa framhöll att de uppmuntrar både föräldrar och elever att prata det 

egna modersmålet för de anser att det är viktigt för identitet och för språkutveckling över lag. 

Eleverna på skolan tillåts att tala med varandra med det språket de känner sig mest bekväma med 

under rasterna.  

Vidare förespråkar både Mrs Marisa och Mrs Zoe modersmålsundervisning då de anser att det är 

viktigt att eleverna får stöd på modersmålet. Mrs Marisa resonerar att det stödjer både elevens 

lärande och förstärker deras identitet. Vid behov tar Mrs Marisa hjälp av modersmålsläraren för 

de elever som behöver extra stöd i undervisningen. Lektionerna hålls på engelska och viktiga 
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begrepp tas upp på både engelska och svenska eftersom skolan är tvåspråkig. Marisa förklarade 

att ett väl fungerande modersmål förstärker elevernas språkinlärning, identitet och därmed även 

kunskaperna i alla ämnen. Eleverna får tala sitt modersmål med varandra och till och med att 

hjälpa varandra under lektionerna på det egna modersmålet. "En del elever erbjuder själva att 

översätta när de märker att kompisen inte förstår och detta tar jag gärna till vara på" enligt Mrs 

Marisa.  

Resultatet visar att samtliga lärare påpekade att uppmuntrar sina elever att gå på 

modersmålsundervisning som erbjuds på skolorna i kommunen. De menar att stöd i 

flerspråkighet har positiva effekter för språkutveckling och kulturidentitet. Enligt Lahdenperä är 

samarbete mellan olika ämneslärare är en naturlig del av skolans interkulturella arbete. Vidare 

menar Lahdenperä att genom att inkludera modersmålslärare och föräldrar i skolarbete skapas 

goda förutsättningar för ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä 2004:63–63). Enligt 

lärarna på bägge skolorna så sammanför de elever med samma modersmål ihop som ett sätt att 

underlätta både inlärning och för eleverna samt att få eleverna känna kulturell samhörighet. På 

Dalaskolan för de även samman lärare med samma modersmål som eleverna för som ett sätt att 

tillvarata lärarens flerspråkiga kompetens. Banks förespråkar att mångkulturella skolor gör 

strukturella förändringar och utvecklar skolans kultur så att alla elever har en lika stor möjlighet 

att klara sig bra (Banks 2002: 18). Utifrån Banks dimensioner kan dimensionen empowerment 

utläsas ifrån att lärarna uppmuntrar elever till modersmålsundervisning och att skolorna 

organiserar sig så att eleverna kan känna kulturell samhörighet med varandra. 

 

7.5 Lärarnas attityd till att arbeta i mångkulturella skolor. 

Siv poängterar att man måste vara intresserad av att arbeta ihop med människor från olika 

kulturer in en mångkulturell skola. Enligt Siv är viljan att lära sig av olika människors 

erfarenheter och ta tillvara på dessa i sin undervisning ett viktigt incitament. Vidare menar hon 

att det är viktigt att vara flexibel med sitt arbetssätt och att se varje människa som en individ. 

Mrs Marisa förklarar att i hennes dagliga arbete är det viktigt att hon har öppenhet för alla 

kulturer och villighet att lära sig från dessa. Hon betonar att det är inte bara hon som lärare som 
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lär ut utan hon tar lärdom av sina elever. Mrs Marisa underströk att hon lyssnar till eleverna och 

föräldrarnas önskemål om undervisningen och försöker i bästa mån anpassa undervisning efter 

detta.  

Mrs Zoe uttrycker sig på liknande sätt som Mrs Marisa och menar att det är viktigt ha förståelse 

för olika kulturer och vara öppen för att ta tillvara dessa kulturer i sin undervisning. Det är viktigt 

att vara öppen för att själv lära sig något från olika kulturer och ta tillvara på den kompetensen 

som finns på skolan enligt Mrs Zoe. ”I en skola som vår måste undervisningen spegla elevernas 

olika kulturella bakgrunder för att det ska bli meningsfullt för dem att överhuvudtaget delta i 

undervisningen”, enligt Mrs Zoe.  

Samtliga lärare uttryckte vikten av att vara mottaglig för olika kulturer och livserfarenhet var 

viktiga komponenter när man arbetar i mångkulturella skolor, vilket även Lahdenperä (2004:13 

och Borgström (2004:34) framhäver. Vidare ansåg samtliga lärare att det är viktigt att öppen att 

lära sig av de olika kulturer som finns på skolorna och applicera dessa kunskaper och 

erfarenheter i undervisningen som är i enlighet med det som Banks (2002) förespråkar.   

8 Kulturen i klassrummen 

I studien gjordes även observationer på olika lektioner. Syftet med observationerna vid dessa 

lektionstillfällen var att undersöka hur lärarna i denna studie arbetar med att synliggöra elevernas 

kulturella mångfald klassrumment.  På Engelenskolan har jag observerat engelska och 

matematiklektioner. I Dalaskolan har jag observerat svenska och matematiklektioner.  

8.1 Mrs Zoes klass  

Jag har observerat när årskurs 6 på Engelenskolan har engelsk lektion. Några elever ska redovisa 

böcker de har läst. Mrs Zoe har skrivit på tavlan att de först ska berätta händelserna i boken för 

att sedan göra en analys av boken. 

När det är en pojkes tur att redovisa uppger han först bokens titel och vad det är för genre, 

tidsepok som boken utspelar sig i och beskrivningar av huvudkaraktären i boken. En klasskamrat 

räcker upp en hand och får ordet. Han vill protestera mot att pojken som ska redovisa börjar 

bakvänt. Mrs Zoe förklarar att det inte spelar någon roll vilken ände man börjar sin redovisning i. 
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"Det finns olika sätt att lösa uppgifter på eller hur?" Vidare förklarar Mrs Zoe att hon tycker bara 

att det är trevligt att eleverna har olika lösningarna på uppgiften. Pojken som redovisar sin bok 

blandar standardengelskan och en annan varietet av engelskan under sin redovisning. Han får en 

del frågor om vad olika meningar som han använder sig av betyder. 

Att pojken får många frågor hänger ihop med att pojken pratar en annan engelsk variant än 

standardengelska vilket medför att han får förklara vissa meningar för sina klasskompisar. 

Eleverna verkar vara vana vid att engelska språket har olika varieteter och har förståelse för 

detta. De verkar genuint intresserade av att förstå vad de olika meningarna på den engelska 

varieteten betyder. 

Mitt observationsmaterial har visat att i den pedagogiska verksamheten på bägge skolorna tas 

mångfalden till vara på undervisningen. Lärarna i den här studien använder elevernas tidigare 

erfarenheter, bakgrund och språk i undervisningen. På Engelenskolan använder sig lärarna dels 

av flera språk i undervisningen och dels låter eleverna lösa uppgifter på olika sätt. Vidare visade 

mina observationer att trots att skolan undervisar på standard engelskan så accepteras andra 

varianter av engelskan på skolan. Mrs Marisas elever verkade vara medvetna om att olika länder 

har skilda mått på enheter i matematiken.   

Utifrån Banks dimensioner kan två dimensioner utläsas här. Den ena är rättvisepedagogik där 

lärare modifierat sin undervisning genom att tillåta eleven att göra sin tolknig av hur uppgiften 

ska lösas.  Genom att säga att ”hon tycker att det är trevligt att eleverna har olika lösningarna på 

uppgiften uppmuntrar hon också till att övriga elever löser uppgiften på ett sätt som de själva 

förstår vilket kan tolkas som ett sätt att underlätta inlärningen(jmf Banks 2002:18). Genom 

uppmuntran att lösa uppgiften på olika sätt kan också tolkas som ett sätt för läraren att reducera 

fördomen om att det finns bara ett korrekt sätt att lösa uppgiften på. Vidare kan även denna 

handling tolkas som ett sätt att utveckla demokratiska attityder, värderingar och demokratisk 

beteende (jmf Banks 2002:16). Utifrån interkulturellt perspektiv kan Mrs Zoes handlingar ses 

som ett sätt där olika typer av meningsskapande kultur samverkar och berikar varandra. 
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8.2 Mrs Marisa  

Jag har observerat matematik i årskurs 4 i Engelenskolan där Mrs Marisa hållit undervisningen 

för cirka 17 elever. Lektionen varade i 60 minuter. 

 Mrs Marisa påbörjar matematiklektionen på engelska. Hon frågar först vad figuren på 

Smartboarden heter. Många elever räcker upp händerna och en pojke får svara. Han svarar att det 

är en quadrulator. Mrs Marisa upprepar ordet quadrulator och säger att quatro på spanska 

betyder fyra och att figuren har fyra kanter. Fyra säger hon på svenska och sedan förklarar hon 

åter på engelska att det heter kvadrat på svenska. 

Mrs Marisa fortsätter med att förklara att omkrets använder hon när hon vill veta hur mycket 

fence hon ska köpa runt sitt hus. Mrs Marisa förklarar att hon använder area när hon vill veta hur 

mycket färg hon behöver för att måla hennes vägg i huset och då fungerar det inte att räkna ut 

omkretsen utan då måste man veta arean.  Hon frågar sedan eleverna vad fence heter på svenska 

och en flicka svarar att det heter staket. Vidare informerar Mrs Marisa eleverna att man använder 

olika units/enheter för att mäta, som centimeter, millimeter, meter och kilometer. En pojke 

påpekar att man också kan använda yard, inch, och miles. Marisa instämmer och säger att man 

använder olika enheter i olika länder.  

  

Baserad på ovan observation framträder flera av Banks dimensioner av mångkulturell 

undervisning. Att Mrs Marisa använde sig av flera språk för att förklara viktiga begrepp i sin 

undervisning kan tolkas utifrån Banks dimensioner som hon använder sig av innehållsintegrering 

dvs. att hon integrerar kulturell mångfald i undervisningen (jmf Banks 2002:14–15). Genom att 

illustrera dessa viktiga begrepp möjliggör hon för elever från olika språkgrupper att förstå dessa 

begrepp. Vidare framträder även rättvisepedagogik då Mrs Marisa anpassade undervisningen på 

ett sätt som möjliggjorde att elever från olika språkgrupper skulle förstå det som undervisades. 

Ytterligare framträder också dimensionen som Banks kallar för konstruktion av kunskap då Mrs 

Marisa hjälper eleverna att förstå att enhetsdefinition ser olika ut i olika länder(jmf Banks 

2002:15–16). På så sätt hjälper hon eleverna att förstå att genom att använda enhetsuttryck är 

kopplad till den kulturen man lever i och att den ena inte har högre status än den andra. 
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Undervisningen på den här lektionen sker på engelska men viktiga begrepp tas upp på svenska 

och i viss mån även spanska. Mrs Marisa har ett förhållningssätt som tar till vara den kulturella 

språkliga mångfalden som finns i klassrummet. Hennes arbetssätt tar de kulturella aspekter i 

beaktning och kan således tolkas som att Mrs Marisa har ett interkulturellt förhållningssätt (Jmf 

Borgström 2004:34–35 & Lahdenperä 2004:13).   

 

8.3 Sivs klass  

Observationen nedan har vari i årskurs 4 på Dalaskolan där Siv undervisat i ämnet svenska som 

andraspråk. På lektionen var 22 elever närvarande och lektionen pågick i 80 minuter. 

 Siv tar upp en text på Smartboarden som handlar om Mustafa och Anna som är ute och cyklar. 

Intill texten finns det en mörkhårig pojke och en blond flicka på bild som föreställer Mustafa och 

Anna cyklande. Först läser hon texten högt och frågar eleverna om det är något ord i texten som 

de inte förstår. En elev räcker upp handen och frågar vad orden grusigt samt framfusig betyder. 

Siv berömmer eleven för att hon ställt frågan sedan skriver hon upp dessa ord på tavlan och 

förklarar vad de betyder.  Siv uppmuntrar samtliga elever att skriva ned förklaringarna i 

skrivhäften.  

Sammanfattningsvis kan Sivs val av bilder och namn i berättelsen som en handling där en del av 

syftet är att eleverna kan känna igen sig. Vidare ger Siv beröm till eleven som ställer frågor om 

texten. För att underlätta för eleverna att förstå texten förklara Siv ord som eleverna visat att de 

inte förstår. Detta möjliggör bättre förståelse för texten. Utifrån Banks dimension kan man utläsa 

att det är rättvisepedagogik som framträder här då Siv anpassar sin undervisning på ett sätt som 

gör det möjligt att alla eleverna ska förstå. Siv har modifierat undervisningen där olika kulturer 

finns representerade med bild och namn. (jmf Banks 2002:17). Genom att ge eleverna möjlighet 

att ställa frågor på det de inte förstår underlättade det inlärningen för elever som inte behärskar 

undervisningsspråket.  För att eleverna ska verkligen ska förstå alla ord och vad texten handlar 

om möjliggör läraren det genom att förklara ord som eleverna inte förstår och samtidigt. Att Siv 

inte utgår från att alla elever förstår allt i texten visar att hon har ett interkulturellt 

förhållningssätt dvs.  är öppen för ett ömsesidigt utbyte av kunskaper (jmf Lorentz 2009:103). 
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Vidare på lektionen vänder sig Siv till en flicka i klassen som är nyanländ och behärskar inte 

svenska språket ännu. Siv ber en annan elev i klassen som har samma modersmål som den 

nyanlända flickan att förklara dessa ord men flickan verkar redan förstå vad det betyder.  När 

övriga elever ska lösa uppgiften med att ta ut olika ordklasser får de arbeta enskilt förutom den 

nyanlända flickan och hennes kompis. Siv hjälper den nyanlända flickan att lösa en del av 

uppgiften och uppmuntrar dem sedan att arbeta tillsammans för att lösa uppgiften vilket de också 

gör.  

Siv tar tillvara den språkliga kompetensen som en av hennes elever har för att underlätta 

undervisningen av samtliga elever. Här framträder dimensionen empowering då Siv möjliggjort 

för den nyanlände eleven att kunna delta i lektionen precis som andra elever som förstår 

undervisningsspråket. Att flickan får gå i samma klass som de övriga elever som behärskar 

språket visar att skolledningen har ett inkluderande inställning till alla elever oavsett ursprung, 

erfarenhet mm (jmf Banks 2007:17–18). I Lgr11 står det att utgångspunkten för elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling ska baseras på elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11:8). I detta fall har Siv ett förhållningssätt som tar 

hänsyn till elevernas kulturella bakgrunder i samspelssituationer vilken är i enlighet med 

värdegrunden i Lgr11 och är ett interkulturellt förhållningssätt(jmf Lahdenperä 2008:29).  

8.4 Marias klass  

Nedan observation är gjord på Dalaskolan där Maria varit ansvarig för undervisningen men fått 

hjälp av en modersmålslärare. Det var 20 elever närvarande på lektionen som varade i 60 

minuter. 

Maria inväntar att eleverna ska komma in och sätta sig på sina platser. Eleverna är stökiga och 

det tar nästa 10 minuter innan alla har satt sig och är tysta.  Maria är upprörd och förklarar för 

eleverna att de borde ha lärt sig vid det här laget hur viktigt det är med att kunna uppföra sig väl. 

Sedan tar hon upp att det är viktigt att eleverna inte ödslar med tid eftersom de snart kommer att 

bli betygsatta och då är det viktig att ta tillvara på lektionstiden så att de hinner lära sig så 

mycket som möjlig. Maria går sedan igenom på tavlan olika steg eleverna ska tänka på när de 

arbetar med problemlösning på matematiken. Hon tar upp några uppgifter med problemlösning 

och ställer frågor till vissa elever och hjälper dem på vägen när de svarar fel. Sedan får eleverna 
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får en uppgift att lösa två och två. Maria sätter på klassisk musik och uppmuntrar eleverna att 

prata med varandra fast i låga röster så de inte stör varandra. Under lektionen går Maria runt och 

svarar frågor på som elever har. En manlig modersmålslärare kommer in under lektionstiden och 

hjälper vissa elever med matematikuppgiften på deras modersmål och blandar in svenska ord då 

och då.  

Utifrån ovan exempel kan dimensionen empowering utläsas då modersmålslärare kan komma in 

och ge vissa elever studiehandledning under lektionstid. Skolan har organiserats på ett sätt som 

möjliggör att elever från olika språkgrupper kan få stöd i olika ämnen i skolan fast på 

modersmålet.  

 

 

9 Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur fyra lärare i mångkulturella skolor resonerar 

kring att undervisa elever med invandrarbakgrund samt hur de tar tillvara kulturella uttryck i 

undervisningen.   

I mångkulturella skolor sker möten med olika kulturer ständigt. För att elever och lärare ska 

kunna samverka och ta lärdom av de olika kulturerna måste alla i skolorna respektera och ha 

dialog med varandra. Lärare är många gånger en förebild för eleverna och därför är lärarens 

inställning till de olika kulturerna som existerar på skolorna viktiga. I Lunneblads studie kom 

mångfaldsarbetet i uttryck mest genom att ordnade temadagar med mångkulturella inslag där 

barnen sjöng ramsor och sånger på andra språk och provade maträtter från andra 

kulturer(Lunneblad 2006:131–132). Lunneblad menar att arbetssättet sätt osynliggörs 

mångfalden och att det inte skapar identifikationsmöjlighet för barnen i förskolan. Istället bör 

pedagoger på förskolan förhålla sig på ett sätt där de ser att alla barn ingår av flera olika 

kulturella kontexter och inte bara de etniska(Lunneblad 2006,180). Lärarna i den här studien 

betonar vikten av att ta tillvara de olika kulturerna på skolorna i undervisningen. De ser 

mångfalden som utgångspunkt och som en resurs i den pedagogiska verksamheten vilken är i 
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enlighet med det interkulturella förhållningssätt som Lgr11 antyder samt de fem olika 

dimensioner Banks (2002) har utarbetat. Resultatet visar att lärarna integrerar olika kulturella 

innehåll såsom språk och traditioner i skolan. De synliggör också olika former av 

kunskapskonstruktioner och – perspektiv i undervisningen. 

Observationerna gav en bild av hur dessa lärare synliggör kulturella utryck genom att dels prata 

om olika språk och synsätt, anpassad läromedel samt nära samarbete med modersmålslärare.  

 

Intervjumaterialen gav en enhetlig bild av att dessa lärare poängterar vikten av att ha en 

medvetenhet om hur man positionerar sig själv i förhållande till eleverna på skolorna och deras 

föräldrar. Lärarna menade att det är viktigt att kunna förhålla sig till föräldrarnas varierande 

önskemål och ge dem inflytande i skolans kultur.   

 

Attityder i samhällen avspeglar sig i skolan och det är en del av lärarens uppgift att ge positiva 

attityder. Det finns otaliga sätt för lärare att utforma undervisning när man har elever med olika 

kulturella bakgrunder. En individanpassad undervisning efter varje elevs förutsättningar och 

behov är en av riktlinjerna i Lgr11. Utgångspunkten för elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling ska baseras på elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr11:8). För lärarens del handlar det mycket om att lära känna sina elever och deras 

förutsättningar för att kunna anpassa sig och undervisa så bra som möjligt så att undervisningen 

kommer alla elever till gagn. Några lärare i denna studie tog avstånd från slang och menade att 

det inte hör hemma i skolans värld. Det som dock tåls att nämnas är att slang är något lärare kan 

beakta och ta tillvara på i undervisningssammanhang. Jag anser att detta skulle kunna ske i form 

av att lärare visar elever att slang passar i vissa sammanhang. Lärare skulle kunna undervisa om 

att slang finns även olika form av textgenrer och hur slang används t.ex. i reklam, dikter, musik 

och i skönlitteratur. 

Att ha interkulturellt förhållningssätt innebär för mig att ha en medveten erfarenhet som 

anskaffar genom andra människor som förstår och tolkar världen på annat sätt än mig själv. Det 

handlar om att förstå att det finns många olika sätt att tolka referensramar varav mitt eget sätt är 

ett och att handla utifrån denna förståelse (jmf Lorentz 2009, Lahdenperä 2004, Borgström 
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2004). Det jag fann mest intressant på intervjuerna var att lärarna i så hög grad tog upp 

betydelsen av modersmålsundervisning och att de hade nära samarbete med modersmålslärarna. 

Under mina tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har jag upplevt modersmålslärare som en 

lärare med egna planer och utan samarbete med de andra lärarna på skolorna jag varit på. De 

modersmålslärare jag träffat under min utbildning har agerat som bipersoner utan någon större 

roll i verksamheterna. Lärarna i denna studie lärare har kommet långt i sitt mångfaldsarbete men 

att som de själva nämner att det finns mer som kan göras. Denna insikt är en av en viktig del av 

ett interkulturellt förhållningssätt då interkulturalitet står för något som antyder en process som 

samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten (jmf Lorentz & Bergstedt 

2006).  
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11 Bilaga 1 

 

Mail till skolorna 

 

Hej XXXXX! 
  

Jag heter Moreen Opwapo och är en lärarstudent på Södertörns högskola. 
Anledning till att jag skiriver till dig är att jag håller på att skriva mitt 

examensarbete om hur lärare i mångkulturella skolor arbetar med de olika 
kulturer som finns representerade i skolorna. Jag undrar om det finns en 

möjlighet få att besöka er skola under någon vecka och göra observationer 
på några lektioner samt intervjua två eller tre lärare på skolan. Jag skulle 

vara evig tacksam om ni kan ta emot mig. Hör gärna av er till mig om ni har 
möjlighet eller inte. Jag nås bäst via mail alternativ via mobil nr XXXXXXXX. 

  
Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 
Moreen 
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12 Bilaga 2 
 

Frågor 

1. Hur arbetar ni med uppdraget i Lgr11 att stödja barns kulturella identitet? 

2. Hur arbetar ni med elevernas kulturella olikheter på skolan? 

3. På vilket sätt återspeglar undervisningen barnens kulturella bakgrund? 

4. Hur ser er kontakt med elevernas föräldrar/vårdnadshavare ut på skolan?  

5. Hur stödjer ni elevernas flerspråkighet? 

6. Vilka kunskaper bedömer ni att man behöver för att arbeta med mångkulturella elever? 

7. Vilka kunskaper anser ni är viktiga att ha när man arbetar i en mångkulturell skola? 

8. Anser ni att samtliga elever känner sig delaktig i kulturen som förmedlas i denna skola? 

 

 
 


