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Abstract 

Title: Educators working in a multicultural municipal school and a independent school - an 

Intercultural perspective on teaching. 
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Supervisor: Davis Gunnarsson 

Autumn term of 2013.Teacher education, 15 points. Södertörn University. 

The purpose of this study is to search for and compare how teachers in a multicultural 

municipal school and in a multicultural independent school design their teaching to benefit all 

the students in the classroom, regardless of background. 

I wanted to get information about how teachers work from an intercultural perspective. To get 

information I used qualitative methods, which includes interviews and observations. I 

interviewed four teachers working in a primary school. Two from a independent school and 

two from a municipal school. 

The result revealed that both the independent school and municipal school are working from 

an intercultural perspective where they try to find different methods to reach every student in 

the class. Their biggest similarity is that the teachers put a lot of effort on language 

development since the Swedish language is key to the Swedish society. In both schools, the 

teachers worked with students both individually and in groups, but the difference is that in the 

independent school the teachers focus more on the individual than they do in the municipal 

school. This may be due to such factors as the number of students in the class and access to an 

assistant teacher. The teachers in the independent school gives priority to order and structure 

in the classroom, compared to the municipal school. 
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1.  Inledning 

Det svenska samhället som vi bor i har blivit mångkulturellt, vilket har lett till att det i skolor, 

oavsett om det är kommunala skolor eller friskolor, finns elever med olika kulturell, språklig, 

religiös och etnisk bakgrund. Enligt skolans styrdokument har alla dessa elever lika rättigheter 

till utbildning. För att kunna leva upp till det kravet måste pedagogerna ha breda kunskaper. 

De måste kunna arbeta med alla dessa elever.  

Idag finns det stora skillnader mellan svenska elever, elever som fötts här i Sverige och har 

svenska som andraspråk och nyanlända invandrarelever som kommit till Sverige med andra 

erfarenheter. För att kunna bilda en homogen grupp i klassrummet behöver pedagogerna 

införa ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning, det vill säga ett perspektiv där alla 

elevers förkunskaper och egna erfarenheter får ta plats. För elever födda utanför Sverige är det 

viktigt att anpassa sig i det svenska samhället, men samtidigt är det viktigt att de svenska 

eleverna lär sig att leva i ett mångkulturellt samhälle. För då kommer Sverige att bli ett 

samhälle där alla kan leva med varandra. 

Med skolreformen 1992 gavs föräldrar möjlighet att välja mellan de kommunala skolorna och 

friskolorna för sina barn. Det satte den kommunala skolan i en konkurrenssituation som 

påverkat både undervisningskvalitet och betygsättning. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick jag uppleva att några föräldrar valde 

att flytta sina barn från en kommunal skola till en friskola. Föräldrarna ansåg att pedagogerna 

i friskolan undervisade bättre än pedagogerna på den kommunala skolan. Det fallet fick mig, 

som oerfaren pedagog, att bli nyfiken på om pedagogerna undervisar olika i kommunala 

skolor och i friskolor.  

Mitt examensarbete kommer därför att handla om hur olika skolor jobbar med en 

mångkulturell elevgrupp och vilket sätt som är bäst att använda. I den här uppsatsen gör jag 

en undersökning för att jämföra och belysa hur pedagogerna i en multikulturell kommunal 

skola och en multikulturell friskola kan undervisa och ge kunskap till sina elever.  

Med utgångspunkt i styrdokumentens krav på ett interkulturellt perspektiv vill jag undersöka 

hur pedagogerna i den kommunala skolan och i friskolan inför interkulturalitet i sin 

undervisning, för att kunna nå alla sina elever, oavsett vilken bakgrund de har. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet: 

I mångkulturella skolor blandas i varje klassrum elever från olika bakgrunder och olika 

kulturer. Det leder till extremt heterogena elevgrupper. Att nå alla elever i en sådan grupp är 

en utmaning för pedagoger. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och jämföra hur 

pedagogerna i en mångkulturell kommunal skola och en mångkulturell friskola lyckas med 

detta. Jag vill veta om de arbetar utifrån ett interkulturellt perspektiv och hur de utformar sin 

undervisning för att gynna alla elever i klassrummet, oavsett bakgrund. 

 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar pedagogerna, på en kommunal respektive friskola, med att tillgodose alla 

elevers behov i de mångkulturella klassrummen? 

 På vilket sätt använder sig pedagogerna, på en kommunal respektive friskola, av det 

interkulturella perspektivet i sin undervisning? 
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3. Tolkning av begrepp 

Interkulturalitet 

Efter att ha tagit del av Lahdenperäs beskrivning av begreppet interkulturalitet kan jag 

sammanfatta det som att olika kulturer, dvs. etniska kulturer, språk, religioner, livsstilar och 

tankesätt samverkar och berikar varandra. Detta ska synas i och känneteckna all undervisning 

i skolan som lärandemiljö. Interkulturalitet är således en term enligt Lahdenperä som innebär 

en process, ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och som samtidigt lägger 

kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet 

och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som mål för ett 

interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning (Lahdenperä 2004:15). 

  

Mångkulturalitet 

Enligt Lorentz & Bergstedt innebär detta ett tillstånd, en situation eller en position t.ex. en 

skola som befolkas av individer som representerar skilda nationaliteter, kulturer eller etnicitet 

(Lorentz & Bergstedt 2006:16) 
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4. Tidigare forskning 

En skola för alla 

Under de senaste trettio åren har samhället förändrats från att vara monokulturellt till att bli 

mångkulturellt och interkulturellt (Lahdenperä 2010:15).  

Pirjo Lahdenperä, professor vid Mälardalens högskola i Västerås, är en välkänd forskare inom 

interkultur och mångfald. Lahdenperä menar att skolan har förändrats till att bli en 

interkulturell mötesplats, där elever och skolpersonal från olika bakgrunder och kulturer möts 

(Lahdenperä 2010:15–16). 

I samstämmighet med Lahdenperä beskriver Lunneblad (2006) denna förändring i det svenska 

samhället och skolan. Johannes Lunneblad är fil. dr. vid Göteborgs universitet och har 

bedrivit mycket forskning inom det interkulturella fältet. Lunneblad skriver att Sverige har 

genomgått en förvandling från ett kulturellt homogent till ett kulturellt heterogent samhälle, 

och menar att samhällets utveckling under de senaste decennierna har karakteriserats av 

globalisering och internationalisering (Lunneblad 2006:9). 

Bergstedt och Lorentz (2006) påpekar att innebörden av kunskap och lärande förändrats 

tydligt på grund av fyra centrala faktorer som påverkat dagens samhälle. Även uppfattningen 

om pedagogikens betydelse påverkat av samhällsutveckling. De fyra centrala faktorerna är: 

globalisering, internationalisering, mångkulturalisering och individualisering (Lorentz & 

Bergstedt 2006:27). 

Att arbeta som pedagog i en mångkulturell skola. 

Enligt Lahdenperä står pedagoger i mångkulturella miljöer idag inför en ny situation. De bör 

skaffa sig nya förhållningssätt till den verkligheten. Deras pedagogiska kompetens måste 

utvecklas, de måste lära sig om migrationsprocesser och hur dessa påverkar 

undervisningssammanhanget.  

Pedagogerna måste reflektera kring frågor som gäller deras undervisning och hur eleverna på 

bästa sätt kan skaffa sig kunskaper. Ett krav på pedagogen är att man måste vara flexibel för 

att hitta mer anpassade former och metoder för undervisning. Viktigt är också att pedagogen 

idag kan använda sig utav de kommunikationsmedel som finns (Lahdenperä 2004:33).  

Vidare skriver hon om dagens pedagog att: ”Genom deras praktiska erfarenheter skapas och 

prövas olika teorier som i sin tur ger ny kunskap” (Ibid:33).  
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Lahdenperä (2004) skriver att ett interkulturellt förhållningssätt också innebär att pedagogerna 

är öppna, beredda och har en stark vilja att lära sig om sina elever och elevernas föräldrar. Det 

kan handla om deras bakgrund, kultur och inte minst om deras liv här i Sverige (Ibid:69).  

Det är mycket viktigt att pedagoger och ledare kommunicerar på ett bra sätt så att det inte 

skapas motsättningar mellan olika grupper. Det är angeläget att pedagoger inte nervärderar 

andra människors kultur eller religion (Ibid:64).  

Lahdenperä (2004) påpekar att pedagogen bör ta hänsyn till elevernas bakgrund, det vill säga 

elevernas språk, kultur och erfarenheter. Dessa är viktiga och har stor betydelse i 

uppläggningen av, och innehållet i, undervisningen.  

Vidare nämner hon att den relevanta och meningsfulla undervisningen utgår från elevernas 

förförståelse (Lahdenperä 2004:65). 

Enligt Lahdenperä (2004), som forskar om interkulturell undervisning, måste pedagoger som 

arbetar på mångkulturella skolor verkligen anstränga sig för att möta de nya behov som där 

framkommit. De måste lära sig om migration och om de bakgrunder deras elever kommer 

ifrån. De måste kunna lära ut på flera sätt för att möta alla olika behov. De måste vara 

medvetna om hur de kan kommunicera i klassrummet för att minska motsättningar mellan 

olika elevgrupper. De måste lära sig att använda de kommunikationsmedel som t.ex. språk 

och bilder som finns för att gynna alla elever i gruppen. 

Fredriksson & Wahlström (1997) påpekar att pedagogens uppgift är att lära elever, som har 

andra bakgrunder än den svenska, att umgås i det mångkulturella samhället och ta vara på de 

positiva möjligheter som skapas av kulturmöten. Det krävs av pedagogen, som arbetar i den 

mångkulturella skolan, att känna till andra kulturer och sin egen kultur för att kunna undervisa 

om olika kulturer och organisera positiva kulturmöten. Vidare skriver de att pedagogen, som 

befinner sig den miljö som kulturmöten utspelas i, konfronteras av elever, föräldrar och till 

och med kollegor med olika utländsk bakgrund i sitt arbete (Fredriksson & Wahlström 

1997:82). 

Lorentz är fil. dr. i pedagogik vid Lunds universitet och Bergstedt är professor i pedagogik vid 

Lunds universitet. Lorentz och Bergstedt (2006) menar att pedagogens roll som förmedlare av 

kunskap har förändrats och att det numera i skolorna ställs krav på att eleverna aktivt måste 

söka kunskap i de olika informations- och läroprocesserna. 
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Även den praktiska pedagogiken har kommit att handla om att handleda och vägleda elevens 

eget kunskapsbildande. Detta kräver en ökad förståelse för andra kulturer och för hur man 

kommunicerar med elever som har olika bakgrunder. Pedagogen måste därför ha den sociala 

och interkulturella kompetensen som krävs för denna typ av kommunikation. Samtidigt som 

pedagogen även måste ha kännedom om de olika kulturer som finns för att kunna möta eleven 

på ett sätt som eleven kan förstå (Lorentz & Bergstedt 2006:27–28). 

Fredriksson & Wahlström (1997) påpekar att pedagogens uppgift är att lära eleverna, som har 

annan bakgrund än svensk, att umgås i det mångkulturella samhället och ta vara på de positiva 

möjligheter som skapas av kulturmöten. Detta krävs av pedagogen, som arbetar i en 

mångkulturell skola, att känna till andra kulturer och sin egen kultur för att kunna undervisa 

om de olika kulturer och organisera positiva kulturmöten.  

Vidare skriver de att pedagogen, som befinner sig i den miljö där olika kulturmöten utspelas, 

möter med elever, föräldrar och kollegor som har olika etniska bakgrunder (Fredriksson & 

Wahlström1997:82). 

Fredriksson & Wahlström anser att det finns en koppling mellan kulturer och 

inlärningsmönster och att pedagogen ska reflektera över det för att kunna planera och 

organisera sin undervisning till eleverna. Fredriksson & Wahlström (1997) nämnde också att 

det finns olika inlärningsstilar som skapades och utvecklades av de skilda kulturerna. t.ex.: 

 Global – analytisk, vilket innebär att pedagogen börjar med helhet eller delen. 

 Ord – bild, med det menas att man lär sig bäst genom att höra ord eller att se på en bild 

 Konkret – abstrakt, vilket innebär att man lär sig genom konkreta fall eller allmänna 

principer. 

  Reflektiv – TEF(trial/ error/ feedback), detta betyder att man lär sig bäst genom att 

tänka igenom helheten först eller att genom att försöka, misslyckas och försöka igen. 

 Medium, vilken innebär att se, höra, känna o.s.v.(Fredriksson & Wahlström 1997:111 

– 112) 

Fredriksson & Wahlström (1997) poängterar att pedagogen bör visa den mångkulturella 

realiteten i en interkulturell undervisning. Det sker genom att ta reda på vilka högtider och 

nationaldagar eleverna firar och prata om de i klassrummet på samma sätt som pedagogen 

pratar om den svenska kulturen.  

Detta gäller också litteraturen, sångerna och berättelserna. Det innebär att pedagogerna bör 

presentera svensk litteratur, svenska sånger och berättelser för eleverna, men även presentera 



7 
 

och använda litteratur, sånger och berättelser från andra länder (översatta till det svenska 

språket) i sin undervisning, t.ex. högläsning och enskild läsning (Ibid:116) 

John Dewey (1859 – 1952) var en amerikansk pragmatisk filosof. Hans centrala pedagogiska 

utgångspunkt var att människan/barnet är en samhällsvarelse och att människan är social från 

början. Dewey påpekar att pedagogisk framgång nås när samhället, skolan och individen 

fungerar som en helhet (Forssell, Anna 2005:84).  

Dewey lägger stor vikt på att pedagoger ska fokusera på elevernas behov och intressen och att 

rikta deras aktiviteter. Med det menar han att aktiviteterna ska utgå från samhällets och 

kulturens värden (Ibid:94). Dewey anser att pedagogen bör utgå från elevernas erfarenheter i 

sin undervisning. Klassrummet är, enligt Forssells tolkning av Dewey, en viktig plats där 

erfarenheter byts och där olika perspektiv kan mötas (Forssell, Anna 2005:94).  

 

Interkulturell undervisning 

Interkulturell undervisning har blivit aktuell och behövs i den mångkulturella skolan på grund 

av globaliseringen och det svenska samhällets utveckling mot ett mer mångkulturell samhälle.  

År 1985 beslutade riksdagen att all undervisning ska präglas av ett interkulturellt synsätt. 

Interkulturell undervisning är ett förhållningssätt som gäller alla elever och tillämpas i alla 

ämnen. Syftet med interkulturell undervisning är att öka förståelse och respekt för varandra i 

klassen, skolan och närområdet (Lorentz & Bergstedt 2006:21).  

Lorentz och Bergstedt (2006) poängterar att interkulturell undervisning är krävande i det 

mångkulturella samhället. Detta leder till att dagens pedagog bör ha både social- och 

interkulturell kompetens (Ibid:28).  Lorentz och Bergstedt (2006) definierar interkulturell 

undervisning som: 

Undervisning där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap, och tankar 

hos olika individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social interaktion 

och interkulturell kommunikation kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda 

(kunskaps-) fenomen i världen omkring oss (Ibid:29). 

 

Detta betyder att som pedagog, som vill jobba med interkulturell undervisning, ska jag ge 

eleverna möjlighet att genom dialog, med varandra och med mig som pedagog, utveckla sitt 

kunnande tillsammans. För att uppnå interkulturell undervisning bör pedagogen låta eleverna 

interagera med varandra och dela med sig av sina olika erfarenheter för att ”kunskapa” 

tillsammans.  
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Enligt Fredriksson & Wahlström (1997) är interkulturell undervisning: ”En undervisning som 

på olika sätt försöker underlätta mötet mellan olika kulturer” (Fredriksson & 

Wahlström1997:23). 

Begreppet Interkulturell i undervisning blev mer officiellt i samband med den ökade 

invandringen i Sverige. Behovet av ett nytt sätt att förhålla sig till både invandrare och 

svenskar gjorde att begreppet interkulturell undervisning blev användbart i skolan. 

 Den interkulturella undervisningens målsättning är att ge alla elever så goda kunskaper i det 

svenska språket att de klarar sig i samhället. Att lära sig språket, menar Fredriksson & 

Wahlström (1997), handlar inte bara om grammatik och glosor utan om att lära sig att förstå 

begrepp och sätt att tänka. Vidare skriver de att språkkunskaper är nödvändiga för att kunna 

kommunicera med andra. Att förstå andras språk underlättar vår förståelse om andra kulturer 

(Fredriksson & Wahlström 1997:64 – 65). 

 

I Skolöverstyrelsens handlingsprogram för skolans internationalisering skriver Lahdenperä 

(2004) att interkulturalitet innefattar invandrar- och flyktingfrågan. Det handlar inte bara om 

Sverige i världen utan om världen i Sverige, eftersom Sverige har blivit ett mångkulturellt 

samhälle och världen finns i skolan (Lahdenperä 2004:11). 

Interkulturell undervisning handlar om att värdesätta de kulturmöten som sker i ett klassrum 

genom att låta elevernas diskussioner öka elevernas förståelse för varandra. Målet med ett 

interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning är att skapa ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet och social rättvisa människor emellan (Ibid:15). 

 

Lahdenperä lägger stor vikt vid att ha kunskaper om andra nationer och kulturer, vilket gör att 

stereotyper och negativa attityder bryts ner. Dessa kunskaper utgör en betydelsefull del av den 

interkulturella undervisningen (Bergstedt& Herbert 2011:171). Därför måste pedagogerna 

erbjuda: ”En undervisning som försöker skapa en dialog mellan kulturer och multikulturellt 

samhälle i den meningen att flera olika kulturer existerar i samhället” (Fredriksson & 

Wahlström 1997:67). 

 

Lahdenperä (2004) påpekar att pedagogen bör ta hänsyn till elevernas bakgrund, det vill säga 

elevernas språk, kultur och erfarenheter. Dessa är viktiga och har stor betydelse i 

uppläggningen av och innehållet i undervisningen. Vidare nämner hon att den relevanta och 

meningsfulla undervisningen utgår från elevernas förståelse (Lahdenperä 2004:65).  



9 
 

Enligt Borgström, skriver Lahdenperä, att ”Den interkulturella undervisningen syftar till ett 

förhållande som resulterar i att lärarens praktik och sätt att agera måste förändras och 

utvecklas”( Lahdenperä 2004:55). Pedagogen behöver utveckla och förändra sina 

pedagogiska överväganden för att inta ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning. Detta 

leder i sin tur till att pedagogen utvecklar och skapar nya metoder i undervisningen. 

Lahdenperä (2004) nämner att begreppet interkulturell läroprocess sammanför den 

interkulturella undervisningen med det interkulturella lärandet eftersom båda begreppen går 

hand i hand. Vidare skriver hon att en interkulturell läroprocess kan delas upp i tre olika 

aspekter: 

• Den första aspekten baseras på elevernas egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper 

vilket leder till att skapa förståelse om ”de andra”. 

• Den andra aspekten utgörs av ett kulturkontrastivt perspektiv. Att man konfronteras med 

andra sätt att tänka på och värdera, så att man blir medveten om sitt eget sätt att tänka och 

kategorisera andra. 

• Den tredje aspekten handlar om rent emotionellt bearbetning av den egna etnocentrismen. 

(Lahdenperä 2004: 24-25). 

Lahdenperä menar att den  interkulturella processen innebär ett omdanande av individens 

begreppsvärld gällande kultur, språk och identitet. 
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Står det något i läroplanen om interkulturell undervisning? 

Som jag förstår det så är interkulturalitet något som läroplanen förordar. Så här står det: 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Ett 

internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda 

för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet(Lgr11:9). 

Som pedagog så ska man alltså bidra till att ens elever får förståelse och kännedom om andra 

kulturer, både utanför och inom Sverige.  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bak grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11:8). 

Enligt min tolkning så innebär det att pedagogen, om den jobbar som lärare i ett 

mångkulturellt område, måste arbeta med interkulturalitet.  

Vidare kan man läsa att man samtidigt får och kan bedriva skola på olika sätt. Det är okej om 

friskolor och kommunala skolor gör olika när de lär ut, så länge de lär ut samma sak.  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Lgr11:8). 

 

Även här måste det innebära att pedagogerna ska ta hänsyn till elevens bakgrund och lägga 

extra fokus på de som till exempel inte kan språket. 

 

 

  

 

 



11 
 

5. Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt kommer jag att presentera några teoretiska perspektiv som är användbara i min 

studie. Mitt arbete vilar på ett interkulturellt perspektiv och det behandlas redan i mitt syfte 

och frågeställning. Under följande rubrik kommer jag att definiera vad interkulturellt 

perspektiv innebär och presentera de relevanta, centrala begreppen som ingår i ett 

interkulturellt perspektiv. 

Ett interkulturellt perspektiv 

Begreppet interkultur har definierats av flera olika forskare inom det interkulturella 

perspektivområdet. Termen interkulturellt kan förklaras, enligt Lahdenperä (2004), som ”en 

interaktionsprocess mellan olikartade kulturer, där begrepp tolerans, ömsesidig respekt, 

jämlikhet och sociala orättvisa utgör målen för det interkulturella syn- och arbetssättet. Att 

uppnå detta kräver det att man måste arbeta med att motverka stereotyper, fördomar, 

diskriminering, rasism och sociala orättvisor”( Lahdenperä 2004: 15). 

Lahdenperä (2004) anser att ”termen interkulturalitet refererar till ordet inter respektive 

kultur. Inter betyder växelverkan eller mellan mänsklig interaktion och kultur i betydelsen att 

något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv” 

(Ibid: 21). 

Enligt Lorentz & Bergstedt (2006) används interkulturella pedagogiska perspektiv bara i 

mångkulturella skolor, för där blir perspektivet synbart och i hög grad verkningsfullt i en 

mångkulturell skola (Lorentz &Bergstedt 2006:28). 

Språk i interkulturell undervisning 

När det gäller språket menar Fredriksson & Wahlström (1997) att språket har stor betydelse 

för vårt sätt att tänka, förstå och uttrycka oss och att eleverna har rätt till att använda sitt 

modersmål för att uttrycka sig (Fredriksson & Wahlström 1997:162).  

Flera elever har olika svårigheter med att lära sig svenska, skriver Fredriksson & Wahlström 

(1997).  Detta ställer krav på pedagogens förmåga att utifrån  bedömning av elevernas 

språknivå  kunna lägga upp en god undervisning.  

Fredriksson & Wahlström (1997) menar att språket är viktigt för att kommunicera med andra 

elever och pedagoger. Detta kräver att man lär sig ett främmande språk, vilket är svenska 

(Fredriksson & Wahlström 1997:199). Språket är enligt Lunneblad (2006) ett verktyg som 
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eleven använder sig av för att hantera vardagen (Lunneblad 2008:52). och det är nyckeln till 

det svenska samhället (Ibid:28). Vidare skriver han att pedagogerna spelar stor roll när det 

gäller det svenska språket och den svenska kulturen. Han menar att de är bärare av ”det 

svenska” och svenska som andra språk (Ibid:28). 

 

Kommunikation i mångkulturellt klassrum 

Håkansson& Sundberg (2012) poängterar i boken ”utmärkt undervisning” att kommunikation 

och samtal är av central betydelse för lärande, speciellt de samtal som anses viktiga för 

attityder och sociala relationer. Vidare pekar de på att undervisning bygger på elevens tidigare 

erfarenheter och lärande, inklusive kulturella erfarenheter hos olika elevgrupper (Håkansson 

& Sundberg 2012:93).  

Om grundregler för klassrumssamtal skriver Dysthe (2003) i ” Dialog, samtal och lärande” 

att pedagogen ställer frågor, som hon/ han redan vet svaret på, till eleverna för att kontrollera 

samtalets innehåll och styra uppmärksamheten hos eleverna. Eleverna i sin tur får möjlighet 

att samtala om det ämnen som intresserar dem (Dysthe 2003:176).   

Fredriksson & Wahlström skriver att ”En viktig uppgift inom varje kultur är att underlätta 

människors kommunikation med varandra.” (Fredriksson & Wahlström 1997: 98). Med detta 

förklarar de att interkulturell undervisning handlar om bra kommunikation i möten mellan 

människor och att ett gemensamt språk är förutsättningen för det. 
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6. Metod och material 

Val av metod 

Jag har valt att använda mig av intervjuer. Detta metodval ger mig mer uttömmande svar än 

enkäter genom att jag kan styra situationen bättre vid själva intervjutillfället.  

Jag har gjort intervjuer med fyra lågstadiepedagoger på två olika skolor, för att få en bild av 

deras arbetssätt och undersöka om de arbetar med interkulturalitet i sin undervisning. 

Dessutom har jag observerat pedagogerna närmare för att kunna se hur det går till praktiskt. 

En hermeneutisk utgångspunkt var det rätta metodiska arbetssättet för min studie . Det 

innebär, enligt Gadamer, tolknings- och förståelselära (Thomassen, 2007:178).  Jag anser att 

det passar min undersökning som bygger på tolkning och förståelse.   

I boken ”Forskningsmetodikens grunder” framställer Patel och Davidsson (1994) vad 

kvalitativ inriktad forskning är och vilken innebörd kvantitativ forskning har. Kvantitativ 

forskning använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder och den kvalitativt 

inriktade forskningen innebär verbala analysmetoder (Patel och Davidsson, 1994:12).  

När det gäller insamling av material har jag valt att utgå från den kvalitativa metoden, som har 

växt fram ur de humanistiska vetenskaperna, för att kunna nå mitt syfte. Jag vill tolka och 

förstå. För, enligt Stukát, är huvuduppgiften i ett kvalitativt synsätt att tolka och förstå de 

resultaten som framkommer snarare än att generalisera eller finna lämpliga förklaringar som 

det kvantitativa synsättet handlar om (Stukát, 2005:31–32).   

Det passar min undersökning eftersom jag, inom ramen för det här arbetet, har svårt att samla 

en större mängd fakta och dra generella och säkra slutsatser som inte bara representerar de 

skolor jag undersökt.  

Kvalitativa intervjuer 

Jag har gjort fyra djupgående intervjuer med två pedagoger som undervisar i ämnet matematik 

och två pedagoger som undervisar i ämnet svenska. Detta för att bredda min undersökning 

och för att se hur interkulturell undervisning används i olika ämnen. Jag har begränsat 

undersökningen till de två ämnena matematik och svenska. 

I boken ”Examensarbetet i lärarutbildningen” påpekar Johansson och Svedner (2010) att det 

finns olika metoder för att samla in data till en undersökning, men att kvalitativa intervjuer 

används mest för det kan ge intressanta resultat (Johansson och Svedner 2010:34). Vidare 
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beskriver Johansson och Svedner (1994) att kvalitativa intervjuer får fram information man 

söker eftersom man kan variera frågorna beroende på intervjupersonen. Det gör att kvalitativa 

intervjuer kan ge uttömmande svar om ämnet (Johansson och Svedner 2010:34–35). 

Patel och Davidsson (1994) skriver i boken Forskningsmetodikens grunder att när man arbetar 

med frågor för att samla information måste man beakta två aspekter, dels måste man tänka på 

hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren med avseende på frågornas utformning och 

inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering.  

Den andra aspekten som Patel och Davidsson (1994) nämner är att man bör tänka på i vilken 

grad frågorna är fria för intervjupersonen att tolka beroende på dennes egen uppfattning eller 

tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering. Intervjuer med låg grad av 

standardisering är de när intervjuaren formulerar frågorna under intervjun och ställer frågor 

som är lämpliga just då. Vid helt standardiserade intervjuer ställer man samma frågor i samma 

ordning till varje informant. Helstandardiserande intervjuer används ofta vid sammanhang där 

man vill kunna jämföra och generalisera (Patel& Davidson 1994:60–61). 

Mina intervjufrågor utformade jag för att kunna samla så mycket relevant information som 

möjligt. Jag använde mig i hög grad av standardisering i och med att alla informanter fick 

likadana frågor och de ställdes i samma ordningsföljd. Samtidigt hade jag en låg grad av 

strukturering i och med att utformningen av frågorna gav intervjupersonerna möjlighet att 

svara utifrån deras egen inställning. 

Om att sekvensera intervjufrågorna framställer Patel och Davidsson (1994) en teknik som 

kallades för ”tratt-teknik” vilket innebär att man börjar med stora öppna frågor för att sedan 

övergå till mer specifika (Ibid:65). Jag organiserade mina intervjufrågor så de inriktade sig 

först på pedagogens bakgrund, därefter följde frågor kring olika förhållningssätt och metoder 

som pedagogerna använder sig i undervisningen. 

I min undersökning valde jag att ha öppna frågor i det avseende att frågorna inte var ledande. 

Jag undvek formuleringar som ”Tycker du att friskolor är bättre än kommunala skolor?”. Om 

vilka frågor man bör använda påpekar Johansson och Svedner att man ska använda frågor 

som inleds med ”vad”, ”när” och ”hur”. Det gör det lättare för intervjuaren att be informanten 

förtydliga sig eller utveckla det intervjuare inte riktigt förstår. Det vill säga, vad- och hur- 

frågor kan ge utförligare svar.  
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Vidare skriver författarna att man bör undvika varför- frågor och abstrakta frågor, eftersom 

varför- frågor riskerar att sätta informanten i försvarsställning(Johansson & Svedner 2010:37–

39). 

Kvalitativa observationer 

Johansson & Svedner (2010) skriver att kvalitativa intervjuer är en givande metod för att 

samla in relevant information om den metoden kompletteras kvalitativa 

observationer(Johansson & Svedner 2010:34).  

Om observationer skriver Stukát (2005) att ”använda någon form av observation brukar vara 

lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de 

gör”(Stukát 2005:49).  

Genom att observera skapar jag en uppfattning och en bild av verksamheten samt får syn på 

företeelser som möjligtvis inte framkommer under intervjuerna.  

Patel och Davidsson (1994) påpekar att observationer är ett praktiskt hjälpmedel för att samla 

information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer, som till 

exempel, ett klassrum (Patel och Davidsson 1994:74).  

Stukát (2005) skriver att inom observationsmetoder finns det en skala som går från mer 

ostrukturerad och osystematisk metod till en hårt strukturerad metod (Stukát 2005:49). Med 

strukturerade observationer menar han att man kan använda sig av observations- eller 

kategorischema som man fyller i under observationen. Han beskriver att ostrukturerade 

observationer är lämpliga då man vill komplettera en annan metod som intervjuer (Stukát 

2005:50). 

I och med att min undersökning är en jämförande studie valde jag att låta ostrukturerade 

observationer komplettera mina intervjuer. 
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Urval och Genomförande  

Eftersom jag ska jämföra två skolor, en kommunal skola och en friskola, med fokus på 

interkulturalitet så har jag valt två skolor i två mångkulturella områden i Stockholm. Jag har 

inte tänkt på skolans inriktning utan det var viktigt för mig att hitta en kommunal – och en 

friskola. Kontakten med skolorna skedde via telefon och via mejl.  

På friskolan fick jag hjälp av rektorn när jag skulle välja vem jag skulle intervjua. Han 

rekommenderade en pedagog i årskurs ett till att börja med. Hon i sin tur ordnade en intervju 

med sin kollega i årskurs tre. Observationerna gjorde jag i anslutning till intervjuerna.  

På den kommunala skolan fick jag också intervjua en lärare i årskurs ett och en i årskurs tre. 

Jag intervjuade pedagogerna och observerade deras lektioner samma vecka. Vid ett tillfälle 

sker observationen före intervjun. De andra tre observationer skedde efter intervjuerna. 

Intervjun med de fyra pedagogerna ägde rum enskilt. Vid intervjufällena använde jag 

bandspelare för att spela in intervjuerna samtidigt som jag gjorde stödanteckningar. På det 

sättet kunde jag fokusera på frågorna. Pedagogernas tid bestämde vilket som kom först, 

intervjun eller observationen. 

 

Kort beskrivning av valda skolor 

Friskolan 

Friskolan som jag har undersökt startades 1995. Den ligger i ett mångkulturellt område i 

Stockholm. Friskolan har en konfessionell inriktning. Den riktar sig till barn med islam som 

religion. Skolan är godkänd av skolinspektionen och har samma undervisning som den 

kommunala skolan. Skolan följer den svenska läroplanen vilket är grundregeln för att starta en 

skola i Sverige.  

Enligt skolans sekreterare drivs skolan av fem huvudmän som är medlemmar i stiftelsen 

Islamiska Förbundet. Bakgrundsidén är att behålla den islamiska identiteten och den islamiska 

kulturen för att lära ut sin religion till barn från ung ålder så att de inte förlorar sina traditioner 

i ett samhälle som inte utövar dessa seder och bruk.  
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Skolan har 139 elever med olika etnisk bakgrund, men alla har islam som religion. Eleverna 

har bakgrund i olika länder såsom Ryssland, Marocko, Pakistan, Irak, Libanon, Serbien, 

Somalia och Thailand.  

Alla pedagoger på skolan har svensk lärarutbildning. Det finns också lärarassistenter som 

arbetar som extra resurser i skolan, av dem har inte alla svensk lärarutbildning men går en 

utbildning, under tiden som de arbetar eller har utländsk lärarexamen. 

Skolan har, förutom lärare, även fritidspedagoger och specialpedagoger. Från och med 

förskoleklassen till och med mellanstadieklassen har skolan extra resurser som hjälper läraren 

att undervisa samt med det administrativa arbetet som ingår i läraryrket. Läraren får ingen 

hjälp med själva upplägget av undervisningen. 

I högstadiet har man i stället för resursen en extra lärare i klassen, det vill säga alla 

högstadieklasser har dubbla lärare. Detta gör att fler lärare är tillgängliga för eleverna och de 

kan arbeta i mindre grupper. 

Kommunala skolan 

Den kommunala skolan, ligger i hjärtat av ett mångkulturellt område med god inlärningsmiljö 

omkring (skolan ligger nära naturen och skogen). När skolan byggdes under det tidiga 70- 

talet då var skolan en låg- och mellanstadieskola, men efter nybyggnationer och omfattande 

renoveringar blev skolan senare modern och utökad till F– 9 skola.  

Antal elever som är inskrivna i skolan idag är cirka 513 elever. Pedagogerna i den kommunala 

skolan arbetar utifrån den nationella läro- och kursplanen. Alla pedagoger är behöriga och har 

svensk lärarutbildning. Utöver ordinarie lärare har skolan tillgång till personal som kan ge 

stöd till eleverna, som en specialpedagog som kan ge individuellt stöd speciellt för elever med 

särskilda behov. 

Förutom specialpedagog har skolan två elevstödjare och en författare. Elevstödjarna arbetar 

med eleverna från årskurs tre till nio. Deras mål är att stödja eleverna och hjälpa dem under 

skoldagen.  Författaren finns där för att stimulera eleverna att använda sin fantasi och skriva 

olika dikter, sagor och berättelser. Syftet med skrivandet är att öka elevernas ordförråd och 

utveckla deras svenska. 

Skolan erbjuder modersmålsundervisning vilket många föräldrar och elever är nöjda med. 

Skolan följer utvecklingen som sker i samhället och har utrustat alla klassrum med dator och 
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smartboard. Skolan erbjuder eleverna olika hjälpmedel. Dessutom har matematiklärarna på 

skolan skapat ett matematiklaboratorium som är tillgängligt för alla elever. 

 

Etiska principer 

I de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är det 

viktigt att ta hänsyn till vid forskning såväl för individernas som för samhällets utveckling.  

För att forskningen ska kunna hålla en hög kvalitet bör det finnas berättigade krav. Syftet med 

principerna är att ge normer för relationen mellan forskaren och undersökningsdeltagaren 

samt att en avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskraven vid en 

eventuell konflikt. Individskyddet i vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) består 

av fyra huvudkrav. 

1.Informationskravet: Varje deltagare bör informeras om deras uppgift. I mitt arbete 

informerades deltagare (rektor och pedagogerna) i både skolor vid första kontakten om 

undersöknings syftet både via mejlet och via telefonen. Deltagarna valde frivilligt att bli 

intervjuade och de har rätt att avbryta sin medverkan precis när de vill. 

2.Samtyckeskrave:. Alla undersökningsdeltagande personer ska samtycka till att delta i 

undersökningen. Jag fick samtycke genom mejlet och muntligt innan jag började med 

intervjuerna. De berörda deltagarna har informerat om att deras svar ska använda endast i 

denna studie.  

3.Konfidentialitetskravet: Alla deltagarna i en studie skall intygas att inlämnade 

informationen ska behandlas konfidentiellt. Informanterna är anonyma och kunna inte 

identifieras. Alla deltagarna/pedagoger i mitt arbete har blivit informerade om avidentifierade 

namn. Alla namn kommer att vara anonyma. Allt material ska använda endast till 

undersökningen och det ska raderas efter avslutad undersökning. Jag fick tillstånd av 

informanterna att spela in mina intervjuer.  

4.Nyttjandekravet: Deltagarna ska bli informerade om att allt undersökningsmaterial endast 

kommer att användas till den aktuella uppsatsen. Det har de blivit. 
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Presentation av pedagogerna 

De fyra intervjupedagogerna har fingerade namn: friskolans pedagoger kallar jag F1 och F2 

och pedagogerna på den kommunala skolan K1 och K2. 

F1 

Utbildning: Legitimerad lärare för yngre åldrar (F-3). Ursprungligen ingenjör 

(mastersutbildning med data). 

 Examensår: 2010.  

Läraruppdrag: Klasslärare i årskurs två och har ansvar för 15 elever och undervisar olika 

ämnet i högstadiet såsom matematik, fysik och teknik. IKT-ansvarig. 

 Arbetslivserfarenhet: Ny lärare. Detta är första arbetsplatsen som lärare 

F2 

Utbildning: Lärarutbildning i Svenska (1-7). Vidareutbildad med kurser i engelska, natur- 

och samhällsorienterande ämnen.  

Examensår: 2004.  

Läraruppdrag: Klasslärare i årskurs tre och har ansvar för 17 elever i friskolan. 

Arbetslivserfarenhet: Jobbat på skolan i tre år. Sammanlagt arbetat hon fyra år som 

pedagog. Tidigare vikarierade hon under ett år i rysk skola och i förskolan.  

K1 

Utbildning: Förskollärarexamen. Lärarutbildning genom kommunen. Komplettering av 

lärarutbildning i Uppsala.  

Examensår: Lärarexamen 2001.  

Läraruppdrag: Hon är en klasslärare i årskurs ett och ansvarig för 23 elever. 

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat på skolan i 30 år. Hon jobbade som förskollärare nästan 20 

år och 10 år som lärare i lågstadiet efter examen.  

K2 

Utbildning: Lågstadielärarutbildning. Vidareutbildning: kurser på engelska.  
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Examensår: 1973.  

Läraruppdrag: Hon är en klasslärare i årskurs tre och har 23 elever. 

Arbetslivserfarenhet: Har jobbat på skolan i 30 år.  

 

 

7. Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att sammanställa vad som framkommit under mina intervjuer 

och observationer.  

Hur formas interkulturell undervisning? 

I mina intervjuer framkommer det att pedagogerna hela tiden försöker att arbeta med 

interkulturalitet i klassrummet. Alla intervjuade pedagoger följer läroplanen noga och 

försöker tillämpa interkulturalitet i klassen. Till exempel berättade samtliga lärare att de 

arbetar väldigt mycket med språkutveckling både genom att de samtalar mycket med eleverna 

och har dialog om språkutveckling med varandra. Lärarna som jag intervjuade uttryckte att 

kommunikation gör att eleverna ökar sin förståelse om saker och ting och ger dem större mod 

att prata. 

Språkutveckling 

Språkutveckling är viktigt för pedagogerna som jobbar i en mångkulturell skola. Det är en 

förutsättning för att de kunna genomföra interkulturell undervisning.  

De intervjuade pedagogerna säger att de har en bild av vad varje elev har för behov. Bilden 

grundas genom att känna till elevens bakgrund, det vill säga från vilket land eleven kommer, 

vilken kultur de tillhör och vilket språk de behärskar. All denna information är till stor hjälp 

för att få en bild av vilka behov eleverna har och vilka kunskaper de behöver för att klara sin 

skolgång. Kunskap om elevers bakgrund hjälper pedagogerna att förstå hur eleven tänker och 

varför han eller hon agerar på ett visst sätt.  Då pedagogerna är  medvetna om elevernas 

behov, har de lätt att planera vad varje elev behöver. 

Alla fyra pedagoger tycker att de känner till vilka brister och svårigheter deras elever har. De 

vet om eleverna behöver utöka sitt ordförråd eller utveckla sin läsning och sitt skrivande. 
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Samtliga pedagoger beskrev att det största problemet de träffar på i de mångkulturella 

skolorna är elever som har svårigheter att läsa och skriva. 

På båda skolorna arbetar pedagogerna hårt för att förbättra och utveckla språket hos eleverna 

med hjälp av läsgrupper, högläsning, läxläsning och inlärning av nya ord.  Detta framkom i 

både de intervjuer och de observationer jag gjorde. Pedagogerna berättade för mig under 

intervjuerna att de anser att skrivutveckling är en viktig del i interkulturell undervisning.  

I friskolan fick eleverna en läxa i början av veckan som de fick lämna in i slutet av veckan. 

Läxan var att skriva recension av en bok som de hade läst. I den kommunala skolan hade 

varje elev ett häfte för att träna på att skriva fritt om till exempel ett favoritdjur, om vad de har 

sett på vägen till skolan eller om sina familjer. Pedagogerna i den kommunala skolan 

berättade under intervjuerna att det spelade mindre roll om eleverna skrev en lång eller kort 

berättelse. Målet var, enligt pedagogerna, bara att uppmuntra elever att utveckla sitt 

skrivande. 

Individuellt arbete och grupparbete 

I båda friskolan och den kommunala skolan försöker pedagogerna att använda olika arbetssätt 

för att förmedla kunskap till alla elever. Detta berättade de fyra pedagogerna om under 

intervjuerna. 

Tanken att låta eleverna jobba själva och i grupp finns i båda skolorna men den utförs på olika 

sätt. Hur det ser ut i respektive klass beror också på situationen i klassen.  Att jobba 

individanpassat med en viss elev betyder inte att bara pedagogen och eleven sitter ensamma 

och jobbar. Det kan också innebära att en grupp elever med olika svårigheter sitter 

tillsammans med pedagogen och får hjälp av henne. Det här sättet används i bägge skolorna.  

I friskolan har undervisande lärare med sig en resurspedagog i klassrummet. Det gör att de har 

möjlighet att i lugn och ro sitta ner och jobba individuellt med svaga elever, enligt 

pedagogerna i friskolan.  

Lärare F1 berättar att de för det mesta är två lärare i klassrummet, den ordinarie och 

resursläraren. Om eleverna behöver hjälp så får de hjälp av någon av dem. När de haft 

genomgång brukar en av dem gå ut med några av de elever som behöver extra stöd. Lärare F1 

berättar: 
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När vi sitter med eget arbete efter gemensam genomgång, går jag eller resursen 

ut med en grupp elever kanske två, tre eller fyra av de elever som har 

koncentrationssvårigheter och fokuserar på dem när de jobbar. 

 

Resten av klassen sitter då kvar i klassrummet och jobbar med övningsböcker. Till den elev 

som är snabb och blir färdig fort finns det extramaterial, extra böcker och stenciler att göra 

inom samma område. Förutom läroboken berättar lärare F1 om en separat arbetsbok:  

Det finns en bok som heter Ordboken där det finns allt möjligt som korsord, lite 

stavning och lite läsförståelse. Det får eleverna sitta och jobba med när de är 

klara med det andra. 

 

F2 går själv i väg med de svagare eleverna och lämnar resten av klassen i klassrummet med 

resursen. F2 berättar: 

På mattelektionen försöker jag att först ha gemensam genomgång och efter det, 

om jag har en resurs, så går jag iväg med en grupp elever så får de arbeta med 

det de behöver. Kanske har jag en grupp som behöver mycket konkreta material. 

Då går vi igenom arbetet i lugn och ro. 

De som är kvar i klassrummet ägnar sig åt eget arbete genom att räkna i boken. Boken är 

uppdelad i olika avsnitt och har en diagnos som eleverna får göra för att veta om de kan gå 

vidare eller om de ska stanna på samma avsnitt och repetera lite till. Lärare F2 berättar: 

De får räkna till ”stoppsidan” sedan har de diagnos. Då rättar jag diagnos direkt. 

Om diagnosen går bra då får de gå till ”kikaren” det är svårare. Går diagnosen 

dåligt så får de extra träning på samma uppgift. För duktiga elever har jag extra 

material. 

 

I den kommunala skolan hade man ingen resurs i klassrummet. Där har pedagogerna lagt in 

en extra timme för att hinna hjälpa alla elever med svårigheter. ”Problemet i skolan är att 

klasserna är stora och bristen på resurs. Jag jobbar med svaga elever efter lektioner”(K1) 

 

Det gör i sin tur att det blir mindre tid över till annat. Lärare K1 skulle vilja hinna med 

lässtund då och då, men hinner inte med det på hela veckan. På den kommunala skolan har de 
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nivågrupperat eleverna för att kunna möta alla på rätt nivå och det har enligt lärare K1 lett till 

bra resultat.  

K2 berättar i sin tur att det inte är så mycket grupparbete på matematiklektionerna utan att 

eleverna får räkna individuellt i matteboken i stället. Anledningen, enligt K2,  är att 

grupparbete stör arbetsron i klassrummet: ”Om det är grupparbete då blir det lite prat, men 

med räkning är de tysta” (K2) 

Vidare berättar K2 att eleverna ibland har svårt att hålla fokus. De som blir för rastlösa för att 

räkna i boken får gå ut en stund. ”Om de inte har lust då får de gå ut en liten stund för det är 

ingen  idé att sitta med matteboken utan att förstå någonting. Koncentration är viktigt när det 

gäller matte” (K2). 

Pedagogerna i den kommunala skolan har inte så mycket tid att sitta ner med enstaka elever 

utan låter istället barnen jobba själva eller i grupp. Men det händer att de sitter ner med 

enstaka elever för att kartlägga deras kunskapsnivå inför utvecklingssamtal. Det verkar som 

om detta beror på brist på resurser och större elevantal i klasserna. Lärarna på den kommunala 

skolan har cirka 25 elever i klassrummet medan friskolepedagogerna undervisar 15 stycken.  

Alla satsar på läsförståelse 

Både den kommunala skolan och friskolan satsar mycket på läsförståelse och språkutveckling. 

Detta framkom både i intervjuerna och i observationerna. Det är nödvändigt eftersom 

skolorna ligger i mångkulturella områden.   

Lärare F1 berättar att de inleder veckan med sagostund. Antingen sitter eleverna och bara 

lyssnar när läraren läser eller så läser de först själva och sedan diskuterar både pedagogen med 

eleverna kring vad eleverna läst. Pedagogen tar även upp de svåra ord och förklarar de 

tillsammans med eleverna. Lärare F1 berättar: ”Det kan vara att jag låter eleverna förklara ord 

då jag kan testa vad de har för kunskap hemifrån. Eleverna får också resonera om boken de 

läste och skriva vad de tycker om boken”. 

När eleverna inte förstår orden får de slå upp dem i en ordlista. Att träna på att slå upp ord 

tycker lärare F1 är bra. 

Lärare F2 jobbar mest med högläsning. Eleverna har en läsläxa varje vecka. De ska läsa högt 

hemma i en kvart. Sedan får de redovisa boken de har läst inför klassen. Eleverna som är 
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blyga och svaga i läsning slipper läsa inför klassen, utan läser istället ensamma för läraren när 

de har en resurs lärare.  

Lärare K1 berättar att de jobbar mycket med språket. K1 inleder varje dag med 20 – 30 

minuter tyst läsning. Eleverna läser en bok som de själva valt. Sedan jobbar de i läsgrupper 

som är indelade efter elevernas nivå. Där är arbetet mer styrt. Eleverna får jobba själva eller 

samarbeta med varandra. Lärare K2 berättar vidare om arbetet i läsgrupperna: 

I skolan har vi precis startat läsgrupper. Barnen sitter själva i sina grupper och 

läser för varandra och varje elev har olika roll i gruppen en sammanfattar, en 

karaktär/person, ordletare (att hitta svåra ord) och en illustratör som ritar en fin 

bild. 

 

När eleverna läser och resonerar kring en bok ökar både intresset för läsning och elevernas 

ordförråd. Under intervjuerna med de fyra pedagogerna visar det sig att alla pedagoger jobbar 

hårt med läsförståelse. Alla försöker hjälpa eleverna att utveckla sitt språk genom att förklara 

svåra ord eller låta eleverna själva söka upp ord i ordbok. Bägge skolorna jobbar med egen 

läsning och högläsning, i båda grupp och individuellt.  

Alla tror på klistermärken och beröm 

På båda skolorna arbetar pedagogerna mycket med att motivera och utmana eleverna.  Enligt 

de intervjuade pedagogerna kan detta påverka elevernas utveckling positivt och öka deras 

självförtroende. När eleven klarar en uppgift kommer han/hon att klara de svårare också.   

När lärare F1 berättar om motivation då handlar det om glädje och gemenskap. F1 vill 

motivera eleverna att hela tiden känna en glädje av att komma till skolan och försöker 

åstadkomma detta genom att hela tiden sätta in roliga inslag i sin undervisning. 

Jag har liksom lite musik eller sång i bakgrunden för att skapa lite rolig 

stämning. Eftersom vi ibland har långa dagar i skolan så tar vi de sista 20 

minuter för att leka och ha roligt (F1).  

 

Att eleverna hela tiden blir motiverade av sina lärare tror F1 kan öka sammanhållningen och 

göra att klassen håller ihop. F1 berättar ”Vi ska inte känna att någon är jobbig utan vi måste 

känna att alla är roliga. Vi är alla klasskamrater och vi är med varandra hela dagen. Vi är 

liksom en familj”. 
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Pedagog F2 motiverar elever genom att sätta klistermärken i kontaktboken som eleverna tar 

hem till sina föräldrar. Det gör hon för att visa att de har jobbat bra. Enligt F2 känner många 

elever själva att de har blivit bättre i sitt arbete. 

Även lärare K1 använder belöningar för att uppmuntra sina elever och berättar att elever 

tycker att det är kul att få en belöning som ett klistermärke. ”Alla elever är duktiga på något 

sätt”, säger K1.  

K2 säger att man ska ge eleverna mycket uppmuntran och en klapp på kinden. Man ska hela 

tiden säga ”Åh, vad duktig du är” och dela ut klistermärken. Eleverna älskar matte och deras 

entusiasm smittar, om någon ligger före i matteboken blir de andra inspirerade och räknar 

ikapp. De vill alltid göra samma sak. 

 

Andra metoder som används för språkutveckling 

I friskolan använder F1 och F2 ganska olika sätt för att undervisa eleverna. F1 börjar sin 

lektion med diktamen om hon inte har någon genomgång av ett nytt kapital. Eleverna får träna 

på tio ord hemma och dagen efter har de diktamen. Pedagogen läser och eleverna skriver.  

F1 använder detta sätt för att kontrollera elevernas kunnande om stavning. Utifrån ett 

interkulturellt perspektiv är pedagogens kontroll av stavning ett sätt att mäta elevernas 

utvecklingsnivå.  

F2 låter eleverna själva bestämma om de vill jobba med boken eller med stenciler. De får till 

och med välja var de ska sitta och jobba med det som de håller på med.  

Under en observation visar det sig att en elev som inte ville sitta i klassen och läsa fick sitta i 

ett litet rum som ligger bredvid klassrummet och läsa för sig själv, även om det var tyst i 

klassen. Pedagogen förklarade att det inte spelar så stor roll vilken bok de är intresserade av 

utan poängen är att de har lust att läsa. Detta i sin tur leder till språkutveckling eftersom det 

ökar deras ordförråd.  

I den kommunala skolan är situationen annorlunda. Där har kommunen satsat på kurser för att 

hjälpa pedagogerna att utveckla sitt arbetssätt. Ändå verkar pedagogerna omedvetna och låter 

eleverna själva utforma hur undervisningen ska se ut och vilken undervisningsmetod 

pedagogerna ska använda i klassen.  
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Under intervjun med pedagog K2 framkom att hon låter eleverna gå ut mitt i lektionen om de 

inte har lust att arbeta med boken eller när de blir störande för de andra eleverna genom att 

prata högt med varandra. 

K1 låter också eleverna bestämma mycket. Enligt henne vill hon inte tvinga elever att göra 

uppgifter eller läsa en bok. Hon har en extra plan varje lektion för hon vet inte hur dagens 

lektion ska gå. K1 börjar sin lektion med att skriva dagens schema på tavlan, men följer det 

inte. Detta kan bero på att hon missbedömt hur lång tid en uppgift tar eller att K1 har svårt att 

återväcka elevernas intresse när hon tappar kontrollen över klassen.  

Ordningen i klassrummet 

Inlärningsmiljön är viktig, för både pedagoger och elever, för att göra interkulturell 

undervisning betydelsefull. Detta kräver att pedagogerna ska skapa en  god lärandemiljö i 

klassrummet. 

 Enligt mina observationer har pedagogerna i friskolan bra kontroll över klasserna.  Eleverna 

är engagerade i klassrummet  och lyssnar alltid på vad pedagogen säger. Under läsestunden 

hör man inte småprat bland eleverna utan var och en är upptagen med sin bok. Eleverna går 

fram till läraren och frågar henne om de undrar något. 

Eftersom friskolan har islam som profil och etik är viktigt inom islam måste eleverna uppföra 

sig som muslimer. Detta betyder att eleverna ska vara lydiga och ha respekt för alla 

människor och speciellt för de vuxna, Under intervjun berättade F1 för mig att en av 

pedagogernas uppgift är att fostra eleverna att uppföra sig som muslimer. 

Utifrån mina observationer kan jag konstatera att det var brist på ordning i klassrummen jag 

som besökte i den kommunala skolan. Några av eleverna pratar otillåtet och går runt i 

klassrummet. De pratar så högt att de stör de elever som läser. Det kan, enligt K2, bero på 

brist på uppmärksamhet i hemmet, från föräldrar. Detta skapar oordning i klassrummet. K2 

menar att några elever sysselsätter sig med annat än uppgifterna vilket stör arbetsron. 

Detta gör att andra eleverna i klassen har svårt att koncentrera sig även om de vill. Enligt 

observationen är inlärningsmiljön i klasserna inte är intressanta för eleverna. Till exempel tar 

det nästan 15 minuter för läraren att tysta eleverna för att få ordning i klassen. Oordning i 

klassen kan bero, enligt mina observationer, på att det inte finns någon struktur och inte heller 

höga krav på disciplin.  
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Smartboard och hjälpmaterial 

Intervjuerna med pedagogerna visar att pedagogerna i friskolan använder sig av hjälpmedel 

när det behövs för att öka förståelse för eleverna.  En stor del av de hjälpmedlen som 

pedagogerna använder är bilder och vanliga material som man kan hitta hemma såsom bönor, 

tandpetare och låtsaspengar.  

Under mina observationer märkte jag att ingen elev använde hjälpmedel när de räknade.  När 

det gäller teknologiskt hjälpmedel, har friskolan inte börjat med det ännu. De har tillgång till 

en dator och den var trasig vid observationen, vilken visar att friskolan har begränsat tillgång 

till tekniska hjälpmedel i jämförelse med kommunala skolan.  

På den kommunala skolan finns det många olika pedagogiska hjälpmedel. De har till och med 

ett matematiklaboratorium där eleverna får prova, testa och hitta lösningar till matematiska 

problem. Eleverna är vana att använda hjälpmedel som är relevanta för övningar såsom en 

klocka när uppgiften handlar om sekunder, minuter och timmar. Några elever brukar ställa 

timglas framför sig för att räkna hur mycket tid de behöver för att lösa en viss uppgift.  I en 

klassobservation berättade pedagogen om att man kan mäta med olika mätare, till och med 

fötterna. Eleverna provade mäta längden och bredden av klassrummet. De mätte med fötterna 

första gången och andra gången mätte de klassrummet med linjal.  

I den kommunala skolan finns i varje klassrum smartboard, dator och Ipad eftersom 

kommunen vill att skolan ska satsa på att få eleverna att följa utvecklingen i samhället. 

Smartboard används i svenskan och matematiken enligt pedagogerna K1 och K2. Eleverna får 

först lyssna på sagan och har sedan en diskussion med pedagogen efter det. De lyssnar också 

på sånger och löser korsord. Eleverna får jobba med smartboard i matematik och svenska. Det 

vill säga, den kommunala skolan har väldigt mycket mer hjälpmedel och verktyg än vad 

friskolan har. 

 

Kommunikation 

Kommunikationen mellan pedagog och elev eller mellan elev och elev är krävande i en 

mångkulturell skola och speciellt i interkulturell undervisning.  
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De samtalar mycket med eleverna om allt möjligt.  Ibland tar eleverna själva initiativ till 

diskussion genom att fråga om något de inte förstår. Ibland går diskussionen in på kultur och 

religion. De fyra intervjuade pedagogerna tycker att dem har lätt att kommunicera med 

eleverna men gör det på olika sätt.    

Det ena sättet pedagogerna kommunicerar på är genom att ha dialog med eleverna. Då blir 

eleverna delaktiga i undervisningen genom att svara på frågor som pedagogerna ställer. Detta 

sätt används mest när pedagogen går igenom ett nytt kapital eller när de diskuterar ett 

intressant ämne. Dialogen försöker göra de tysta eleverna trygga att de vågar involveras i 

samtalet. 

När man jobbar med interkulturalitet är det viktig att budskapet når varje elev oavsett nivå. 

Därför bör pedagogerna tänka på det språket de själva använder när de samtalar med eleverna.  

Ett annat sätt att samtala är att förklara med egna ord. Pedagogerna F1, F2, K1 och K2 

berättar att eleverna hjälper varandra och förklarar på sitt enklare sätt vad pedagoger menar.  

Ibland får de använda sitt modersmål ifall någon elev har svårt att förstå på svenska. Ur ett 

interkulturellt perspektiv är det bra då eleverna samtalar på det språket de känner sig trygga 

med och då byter de sina erfarenheter med varandra och ökar sin förståelse. 

Diskussionen kring ämnet i klassrummet är viktigt för de fyra pedagogerna, därför använder 

de öppna frågor för att låta eleverna diskutera och samtala med varandra. På det sättet kan de 

få nya idéer och kunskap från varandra.  

Klassobservationerna visar att pedagogerna har ett pedagogiskt samtal med eleverna och detta 

sker på två olika sätt. Det ena sättet är genom att fråga genomtänkta frågor för att få tysta 

elever att vara med och våga prata. Det andra sättet är att genom att ställa frågor till eleverna 

och låta dem svara utifrån sina förkunskaper. 

Nedan är ett exempel på hur K1 samtalar med eleverna kring en bok om en droppe vatten. 

Både K1 och eleverna har läst denna bok en gång innan. 

K1: Droppen reste från molnen till jorden. Hur reser dropparna? frågar hon eleverna. 

Elev1: När det regnar kommer de till marken, husen. 

K1: Vad hände när droppen kommer ner till marken?  

Elev2: Vi blir blöta 
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Elev 3: Blommorna blir glada.  

K1: Varför blir blommorna glada? 

Dialogen visar att eleverna kommunicerar med pedagogen genom att fylla några ord. Detta 

visar att eleverna förstår vad de pratar om. Ur ett interkulturellt perspektiv ökar dialogen 

elevernas förståelse eftersom de är medvetna om ämnets innehåll. 

I den kommunala skolan samtalar pedagogerna mycket om skillnader på de olika kulturerna. 

Under en klassobservation samtalade eleverna om en kanin som en elev tagit med hemifrån 

men genast fick ta med sig hem igen. Efteråt frågade eleverna om kaninens ålder och vilken 

mat den äter. En av eleverna nämnde att han har en kanin i Turkiet och berättade hur de tar 

hand om kaninen i Turkiet. Där får han inte ha kaninen i huset, istället bor kaninen i en bur på 

gården. Den första eleven berättar att hans kanin bor i lägenheten.  Sådana diskussioner om 

skillnader mellan länder förekommer ofta. Enligt K1 jämförs ofta föresteelser mellan Sverige 

och andra länder såsom klädsel. 

I friskolan samtalar pedagogerna med eleverna på liknande sätt. Enligt F1 och F2 har de 

samtal med eleverna om det som de missförstår i undervisningen. Under min klassobservation 

skrev F1 några ord indelade i tre kolumnen på tavlan:  

fortsätter  skakar  blinkar    

rinna    handduk  grader  

bäcken  torka   tokiga 

lyfter   sparkar   plåt   

    

Lärare: H kan du läsa första kolumnen som står på tavlan? 

H: Fortsätter, rinna, bäcken, lyfter. 

S: Ska jag läsa mittersta kolumnen på tavlan? 

Lärare: ja varsågod och läs. 

S: Skakar, handduk, torka, sparkar 

Lärare: R kan du läsa sista kolumnen? 
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R: Blinkar, grader, tokiga och plåt 

Lärare: vad är spark för något? Är det någon som inte vet? Vad är det? 

Eleverna är tysta 

Lärare: Är det något ord som ni inte känner till? 

Elev: Plåt! 

 

Pedagogen gick igenom alla ord och sedan delade hon ut orden till elever och bad dem 

formulera meningar med orden. När eleven uttalar ord fel repeterar pedagogen orden med rätt 

uttal. 

Eleven som fick ordet plåt hade svårt att bygga en mening med det. Då fick en annan elev 

hjälpa honom med en mening: ”burk gjord av plåt”. Att pedagogen ber elever att själva 

komma på förklaringar till de ord som står på tavlan är bra ur ett interkulturellt perspektiv. 

Det hjälper dem att använda sin kunskap och förståelse för att sätta orden i en mening.  

I båda skolorna arbetar pedagogerna med grupparbeten. När elever samtalar med varandra och 

kanske till och med använder sitt eget språk för att förklara ord för varandra utvecklar de sin 

förståelse för det svenska språket. Ur ett interkulturellt perspektiv är det så klart bra att eleven 

får använda det egna bekanta språket för att närma sig och förstå det nya. Det kommer gynna 

elevens språkutveckling vilket i sin tur ger denne det språk som eleven behöver för att kunna 

kommunicera i det svenska samhället. 
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8. Diskussion 

I denna del vill jag föra en diskussion kring studiens resultat i relation till studiens tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. I resultatdiskussionen kommer upplägget att vara 

detsamma som i redovisningen av resultatet. Syftet med mitt arbete är att belysa och jämföra 

hur pedagogerna i både mångkulturell friskola och kommunal skola arbetar med 

interkulturalitet i arbetssättet genom att svara på frågeställningar: 

 Hur arbetar pedagogerna, på en kommunal respektive friskola, med att tillgodose alla 

elevers behov i de mångkulturella klassrummen? 

 På vilket sätt använder sig pedagogerna, på en kommunal respektive friskola, av det 

interkulturella perspektivet i sin undervisning? 

Förändringen och utvecklingen som sker i det svenska samhället på grund av globalisering, 

internationalisering, mångkulturalisering och individualisering, enligt Lahdenperä (2010), 

Lunneblad (2006) och Bergstedt och Lorentz (2006) , påverkar skolan, utbildningen och 

innehållet i undervisningen.  

Denna förändring ledde till att skolan har blivit en mångkulturell mötesplats och behovet av 

interkulturell undervisning har blivit aktuellt i mångkulturella skolor. Av den anledningen är 

det viktigt att pedagogerna utvecklar sina kunskaper och är öppna för andra kulturer än den 

svenska. Kravet på de pedagoger som arbetar i mångkulturella skolor är stora. De måste ta 

hänsyn till olika faktorer, när de planerar och genomför sin undervisning, såsom elevernas 

förkunskaper, deras kultur och språk med mera. 

”Skolan för alla” ett uttryck som används för att peka på att alla elever har rätt till skolan. 

Enligt läroplanen har eleverna rätt till en likvärdig utbildning, med det menas att hänsyn till 

elevernas förutsättningar och behov ska tas för att underlätta elevernas lärande och ge dem 

den kunskap som de behöver för att klara skolgången (Lgr11:8).  

Att anlägga ett visst perspektiv på undervisningen kan främja och underlätta elevernas lärande 

och förståelse (Lgr11:9).  

Pedagogerna F1, F2, K1, och K2 är överens om att eleverna är olika och att ett 

undervisningssätt inte kan passa alla. Detta gör att de använder olika metoder för att kunna nå 

eleverna. De intervjuade pedagogerna ansåg sig vara flexibla, K2 till exempel har alltid en 

extra plan varje lektion för att kunna ändra undervisningen efter elevernas tankar och idéer.  
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Detta stämmer överens med vad Lahdenperä (2004) skriver om att pedagogerna bör skaffa sig 

nya förhållningssätt i klassrummet och att pedagogen måste vara flexibel för att hitta mer 

anpassade former och metoder för undervisning. 

Enligt min studie är den största likheten mellan friskolan och kommunala skolan att språket, 

vilket är en viktig del i interkulturell undervisning, ligger i fokus. De valda pedagogerna 

jobbar mycket med språkutveckling i form av tystläsning, läsförståelse, högläsning, skrivläxa 

och diktamen. När det gäller tystläsning, har båda skolorna infört en 15-20 minuters lässtund i 

klasserna. Eleverna får sitta själva och läsa en bok, som de är intresserade av. Att låta eleverna 

läsa själva är ett sätt som de intervjuade pedagogerna använder i klassen för att öka intresset 

för läsning hos individen. Ju mer eleverna läser desto mer utvidgas deras ordförråd. 

 Min studie visar också att de valda pedagogerna satsar mycket på läsförståelse. Eleverna på 

friskolan läser vad de vill. De får själva välja vilken bok de vill läsa och resonera om, medan 

det på den kommunala skolan är mer styrt. Pedagogerna K1 och K2 väljer vilka böcker 

eleverna ska arbeta med speciellt när de jobbar i grupper.  Läsförståelse hjälper eleverna att 

förbättra deras språk och deras ordförråd ökar.  

F2 använder sig bara av högläsning istället i klassen och låter individuell läsning vara läxa. F1 

och K1 låter eleverna läsa inför klassen. Detta sätt gör att eleverna blir mer intresserade av 

läsning. Fördelen med högläsning är att få eleverna att slappna av och koncentrera sig på 

pedagogen. En annan fördel med högläsning är att den ökar fantasin hos eleverna.  

I bägge skolorna diskuterar eleverna vad de läst och skriver upp svåra ord som eleverna hittar.  

F1 och hennes elever samarbetar med varandra för att förklara svåra ord. Eleverna får testa 

förförståelsen och vad de har för kunskap när de försöker att hitta förklaringen till de svåra 

orden. Att förklara nya ord, både muntligt och skriftligt på tavlan, gör att elevernas 

stavningsförmåga ökar avsevärt.  

I båda valda skolorna uppmuntrar pedagogerna eleverna att utveckla sitt skrivande. 

Pedagogernas sätt att utföra det sker på olika sätt. Eleverna i den kommunala skolan får själva 

välja vad de vill skriva om, medan i friskolan får eleverna skrivläxor. Pedagogerna F1 och F2 

väljer själva vilket ämne eleverna ska skriva om. Pedagogen F1 brukar testa elevernas 

skrivande genom att ha diktamen. Eleverna får träna att skriva 10 ord hemma och dagen efter 

skriver de diktamen.  
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Att resonera om böcker gör de alla fast sätten skiljer sig åt.  I friskolan sker det mest 

individuellt medan det i kommunala skolan sker i grupper där varje elev har en uppgift (en 

sammanfattar, en beskriver karaktärer, en hittar svåra ord och en illustratör ritar en bild). Med 

grupparbete får eleverna stor möjlighet att förbättra och utveckla sitt språk.  

En annan fördel med grupparbete är att somliga elever använder sitt modersmål för att hjälpa 

dem som inte kan bra svenska.   

Att ha språk i fokus i den mångkulturella skolan är en viktig framgångsfaktor för utländska 

elever och för eleverna med svårigheter. Svenskan är nyckeln till svenska samhället. Som 

Fredriksson & Wahlström (1997) skriver så sker kommunikation med andra genom språket. 

Dessutom har det betydelse för vår personliga utveckling. Språket har stor betydelse för vårt 

sätt att tänka, förstå och uttrycka oss och det är det verktyg vi använder för att hantera 

vardagen. Lunneblad (2008) påpekar att pedagogerna spelar stor roll när det gäller inlärning 

av svenska. Han menar att de är bärare av ”det svenska” och det svenska språket. Fredriksson 

& Wahlström (1997) skriver att elever har olika svårt att lära sig svenska och att det ställer 

krav på pedagogers förmåga att bedöma enskilda elevers språknivå och lägga upp en adekvat 

språkutvecklingsstrategi.  

Det är viktigt att pedagoger utgår från elevernas språknivå när de planerar sin undervisning, 

vilket de intervjuade pedagogerna gör, och det är där ett interkulturellt arbetssätt får betydelse. 

Det är inget konstigt, utan som sagt tidigare så är det något läroplanen förordar. Pedagoger 

ska jobba med interkulturalitet - undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. 

 Båda skolor har pedagoger som jobbar med interkulturalitet. Deras fokus ligger på elevernas 

förutsättningar och behov, Dewey anser att pedagogerna ska fokusera på elevernas behov, 

intresse och erfarenheter. Pedagogerna utvidgar till och med sina kunskapar om andra kulturer 

och länder för att lättare kunna förstå elevernas behov och samtala med dem. Enligt 

Fredriksson & Wahlström (1997) så måste pedagoger som arbetar i en mångkulturell skola 

göra det. De måste ha god kännedom om både andra kulturer och sin egen kultur för att kunna 

undervisa om olika kulturer och organisera positiva kulturmöten.  

En metod till detta som alla pedagoger använder i klassen är grupparbete. Det anser 

Lahdenperä (2004) är bra eftersom man med grupparbete kan bryta ner de negativa attityder 

som kan finnas mot elever med annan nationalitet och kultur. Elevernas tankesätt kan absolut 

förändras när de möter barn med andra hemkulturer. Dewey anser samma sak. Han skriver att 
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pedagoger ska fokusera på vilka behov eleverna har och vad deras intresse är, men att 

pedagogerna också bör rikta elevernas aktiviteter så att de kan hjälpa elever att skaffa nya 

kunskaper och idéer genom att se saker och ting utifrån andra perspektiv. Det gör samtalet 

extra viktigt i interkulturell undervisning, speciellt när man samtalar om kulturella ämnen 

eftersom sådana samtal kan visa skillnader mellan två kulturer eller två länder. Till exempel 

var samtalet mellan K1 och eleven med kaninen ett sådant samtal. Men i skolan är det inte 

alltid sådana samtal som förs, utan det finns även andra sätt. Antingen så ställer pedagogen 

sådana frågor som gör att eleven bara fyller i några ord i en mening som pedagogen själv 

formulerat eller så samtalar pedagog och elever och skapar tillsammans en dialog kring vilka 

erfarenheter eleverna har. Detta skriver Dysthe (2003) mycket om, antingen så ställer 

pedagogen frågor för att kontrollera samtalets innehåll och styra uppmärksamheten hos 

eleverna eller så får elever själva möjlighet att samtala om ämnen som intresserar dem. 

Parallellt med interkulturell anpassning sker individanpassning på skolorna. Det händer att 

svaga elever eller elever med svårigheter behöver mer tid med pedagogen än de andra i 

klassen.  I friskolan underlättar man detta genom att det finns en utbildad resurs i 

klassrummet. Där kunde pedagogen sitta och jobba med eleverna som behöver extra stöd.  I 

kommunala skolan har pedagogerna svårare att hitta tid till individanpassning. Där försöker 

de utnyttja en timme efter lektionen för att sitta med de elever som behöver extra hjälp. 

När det gäller ordning i klassrummet visade det sig att pedagogerna F1 och F2 har mer 

kontroll i klassrummet och deras undervisning är mer strukturerad. Alla elever sitter på sina 

platser, lyssnar på pedagogen och inget annat småprat än det från inom arbetsgrupper hörs, 

vilket skapar en bra inlärningsmiljö. I friskolan är det färre elever i varje klass och enligt 

Håkansson & Sundberg presterar elever bättre i mindre klasser. I just det här fallet är det 

också en fördel att läraren i friskolan har en resurs i klassrummet. Det gör att pedagogen kan 

hjälpa enskilda elever utan att kompromissa med de övriga elevernas undervisningsinnehåll. 

Utifrån interkulturellt perspektiv handlar det i det här fallet om kultur, religion och 

uppfostran. Eleverna måste visa respekt för de vuxna (pedagogerna) enligt deras kultur och 

religion. 

I kommunala skolan är det tvärtom, det är mycket rörelse i klassen. Några elever pratar så 

högt med varandra att de stör andra elever som verkligen vill läsa eller jobba med boken. 

Eleverna lyssnar inte på pedagogen. Oordning i klassen gör att undervisningen saknar tydliga 

ramar. Tiden är knapp för pedagogen att genomföra det som hon har planerat. Både 

pedagogen och elever tappar lusten för undervisningen och lärandet. Detta är några ytterligare 
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förklaringar till varför K1 och K2 inte har mycket tid för att arbeta individuellt med eleverna. 

Hos K1 och K2 leder den större klasstorleken och bristen på resurs till att pedagogerna tappar 

kontrollen över klassen och de kan då inte genomföra sin undervisning som planerat. K2 låter 

till och med eleverna gå ut mitt i lektionen om de tröttnar på att räkna. Pedagogen är skyldig 

att främja lärandet för eleven genom att skapa en miljö som passar alla och inte låta elever 

slippa vara med på lektion för då kommer de bli vana att slippa sitta i klassrummet. Det får på 

sikt en segregerande effekt. Pedagogen bör istället utveckla sin undervisning och göra den 

mer spännande och givande. Detta kopplar jag till Lahdenperä (2004) som menar att lärarens 

måste ändra och förändra sina pedagogiska överväganden för att inta ett interkulturellt 

perspektiv i sin undervisning.  

Enligt min studie är de intervjuade pedagogerna överens om att motivera och uppmuntra 

eleverna genom att dela ut klistermärke, lyssna på musik och ha roligt i klassrummet eller att 

ge beröm när eleverna lyckats bra med en uppgift. Motivation är ett sätt att bygga upp elevers 

självförtroende då det ökar lusten att vilja lära sig mer. Eleverna blir mer aktiva när de får en 

belöning av pedagogen. Även svaga elever kan bli smittade av det andra gör vilket får dem att 

prestera bättre i sitt arbete. 

Användningen av hjälpmedel i undervisning är alla pedagogerna överens om, men den 

varierar mellan friskolan och kommunala skolan. I friskolan saknas det digitala hjälpmedel, i 

stället använder de sig av bilder och material som finns hemma, som bönor, tandpetare och 

låtsaspengar. Pedagogerna i den kommunala skolan har tillgång till smartboard, Ipad och 

dator i varje klass vilken gör undervisningen mer rolig och givande. Eleverna i kommunala 

skolan har tillgång till att laborera matematik och svenska vilket underlättar deras studier och 

ökar deras förståelse. Enligt Lahdenperä (2004) pedagogerna måste lära sig att använda de 

kommunikationsmedel som finns i klassen för att gynna alla elever i gruppen. 

 

Slutligen anser jag att pedagogerna F1, F2, K1 och K2 jobbar hårt för att införa 

interkulturalitet i sin undervisning och de kämpar jättemycket för att hitta olika metoder för 

att nå eleverna. Det finns två faktorer som påverkat pedagogernas arbetssätt, vilket är de 

pedagogiska resurserna och klasstorleken.   
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10. Bilagor 

Intervju frågor till pedagogerna 

 Vad heter du? 

 Ålder? 

 Vad har du för utbildning? När utbildades du? 

 Hur många år har du arbetat som pedagog? På denna skola? 

 I vilken klass undervisar du? 

 Hur många elever har du i klassen? Antal svenska elever i klassen? 

 Hur planerar du din undervisning? 

 Vad tycker du att det är viktigt att tänka på vid undervisning? 

 På vilket sätt undervisar du? Varför? 

 Vilka läromedel använder du? 

 Är läromedlen som du använder anpassade till eleverna med etnisk bakgrund? 

 På vilket sätt använder du läromedlen i undervisning? 

 Använder ni pedagogiska praktiska material? på vilket sätt? 

 Vilka arbetssätt och arbetsmetoder tror du är bäst lämpade i en mångkulturell 

undervisning? 

 Använder du varierade metoder i undervisning? 

 Hur jobbar du med eleverna som har en annan etnisk bakgrund än den svenska? 

 Vad gör du för att motivera eleverna? 

 

 

 

 


