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Sammanfattning  

  

Syftet med denna studie är att synliggöra tre lärares tankar och upplevelser kring arbetet på den 

mångkulturella skolan utifrån ett interkulturellt perspektiv. Lärarnas erfarenheter har 

analyserats med teorier och diskuteras senare med tidigare forskning kring betydelsen av att 

utveckla interkulturella kompetenser och interkulturell pedagogik för att skapa interkulturella 

lärande miljöer. I och med att vi lever i ett mångkulturellt samhälle krävs av skolorna att sträva 

efter dessa mål att uppnå för att motverka rasism, främja respekt och tolerans bland individerna 

i det svenska samhället. Resultatet påvisar att lärarna har lite kunskap om vad interkulturalitet 

innebär och att de kopplar begreppet till mångkulturalitet. Föräldrakontakten är också en stor 

del av det interkulturella synsättet för att utveckla interkulturella förståelse.  
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1. Introduktion  
 

Att hantera kulturella skillnader för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle krävs 

detta att lärare övar upp sin interkulturella kompetens i den mångkulturella skolan. En av 

lärarens uppgifter är att bejaka olikheter för att hantera kulturella skillnader. Att 

utbildningssystemet måste anpassas till det mångkulturella samhället med hjälp av en 

interkulturell utbildning är viktigt menar Lozic (2011:71).  Vidare menar författaren att den 

interkulturella pedagogiken har sin utgångspunkt i att tillämpa skilda kulturella perspektiv 

för att kunna förklara, lösa eller beskriva olika kulturella situationer, beteenden eller 

värderingar (Lozic 2011: 71). 

Enligt Lahdenperä och Lorentz (2010:7) pågår en förändring i Sverige och i svenska skolor 

som kontinuerligt ökar förståelsen till ett mångkulturellt samhälle. Även samhället och 

skolan förändras och vi med det. Det handlar snarare om hur man pedagogisk hanterar dessa 

skillnader och accepterar olikheter i skolorna. Anledningen till mitt ämnesval har präglats 

av min egen bakgrund samt att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Människor med olika 

kulturella och religiösa bakgrunder som rör sig runtomvärlden av olika skäl har nått fram 

ända till Sverige och härmed blir Sverige ett land med en mötesplats för olika religioner och 

kulturer. Vad är interkulturalitet i religionsämnet? Det finns olika förklaringar till detta, men 

vi ett av skälen är att det i dagens skolor existerar en mångfald av olika språk, etniska 

kulturer, religioner, värdesystem, uppfattningar och föreställningar. Med ett interkulturellt 

förhållningssätt kan läraren skapa förståelse med elever och föräldrar. Med tanke på att jag 

ska bli samhälles, religions och historielärare är det nödvändigt att jag känner till begreppet 

interkulturell lärande/förståelse.  
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2. Syfte och problemformulering  

 

Mitt övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar i en 

mångkulturellskola med elever som har en annan kulturell bakgrund. Med hjälp av empirisk 

undersökning som går ut på att intervjua tre högstadielärare vill jag bidra med kunskap om hur 

lärarna arbetar utifrån ett interkulturellt perspektiv. Hans Lorentz (2009:15) menar att det krävs 

interkulturell didaktik i skolans ämnen som idrott, språk, religionskunskap, matematik och 

historia i dagens mångkulturella samhälle. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, därför är det 

viktigt att man som pedagog lär känna dessa begrepp som mångkulturalism, interkulturell 

kompetens- och pedagogik. 

Med hjälp av nedanstående frågor kommer jag att utveckla den övergripande frågan. 

1. Hur ser lärarnas pedagogiska interkulturella förhållningssätt ut till elever med 

utländsk bakgrund? 

2. Vilka svårigheter och möjligheter upplever lärarna med att arbeta på en 

mångkulturell skola?  

 

3. Metod och material 

 

I detta avsnitt presenteras det material och det tillvägagångssätt som denna uppsats bygger på. 

Den kvalitativa forskningsintervjun kommer att bygga på en halvstrukturerad intervju. Det 

innebär att intervjuaren försöker att förstå huvudfrågor i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens synvinkel. Denna form av forskningsintervju liknar ett vardagssamtal 

men som en professionell intervju med fokus på vissa teman (Kvale & Brinkmann 2009:43). 

En empirisk undersökning har använts som därefter har analyserats och presenterats i 

resultatkapitlet. Jag kommer även att sammanställa och visa vad tidigare forskning har kommit 

fram till samt använda mig av annan litteratur som är relevant till mitt ämnesval. Litteraturen 

belyser begreppen interkulturell förståelse, lärande och mångkulturalitet i olika seende och 

situation. Teorier kring interkulturellt perspektiv har använts och kommer att presenteras mer 

ingående i teoriavsnittet. 
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3.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

 

Denna undersökning kommer att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vi 

konstruerar vår sociala verklighet samtidigt som vi skapar vår identitet, relationer, värderings- 

och normsystem samt våra organisationer (Gustavsson 2000:77). Det är en pågående process 

hos samhälleliga institutioner och det vardagliga samspelet. Språket i det sammanhanget en 

viktig aspekt för kommunikation eftersom allt som formuleras sker via ett språkligt uttryck och 

allt som sker i världen genomsyras av språk. Därför blir språket och den kunskap som språket 

vill uttrycka ett resultat av ett samband och sammanhang. Därför betraktas språket som en 

socialkonstruktion som skapas av människor. Lorentz (2009:39–40)menar att beskrivning av 

social konstruktion av verkligheten handlar om hur vår uppfattning om verkligheten skapas. Att 

förhålla sig till ett social konstruktionistiskt sätt hjälper oss att förstå att den sociala verkligheten 

är resultatet av en process som konstrueras genom människor, med språket som medel. 

Verkligheten betraktas som en socialkonstruktion (Gustavsson 2000:77) och min undersökning 

klargjorde för mig att kultur är föränderlig eftersom den konstrueras av människan och 

utvecklas i olika sammanhang.  

 

3.2 Fenomenologi  

 

Enligt Gustavsson (2000:79) är fenomenologin skapad av människors uppfattningar om 

verkligheten. För att få kunskap om människas uppfattning och tolkning av ett fenomen sker 

detta via en mänsklig interaktion. Fenomenologi handlar om hur människor upplever och tolkar 

olika perspektiv av ett fenomen utifrån sina erfarenheter på ett troget sätt (Denscombe 

2009:112). Fenomenologi ägnar sig först och främst åt mänskliga erfarenheter och 

fenomenologi som metod i en undersökning strävar efter att få kunskap och uppfattning av 

”tingen i sig” (Denscombe 2009:111). Edmund Husserl som var fenomenologins grundare 

strävade efter att upptäcka grundläggande synsätt genom att studera människors erfarenhet 

(Denscombe 2009:118).  Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt kräver av undersökaren att vara 

speciellt tydlig angående syftet med studien och hur t.ex. de intervjupersonernas erfarenhet 

beskrivs eftersom den har en effekt på det slutliga målet i undersökningen (Denscombe 

2009:120).  
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3.3 Design 

 

En halvstrukturerad intervju med öppna frågor genomfördes som var baserad på samma frågor 

som ställdes till ett par personer (Alvesson 2011:16). Detta för att ge undersökningspersonerna 

lika möjlighet att få uttrycka sina tankar och idéer om samma frågor. Den kvalitativa designen 

ger en fördjupad förståelse och svar genom att ställa frågor som; Vad? Hur?    En kvalitativ 

undersökningsmetod sker i samband med ett ömsesidigt samspel i form av samtal mellan 

intervjuaren och intervjupersonen som skapar en ständig inblick av samtalet, vilket gör 

intervjun lärorik samt spännande (Kvale & Brinkmann 2009:139). Eftersom jag vill undersöka 

intervjupersonens uppfattningar och upplevelser utifrån ett interkulturellt perspektiv använder 

jag mig av en kvalitativ intervjuundersökning. Det innebär att genom denna metod, kvalitativ 

forskningsintervju, försöker man att förstå den undersökningspersonens perspektiv utifrån 

deras erfarenhet och komma närmare deras levda värld (Kvale & Brinkmann 2009:17).  

 

3.4 Urval  

 

Jag gjorde ett medvetet urval då jag valde att intervjua tre lärare som jobbade på en 

mångkulturell högstadieskola i Sverige.  Lärarna var lämpliga för min studieundersökning 

eftersom det kunde medföra ett rikare intervjumaterial. Denscombe (2009:39) menar att när 

forskaren gör ett urval grundar detta urval oftast i hans/hennes bekvämlighet. Det innebär att 

forskaren väljer det mest behagliga alternativet. Mina inklusionskriterier gick ut på att 

pedagogerna skulle ha minst tio år av erfarenhet i läraryrket och vara utbildade för att delta i 

undersökningen (Olsson 2011:112). I efterhand gjorde jag ett andra urval och det var tre lärare 

som uppfyllde inklusionkriterierna som var redo att delta i undersökningen. Jag valde därmed 

att undersöka ett begränsat antal lärares kunskap, erfarenhet och förhållningssätt utifrån en 

interkulturell utgångspunkt.  

 

3.5 Datainsamling  

 

En halvstrukturerad intervju genomfördes i december 2013 med tre pedagoger (se bilaga A). 

De tre lärarna som ingick i undersökningen var två kvinnor och en man, mellan 30-50 år med 

yrkeserfarenhet mellan 10-20 år. De intervjuade lärarna trivdes i grunden bra på sin arbetsplats 
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och med sitt jobb. Lärarna undervisade i olika skolämnen i årskurserna 7-9 och var dessutom 

utbildade. Två av dessa pedagoger hade svenskbakgrund och en med utländsk bakgrund. 

Lärarna har i den uppsatsen fått fingerade namnen Eva, Patrik och Anna. För att låta 

informanterna lyfta fram attityder och tankar intervjuades de individuellt i ett avskilt rum på 

arbetsplatsen. Informationen påbörjades muntligt för pedagogerna och sedan ställdes 

semistrukturerade frågor till undersökningspersonerna. Frågorna var korta och enkla men jag 

fick även ställa en del följdfrågor under tiden vi samtalade för att få fullständiga svar som 

möjligt (Kvale & Brinkmann 2009: 154-155). Intervjuerna pågick mellan 15-20 minuter, 

samtliga har spelats in på band och därefter transkriberats ordagrant. 

 

3.6 Bearbetning av data 

 

När jag analyserat har jag använt mig av denna metod för att tolka intervjupersonernas 

viktigaste delar/information av det jag kommit fram till. Tolkningen av resultatet har gjorts på 

ett mer övergripande sätt genom att fokusera på specifika teman och tolka resultatet i sin helhet. 

Enligt Kvale& Brinkman (2009:54) kan man ta del av intervjupersonernas upplevelser av 

verkligheten från deras egna synpunkter av det valda fenomenet.  

Intervjuundersökningen som de tre lärarna deltog i fokuserades kring interkulturellt perspektiv 

d.v.s. hur läraren anpassar sitt pedagogiska arbete i en mångkulturell skola. Denna 

forskningsintervju byggde på ett professionellt samtal i from av interaktion där kunskap 

konstrueras när två personer samtalar om ett ömsesidigt tema (Kvale & Brinkmann 2009:18). 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och har därefter transkriberats. En bearbetning av 

data gjordes för att upptäcka viktiga delar av helheter och identifiera speciella händelser som 

var relaterade till lärarnas arbete i en mångkulturellskola. Under textbearbetningen söktes, 

plockades och markerades viktiga meningar, fraser från intervjun som var relevanta för studiens 

huvudfrågor för att analysera på ett övergripande sätt.  

Tolkningsprocessen systematiserades i olika kategorier från det skrivna materialet från 

intervjuerna. Detta gjordes genom att leta efter ledtrådar från intervjufrågorna och 

informanternas svar, ju mer följdfrågor man ställde till undersökningspersonerna ju mer 

utvecklades deras svar (Olsson 2011: 180). Genom en öppen kodning och bearbetning av den 

första informantutsaga kan man fånga kärnan ur det insamlade data som avgör hela resultatet 

(Olsson 2011: 81). Efter denna process kan man gå över till nästa informantutsaga och göra en 
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jämförelse med de koder (menas begrepp, egenskaper och kvaliteter) som gjordes vid analys av 

den första utsagan som leder även till nya idéer växer fram (ibid).  

 

3.7 Etiska överväganden 

 

I enlighet med informerat samtycke som innebär att man får samtycke av 

undersökningspersonerna frivilliga deltaganden och rätten till att förklara syftet med arbetet 

(Kvale & Brinkmann 2009:87). Jag har i denna uppsats förhållit mig till dessa krav och 

redogjort för intervjupersonerna hur undersökningen kommer att genomföras. Att skydda 

konfidentialitet som jag har förhållit mig till i detta arbete innebär att undersökningspersonerna 

förbli anonyma (Kvale & Brinkmann 2009:88). 

4 Historisk tillbakablick 
 

Enligt läroplanen (2011:9–10) - 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. 

Vi lever i ett globaliserat samhälle där tekniken har minskat avståndet mellan människor. 

Kulturmöten har förekommit bland många människor över hela världen i det senmoderna 

samhället. Ändå finns det många människor runt om i världen som inte har tillgång till den 

tekniska redskapen. Att vi lever i en globaliserad värld innebär även att flöden av människor, 

utbildning och kunskap, kapital, ideologier, mediebilder har en global påverkan som t.ex 

utbytesstudenter, migranter, turister eller arbetssökande (Stier 2009:19). Forskare och politiker 

konstaterar att globaliseringen har positiva inslag som t.ex. att kulturer i världen förenas och 

fungerar bättre (Stier 2009:19–20). Globaliseringskritikerna menar att denna vision råder enbart 

hos de rika världen (Stier 2009:20). Trots att vi lever i en tid av snabba och stora förändringar 

ökar avståndet mellan människor. Det betyder att främlingsfientlighet, rasism, diskriminering 

och etniska konflikter pågår fortfarande runt om i världen(ibid).  
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Ursprungligen har interkulturell förståelse och mångkulturalitet tillämpats i ett pedagogiskt 

sammanhang. Sedan 1981 har en statlig utredning i Sverige vid namnet Språk- och 

kulturarvsutredning genomförts. Syftet med utredningen var att bidra till en förändring och 

utveckling inom hemspråk och invandrarundervisning. Det pågick en rad olika diskussioner 

kring interkulturell undervisning om hur man skulle på bästa sätt nå alla elever med olika språk 

och kulturskillnader att uppnå målen med sina studier. Samtidigt är det pedagogens och 

skolledningens ansvar att stödja eleverna med att uppfylla dessa behov. Utredningen led till att 

riksdagen fattade beslut om en interkulturell undervisning för alla skolor i Sverige. Detta beslut 

skulle även vara grunden inom utbildningsväsendet så att arbetet och metoden för en 

interkulturell förståelse skulle komma till beskaffenheter. På det sättet skulle interkulturell 

undervisning uppmärksammas samt ett ökat förståelse inom internationell medverkan som 

främjade frågor kring interkulturell undervisning (Lorentz & Bergstedt 2006:13–15) följande 

begrepp är centrala i min studie 

Monika Eklund menar att invandringen till Sverige ledde till att riksdagen fattade nya beslut 

inom utbildningssystem. I och med beslutet innefattade jämlikhet, valfrihet och samverkar för 

att uppnå målet med invandrar- och minoritetspolitik (Eklund 2003:27). I utredningen 

framställdes krav av personal att ta ansvar för kulturella möten mellan individer och olika 

värderingar inom skolansfattning. Denna skolfattning skulle leda till en utveckling inom 

samhället och en förståelse mellan majoritet och minoritet. Denna förändring skulle bidra till 

en förbättring inom interkulturella förändringar i skolan och samhället. Skolpersonalen skulle 

därför ingå i en fortbildning för att kunna utveckla eleverna ett demokratiskt samhälle. Därför 

är lärarens förhållningssätt viktigt (Eklund 2003:33–34). 

 

5. Centrala begrepp 

 

5.1 Kulturbegreppet 

 

Definitionen av begreppet kultur är mångtydigt. Stier (2009:25) menar att det finns fyra ”typer” 

av kulturbegreppet, dessa beskrivningar ger en möjlighet att förstå vad en kultur är. Den första 

kulturbeskrivningen är beteendemässiga som förklarar människans handlingar och händelser. 

Beteenden och handlingsmönster i den beteendemässiga definitionen utgör en viss kultur som 

t.ex hälsningsceremonier eller ansiktsuttryck (Stier 2009:27).  I den funktionalistiska 

kulturbeskrivningen menar Stier att kultur är ett socialt system som består av en mängd sociala 
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funktioner i samhället som till exempel normer, handlingsmönster, lagar och regler (ibid). 

Forskare inom den funktionalistiska inriktningen studerar människans beteende på 

samhällsnivå för att förstå varför vissa människor beter sig som de gör blir en centralfråga 

(ibid). I den kognitivistiska beskrivningen (”tankemässiga”) vill man förstå vad som pågår i 

människans medvetande (Stier 2009:28). Den sista kulturbeskrivningen är symbolistiska där 

man studerar resultatet av ett samspel mellan inre och yttre processer till exempel det som 

kommer till uttryckssätt i symboler, innebörder och meningar (Stier 2009:28–29). Utifrån den 

funktionalistiska beskrivningen kommer jag att diskutera om i min uppsats eftersom den formen 

av kulturen beskrivs utifrån samhällsnivå och skolan är spegeln av samhället. Och även den 

kognitiva beskrivningen som utgör individens självuppfattning hur den tänker och agerar.  

 

5.2 Mångkulturell och mångkulturalism 

 

Inom EU sker en ständig förändring av nationalstatens angelägenheter och en föränderlig 

uppfattning om nationalism samt nationella identiteten. Det innebär att nästan alla Europeiska 

stater har blivit mer multietniska Lahdenperä (2008:15). Även Sverige ses som mångkulturellt 

och multietniskt, eftersom invandandringen ökade samt svenskar som bor utomlands som för 

med sig ”internationella vindar” (ibid). Som konstaterats ovan tyder på att vi lever i en 

globaliserad och internationaliserad värld (ibid). Mångkulturalism anses vara en situation i en 

mångkulturell skola eller ett mångkulturellt samhälle där individer med olika kulturella 

bakgrunder möts. Detta till skillnad från begreppet interkulturell som betecknas som en 

handling eller rörelser bland människor. Dessa två definitioner av begreppen sammansluter 

varandra i den meningen att i ett mångkulturellt tillstånd, till exempel en skola, behövs en 

pedagogisk interkulturell undervisning och man åstadkommer detta genom en interkulturell 

förståelse hos skolledningen (Lorentz & Bergstedt: 16-17). Lahdenperä (2008:16) menar att 

begreppet mångkulturalism har politiska syften. Ljungberg (2005:106) tycker att begreppet 

mångkulturalism relateras främst till skolvärlden. Ljungberg förklarar begreppet 

mångkulturalism där ordet kultur som är i centrum länkas till mång – (eller multi -) som innebär 

att flertal olika kulturer är representativa på en plats (ibid).  Konstruktionen mångkulturalism 

innehåller ändelsen -ism som tyder på en ideologisk anknytning (ibid). I samband med 

integrationspolitiska program formulering uppkom begreppet mångkulturalism. Idén om 

Integration uppstod först i den nordamerikanska kontinenten och har senare förts vidare till 

Europa (ibid). Vidare har begreppet en stor betydelse i utbildnings- och skolvärlden. Termen 
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tillämpas främst för att kunna förstå och tolka idén om en mångkulturell skola (Ljungberg 

2005:107). Begreppet den mångkulturella skolans uppfattningar uppdelas till fem olika 

politiska idéer: 1) konservativ mångkulturalism: idén bygger på att alla samhällsmedborgare 

ingår i en hegemonisk kulturform som innefattar medelålders vita män och högtuppsatta 

personer. Denna samhällsmodell ger utrymme till dessa människor rätten att yttra sig om att 

definiera vad demokrati är, vad den allmänna kulturen innehåller, vad kunskap är samt vad det 

bästa är för alla samhällsmedlemmar (Ljungberg 2005: 107). 2) Liberal mångkulturalism: 

denna ideologiska utgångspunkt uttalar sig för den enskilde individens likhet med andra. Vi är 

alla lika oavsett kön, ras, ålder, sexualitet och klassbakgrund. Eftersom vi är alla lika innebär 

att vi alla kan konkurrera om olika status i samhället (Ljungberg 2005:107–108). 3) Pluralistisk 

mångkulturalism: denna begreppsdefinition av mångkulturalism liknar den liberala idén men 

skiljer sig från tanken att vi är alla lika. Pluralistiska synsätt har sin fokus på ”olikhet” än den 

liberalistiska ideologin. Med det menas att det pluralistiska perspektivet strävar efter anta så 

många olikheter som möjligt t.ex. i ett företag som bör göra insats på att öka olikheter bland sin 

personal oavsett kön, sexualitet, etniskbakgrund, ålder och social. Idén om olikheten ses som 

ett värde i sig. Kritik mot både liberalismen och pluralistiska perspektiv kommer inte till stånd 

i verkligheten. Studier har bevisat inför lagar är inte alla lika och att den liberala- pluralistiska 

idén om mångkulturalism är bara en idé som döljer faktiska orättvisor. Vidare menar Ljungberg 

att ”de existerande normerna och maktstrukturerna utmanas inte, utan istället läggs ’olikheter’ 

endast på som en polish eller som ett alibi” (Ljungberg 2005:107–108 ). 4) 

vänsteressentialistisk mångkulturalism: som kritiker försöker denna ideologi påpekar 

problematiken kring mångkulturalism och identitetsskapande. Kritiken pekar ut brister i detta 

synsätt att ta hänsyn till kulturella skillnader och kulturella bakgrund eftersom de anser att 

kulturer är föränderliga och att de inte varar för evigt. Vänsteressentialister tycker att 

dominerande kulturer är dåliga och marginaliserade/utestängda kulturer är bra (Ljungberg 

2005:108).  5) Den kritiska formen av mångkulturalism: Strävar efter en kamp mot samhällets 

sociala orättvisor och att en utvecklad samhällsstruktur för social rättvisa borde ses som ett mål 

att eftersträva. Svårigheten inom denna kritiska form av mångkulturalism är att förändra 

strukturer som har varit en del av oss blir svårt att blockera oss ifrån. Ljungberg menar att det 

är svårt att praktisera dessa förändringar i verkligheten. Ljungberg anser att självkritiken & 

självreflexivitet borde tydliggörs i utbildningssyfte och inom skolan för att öka möjligheten att 

utveckla en förändring på ett personligt- och professionellt plan (Ljungberg 2005:108–109). 

Begreppet mångkulturalism och mångkulturell kommer att användas då jag förklarar skolan 
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som en mångkulturell arbetsplats. Inom mångkulturalism har intervjulärarna en liberal grundidé 

om individers likhet som nämns i uppsatsen.  

 

5.3 Interkulturell 

 

Ordet ”inter” kommer från ett interaktionsmönster där mötet mellan individer med olika 

etnicitet sker och skapar en ömsesidig kontakt.  Relationen och samspelet mellan två olika 

individer från olika kulturer sker via en interaktion. Härmed riktar man sig på begreppet kultur 

utifrån olika sociala strukturer, värderingar och beteenden än bara konst och litteratur enligt det 

traditionella humanistiska definitionen av kulturbegreppet (Lorentz & Bergstedt 2006:16–17). 

Begreppet kommer jag att använda för att beskriva lärarnas interkulturella förhållningssätt i 

detta arbete. Med det menar jag hur de förhåller sig i sitt pedagogiska arbete utifrån ett 

interkulturellt arbetssätt. 

 

5.4 Identitet 

 

Begreppet identitet har en annan innebörd än vad den gjorde tidigare inom vetenskapen som till 

exempel klasstillhörighet som konstruerade föreställningen om identitet. Lorentz & Bergstedt 

(2006:41) menar att även genus, etnicitet, ”ras”, nation, språk osv betonar begreppet identitet. 

Men genom denna kategorisering bildas en klasstillhörighet som skapar högre och lägre klasser 

i samhället och hierarkier. På senaste tiden har det varit en del diskussioner om begreppet 

identitet och hur det gemensamma kulturarvet medför en trygg identitet.  Identitets begrepp 

tillämpas när man gör skillnad på andra och sig själv. När två kännetecken jämförs om sina 

likheter och skillnader handlar det om identitet. Sortering och indelning av olika företeelser 

kategoriseras i samband med filosofiska eller sociologiska förutsättningar. Forskarna menar att 

människan genom sitt tänkande skapar en uppfattning om sig själv. Genom en social 

konstruktion och socialisation har människan skapat många identiteter än bara en. I min studie 

där framkommit resultaten avsnittet betydelsen av elever med utländsk bakgrund upplever 

dubbla identiteter. Identitets begrepp kan användas i större sammanhang; på individnivå, 

gruppnivå och samhällsnivå. Som upprättar skillnader och likheter i samhället. Eftersom 

identiteter konstrueras kan man medvetet hitta likheter och skillnader hos individer (Lorentz & 

Bergstedt 2006:41–46). Identitet är ett viktigt begrepp i dagensskolor, hur eleverna uppfattar 
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sig själva och hur lärarna identifierar eleverna i enlighet med dess kulturella eller religiösa 

bakgrund säger mycket om hur läraren förhåller sig i sitt interkulturella pedagogiska arbete.  

 

 

 

 

6. Teorier och tidigare forskning 

 

 

6.1 Interkulturell kompetens  

 

Lorentz & Bergstedt(2006: 121) framlägger en utvecklingsmodell se figur 1 där den förklarar 

en utveckling mot en interkulturell kompetens. Denna form av utvecklingsmodellen presenterar 

författarna i form av sju olika stadier som ingår i de etnocentriska och etnorelativa stadier. Syftet 

med den är att förklara hur man kan gå tillväga för att kunna utveckla en interkulturell 

kompetens. Modellens skapande är på ett ungefär grundad på erfarenheter och bakgrunder från 

USAs samhälleliga perspektiv. Benämningen interkulturell kompetens bygger på att ha 

förmåga att kunna kommunicera interkulturella förhållanden samt att kunna förhålla sig till en 

mångfald av kulturella sammanhang. Detta kommer förklaras utifrån Lorentz 

utvecklingsmodell för hur man ska uppnå en interkulturell kompetens mer djupgående. Lorentz 

förklarar och menar att genom att övergå från ett etnocentriskt stadium till ett etnorelativt 

stadium leder till en interkulturell kompetens. Först när man har uppnått alla stadier kommer 

denna utveckling bidra till förståelse för en kulturell identitet, kulturell pluralism, interkulturell 

sensitivitet, interkulturell medvetenhet och interkulturell kompetens (Lorentz & Bergstedt 

2006:120- 122). I det första etnocentriska stadiet beskrivs tre olika faser: kulturförnekande som 

utgörs av de som aldrig upplevt kulturella skillnader (Lorentz & Bergstedt 2006:123). I försvar 

stadiet framställs främst uttrycket ”vi och dem” som förklarar ett beteende för att försvara sig 

själv mot ”de andra” t.ex att ”de andra tar våra jobb” (ibid). Inom det etnocentriska stadiet kallas 

det sista stadiet för acceptans där försöker man att komma i kontakt med människor med annan 

kulturell, etnisk eller religiös bakgrund (Lorentz & Bergstedt 2006:124). Möten i det stadiet 

sker på t.ex. arbetsplatser, idrottsklubbar, i skolan eller på universitet. I det stadiet tolkar man 
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andras beteenden och värderingar som konstiga men att man bedömer inte någon för det 

(Lorentz & Bergstedt 2006:125). 

De tre första stadierna är etnocentriska eftersom det beror mycket på att man förklarar, 

definierar och ser på andra kulturella skillnader och uppfattningen om sin egen kultur blir 

väldigt central när det gäller att uppfatta verkligheten. Detta till skillnad från den etnorelativa 

stadium där ens kultur blir erfaren i relation till alla andra kulturer och en kontext av en värld 

full av skilda kulturer.  Ju mer man är i möten med/av andra kulturer och får erfarenheter av 

olika kulturer ökar möjligheten till en ökad interkulturell kompetens i olika situation (Lorentz 

& Bergstedt 2006:122). 

Inom det etnorelativa stadiet utgör begreppen reflektion, utbildning och bildning-integration en 

utveckling och förändring mot en interkulturell kompetens. Dessa benämningar förklarar ett 

tillstånd av acceptans gentemot andra kulturer, att man accepterar kulturella skillnader (Lorentz 

& Bergstedt 2006:125). I stadiet reflektion blir man medveten om sin nyfikenhet på det konstiga 

som i sin tur leder till att man reflekterar och bearbetar över sina tidigare synpunkter och 

handlingssätt (ibid). Inom det stadiet skaffar man sig en form av interkulturell sensitivitet och 

upplever en form av kulturell empati (ibid). De två sista stadierna är utbildning och bildning-

integration. Där utbildning för en interkulturell pedagogik anses vara en av de viktigaste faserna 

i denna utvecklingsmodell. I denna kategori hör till mångkulturellskolutveckling, 

kommunikation, interkulturell undervisning, föräldrasamverkan, samt ”disciplin & kärlek” för 

att kunna förändra eller utveckla en interkulturell lärandemiljöer (Lorentz & Bergstedt 

2006:126). I det sista stadiet sker en utveckling mot interkulturellkompetens där den 

individuella integrationen utvecklas som gör en skillnad mellan interkulturell medvetenhet och 

interkulturellkompetens (Lorentz & Bergstedt 2006:129). Bildning enligt Bernt Gustavsson 

(1994) menar Lorentz & Bergstedt (ibid) där kunskapen blir integrerad i personligheten. Denna 

utvecklingsmodell se fig. 1 enligt Lorentz och Bergstedt (2006:131) är inte ett slutligt mål hos 

individen men att interkulturell kompetens skall fortsätta att utvecklas hos individen som ska 

känna en fortsatt och ständig förändring i sin tillvaro (Lorentz & Bergstedt 2006:131). 
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Fig. 1 Utveckling mot interkulturell kompetens (Lorentz & Bergstedt 2006:131). 

Jonas Stier beskriver i sin bok kulturmöten, en introduktion till interkulturella studier, hur man 

bemästrar kulturmötets utmaningar. Det krävs ett interkulturellt samspel med förutsättningar av 

öppenhet, nyfikenhet och förståelse för andra kulturer och för den egna kulturen. Med öppenhet 

och nyfikenhet kan anses som attityder men förståelse däremot krävs en interkulturell 

kompetens menar Stier. Förmågan att kommunicera på ett effektivt och passande sätt i olika 

kulturella situationer är en beskrivning av en interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens 

kräver därför färdigheter, motivation och kulturkunskap för att hantera olika situationer i 

samband med olika kulturmöten. Vidare menar Stier att när man är en interkulturell kompetent 

person lyckas man att undvika missförstånd mellan mötet med människor från en annan kultur. 

Interkulturell kompetens delas in i tre olika former: innehålls, -process- och diskursiva 

kompetenser (Stier 2009:151).  Dessa former av kompetenser som beskrivs ovan kommer jag 

att tillämpa för att analysera intervjupersonernas utsagor för att påvisa hur man kan som 

pedagog utveckla sina interkulturella kompetenser.  

 

6.2 Interkulturell pedagogik  

 

Efter 1980-talet i Sverige utvecklades begreppet interkulturalitet som ett ämne skriver Pirjo 

Lahdenperä i sin bok om interkulturell pedagogik i teori och praktik (2004:11). Vidare menar 

hon att interkulturell undervisning och kommunikation betraktades som en lösning på 

problemet med att umgås över kulturgränser i samband med utökad invandring (ibid). Enligt 

riksdagsbeslutet 1985 som genomförde beslutet om att benämningen interkulturell skall 
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betraktas och utmärkas i undervisningen i alla skolformer (ibid). Termen interkulturell ska 

betraktas som ett förhållningssätt som ska präglas i skolansämnen och skolansverksamhet 

(ibid). Begreppet interkulturellt perspektiv tyder på en process och arbetssätt som tillämpas i 

pedagogiska sammanhang (Lahdenperä 2004:15). Termen innefattar ömsesidig respekt, 

tolerans, jämlikhet och socialrättvisa som ett mål att sträva efter (ibid). För att uppnå målet med 

processen krävs att man lär sig att förstå hur stereotypa, fördomar, rasism, diskriminering och 

sociala orättvisor påverkar vår kommunikation med den sociala omgivningen (ibid). 

Interkulturell pedagogik har kulturella perspektiv som står i centrum till skillnad från en 

akademisk pedagogik (Lahdenperä 2004:35).  Lahdenperä resonerar kring relationen mellan 

läraren och eleven, där eleven genom en aktiv handling via en språklig interaktion med ”den 

andre” konstruerar sin kunskap i en socialisationsprocess (ibid). Jag kommer att använda 

begreppet interkulturell pedagogik av samma anledning som jag förklarade i den första teorin. 

Interkulturell pedagogik är också en utväg för lärarna att skaffa sig för att kunna hantera 

kulturella skillnader. Det vill säga att både interkulturell kompetens och pedagogik är 

tillvägagångssätt som bidrar till förståelse för det interkulturella arbetet i en mångkulturellskola.  

 

6.3 Tidigare forskning 

 

Kjell Härenstam diskuterar i sin bok Kan du höra vindhästen? religionsdidaktik – om konsten 

att välja kunskap (2000) om att lärarens val spelar en stor roll hur han/hon väljer kunskap och 

att lägga tonvikten på värderingarnas roll i valet. Han menar att lärarens uppdrag i det fallet är 

att organisera och göra urval utifrån läroplanen och kursplanerna. Kunskapsurvalet som sker i 

skolan av religionsämnet har tydliga linjer av både fakta och värderingar över hur man beskriver 

religion och kultur. Därför diskuterar han didaktiska följder i sin bok och menar att värderingar 

kommer oavsett och att det strider mot läroplanen (Härenstam 2000:5-6). 

 Han menar vidare att när lärare gör urval av ett specifikt område att undervisa om, ska hon 

även ha ett motiv bakom det. Vilka och varför en viss kunskap ska man förmedla om/lära 

om/presentera om. Härenstam diskuterar denna problematik i sin bok och väljer ett specifikt 

kunskapsområde, den tibetanska buddhismen. Härenstams utgångspunkt för sin undersökning 

är hur den tibetanska buddhismens representeras i lärobokstexter beror mycket av 

kulturklimatet och världsbilder utifrån ett västerländskt perspektiv både när det gäller hur 

kunskap produceras och fastställs. Därför använder han sig av läroböcker i kronologisk ordning 
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med avseende på utgivningsår, läromedel som är givna mellan 1970 och 1990-talet. Härenstam 

gör en jämförelse mellan läroböckernas presentation och samtidigt kopplar dessa till vad 

tidigare har skrivits om Tibet, dess religion och kultur (Härenstam 2000:78). Härenstam 

kommer fram i sin undersökning att den tibetanska buddhismen inte tar särskilt stor plats i 

läroböckerna som han har undersökt. Buddhismen däremot beskrivs mycket om i 

religionskunskaps böcker för alla stadier (Härenstam 2000:109). 

En studie utförd av Monica Eklund som menar i sin doktors avhandling, Interkulturellt lärande, 

intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början (2003) för att leva i ett 

demokratiskt och mångkulturellt samhälle bör individen skaffa sig kunskaper om olika kulturer 

och hur man handskas med dem. Det krävs mål och mening för att skapa ett interkulturellt 

lärande i det sammanhanget. Hennes syfte med sitt arbete är att analysera och beskriva på vilket 

sätt det interkulturella synsättet kommer till uttryck i statliga utredningar, regeringens 

propositioner samt i grundskolans styrdokument, organisation och undervisning samt 

undersöka om förstärkande socialisation, och därmed interkulturellt lärande, möjliggörs hos 

elever i årskurs 9 (Eklund 2003:5–20). 

Vanja Lozic skriver i sin avhandling, Historieundervisnings utmaningar (2011) om 

historieämnet som måste anpassas till det föränderliga samhället. Lozic har gjort intervjuer med 

trettio sex gymnasieelever från Malmö där undersökningen visat att eleverna anser att 

historieförmedling av andra länder som de identifierar sig med nämns för lite i historieämnet. 

Förmedlingen av historieämnet har mer fokus som ligger på det västerländska perspektivet 

(Lozic 2011:72–73). 

Lozic hävdar att man ska arbeta in ”världshistoriskt perspektiv” för att anpassa historieämnet 

till det mångkulturella samhället för elevernas intresse för föräldrarnas födelseländer. Han 

menar att det är ett sätt att lösa problematiken kring västeurocentrism (Lozic 2011:79). Lozics 

intervjuer av dessa elever har olika resonemang kring förmedling av historieämnet. Vid sidan 

av den gemensamma historia som samtliga elever läser bör en individuell arbetsuppgifter som 

förslag genomföras för elevers etniska intressen anser Lozic (2011:82–84). 

En annan forskning gjordes av Ulla Lundgren (2002), interkulturell förståelse i 

engelskundervisning – en möjlighet. Lundgren belyser problematiken kring interkulturell 

förståelse och menar att skolans undervisning i främmande språk har ändrats sen sextiotalets då 

frågan om hur man på bästa sätt skulle lära ut språk till eleverna. Lundgren beskriver 

interkulturell förståelse som en förmåga att förstå att människor uppfattar världen på olika sätt 
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(Lundgren 2002:13). Lundgren har gjort en undersökningsintervju av tio språklärare och syftet 

med denna empiriska undersökning är hur språklärare kan utveckla en interkulturell förståelse 

i engelskundervisning (Lundgren 2002:13). Undersökningsintervjuer kopplas till de teoretiska 

delarna samt frågeställningarna där lärarna berättar om sin sociala praktik i språkundervisning. 

Lundgren menar att språkundervisningen påverkar lärarens arbete utifrån samhällssyn, 

människosyn men också från deras personliga erfarenheter (Lundgren 2002:163). Med hjälp av 

intervjuer, där det empiriska materialet illustrerar tio språklärares synpunkter och teoretiska 

utgångspunkter inom kulturdidaktiken har Lundgren har utvecklat en interkulturell förståelse 

som en viktig bildningskomponent i ett internationaliserat samhälle. Det har visat sig i 

avhandlingen på några dåliga och goda förutsättningar i engelskundervisning, vad som gäller 

att utveckla interkulturell förståelse i grundskolan. (Lundgren 2002:253–255) 

Caroline Ljungberg (2005) skriver i sin avhandling om den svenska skolan och det 

mångkulturella- en paradox? Med syftet att synliggöra skolans värderingar. Avhandlingens 

övergripande problemformulering är hur den svenska skolans uppdrag och samhällsroll 

gestaltas i ett mångkulturellt sammanhang. Hon fokuserar främst på tre områden; skolan som 

värde- och normförmedlare, den mångkulturella skolan samt skolans lokalisering i tid och rum. 

I Kapitel fem talar Ljungberg med några rektorer kring den mångkulturella skolan och hon 

menar att alla de har en liberal grundidé om att alla människor är lika värda, men samtidigt 

kategoriseras de efter etnisk tillhörighet. Denna tankeställning blir problematisk menar 

Ljungberg i förhållande till den mångkulturella skolan i resonemangen uppstår därför en 

paradox.  

Olga Dysthe (2005) skriver i sin bok dialog, samspel och lärande om språket och 

kommunikationens viktiga roll för lärande och kognitiv inlärning. Boken syftar till att främja 

lärande i olika sammanhang genom att få insikt och förståelse kring samspelsprocesser. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande menar Dysthe (2005:41) att språket och 

kommunikation bär på värderingar och placerar individen i en kulturell och historisk tradition. 

Därför kan språket och kommunikationen fungera som en länk mellan kultur, interaktion och 

individens tänkande som ger tillgång till en kulturell mångfald (Dysthe 2005:47–48). De 

flerspråkiga eleverna kan utnyttja sitt språk, kultur och erfarenhet som tillgång för att träda in i 

den nya kulturen.  

Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz beskriver i Möten i mångfaldens skola, interkulturella 

arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar (2010) en utveckling i skolundervisningen av 
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interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola. Syftet med boken är att utveckla, 

förbättra och stimulera den mångkulturella skola. Målet är att lärarna skall kunna utveckla sina 

kunskaper kring interkulturell pedagogik och didaktik.  

I boken kultur som verktyg (2007), diskuterar Bengt Spowe olika frågor kring hur ett 

interkulturellt förhållningssätt kan se ut. Spowe (2007:17–18) beskriver i sin bok om hur 

skolpersonalen kan samarbeta för att motverka rasism och diskriminering genom att ”lära bort” 

allt som har med främlingsfientlighet att göra. Han menar att rasism ses som en teori och att 

diskrimineringen är hur rasism praktiseras i verkligheten. Spowe (2007:11–13) anser att det 

finns en skillnad mellan en interkulturell pedagogik och ett interkulturellt förhållningssätt. Att 

man inte skall uppfatta interkulturell pedagogik som ett ämne utan som ett förhållningssätt som 

skall praktiseras i skolundervisningen/ämnen.  

7.  Resultat  

 

Resultaten nedan följer första och andra studiens frågor för att belysa lärarnas förhållningssätt 

och strategier i den mångkulturella skolan. 

7.1 Interkulturella förhållningssätt 

 

Andra länders skolkultur ser inte alls ut som den gör i Sverige. Det kräver att lärarna i sitt arbete 

visa förståelse och respekt för den enskilde eleven. Eva menade att det handlade mycket om 

individualisering i undervisningen för elevers olika svårigheter. Eva menar att lärarna blir 

tvungna att anpassa undervisningen efter individens olika behov. Att ta hänsyn till deras 

kulturella bakgrund kan man utnyttja sig av olika strategier och hitta det som ligger nära hjärtat 

påstår Anna som har en nykommen elev från Thailand.  

 

Att de får berätta om sina upplevelser och sin kultur för att något som ligger nära hjärtat och 

prata om det på engelska för de har inte svenskan med sig fullt ut (Anna). 

 

Eva poängterar att det inte är nödvändigt att ta med sig kulturen i varje undervisningsmoment 

däremot i ämnen som samhällskunskap och historia kan man ta fördel att man har levt i en 

annan kultur. Annars är det via utvecklingssamtal man lär känna eleverna bättre. Det kan finnas 

speciella situationer där man kan behöva att prata med föräldrarna om och förklara hur vi ser 

på det.  
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Det handlar om flickor inte får dansa alltså och, då får man sätta sig och prata med föräldrarna och 

förklara hur vi ser på det (Eva). 

 

För Patrik är det vardagliga arbetet som gäller och menar att genom diskussioner försöker han 

ifrågasätta eleverna om de har uppfattat olika föreställningar rätt. Han lägger inte upp sina 

undervisningsmoment på ett särskilt sätt. Patrik, Eva och Anna var inte bekanta med begreppet 

interkulturell pedagogik men att de hade hört talas om det. De förknippade begreppet med 

mångkulturalitet och efter att jag upplyste de om begreppets innebörd blev svaren olika. 

 

Det finns ju många utvecklingsområden inom skolan som man inte, det är bara skolan som ska 

ändra sig men lärarna i skolan får ingen fortbildning på det (Eva). 

 

För mig är det piece of cake jag vet exakt hur det är att komma till ett nytt land… jag kanske 

använder andra strategier än vad mina svenska kollegor gör när de undervisar (Anna). 

 

I ovanstående citat hävdar Anna att hennes kulturella bakgrund kan vara en styrka att ha med i 

undervisningen. Hon ogillar den traditionella undervisningsformen och föredrar en variation. 

Hon skriver även en avhandling i Göteborg om hur man kan ge feedback för språkutveckling 

hos eleverna. Både Patrik och Eva ansåg att på Betaskolan arbetar man väldigt bra med att 

hantera olika konfliktsituationer hos invandrarelever. Eva menade att man tar alltid 

personligheten in i jobbet. 

 

Enligt Anna behöver man omvärdera sitt arbetssätt som pedagog när man har ett mångkulturellt 

klassrum. I sitt arbete som svensklärare poängterar Anna vikten av språket som instrument för 

eleverna att bygga upp sin identitet och integreras med det svenska samhället. Betydelsen av 

modersmålet är lika viktigt som det svenska språket för att assimilera sig med. Faktum är att 

dessa elever bor på segregerade områden som ställer höga krav på lärarnas förmågor att 

anstränga sig för att skapa en integrativ -och instrumentell motivation för språkinlärning hävdar 

Anna.  

Det är det fallet hos många våra elever har ett halvt språk i både språken, inget språk är fullt 

utvecklat. Föräldrar lever i sin egen bubbla längtar till det gamla landet… eleverna får nästan inta 

en ny roll i skolan, här får jag vara mig själv men inte hemma. Möjligheter är att man verkligen 

får prägla sina elever och pusha de och väcka de här inre motivationen och att lyckas (Anna). 

 

Eleverna får lägre förhoppningar i livet eftersom de inte anser att de är en del av det svenska 

samhället. Detta påverkar dock deras självkänsla och inre motivation. Eleverna har en ambition 
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att integrera i skolans ämnen och utveckla sina förmågor. För att uppfylla det krävs av lärare 

att motivera eleverna att fatta beslut. Men att många av de eleverna saknar stöd hemifrån.   

 

Jag hade ett gäng elever som alla var av invandrarbakgrund, ingen utav dem var godkända i engelska. 

Väldigt tufft gäng. Det tog mig en hel termin och vända den här attityden det var en ständig konflikt. 

Jag fick oftast höra dra åt helvete. Sen till våren klarade alla elever sina betyg i engelska. Då visade 

att det inte var oförmåga hos de att nå målen utan snarare de fick göra som de ville (Anna). 

 

Skolan ska uppfostra en demokratisk anda hos eleverna, kulturella konflikter försvårar 

demokratiuppdraget i skolan. Rasismen är ett problem även mellan invandrargrupper säger Eva 

under vårt samtal.  

 

Det är ju om man snackar rasism så finns det ju invandrare med invandrargruppen. Samtidigt så är 

det skolan som ska uppfostra en demokratisk anda och att man ska förstå att det är så man ser på man 

ser på det (Eva). 

 

 

 

 

7.2  Att arbeta på en mångkulturell skola 

 

Patrik, Anna och Eva definierade innebörden av en mångkulturell skola som ett samspel, en 

kombination av olika kulturer, blandning och människor med olika förkunskaper. 

Jag tänker så här där alla sorters människor samspelar och träffas och liksom vad ska man säga 

man skapar extra plus (Eva). 

Vidare menade en del av informanterna att arbetet på en mångkulturell skola innebär en 

rikedom av lärdomar. En annan menade att mötet med andra barn från olika kulturer har 

utvecklat henne som människa. Att man får olika syn på saker och ting som man inte kände till 

själv. Sammanfattningsvis hade pedagogerna en positiv inställning till arbetet på den 

mångkulturella skolan även när arbetet var utmanande. Arbetet kan ibland uppfattas utmanande 

men det är viktigt att reflektera över olika situationer för en utveckling poängterade Eva. Anna 

som hade även en utländsk bakgrund menade att elever med en annan kulturell bakgrund och 

värderingar kan ha svårt att anpassa sig till svenska normer och regler. Hon hade även erfarenhet 

av att reflektera över vad eleverna hade för förkunskaper och uppfattningar. En kombination av 

den svenska kulturen och den egna i undervisningen kan lösa många svårigheter. Det kan vara 
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en möjlighet för eleverna att skapa en förståelse & respekt för andra kulturer. Anna ser sin 

kulturella bakgrund som en styrka då hon diskuterar olika kulturella skillnader med sina elever.  

Jag har invandrarbakgrund, jag flyttade till Sverige som en sextonåring. Det eleverna går igenom 

känner jag igen… ta hänsyn och lära om den svenska kulturen och kulturbegrepp, även om man 

har en annan religion hemifrån och en annan bakgrund hemifrån, det ska inte behöva kollidera 

vilket det i många fall man märker vilka värderingar man har med sig hemifrån… att tänka på en 

kombination av båda… det är viktigt att ha med i undervisningen (Anna). 

Arbetet på en mångkulturell skola har både möjligheter och svårigheter hävdar Patrik, 

svårigheten kan uppstå när man ska ta upp vissa känslor. I ämnet religionskunskap har man 

hamnat i diskussioner, konflikter, missuppfattningar har uppstått bland elevers föräldrar. Hans 

påstående konstrueras kring möten som visar på kulturkrockar av elevernas föräldrars etniska 

bakgrund. En annan svårighet med vad Patrik upplever med arbetet på den mångkulturella 

skolan är att förstå föräldrars sätt att tänka kring att acceptera andra religionsuppfattningar.   

 

När vi t.ex. åkte till Auschwitz att det har kommit föräldrar som inte tycker detta är bra och då får 

man prata om det. Och så religionen har hamnat i diskussioner där elever har blivit polisanmälda 

av andra elevers föräldrar beror på olika konflikter. Att man försöker vinkla in det, det är inte svart 

eller vitt, det finns mycket mitt i emellan (Patrik). 

 

Patrik talar om att när han tidigare arbetade på en landsortsskola med elever med 

svenskbakgrund. Han upplevde att arbetet på förra skolan och den nya skolan skiljer sig på det 

sätt att stämningen var lugnare på den förra än den mångkulturella skolan som är mer högre i 

tak.  

  

Är du svenskare jätte mycket inbundna det blir lugnare än mångkulturell det är mer högre i tak. 

Skulle man uttrycka det (Patrik). 

 

Lärarna finner det intressant att jobba på en mångkulturell skola. Eva och Anna menar att man 

måste fortsätta att jobba med den interkulturella pedagogiska frågan i skolorna utifrån ett 

samhällsperspektiv eftersom skolan är spegeln av samhället. Personer från andra kulturer borde 

ses som kunskap & hjälpmedel men att man måste kunna vara tillmötesgående och villig att 

samarbeta. En konkret fortbildning finns inte inom mångkulturalism som en pedagogisk utväg. 

Samhället har mycket att jobba med för att utveckla lärarkompetens och skapa förförståelse för 

elever med annan kulturell bakgrund.   
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Patrik upplever det pedagogiska arbetet på den mångkulturella skolan som en utmaning och ser 

möjligheter snarare än hinder.  

Man hamnar i många bra diskussioner… nu när man har pratat om religion så har många elever 

som kommer från Iran, Irak, Libanon, man får en annan vinkel av olika saker man får det som 

man matas i tidningar och läroböcker … för de besitter större kunskaper än mig jag har fakta 

kunskaper, islam, men de besitter på verkligheten så att säga (Patrik). 

På en mångkulturell skola där många elever med olika etniciteter möts krävs att lärarna har en 

bredkompetens för att kunna handskas med dessa unga människor menade Eva.  För hennes 

långa yrkeserfarenhet har den svenska skolan förändrats i takt med invandringen.  

När vi fick nytt uppdrag om att det skulle komma fler barn från andra kulturer så fick vi ändra vårt 

sätt att tänka bemötande och lite upplägget men självklart ställdes det andra krav men det var 

väldigt lärorikt för oss (Eva). 

Kraven har inte varit höga för Annas arbete och kompetens när hon började arbeta på 

Betaskolan. Anna som svensklärare med utländsk bakgrund hävdar att hon har en kulturell 

kompetens och att hennes härkomst har en stor betydelse i det mångkulturella klassrummet. 

Anna menar att hon kan dra nytta av sin kultur genom att låta eleverna plocka det bästa ur den 

svenska kulturen och kulturen som de är uppväxta med.  

Kulturen de är uppväxta ifrån föräldrarna och hur man vuxit upp i Sverige vilka traditioner och 

seder man kan koppla… sen har jag lite plus i kanten med den bakgrunden jag har. Att många 

gånger så jag säger saker till elever och de köper det. Men kanske med en svensk kollega hade 

sagt det så hade hon/han hamnat i en konflikt. Jag tar ett exempel, jag hade en elev som sa: du 

säger så till mig bara för att jag är blatte, då sa jag dah vakna jag är själv en blatte. Då börjar han 

skratta. Det är lite så (Anna). 

Patrik har tidigare arbetat som lärare på en landsortsskola och majoriteten på den skolan bestod 

enbart av svenska elever.  Skillnaden här blir då att på Betaskolan har föräldrakontakten varit 

lite annorlunda menar Patrik. Kulturella skillnaderna blir tydligare när föräldrarna har 

språksvårigheter men att föräldrarna är väldigt nöjda med att deras barn får skolgång. Föräldrar 

med invandrarbakgrund har en annan syn på läraren än de svenska föräldrarna som ifrågasätter 

lärarna väldigt mycket. Invandrarföräldrar saknar oftast kunskaper om hur skolsystemet i 

Sverige fungerar.  

Språkbristningar, missuppfattningar, föräldrarna är jätte tacksamma här, skulle tänka mig det 

skulle inte varit likadant på en annan skola, föräldrarna skulle ställa mycket högre krav. Det kan 

bero på att komma som en ny och inte kunna språket och så ska man lära sig fakta ämnen som 

finns i skolansvärld man kanske är bara nöjd att eleverna får komma hit och få skolgång (Patrik). 
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8 Analys  
 

Med de redovisade resultaten ovan ger en bredare bild av lärares arbete utifrån ett interkulturellt 

perspektiv samt vilka svårigheter och möjligheter det finns med arbete på en 

mångkulturellskola. Resultaten kommer härmed att analyseras, tolkas och sättas i relation till 

arbetet på en mångkulturellskola utifrån interkulturell pedagogik, lärares kompetensutveckling 

och identitetskapade. Dessa begrepp är väsentliga för min studie. När jag analyserar använder 

jag mig utav tre litteratur som presenterar interkulturellt perspektiv och framlägger 

utvecklingsmodell där Lorentz & Bergstedt (2006), Jonas Stier (2009) förklarar en utveckling 

mot en interkulturell kompetens och interkulturell pedagogik och Pirjo Lahdenperä (2004) .  

8.2 Interkulturella förhållningssätt 

 

Lärarnas förhållningssätt till eleverna är viktigt eftersom varje barn oavsett etnisk bakgrund 

skall accepteras och uppmärksammas. I det sista stadiet inom etnocentriska stadiet försöker 

man komma i kontakt med personer från andra kulturer det innebär att man inte undviker längre 

möten med andra kulturer menar Lorentz & Bergstedt (2006:123-124). Här uppstår kulturmöten 

på olika platser som t.ex. arbetsplatsen, skolan, föreningslivet osv. I det stadiet uppfattar man 

andras kulturer och vanor som konstiga men dömer inte någon för det. Detta stadium kallar 

Lorentz för acceptans stadiet (Lorentz & Bergstedt 2006: 124-125). Lärarna bör skapa en 

förståelse för olika kulturer. Anna menade att de förkunskaperna om olika kulturella skillnader 

är som hjälpmedel för läraren att anpassa sin undervisning efter hur klassen ser ut.  

Eklund påpekar i sin avhandling om vikten i den interkulturella undervisningen och betydelsen 

av det i skolans värld och samhället. Hon menar att det krävs ett nytt sätt att förhålla sig som 

pedagog till andra i skolan. För att uppnå målen med interkulturell förståelse och undervisning 

krävs utav oss att synliggöra våra egna kulturer och lära känna våra värderingar. Det är viktigt 

att eleven får tillfället att uttrycka sina känslor och sitt kulturella arv i klassrummet utan att 

behöva förhindras ifrån det. Det egna kulturmedvetandet är viktigt att känna till för att kunna 

acceptera andras kulturer (Eklund 2003:30–33). Eklund menar att det är lättare att prata om 

interkulturell förståelse i teorin än att bedriva det i praktiken (Eklund 2003:21). 
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Patrik menade att man inte ser den skillnaden i ett klassrum utan det är den vardagliga 

undervisningen. Eva arbetade flexibelt med att individanpassa undervisningen eftersom alla 

barn har olika behov. Anna arbetade medvetet med ett interkulturellt förhållningssätt i sitt arbete 

som svensklärare. Tolkningen av Patriks förhållningssätt till den mångkulturella skolan var att 

han inte tyckte att han behövde ändra sitt arbetssätt bara för att han började arbeta på 

Betaskolan.  Det instämmer med det etnocentriska stadiet som Lorentz klargör att i det första 

stadiet som han kallar för kulturförnekande är det stadiet man förnekar kulturella skillnader där 

personerna hävdar att de aldrig upplevt kulturella skillnader. Man erkänner inte kulturella 

skillnader och undviker medvetet existensen för ”de andra” (Lorentz & Bergstedts 2006: 123). 

Det framkommer tydligt i resultatet att både Anna och Eva har utvecklat en viss interkulturell 

kompetens. Evas erfarenhet av att arbeta på en mångkulturell skola berodde mycket på hennes 

långa yrkeserfarenhet på Betaskolan. Anna hade en annan kulturell bakgrund vilket tolkade att 

hon hade den interkulturella kompetensen redan i början. Anna som svensklärare med utländsk 

bakgrund poängterar att hennes kulturella kompetens är förknippad med hennes bakgrund. Jag 

tolkade det som att det innebär en stor betydelse i det mångkulturella klassrummet. Anna menar 

att hon kan dra nytta av sin kultur genom att låta eleverna plocka det bästa ur den svenska 

kulturen och kulturen som de är uppväxta med.  

Har man inte den här möjligheten till interaktion på en mångkulturell skola kommer man inte 

lika långt att utveckla sin interkulturella kompetens som lärare. Utbildning, blir ett av de 

viktigaste stadierna i utvecklingsmodellen eftersom den anses vara en utbildning i interkulturell 

pedagogik hävdar Lorentz (2006: 125).   

Mångfald, kommunikation, interkulturell undervisning, utveckling av en mångkulturell skola 

och ”kärlek och disciplin” för att kunna utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö är de 

kunskaper som en lärare behöver kunna. Här menar Lorentz att lärare skall kunna lösa problem 

som är orsakade av henne/honom istället för att enbart fokusera på problem som är orsakade av 

elever. Detta är grunden för en utbildning i interkulturell pedagogik. Därför är det viktigt att 

vara medveten om hur man uppfattar sig själv som lärare och omvärlden som är baserade till 

stor del av kulturella värderingar samt på en uppfostran som även påverkad av den kultur man 

vuxit upp i.  

En viktig del inom utbildningen är att fokusera på att utveckla en interkulturell medvetenhet. 

Förklaringen för denna medvetenhet är att betrakta sig själv och sin egen kultur genom att förstå 

och betrakta sig själv som kulturprodukt är en utgångspunkt till att ha förmågan till ett 
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självreflekterande betraktelsesätt. Arbetet kan ibland uppfattas utmanande men det är viktigt att 

reflektera över olika situationer för en utveckling poängterade Eva. 

Lorentz & Bergstedt (2006: 124-126) föreslår därför att man ska tillämpa sig av kulturkunskap 

i en undervisningssituation vilket även Anna gör när hon tillämpar kulturbegreppet i 

svenskundervisning. Utbildningen kan innebära att både ledare och deltagare genom ett 

kulturkonstrastivt perspektiv förmedla kunskaper om sina egna kulturella värderingar och 

beteenden. Utbildningen ska även innehålla en träning som ska vara baserade på både praktik 

och känslomässiga upplevelser. Inte nog med det ska utbildningen även förutse att tillämpa 

olika begrepp som sexualitet, kön, ras, etnicitet, hälsa, sjukdom, åldrande och död osv. dessa 

begrepp står för skilda kulturella konstruktioner som måste dekonstrueras och belysas.  

Att dekonstruera över sin sociala verklighet och identitet blir begreppet socialkonstruktion en 

viktig aspekt i det sammanhanget. Att förhålla sig till ett socialkonstruktionistisk sätt hjälper 

oss att förstå att den sociala verkligheten är resultatet av en process som konstrueras genom 

människor, med språket som medel. Med en social interaktion och kommunikation tolkar man 

ständigt och skapar sociala verkligheten vi lever i. Det är viktigt att i en interkulturell 

medvetenhet att förstå och komma bakom dualismens betydelse för förståelse, lärande och 

kunskapsbildning i det moderna samhället. Med dualismen menar Lorentz & Bergstedt att bryta 

ner relationerna mellan t.ex man och kvinna, den vita och den svarta människan, normalitet och 

avvikande osv. (Lorentz & Bergstedt 2006:126- 129). 

Eva poängterar att det inte är nödvändigt att ta med sig kulturen i varje undervisningsmoment 

däremot i ämnen som samhällskunskap och historia kan man ta fördel att man har levt i en 

annan kultur. Annars är det via utvecklingssamtal man lär känna eleverna bättre. Det kan finnas 

speciella situationer som till exempel att flickor får inte dansa, där kan man behöva att prata 

med föräldrarna om och förklara hur skolan ser på det menade Eva. Processkompetenser, denna 

kompetens delas in i tankemässiga och emotionella kompetenser. Jonas hävdar att individen 

skall kunna skifta perspektiv, sätta sig själv i olika roller samt reflektera över sig själv. Det är 

viktigt att kunna reflektera över sin egen kultur och sin egen verklighetsuppfattning. Individens 

beteenden och handlingar kan bero på deras kulturella bakgrund och personliga skäl. Detta kan 

man genom ett relativistiskt synsätt närma sig andra kulturer. Kultursensitivitet, handlar om hur 

individen kommunicerar med en annan människa från en annan kultur. Det är viktigt tänka på 

att uppmärksamhet, öppenhet och mottaglighet som påverkar den andre personens upplevelser.   
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Det handlar om att vara uppmärksam med kulturella skillnader när man bemöter individer med 

andra kulturer menar Stier (2009:153–156). 

 Min tolkning blir att Eva menar att vi måste visa hur det svenska samhället fungerar att flickor 

faktiskt får dansa. Min fråga är hur man ska samtala och hantera situationen med föräldrarna 

om just denna punkt? Här märker jag att interkulturell pedagogik och förhållningssätt är 

nödvändig i alla skolämnen och inte enbart i ämnen som samhällskunskap och historia. Det 

gäller även på idrotten, musiklektionerna, hemkunskap, matematik osv.  (Hans Lorentz 

2009:15) menar att det krävs interkulturell didaktik i skolans ämnen som idrott, språk, 

religionskunskap, matematik och historia i dagens mångkulturella samhälle. 

Man behöver omvärdera sitt arbetssätt som pedagog när man har ett mångkulturellt klassrum. I 

sitt arbete som svensklärare poängterar Anna vikten av språket som instrument för eleverna att 

bygga upp sin identitet och integreras med det svenska samhället. Betydelsen av modersmålet 

är lika viktigt som det svenska språket för att assimilera sig med. Faktum är att dessa elever bor 

på segregerade områden som ställer höga krav på lärarnas förmågor att anstränga sig för att 

skapa en integrativ -och instrumentell motivation för språkinlärning hävdar Anna. Eleverna får 

lägre förhoppningar i livet eftersom de inte anser att de är en del av det svenska samhället. Detta 

påverkar dock deras självkänsla och inre motivation. Man använder oftast begreppet kultur som 

en förklaring till arbetslösheten, missbruk, kvinnoförtryck, kriminalitet, bidragsboende osv. 

Ännu en gång tillämpas begreppet kultur som en orsak till människors handlande. Stier hävdar 

att dessa kulturella förklaringar skall studeras i samspelet mellan personligheten och sociala 

missförhållande som arbetslöshet, segregering, utanförskap samt missbruk (Stier 2009:161). 

Eleverna har en ambition att integrera i skolans ämnen och utveckla sina förmågor. För att 

uppfylla det krävs av lärare att motivera eleverna att fatta beslut. Men att många av de eleverna 

saknar stöd hemifrån. Det påpekas ytterligare om hur invandrargrupper skall integreras i det 

svenska samhället angående språk, socialkompetens och utbildning men att deras kompetenser 

ignoreras. Stier menar att institutionerna i Sverige ser oftast invandrare som en kollektiv grupp. 

Därför anses diskursen kring kulturmöten skapa problem per automatik (Stier 2009:159–160). 

 

Stier menar att det inte är fel på att hjälpa eller tycka synd om människor. Däremot menar han 

att det är en oreflekterad reaktion och en fördomsfull uppfattning av att tycka synd om 

invandrare just för att de inte är svenskar. Det är en nedvärdering av dessa människors förmåga 

att kunna förändras (Stier 2009:160). 
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Ovanstående ståndpunkter skall ständigt diskuteras i enlighet med ett interkulturellt perspektiv. 

Frågor kring det mångkulturella samhällets och kulturmötets problem bör alltid framhållas eller 

betonas i politiken, skolan, forskningen och medierna. Det finns möjligheter i ett mångkulturellt 

och globaliserat samhälle men också krav på oss att utveckla en interkulturell kompetens. 

Slutligen menar Stier att högskolorna i Sverige bör stimulera den interkulturella kompetensen 

hos studenten och förbereda de inför ett mångkulturellt och globalt arbetsliv (Stier 2009:162). 

 

I den etnorelativa stadiet, menar Lorentz & Bergstedt (2006: 124-125) att i det första stadiet 

sker en slags reflektion där man upplever en form av kulturell pluralism som känns tilldragande 

och man börjar skaffa sig kulturell empati. I det tillståndet börjar man acceptera kulturella 

skillnader och medvetet ökar nyfikenheten hos personen för det annorlunda vilket leder till att 

man börjar reflektera över sina tidigare synpunkter och handlingssätt. Behovet att vilja lära sig 

mer om andra kulturer är en form av interkulturell sensitivitet menar Lorentz (2006: 125-126). 

Han hävdar att medvetandet hos personen övergår till att börja skaffa sig mer kunskap och 

därför denna form av mellanstadiet från acceptans till reflektion är viktig. Därför kallar man 

denna övergång för kunskapsparadigm som förklarar varför kulturer är inte en absolut sanning 

utan är föränderliga och relativa beroende på olika situationer. Lorentz & Bergstedt menar att 

denna bild av vår värld idag är ingen framtidsbild utan den existerar redan i vår globaliserade, 

internationaliserade och mångkulturella värld (Lorentz & Bergstedt 2006:125–126) 

Lorentz menar att integration leder till en interkulturell kompetens.  Kunskapen blir integrerad 

med personligheten och får en djup betydelse för människans sätt att leva, tänka och handla. 

Detta leder till att kulturell pluralism och interkulturell medvetenhet skapar den interkulturella 

kompetensen. Däremot en mångkulturell integrering kan innebära ett tänkande och handlande 

där distansen till sin egen kultur och andras kulturella identitet är ständigt aktuella. Lorentz 

menar att det sista stadiet interkulturell kompetens inte är slutmålet för lärandet, eftersom det 

är en process som fortfarande pågår och kommer att fortsätta utvecklas, förändras och nya 

utmaningar kommer att ifrågasättas (Lorentz & Bergstedt 2006: 129-131). 

En del av pedagogerna i min undersökning väljer inte något speciellt tema utan det kommer 

naturligt i undervisningen, men det menar de att det kommer omedvetet att kulturbegreppen 

upp i samband med exempelvis religionskunskap. Jag anser att det är bristfällig att inte tillämpa 

interkulturell undervisning och att använda sig av interkulturell pedagogik då man lyfter fram 

elevernas kultur. Därför behöver en viss del att utveckla sin interkulturella kompetens. 
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Kunskapsutvecklingen för eleverna att uppnå krävs av lärare att följa den givna ramen i det 

svenska samhället. Jag menar att man inte behöver använda begreppet kultur i centrum utan 

som en redskap för att hjälpa eleverna att komma ut i det svenska samhället med höga 

framtidsförhoppningar.  

 

 

8.3 Att arbeta på en mångkulturell förskola 

 

Skolorna utformar en undervisning som skall gynna alla elever i ett klassrum menade Anna. 

Stier hävdar att alla människor oavsett kultur eller social bakgrund har behov av mat, kärlek, 

respekt, uppskattning, säkerhet, kunskap om sina rötter och att vara en del av det sociala 

samhället. Han presenterar några skevheter och menar att: i den första fokuserar man på 

skillnader mellan människor än likheter. Den andra synpunkten handlar om likheterna inom 

den egna gruppen (Vi- gruppen) överskattas till skillnad från olikheten från den andra gruppen 

(de-gruppen) och likheterna mellan de-grupperna överskattas. I den tredje skevheten menar 

Stier att vi har ett kollektiviserat förhållningssätt till andra grupper av människor. Det betyder 

att vi kollektiviserar människor i olika grupper. Stier skriver att alla människor har unika behov 

och detta måste bearbetas genom att förstå vilka behov eller reaktionsmönster som är 

universella och kulturspecifika för individen (Stier 2009:158–159). 

Det har visat i resultaten att föräldrar med utländsk bakgrund har väldigt olika kunskaper om 

hur skolsystemet fungerar i Sverige. Tolkningen av samtliga pedagogers utsagor var att 

föräldrakontakten mellan lärarna och föräldrarna behövs stärkas på den mångkulturella skolan. 

En del lärare menade att dessa brister berodde på språkbristning hos föräldrarna vilket försvårar 

arbetet för skolpersonalen att t.ex. förmedla information. Hans Lorentz hävdar att människans 

kultur blir erfaren i relation till alla andra kulturer och en kontext av en värld full av skilda 

kulturer.  Ju mer man är i möten med/av andra kulturer och får erfarenheter av olika kulturer 

ökar möjligheten till en ökad interkulturell kompetens i olika situation. (Lorentz & Bergstedt 

2006:122) 

Skolor med elever med etnisk bakgrund framställs ofta som segregerande i media och i andras 

ögon uppfattas detta som negativt och problematiskt (Lahdenperä 2004:62). I det 

sammanhanget kan man förändra den synsätt hos allmänheten genom att ge bra intryck i 
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massmedier och beskriva skolan som en positivutveckling, interkulturell och mångkulturell 

skola där man lär sig annat än de homogena skolorna (ibid). 

Känsloreaktioner kan automatiskt komma upp vid ett interkulturellt samspel och framkallar 

olika känslor som oro, rädsla och frustration (Stier 2009:156). För att koppla detta till Patriks 

berättelse och upplevelser på den mångkulturella skolan kring föräldrars missförstånd om olika 

religionsuppfattningar som ledde till att föräldrar blev polisanmälda av andra föräldrar. Det är 

viktigt ”att tänka på innan man reagerar” och undvika att reaktioner av känslor automatiskt 

uppkomma. När konflikter och missförstånd uppstår i ett interkulturellt samspel beror mycket 

på brister i kulturella kompetenser.  Förmågan att hantera frustration i kulturmöten förhindrar 

olika stereotypa uppfattningar om människor andra kulturer att uppstå (Stier 2009: 156-157). 

Ytterligare en utmaning som Patrik upplevde på den mångkulturella skola var att när eleverna 

skulle till Auschwitz var många föräldrar emot denna idé. Religionen anses vara en viktig del 

för många människor i vår värld eftersom den är relaterad till individens kultur (Lahdenperä 

2004:79). Därför är religion viktig för minoritetsgrupper i samhället eftersom de identifierar sig 

med den (ibid). I det sammanhanget är det viktigt att föräldrar inhämtar kunskap kring skolans 

uppdrag vad det berör demokratiuppfostran och religionsämnets roll.   Många föräldrar anses 

att uppfatta att demokrati behandlar frågor kring mänskliga rättigheter (Lahdenperä 2004:80).  

 

9 Diskussion  
 

Min studie har en fenomenologisk forskningsansats som gick ut på att undersöka hur lärare 

resonerar kring arbetet på den mångkulturella skolan. Den fenomenologiska ansatsen ger 

möjligheten för att se olika människors upplevelser under olika omständigheter. Detta sker via 

en mänsklig interaktion, vilket innebär att forskaren försöker leva sig in i andra människors 

subjektiva livserfarenheter och på så sätt bygga dessa människors perspektiv på världen. Den 

interkulturella pedagogiken och interkulturella kompetensen är viktiga att tillämpa i vår 

mångkulturella skolor i vårt mångkulturella samhälle.  Det krävs ett nytt sätt att förhålla sig 

som pedagog till andra i skolan. När invandringen kom till Sverige innebar en del förändringar 

i vårt utbildningssystem. Det är ingen tvekan om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Men 

det innebär även stora förändringar i lärares arbete. Eftersom skolan speglar samhället är det 

viktigt att utveckla och skapa interkulturella lärandemiljöer. En utbildning och fortbildning för 

lärarna var nödvändigt för att utveckla elevernas engagemang och väcka deras intresse för att 
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uppnå målen i kursplanen. För att uppnå målen med interkulturell förståelse och undervisning 

krävs utav oss att synliggöra våra egna kulturer och lära känna våra värderingar. Ökad förståelse 

mellan olika kulturer och överbygga kulturella skillnader hos olika grupper i samhället. För att 

uppnå målen för den interkulturella undervisningen behövs kunskap och fostran för det 

internationella förståelse samt främja respekt för en mer ömsesidig förståelse mellan individer. 

Att motverka fördomar, hindra negativa förhållningssätt om andra grupper samt arbeta mot 

mobbning, diskriminering av kön, etnicitet, religion osv. För att lyckas med det skall man som 

pedagog på ett professionellt sätt undersöka och lösa problem som uppstår under arbetet. Två 

av lärarna var eniga om att det inte fanns någon fortbildning inom det området. Det innebär att 

lärarna i dessa mångkulturella lärmiljöer står inför en ny situation. Därför behövs det nya sätt 

att förhålla sig till den nya situationen av verkligheten. Istället för det pedagogiska arbetet borde 

det även finnas det interkulturella pedagogiska arbetssättet.  Skillnaden mellan dessa begrepp 

är att det interkulturella fokuserar mer på förhållningssättet för kulturella synsätt. Det är viktigt 

att acceptera olikheterna i klassrummet och tillvara ta elevernas ömsesidiga livserfarenheter 

samt att eleven får tillfället att uttrycka sina känslor och sitt kulturella arv i klassrummet utan 

att behöva förhindras ifrån det. Det egna kulturmedvetandet är viktigt att känna till för att kunna 

acceptera andras kulturer.  

De beskrivande berättelserna av elever är ur de intervjupersonernas perspektiv och upplevelser 

på Betaskola. Intervjupersonernas syfte med sina berättelser i grund och botten är god.  Med 

sin långa yrkeserfarenheter på den skolan har de fått chansen att lära känna eleverna och deras 

föräldrar. Trotsallt finns det inslag i intervjupersonernas berättelser som är problematiska. Som 

till exempel föräldraverksamhet, språkbristningar och kulturkrockar. Det krävs därför en 

interkulturell kommunikation för att förstå den andre. I alla kulturer finns det olika sätt att 

uttrycka sig på som t.ex. gester & kroppsspråk och det är viktigt för oss att förstå för att undvika 

kulturella missuppfattningar. Trots att lärarna kände eleverna och föräldrarna uppstod 

kulturkrockar och missförstånd. Det interkulturella förhållningssättet hos två av lärarna var inte 

närvarande på det sättet att de inte reflekterade över egna kulturen. Och istället förklaras ”de 

andras” sätt att agera i sina kulturer som är svårt att förstå sig på. Utifrån deras uttalanden 

jämförs olika grupper med andra som t.ex. ”arbetet på en landsort skola var lugnare än 

Betaskolan som är högre i tak”. Även föräldrarna till de eleverna på Betaskolan betraktas som 

mindre kunniga och saknar de kunskaperna om hur skolsystemet fungerar i skolan. Att arbeta 

med skolans värderingar från monokulturellt till mångkulturellt omfattar olika aspekter som: 

attityder, värderingar och olika kulturbundna uppfattningar på skolan analyserna. På det sättet 
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kan skolan utveckla en interkulturell lärandemiljö. Det interkulturella i den meningen utgörs av 

ett arbetssätt och även av ett förhållningssätt för att utveckla skolans organisation och 

verksamhet utifrån mångfalden.  
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6. Bilagor 

 

Bilaga A: Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

 

 Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat som lärare? 

 Har du jobbat på en annan skola tidigare? 

 Vilken årskurs och vilka ämnen undervisar du i nu? 

 Hur kommer det sig att du hamnade på den här skolan? 

 Trivs du på din arbetsplats? 

 

Lärarnas uppfattningar och upplevelser av arbete på en mångkulturell skola 

 

 Hur skulle du definiera begreppet ”mångkulturell”? 

 Vad innebär det för dig att jobba på en mångkulturell skola? 

 Ställdes det mycket större krav på dig som lärare och din kompetens när du började 

jobba i en mångkulturell skola?  

 

Svårigheter och möjligheter 

 Vilka möjligheter/svårigheter finner du med att jobba på en mångkulturell skola? 

 Har du erfarit en konfliktsituation under ditt arbete? kan du ge ett exempel på det?  

 

Lärarnas användning av olika strategier i förhållande till det mångkulturella 

klassrummet 

 

 Hur anpassar du dina undervisningsmoment för elever med utländsk bakgrund? 

 Måste man kunna ta hänsyn till olika elevers kultur och varför? (Hur tar du tillvara på 

dina elevers kulturella bakgrund i din undervisning?) 

 Är du bekant med begreppet interkulturell pedagogik? 
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 Ser du skillnader på hur du lär ut till skillnad från dina kollegor? 

  

Lärarnas syn på skolutvecklingen  

 

 Har dina kunskaper fördjupats sen du började jobba som lärare i den här skolan? På 

vilket sätt? 

 Tycker du att skolan saknar något som de borde satsa mer på eller utveckla i en 

mångkulturell skola?   

 Uppmuntrar skolan du jobbar på den interkulturella pedagogiken? På Vilket sätt? 
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Bilaga 2:  

Hej 

Jag heter Ronak Ibrahim, studerar på högskolan i Halmstad och håller på att genomföra en 

studie. Denna studie handlar om interkulturell lärande och hur man använder sig av 

interkulturella pedagogiken ute i arbetslivet. Jag skulle jättegärna vilja intervjua dig och få din 

insikt gällande detta fenomen. Du kommer att vara helt anonym i denna studie och jag 

kommer att följa de etiska regler som finns.   

Om det är något som är oklart, så får ni gärna ringa mig påföljande telefonnummer: 076 28 

43 453 

2:a December 2013 
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