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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur ett mångkulturellt klassrum påverkar lärares förhållningssätt till 

eleverna och vilka strategier de då använder i sin undervisning. I studien har lärare på en mångkulturell skola 

studerats. Deras olika förhållningssätt och strategier har undersökts för att utröna hur arbetet med elever från olika 

bakgrunder konkret kan te sig.   

 

Studien har en kritisk hermeneutisk metodansats där kvalitativa intervjuer har använts för datainsamling. Fem 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika lärare vid en mångkulturell skola. Empirin har sedan 

tolkats utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess, där empirins helhet och delar har ställts i förhållande till varandra. 

Metodansatsen valdes för att möjliggöra att lärarnas egna utsagor och erfarenheter skulle kunna ställas i fokus.  

 

Lärarnas beskrivningar av sina förhållningssätt och strategier redovisas utifrån sju olika teman. Studiens resultat 

påvisar att lärarna inte enbart intar ett förhållningssätt eller använder sig utav några få generaliserbara strategier. 

Istället framgår det från lärarnas utsagor att de främst väljer att fokuserar på att hitta elevernas utvecklingszoner för 

att i undervisningen kunna utgå från elevernas förkunskaper. I det arbetet utgör kulturen och språket två viktiga 

verktyg för att föra eleverna framåt i deras kunskapsutveckling.  
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Inledning  

Sverige är idag ett mångkulturellt land där åtminstone var femte invånare är född utomlands 

eller har föräldrar som är det (Lorentz, 2006). I skolorna runt om i landet finns det därmed ett 

stort antal elever som har en annan kulturell bakgrund än svensk. Vilket delvis är en 

anledning till att lärarens roll har förändrats. Lärare intar idag en mer handledande roll och 

försöker arbeta utifrån elevernas förkunskaper för att hjälpa dem framåt i sin 

kunskapsutveckling. Vidare behöver lärare även utveckla strategier för att förhålla sig till den 

kulturella och sociala mångfalden som skolan utgör idag. Det innebär att lärare bör inta olika 

kulturella perspektiv i sin undervisning för att kunna bejaka och acceptera skilda åsikter om 

vad som är viktig kunskap (Lorentz, 2009). I den nya läroplanen Lgr-11 framhävs mångfalden 

och förmågan att inta olika kulturella perspektiv som en del i skolans värdegrund och 

uppdrag: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans 

med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. (Skolverket, 

2011, s.7) 

Enligt läroplanen ska ett internationellt perspektiv intas i undervisningen som inte enbart 

syftar till att se över nationsgränser utan även skapa en förståelse och medvetenhet om den 

kulturella mångfald som finns i Sverige. Det är således skolans uppdrag att bejaka och 

förhålla sig till den kulturella mångfald som finns i Sveriges skolor. Studier har dock visat att 

många elever med annan kulturell bakgrund har svårt för att uppnå målen och en anledning 

anges vara att dessa elever känner att undervisningen inte är riktad till dem (Norén, 2010).  

 

Internationell och svensk skolforskning har sedan 80-talet visat på behovet av att öka den 

kulturella medvetenheten i skolan på grund av att samhället i allt större utsträckning blivit 

mångkulturellt. Mot bakgrund av behovet av en kulturell medvetenhet i skolan framhåller 

därför Lahdenperä (2004) vikten av att lärare använder sig av interkulturell pedagogik. Det 

kan ses som ett förhållningssätt där den interkulturella aspekten av bland annat 

kommunikation, undervisning och lärande får stå i centrum. Enligt NE definieras 

förhållningssätt som ”ett uttryck för viss inställning” (Svenska nationalencyklopedin, 2012a). 
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Genom den interkulturella pedagogiken får lärare ett hjälpmedel att förhålla sig till och bejaka 

olika kulturella bakgrunder. Något som är nödvändigt i arbetet på mångkulturella skolor. 

Även Spowe (2007) skriver om vikten av att använda interkulturell pedagogik, men han 

betonar också att lärare i sin undervisning av elever med annan bakgrund behöver utveckla 

strategier för att kunna bedriva elevanpassad undervisning. Till skillnad från förhållningssätt 

så innebär begreppet strategi en kognitiv metod man väljer att använda för att nå det 

uppställda målet (Svenska nationalencyklopedin, 2012b). Därmed utgör både förhållningssätt 

och strategier två viktiga aspekter utav lärares arbete på mångkulturella skolor. 

 

Utifrån ovannämnda forskning finner jag det mycket intressant att undersöka hur lärare kan 

arbeta med ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning så att även elever med en annan 

kulturell bakgrund kan känna att undervisning är riktad till dem. Vilka förhållningssätt och 

strategier kräver det av lärarna och hur kan det i praktiken te sig? Studien baseras på 

forskning inom det interkulturella forskningsområdet och utgörs utav en kvalitativ 

intervjustudie åtföljd utav en hermeneutisk tolkningsprocess. 

   

Inom hermeneutiken är forskarens förförståelse en viktig del utav tolkningsprocessen och bör 

därför tydliggöras (Kvale, 1997; Westlund, 2009; Ödman, 2007). För egen del är intresset för 

olika kulturer något som jag burit med mig länge. Insikter om kulturella likheter och olikheter 

har utvecklats under perioder av livet då jag varit bosatt i USA och Nederländerna. Under 

dessa perioder har jag under olika omständigheter kommit i kontakt med de båda ländernas 

kulturer. Min tid i USA, först som barn och senare som au pair, gav mig olika men lika 

värdefulla erfarenheter av vad ett kulturmöte innebär. Att bli en del av samhället och uppleva 

det inifrån ger en annan kännedom och förståelse för allt vad en kultur kan innebära: 

exempelvis språk, traditioner, värderingar och kulturella konventioner. Utbytesterminen i 

Nederländerna gav nya erfarenheter som till stor del skilde sig från tiden i USA. Där var det 

kulturmötet med studenter från andra länder som stod i centrum. Det faktum att man kan 

uppfatta en kultur (den nederländska) så olika beroende på sin egen härkomst blev i det här 

sammanhanget mycket uppenbart.  

 

Mitt intresse för kulturmöten kopplades till läraryrket våren 2011 då jag fick möjligheten att 

studera intensivkursen: Teachers’ intercultural awarness and competence i Chester, England. 

Tillsammans med studenter från sex andra europeiska länder diskuterade och upplevde jag 

vad ett interkulturellt perspektiv i skolans värld kan innebära. Kursen i Chester väckte många 
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frågor och en vilja att fördjupa sig inom området, vilket slutligen resulterade i valet av ämne 

för den här studien. 

 

Det interkulturella forskningsområdet var till största del okänt för mig när valet av 

uppsatsämne bestämdes. Därför var det nödvändigt att inleda uppsatsarbetet med att göra en 

allmän litteraturorientering för att tillägna sig grundläggande kunskaper i ämnet. Böcker som 

studerades var exempelvis Lyssna – Interkulturella perspektiv på multietniska skolmiljöer av 

Bigestans & Sjögren, Interkulturell pedagogik i teori och praktik av Pirjo Lahdenperä och 

Den mångkulturella skolan som arbetsplats skriven Hans Lorentz. Dessa böcker med flera 

utgjorde således min kunskapsmässiga utgångspunkt för studien.  

 

Mot bakgrund av ovanstående består min förförståelse för uppsatsens ämne till största del av 

egenupplevda erfarenheter. Dessa ligger sålunda till grund för hur jag tolkar och ser på 

kulturella möten och det interkulturella samspelet i skolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Det interkulturella forskningsområdet innefattar många aspekter av arbetet på mångkulturella 

skolor. Därför är det nödvändigt att avgränsa studien för att ge svar på uppställda 

frågeställningar. Ingången för studien är lärares perspektiv, synsätt och strategier i sitt arbete 

på mångkulturella skolor. Syftet med studien är således att belysa hur ett mångkulturellt 

klassrum påverkar lärares förhållningssätt till eleverna och vilka strategier de då använder i 

sin undervisning. Ur detta syfte reser sig följande frågeställningar: 

 Hur ser lärares förhållningssätt ut till elever med annan kulturell bakgrund? 

 Vilka strategier använder sig lärare av i förhållande till det mångkulturella 

klassrummet? 
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Tolkningsram 

Tolkningsramen i föreliggande studie består utav flera olika delar och är således 

förhållandevis bred. Studien i sig omfattar många olika områden dels inom skolans värld men 

även inom det interkulturella forskningsområdet, därför har en bred tolkningsram varit 

användbar. Centrala begrepp, det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning utgör 

ramen för tolkningen av studien och kommer i följande kapitel att presenteras. 

 

Centrala begrepp 

Inom det interkulturella forskningsområdet finns det ett stort antal begrepp som beskriver 

perspektiv, förhållningssätt, kompetenser med mera. I föreliggande studie har begreppen 

interkulturell, mångkulturell, interkulturell pedagogik och interkulturell undervisning varit 

centrala och kommer därför att definieras och redogöras för i följande avsnitt. 

 

Interkulturell & mångkulturell 

Begreppen interkulturell och mångkulturell används frekvent i dagens samhälle och inte allt 

för sällan felaktigt då de ofta förväxlas. Lorentz (2009) skiljer på begreppen genom att 

förklara att interkulturell innebär en handling och process mellan två individer medan 

mångkulturell fastställer ett tillstånd. Om begreppen sätts i relation till skolan så innebär en 

mångkulturell skola å ena sidan, en skola där det finns elever och lärare från flera olika 

kulturer; det beskriver tillståndet och sammansättningen av olika kulturer på skolan. 

Interkulturell betyder å andra sidan att det sker en interaktion mellan de olika kulturerna. NE 

definierar exempelvis interkulturell som ”processer där människor med olika språk och 

kulturer kommunicerar med varandra” (Svenska nationalencyklopedin, 2011a). I skolan kan 

det mångkulturella tillståndet leda till att ett interkulturellt förhållningssätt intas och 

genomsyrar verksamheten. Detta för att skapa ömsesidig respekt och interaktion mellan de 

olika kulturerna på skolan (Bergstedt & Lorentz, 2006).  

  

Interkulturellt och monokulturellt perspektiv 

Begreppet interkulturell kan i en vidare bemärkelse ses som ett perspektiv vars motsats är det 

monokulturella perspektivet. Dessa perspektiv kan exempelvis intas av organisationer så som 

skolor men även av enskilda personer. Bergstedt & Lorentz (2006) skriver att ett 

interkulturellt perspektiv är att vara medveten om att kunskap och lärande måste utgå från 

både lärares och elevers erfarenheter och bakgrund. Vidare innebär det även att 
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ämnesinnehållet i undervisningen bör beaktas utifrån flera olika kunskaps- och didaktiska 

aspekter. Betzholtz (2006) ger en mer konkret beskrivning av vad ett interkulturellt perspektiv 

kan betyda. Hon skriver att olikheter och det som ses som annorlunda betraktas som en resurs 

inom detta perspektiv. Det innebär att arbetsplatser med ett interkulturellt perspektiv försöker 

skapa en mångfald bland personalen och utnyttja de olika erfarenheterna och kunskaperna 

som finns. Syftet är att ständigt utvecklas och lära utav varandra. Därför blir även 

interkulturell kommunikation en viktig aspekt. Det måste finnas en öppen dialog och debatt 

där också konflikter synliggörs och hanteras. För att det interkulturella perspektivet ska 

genomsyra organisationen krävs en ständig vidareutbildning och ett gemensamt arbete ända 

uppifrån ledningsnivå. Det är ett förhållningssätt som varje individ inom organisationen 

behöver inta.  

 

I motsatts till det interkulturella perspektivet står det monokulturella där homogenitet 

förespråkas. Betzholtz (2006) skriver att genom normer och ideal skapas ett vi, som ställs i 

kontrast till ”de andra”. Majoritetskulturen stärks således genom detta polariserande och 

mångfald anses istället vara ett problem som bör åtgärdas. Sharif (2008) anser att det 

monokulturella perspektivet på detta sätt stärker majoritetskulturens ställning i samhället. 

Fokus på samstämmighet och en hierarkisk organisering av samhället får ta allt större 

utrymme och minoritetskulturerna blir då alltmer marginaliserade. I kontrast till detta 

framhäver Sjögren (1993) vikten av att röster från olika kulturer får komma till tals, värderas 

och respekteras i ett mångkulturellt samhälle. 

Villkoren för fredlig samexistens innebär att vi måste respektera andras gränser utan att 

nödvändigtvis förstå dem. (Sjögren, 1993, s.192) 

Similä (2002) framhåller, i linje med Sjögren, att det inom demokratier är viktigt att även 

minoriteternas behov och åsikter beaktas, att det finns en känsla av solidaritet mellan 

nationens invånare. På så sätt kan ett inkluderande samhälle skapas där mångfalden erkännes 

och respekteras.  

 

Interkulturell pedagogik 

Lahdenperä (2004) beskriver interkulturell pedagogik som det pedagogiska ämnet och dess 

olika områden, betraktat utifrån interkulturella aspekter. Interkulturell pedagogik är således ett 

samlingsbegrepp som innefattar interkulturell kommunikation, -undervisning, -lärande, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Vidare skriver 
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Lahdenperä att interkulturell pedagogik utgår från en interkulturell, mångkulturell och global 

kontext, i syfte att fördjupa sig i elevernas socialisation, lärande och undervisning. Spowe 

(2007) och Lorentz (2009) utgår båda i sina olika studier från Lahdenperäs definition. Dock 

betonar de att interkulturell pedagogik främst bör ses som ett förhållningssätt och inte en 

metod. Inom det här synsättet anses interkulturalitet vara något positivt som påverkar det 

pedagogiska arbetet i skolan.  

 

Dagens allt mer mångkulturella samhälle vilar på en värdegrund som syftar till att alla 

invånare ska ha samma rättigheter oavsett bakgrund. Vilket i en vidare bemärkelse innebär att 

vi måste behandla varandra med respekt och låta alla vara medskapare av vårt samhälle. 

Lorentz (2006) skriver att den interkulturella pedagogiken kan fungera som ett nyttigt verktyg 

utifrån detta perspektiv av samhället, då den interkulturella pedagogiken belyser socialisation, 

lärande och undervisning utifrån ett kulturellt perspektiv. Genom att låta skolan på så sätt bli 

en naturlig kulturell mötesplats kan man gemensamt bygga upp ett demokratiskt och 

interkulturellt samhälle från grunden.  

  

Interkulturell undervisning  

Den interkulturella undervisningen har enligt Lahdenperä (2004) sitt ursprung i ökad 

invandring och en strävan efter att bekämpa rasdiskrimineringen. Hon skriver att stor vikt 

lades vid ett förändrat arbete inom främst undervisning och uppfostran, i FN:s konvention 

från 1965. Tanken var att det skulle minska fördomar och starta en interaktion över 

kulturgränser. Den interkulturella undervisningen blev ett synsätt som uppkom i arbetet 

utifrån FN konventionen. Lahdenperä (2004) skriver vidare att svenska skolöverstyrelsen 

1988, fastställde att interkulturell undervisning är ett förhållningssätt som bör prägla 

undervisningen i alla skolämnen. Syftet är att klassen, skolan och närområdet genom detta 

synsätt ska få en ökad förståelse och respekt för varandra. Borgström (2004) menar att 

interkulturell undervisning påverkar och förändrar lärarens arbete. Det kräver att läraren låter 

ett ömsesidigt lärande ske så att elevernas olika erfarenheter och förkunskaper kan bli den 

gemensamma utgångspunkten. 

 

Interkulturell undervisning och lärande går enligt Lahdenperä (2004) hand i hand och hon 

sammanför därför de båda benämningarna i begreppet interkulturell läroprocess. Lahdenperä 

menar att det finns tre olika aspekter av en interkulturell läroprocess. Den första bygger på 

elevernas egna erfarenheter och upplevelser och syftar till att skapa en insikt och kunskap om 
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”de andra”. Den andra aspekten fokuserar på att bli medveten om den egna etnocentrismen 

genom att möta andra perspektiv, tankar och värderingar. I den tredje och sista delen 

bearbetas etnocentrismen rent emotionellt. Det gäller att bli medveten om den kulturella 

påverkan och våga ifrågasätta de ramar som den satt upp. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är idag vanligt förkommande inom den svenska skolan 

(Läroplanskommittén, 1994) och därför utgör den en betydande del i tolkningsramen för 

denna studie. Perspektivet bygger på psykologen Lev Vygotskijs lärteori, där han 

förespråkade ett interaktionellt tänkande i förhållande till lärande. Det innebär att samspelet 

mellan människor, den kulturella omgivningen och artefakter utgör grunden till hur 

människor lär (Svenska Nationalencyk1opedin, 2011b). I Sverige är det främst Roger Säljö 

som har behandlat och utvecklat det sociokulturella perspektivet och det är också hans bok 

Lärande i praktiken som ligger till grund för den här studiens teori.  

 

En grundläggande tanke inom det sociokulturella perspektivet är att människor är djupt 

förankrade i den kultur vi är uppväxta i. Det till följd av att vårt sätt att agera är situerat. Vi 

behöver under en längre tid få både kulturella och språkliga erfarenheter för att på ett korrekt 

sätt kunna verka inom en social kontext. Hur vi agera är beroende av det samspel som sker 

mellan den enskilda människan, den sociala kontexten och dess intellektuella och fysiska 

redskap (Säljö, 2000). Dessa redskap människor använder och tar till sig är dock kontextuellt 

och kulturellt knutna. Säljö menar därför menar att vårt språk och våra handlingar i mångt och 

mycket är kontextbundna vilket leder till olika uppfattningar och utgångspunkter, människor 

emellan. Vår uppväxt miljö och de människor vi möter påverkar vår socialisation, det vill 

säga våra föreställningar, värderingar och samspelsmönster. Hur dessa ser ut är kulturellt 

färgat och därför skiljer sig kommunikation åt mellan olika samhällen och kulturer. Att ta till 

sig en ny form utav kommunikation och således ett nytt språk är inte helt enkelt. Säljö liknar 

det vi att: 

Att lära sig ett nytt språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur.  

(Säljö, 2000, s.67) 
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Hur människor lär sig och vad de lär sig är följaktligen starkt kopplat till kulturen och den 

kommunikation som råder där. Synen på lärande inom det sociokulturella perspektivet kan 

belysas genom följande tre aspekter med utgångspunkt i kulturen: 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 

redskap.  

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)  

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter. (Säljö, 2000, s.22-23) 

Kommunikation människor emellan, användningen av intellektuella förmågor men också 

olika fysiska redskap står således i fokus inom detta perspektiv. Samspelet mellan och 

nyttjandet av dessa tre aspekter påverkar och bygger upp vår kunskap. Med intellektuella och 

fysiska redskap syftar Säljö (2000) till de språkliga och fysiska resurser människan använder 

för att förstå sin omvärld. Kopplingen mellan det intellektuella och fysiska blir exempelvis 

tydligt när vi skapar en hävstång för att lyfta en tung sten. Den kognitiva förståelsen av hur vi 

ska utforma och använda verktyget står då i samspel med det fysiska verktyget. Vidare menar 

Säljö att kunskapen förs vidare och utvecklas genom interaktion mellan människor. Den 

kunskap vi bär på och använder idag härstammar från många tidigare generationers 

erfarenheter. Kommunikationen för resurser vidare samtidigt som den skapar nya. Inom det 

sociokulturella perspektivet är det här en grundtanke. 

 

Utvecklingszonen  

Den kanske mest centrala delen i Vygotskijs lärteori är vad han benämnt utvecklingszonen 

(zon of proximal development/ZPD). Säljö definierar utvecklingszonen som ”avståndet 

mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera 

under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra” (Säljö, 

2000, s.120). Den nära utvecklinszonen anger således vad vi kan klara av med lite 

handledning. Den fungerar som en slags modell för hur inlärning går till enligt det 

sociokulturella perspektivet. Säljö menar att approprieringen, dvs. tillägnandet av nya 

intellektuella eller fysiska resurser kan delas in i fyra faser. När eleven först kommer i kontakt 

med det nya redskapet så saknar den både förståelse och förtrogenhet i förhållande till 

föremålet. I den andra fasen kan eleven med hjälp av exempelvis en lärare använda redskapet. 

Eleven kan efterhand arbeta mer på egen hand och får då mindre stöd och i den tredje fasen 

kan även eleven avgöra när redskapet bör användas. I den sista fasen har eleven lärt sig 
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tillämpa redskapet och kan nu använda det självständigt och vid rätt tillfällen (Säljö, 2000). 

Modellen nedan visualiserar hur utvecklingszonen ställs i förhållande till vår nuvarande 

kunskapsnivå och den kunskap som för tillfället är oss främmande. 

  

Figur 1. En modell av relationen mellan utvecklingszonen och ett barns nuvarande kunskaper  

(Learning and Teaching, 2011-12-06) 

 

Som modellen visar utgår utvecklingszonen från individens nuvarande kunskaper och 

erfarenheter och utvecklingszonen (ZPD) är de kunskaper som är inom räckhåll med hjälp av 

stöd från omgivningen eller en person. Säljö menar att lärare kan agera som stötta åt eleven 

genom att förklara olika moment i en uppgift; läraren handleder eleven till att klara av och 

slutföra övningen. Det är dock viktigt att läraren inte tar bort alla svårigheter i uppgiften och 

på så sätt löser problemet åt eleven. Då får eleven ingen övning i förfarandet och tillägnar sig 

inte heller några nya kunskaper. Därför bör eleverna istället försöka lösa uppgiften själva men 

läraren hjälper till genom att bryta ner uppgiften i mindre delar. Samtidigt kan läraren föra ett 

samtal med eleven om hur eleven tänker kring de olika momenten och svårigheterna. 

Svårighetsgraden på de instruktioner läraren ger måste även ligga inom elevens 

utvecklingszon och anpassas till de förkunskaper och intellektuella redskap eleven redan har. 

Alla elever har olika kunskaper och erfarenheter, således ser även deras utvecklingszoner 

olika ut. Läraren måste i sin undervisning därför försöka finna elevernas olika 

utvecklingszoner för att kunna föra eleverna vidare i deras kunskapsutveckling. 

 

Språkets lärande funktion 

Säljö (2000) poängterar språkets betydelsefulla funktion för lärande. I interaktion med andra 

människor utgör språket en utav de viktigaste intellektuella verktygen vi äger. Språket hjälper 

oss att dela kunskaper och erfarenheter med andra men vi kan även använda det för att 

uppfatta vår omvärld och göra den meningsfull. Vidare ger språket oss även möjligheten att 

samtala om det som inte finns i vår direkta närmiljö och abstrakta företeelser som t ex 

känslor, tid och rättvisa. Genom att distansera oss från kontexten kan kunskap förmedlas som 
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rör helt andra situationer och platser än den kontexten som samtalet utspelar sig i; kunskapen 

blir dekontextualiserad.  

 

Dekontextualiseringen av kunskap kan dock innebära förståelsesvårigheter i skolans värld. 

Säljö (2000) skriver att dagens skola i mångt och mycket bygger på skriftspråket. Det leder 

till att undervisningen och kommunikation ofta kan betraktas som abstrakt till sin karaktär, då 

kunskapen är tagen ur sin kontext. I läroböcker och undervisning får kunskapen en ny kontext 

som till största delen är faktaspäckad. Emellertid kan det bli svårt för elever att förstå 

innehållet när textformen är ovan och innehållet abstrakt. Säljö menar att elevers 

förståelseproblem har uppkommit på grund av skolans form av kommunikation. För många 

elever är den språkliga kommunikationen i skolan svår att förstå. Eleven kan då lägga allt 

fokus på kommunikationsformen i sig istället för kunskaperna som skolan försöker förmedla. 

Det är därför viktigt, enligt Säljö, att skolan tillhandahåller intellektuella verktyg och att 

eleverna får handledning för att förstå den institutionella diskurs som råder i skolan. 

 

Det sociokulturella perspektivet och den mångkulturella skolan 

I koppling till studiens huvudsyfte så får utvecklingszonen, kulturen och språkbetoningen 

inom det sociokulturella perspektivet ett tydligt samband. Att utgå från elevernas 

förkunskaper och bygga på den är väsentligt för mångkulturella elevers fortsatta 

kunskapsutveckling. En förståelse för elevernas kulturella bakgrund och en utveckling av 

språket utgör därför en huvudnyckel till dessa elevers skolframgång. Om 

kommunikationsformen inom skolan är för abstrakt och dekontextualiserad så får elever med 

ett annat modersmål stora svårigheter att förstå undervisningen. I ett sociokulturellt perspektiv 

betonas utvecklingszonen, kulturen och språkets viktiga funktion för förmedling av kunskap. 

På en mångkulturell skola kan medvetandegörande och betoning av dessa dimensioner bidra 

till elevers kunskapsutveckling. 

 

Tidigare forskning 

Följande avsnitt syftar till att redogöra för tidigare forskning inom det interkulturella 

forskningsområdet. Inledningsvis presenteras forskning rörande lärares förhållningssätt och 

kompetenser. Därefter redovisas forskning om lärares strategier i arbetet och avslutningsvis 

berörs föräldrars betydelse för elevers kunskapsutveckling. 
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Lärares förhållningssätt och kompetenser 

Att arbeta som lärare på en mångkulturell skola innebär att läraren mer eller mindre 

omedvetet intar ett förhållningssätt gentemot eleverna. Andersson (2001) beskriver tre 

förhållningssätt som lärare med positiv inställning till elever från andra kulturer kan inta; det 

reciproka, kompensatoriska och komplementära.  

 

Det reciproka förhållningssättet innebär att läraren inte anser elevens bakgrund vara av 

betydelse. Istället döms alla elever lika och utifrån lärarens egna kulturella synsätt och 

förväntningar. Andersson (2001) menar att fokus på den enskilde elevens behov kan förloras 

med detta synsätt. Om en elev har erfarenheter som inte stämmer överens med lärarens 

förväntningar, så kan dessa erfarenheter komma att ignoreras och eleven får då inget utrymme 

att uttrycka sina kunskaper. 

 

I det kompensatoriska förhållningssättet ser läraren istället elevens bakgrund som en svaghet 

som med tiden kan rättas till och överbryggas. Dock har läraren en positiv tilltro till elevernas 

förmåga att lära och försöker därför i sin undervisning lära eleverna nya ideal och 

värderingar. Beteenden och attityder förändras efter hand och läraren vill på så sätt förbättra 

elevens framtidsutsikter genom att ”anpassa” eleven mer till majoritetskulturen. Andersson 

(2001) varnar för att detta synsätt ibland kan leda till att lärare nedvärderar elevers tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Lorentz (2009) skriver dock att det kompensatoriska 

förhållningssättet är mycket vanligt i Sveriges skolor. Han menar att skolor länge haft 

inställningen att de behöver sätt in extra resurser för att arbeta med olika tänkbara brister hos 

eleverna. Istället anser Lorentz att skolorna borde inta ett komplementärt förhållningssätt. 

 

Det komplementära förhållningssättet innebär att elevernas erfarenheter och bakgrund anses 

vara av värde och det utgör en viktig utgångspunkt för elevernas kunskapsutveckling. Läraren 

måste i sin undervisning vara lyhörd och mottaglig för andra perspektiv och tankar samtidigt 

som atmosfären bland eleverna är tillåtande (Andersson, 2001). En skola som vill inta ett 

komplementärt förhållningssätt behöver, enligt Lorentz (2009), se eleverna och deras 

föräldrar som en resurs och samtidigt ställa sig frågan hur skolan kan arbeta för att skapa ett 

gott samarbete och ömsesidig respekt.  
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Interkulturell kompetens 

Ett komplementärt förhållningssätt kräver en viss grad utav interkulturell kompetens för att 

kunna förhålla sig till mångfalden. Stier & Sandström Kjellin skriver att ”interkulturell 

kompetens avser färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna fungera i det 

interkulturella samspelet” (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.121). Borgström (2004) menar 

att en viktig utgångspunkt är att först bli medveten om sin egen identitet och hur man förhåller 

sig till andra. Utifrån det kan man sedan börja försöka förstå andras sätt att vara och inta ett 

mer öppet förhållningssätt.  

 

Byram (i Lorentz, 2009) menar att interkulturell kompetens kan delas in och förstås utifrån tre 

kategorier: attityder, kunskaper och färdigheter. Dessa tre kategorier är alla betydelsefulla för 

att kunna inneha en interkulturell kompetens. En lärare måste i mångt och mycket vara öppen 

och nyfiken på det som är främmande och inte ta rådande normer för givna. Läraren behöver 

också ha kunskaper i hur sociala processer fungerar mellan grupper och människor. Till sist 

behöver läraren olika färdigheter, exempelvis förmågan att jämföra och tolka situationer och 

texter utifrån olika perspektiv. 

 

Lorentz definierar interkulturell kompetens som en ” förmåga att effektivt kommunicera i 

interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter” 

(Lorentz, 2006, s.121). Lorentz har utifrån den här definitionen tagit fram en 

utvecklingsmodell som syftar till att öka den interkulturella kompetensen. Modellen utgörs av 

sex faser: kulturförnekande, försvar, acceptans, reflektion, utbildning och bildning: 

integration. De tre första faserna beskriver Lorentz som etnocentriska eftersom man inom 

dessa tre stadier utgår från sin egen kultur i sitt sätt att betrakta andra. Den egna kulturen blir 

således den mest centrala och betraktas i vissa fall som överlägsen. Fasen kulturförnekande 

kan även innebära att kulturella skillnader förnekas eller att man väljer att leva i en slags 

monokultur där möten med människor från andra kulturer undviks. De tre efterföljande 

faserna: reflektion, utbildning och bildning: integration benämner Lorentz etnorelativa. 

Begreppet innebär att den interkulturella kompetensen utvecklats så pass mycket att den egna 

kulturen blir en i mängden, sett utifrån ett globalt perspektiv; alla kulturer får samma värde. 

Lorentz framhäver att syftet med modellen är att öka erfarenheterna av andra kulturer vilket 

även höjer den interkulturella kompetensen, det vill säga förmågan att hantera kulturmöten 

och förhålla sig till andra kulturer.  
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Sverige är sedan länge ett mångkulturellt land men Lahdenperä (2002) skriver att skolan trots 

det förblivit en monokulturell institution där majoritetskulturens sociala normer och 

traditioner upprätthålls och förs vidare. Enligt Sahlén (2001) resulterar det i att skolan 

fortfarande bygger på två förutsättningar. Nämligen att alla elever har samma förkunskaper 

och att det redan är angivet vilka kunskaper som ska läras in i skolan. Sahlén menar att det här 

är problematiskt då elever idag kommer till skolan med många olika erfarenheter och 

förkunskaper. Skolan borde istället värna om att i undervisningen hitta en gemensam 

utgångspunkt och fokusera på kunskaperna som kan byggas kring den. På så sätt kan 

elevernas egna erfarenheter få utrymme och det ger en möjlighet för lärare och elever att lära 

av varandra. Bankier (2002) skriver att vi ofta väljer att se olikheterna istället för likheterna i 

möten med människor från andra kulturer. Hon ger exempel på hur judarna trots stora 

ansträngningar att anpassa sig till majoritetskulturen i Frankrike aldrig lyckades frigöra sig 

från sina kulturella signalement. Majoritetskulturen fann alltid beteenden som de ansåg vara 

störande och typiskt judiska. Krumm (2004) skriver att ju mer fokuserade människor är på sin 

egen kultur och sitt eget språk desto svårare har de att acceptera andra kulturer och andra sätt 

att tänka. Enligt Borgström (2004) förstår vi ”den andre” utifrån våra egna erfarenheter och 

perspektiv. Liksom Krumm menar hon att vår kulturella bakgrund har stor betydelse för hur 

vi tolkar vår omvärld och människor vi möter i den. Lorentz (2006) utvecklingsmodell, som 

beskrevs på förgående sida, kan på så sätt fungera som ett verktyg för att synliggöra kulturens 

påverkan på vårt agerande och utveckla vårt förhållningssätt till att bli mer öppet och 

medvetet.  

 

I sin bok Interkulturellt ledarskap anger Lahdenperä (2008) ett antal kompetenser och 

karaktärsdrag som lärare i egenskap av ledare bör inneha. 

 ”Färgblind” – fördomsfri 

 Gränsöverskridande 

 Tåla kaos och osäkerhet 

 Inkluderande och världsmedborgare (kosmopolitisk) 

 Personlig och kontaktskapande 

 Förmåga att hantera konflikter 

 Förmåga till inlevelse och kunna gottgöra för ett visat tillmötesgående (empati 

och reciprocitet) 

 Rättkänsla och socialt engagemang 
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 Modig och med socialt civilkurage 

 Självdistans 

 Känsla för humor 

 God förmåga att kommunicera 

 Språkkunskaper 

 Kreativ – estetisk 

   (Lahdenperä, 2009, s.62)

Hon menar att dessa kunskaper är av stor vikt för att kunna inta ett interkulturellt 

förhållningssätt. Dock är det egenskaper och kompetenser som behöver tillägnas och ständigt 

stärkas. 

 

Lärares strategier 

Borgström skriver att ”den interkulturella undervisningen syftar till ett förhållande som 

resulterar i att lärarens praktik och sätt att agera måste förändras och utvecklas” (Borgström, 

2004, s.55). För att inta ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning behöver lärare således 

förändra och utveckla sina pedagogiska överväganden. Den interkulturella undervisningen 

leder till att lärarna utvecklar nya strategier. I följande avsnitt kommer litteratur kring lärares 

olika strategier i undervisningen att redogöras för samt utveckling av en interkulturell 

lärandemiljö.  

 

Aspekter i undervisningen 

Banks (i Stier & Sandström Kjellin, 2009) framhåller fem aspekter som lärare bör beakta vid 

undervisning på en mångkulturell skola. De fem aspekterna berör strategier lärare kan 

använda sig av för att utveckla och anpassa undervisningen till eleverna. Syftet är att alla 

elever ska känna att undervisningen är riktad till dem. 

 

Den första aspekten är innehållsintegrering, vilket innebär att ämnesinnehåll från andra 

kulturer används i undervisningen. Undervisningen utgår inte enbart ifrån svensk kultur och 

den svenska kontexten, utan kan ske i ett vidare perspektiv, där flera kulturer får utrymme och 

kan sätta sin prägel på kunskapen. Den andra aspekten syftar till att hjälpa eleverna förstå hur 

kultur påverkar kunskap och kallas därför konstruktion av kunskap. Genom att belysa hur 

olika perspektiv, underförstådda kulturella antaganden och referensramar påverkar 

konstruktionen av kunskap får eleverna själva undersöka och utveckla en kritisk hållning till 
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kunskapskonstruktion. Reducering av fördomar är den tredje aspekten och innebär att läraren 

aktivt arbetar för att bryta ner fördomar och ersätta dem med positiva bilder av andra grupper. 

Arbetet mot fördomar sker genomgående i lärarens undervisning genom olika övningar och 

studiematerial. Eleverna får på så sätt utveckla en förståelse och respekt för andra grupper. 

Den fjärde aspekten: rättvisepedaogogik, betyder att läraren anpassar undervisningen så att 

alla elever får samma lärandemöjligheter oavsett bakgrund. Den sista aspekten rör hela skolan 

och syftar till att skapa en skolkultur där alla grupper har samma status. Aspekten går under 

benämningen empowering eller möjliggörande på svenska. Genom att gemensamt på skolan 

inta ett interkulturellt perspektiv möjliggör man en interaktion mellan olika grupper och ett 

förhållningssätt som kan leda till ömsesidig respekt och förståelse. Olika kulturer får på så sätt 

ett lika värde (Stier & Sandström Kjellin, 2009).  

 

Liksom Banks redogör Spowe (2007) för aspekter lärare på en mångkulturell skola bör beakta 

i förhållande till sin undervisning. Han menar att undervisningen bör: 

  Återspegla den kulturella, etniska religiösa mångfald som finns i Sverige och i 

världen;  

  erkänna att, inom en sådan mångfald, människor delar gemensamma värderingar, 

önskningar och behov;  

  bidra med positiva exempel (personer; händelser) från alla kulturer;  

  visa på ömsesidiga influenser, genom hela historien, mellan länder och 

samhällen;  

  inse att rättvisa inom och mellan länder är av grundläggande vikt  

(Spowe, 2007, s.14) 

Han sätter stort värde vid att olika kulturer ständigt ska vara närvarande i undervisningen. 

Genom att fokusera på de likheter som finns mellan kulturer och lyfta fram positiva exempel 

från dem, kan undervisningen bejaka den kulturella mångfalden. 

 

Vidare lyfter Spowe (2007) fram ett antal faktorer som påverkar studiesituationen för elever 

med en annan kulturell bakgrund. Enligt honom är det många utav eleverna som lär sig det 

svenska språket parallellt med den vanliga undervisningen. Det kräver således hög 

koncentration av eleverna för att de ska ha möjlighet att följa med i undervisningen. Samtidigt 

har de inte samma förförståelse som svenska elever, vilket försvårar undervisningssituationen 

ännu mer. Den pågående språkinlärningen gör även att det tar längre tid att skriva av från 
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tavlan och formulera svar på frågor. Något som läraren kan tolka som att eleverna inte förstår. 

Osäkerheten i språket gör en del elever blyga, andra utagerande när de känner att de inte kan 

uttrycka sig. Eleverna lever i två både språkligt och kulturellt olika miljöer, där de hela tiden 

pendlar mellan skolan och hemmet. Detta är förståeligt nog mycket ansträngande för eleverna. 

Spowe anser att dessa faktorer är viktigt för lärare att känna till i undervisningen av en 

mångkulturell klass. Det kan hjälpa lärare att anpassa undervisningen på ett bättre sätt och få 

större förståelse för sina elever. 

 

Dekonstruktion 

Lorentz (2009) påvisar dekonstruktion som ett arbetssätt som hjälper oss att förstå hur språket 

genererar en bild av verkligheten. En bild påverkad av normer, synsätt och värderingar som 

kan hindra oss från att inta andra perspektiv och synvinklar av verkligheten. I interkulturell 

pedagogik syftar dekonstruktion till att synliggöra hur skolan har blivit institutionaliserad med 

hjälp av språket. Lorentz skriver att ”det är angeläget för läraren att ha kunskap om hur och 

varför vi har skapat de värderingar och normer som finns för att i en mångkulturell 

lärandemiljö kunna analysera hur vi förklarar oss själva och omvärlden, och vad som upplevs 

som normalt och onormalt” (Lorentz, 2009, s.112). Inom den interkulturella pedagogiken 

framhålls att det inte är möjligt att ange ett sett att förhålla sig till pedagogiska dilemman, det 

finns inga färdiga lösningar. Dekonstruktion kan på så sätt bli en hjälp till att finna nya 

tillvägagångssätt och vara mer flexibel i pedagogiskt problematiska situationer (Lorentz, 

2009). 

 

Språkutveckling och undervisningsmetoder 

Elmeroth (2010) beskriver de svårigheter flerspråkiga elever möter i undervisningen. Språket 

utgör ofta ett stort hinder för dessa elevers kunskapsutveckling. Ett liknande resonemang förs 

av Cummins (2001) som menar att det därför är av stor vikt att lärare i alla ämnen arbetar med 

språket. Både Elmerorth och Cummins förespråkar att lärarna i sin undervisning ska sätta 

innehållet i en, för eleverna, begriplig kontext som kan hjälpa eleverna att förstå innehållet. 

Cummins ger exemplet att när en text läses så används tidigare kunskap om textgenren och 

omvärlden för att förstå språket och innehållet. Vi är således i behov av våra förkunskaper och 

kontexten för att förstå texten. Elmeroth (2001) redogör för olika arbetssätt och metoder som 

stärker uppbyggnaden av en kontext, de presenteras nedan: 
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I Tematiserad ämnesundervisning lyfts elevernas egen förförståelse fram och ligger som 

utgångspunkt för arbetet. Undervisningen är ämnesöverskridande och eleverna får på så sätt 

möta vanliga ord och begrepp i olika sammanhang vilket ger en vidare kontextuell förståelse. 

Läraren underlättar förståelsen av texter genom att ge exempel på olika uttryckssätt som är 

frekventa inom området. I tematiserad ämnesundervisning används även ofta loggbok eller 

kortskrivande för att hjälpa eleverna memorera den fakta som temat berör. Läsning av 

skönlitteratur är även ett viktigt inslag i undervisningen för att öka läslusten.  

 

Kollaborativt lärande, syftar till att eleverna ska lära sig utav varandra. Elmeroth (2010) 

skriver att det är av vikt att eleverna får utrymme att tala och lyssna till varandra i 

undervisningen men också att läsa och skriva. Arbete i mindre grupper ger mer utrymme för 

varje enskild elev att våga pröva och använda sitt språk. Genom att gemensamt bearbeta 

texter och begrepp kan eleverna även hjälpa varandra vidare i sin utveckling, vilket de kanske 

inte klarat av på egen hand.  

 

Cirkelmodellen består av fyra faser som ofta berörs under en serie av lektioner. De fyra 

faserna är: ”1. Uppbyggande av kunskap inom området 2. Studier av texter inom genren 3. 

Produktion av gemensam text 4. Produktion av individuell text” (Elmeroth, 2010, s.102). 

Syftet är att eleverna genom de tre första faserna ska få kunskap om området och hur texter 

inom detta område kan se ut. Cirkelmodellen ger eleverna modeller att följa och utgå ifrån när 

de sedan själva, i den sista fasen, ska producera exempelvis en text inom kunskapsområdet. 

 

Vägledd läsning utgår ifrån den Nya Zeeländska läsinlärningsmetoden, Whole Language eller 

Kiwi-metoden som den heter i Sverige. I mindre grupper får eleverna diskutera och reflektera 

kring böcker de läst gemensamt. Läraren fokuserar på frågor som rör vad, hur och varför 

saker sker i texterna. Viktigt är också att eleverna får fundera över vad boken kommer att 

handla om, dömt utifrån titel och illustration på framsidan. 

 

Det visuella stödet är en god hjälp till att sätta kunskapsområden i en kontext. Elemroth 

(2010) framhåller framförallt tankekartan som ett bra redskap, men även bilder, föremål, 

kartor med mera kan vara fungerande hjälpmedel för eleverna. Genom ett visuellt stöd får 

eleverna hjälp att förstå arbetsområdet men det underlättar också när eleverna ska beskriva 

olika fenomen. 
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IE-metoden 

Identifikation ger empati eller IE-metoden som den också heter är en strategi lärare kan 

använda sig av i religionsundervisningen, enligt Sahlén (2001). Metoden utgår från 

Abrahamsreligionerna, det vill säga Judendomen, Kristendomen och Islam. Syftet är att i 

undervisningen fokusera på det som förenar dem. Gemensamma texter i Bibeln och Koranen 

läses och behandlas i undervisningen. Eleverna producera sedan slutligen själva något som rör 

händelserna och karaktärerna i texterna. Sahlén menar att eleverna genom de olika övningarna 

i undervisningen får hjälp att identifiera sig med karaktärerna, de intar ett nytt perspektiv och 

ökar sålunda förståelsen för andra. 

 

Sahlén (2001) skriver vidare att IE-metoden främjar ett dialogiskt klassrum där eleverna får 

utrymme att reflektera och argumentera för sina ställningstaganden. I undervisningen ställs 

elevernas olika uppfattningar med varandra i kontrast till varandras vilket leder till nya 

perspektiv och ökad förståelse för andra. Borgström (2004) skriver att kontrastera är ett bra 

tillvägagångssätt för att ge en känslomässig förståelse för någon annan eller för en händelse. 

Det räcker inte alltid att ha en rent tankemässigt förståelse.   

 

Interkulturella lärandemiljöer 

Feinberg (1998) menar att kunskap är kulturellt betingat. Vårt tankesätt är format av den 

kultur vi lever i och det påverkar således lärandet. Kulturen avgör vad som anses viktigt att 

lära sig och hur vi bäst lär oss. Feinberg benämner det ”learning-through-culture”.  

 

Enligt Lahdenperä (2004) innebär kontextens och kulturens påverkan på lärande en utmaning 

för den traditionella pedagogiken i mångkulturella klasser. Hon skriver att införandet av ett 

interkulturellt synsätt kan göra elever, föräldrar och personal medvetna om kulturers påverkan 

på dem själva och andra. Något som i sin tur kan leda till utveckling av skolan och 

undervisningen då traditionella och normativa system och tankesätt ifrågasätts. Lahdenperä 

(2004) har utifrån detta skrivit om sex stycken områden som kan användas för att utveckla 

och skapa en interkulturell lärandemiljö: Mångfald som utgångspunkt och arbetssätt; 

inkludering och kosmopolitisk kommunikation; interkulturell undervisning; disciplin och 

kärlek; föräldraverksamhet och mångkulturell skolutveckling.  

 

Mångfald som utgångspunkt och arbetssätt. Utgångspunkten för skolansverksamhet måste 

återspegla den mångfald som finns i skolan. Därför är det av stor vikt att verksamhetsplanerna 
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utarbetas gemensamt på skolan med modersmålslärare och föräldrar från olika kulturer. 

Lahdenperä framhåller även att mångkulturella skolor behöver arbeta mycket med att visa upp 

en positiv bild av skolan. Dels genom verksamhetsplaner men också med hjälp av massmedia.   

 

Inkludering och kosmopolitisk kommunikation. Inom skolans verksamhet bör det skapas 

heterogena grupper. Exempelvis anser Lahdenperä att det i varje arbetslag borde ingå en 

modersmålslärare och svenska som andra språklärare (SVA-lärare). Detta för att man inom 

arbetslaget i större utsträckning ska kunna ta tillvara på den kulturella kompetensen som finns 

på skolan. Vidare är det bra om rekryteringen av personalen sker utifrån mångfalden, så att 

eleverna på skolan kan hitta förebilder. Kosmopolitisk kommunikation innebär att 

kommunikation sker utan att skapa motsättningar mellan eller nedvärderar olika grupper. Det 

bygger på att skapa förståelse och respekt för olika grupper istället för ett ”vi och ni”. 

 

Interkulturell undervisning. Lärare behöver i undervisningen ta hänsyn till elevernas olika 

bakgrunder, med andra ord deras språk, kultur och erfarenheter. Vidare bör undervisningen 

även utgå ifrån elevernas förförståelse, vilket kan vara problematiskt då den ofta skiljer sig 

mycket åt i en mångkulturell klass. Ballenger (i Lahdenperä, 2004) menar att lärare därför 

ständigt i undervisningen behöver reflektera över vilka förkunskaper eleverna har och lära sig 

utav dem. Att bryta ner stereotyper och negativa attityder genom att istället skapa kunskaper 

om andra kulturer och nationer utgör också en viktig del av den interkulturella 

undervisningen. Slutligen påpekar Lahdenperä att höga förväntningar på eleverna i 

mångkulturella skolor är av betydelse för skapandet av goda lärandemiljöer. 

 

Disciplin och kärlek. Studier har visat att föräldrar med annan kulturell bakgrund anser att det 

är brist på disciplin i den svenska skolan. Lahdenperä menar dock att föräldrarnas klagomål 

kan vara ett uttryck för att de inte förstår skolans arbetssätt. I den svenska skolan är inte 

disciplin och kärlek två motsatser. Disciplin kan ses i den bemärkelsen att skolan har tydliga 

regler för uppförande, så att alla elever och lärare på skolan behandlas med respekt och 

förståelse. Det är även ett sätt att värna om varandra och visa omtanke och kärlek. Det är dock 

viktigt att på mångkulturella skolor ha i åtanke att alla elever inte delar samma värdegrund. 

Fokus bör sålunda ligga på medmänsklighet och ett kosmopolitiskt värdegrundsarbete, där 

alla människors lika värde står i centrum.  
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Föräldraverksamhet. Skolans samarbete med föräldrar utgör en viktig dimension i elevernas 

skolframgång. Många föräldrar med annan kulturell bakgrund kan emellertid tycka att den 

svenska skolan känns främmande och språket kan vara ett hinder för att skapa en kontakt med 

den. Enligt Lahdenperä är det då av värde att lärare intar ett komplementärt förhållningssätt 

gentemot elever och föräldrar. Det skapar ett öppet klimat och föräldrarna ses som en 

nödvändig resurs som behöver involveras i skolarbetet. 

 

Mångkulturell skolutveckling. I och med den ständiga samhällsutvecklingen behöver lärare 

och skolledning ständigt vidareutbilda sig och utvärdera verksamheten för att på ett komptent 

sätt förhålla sig till mångfalden. Ett nära samarbete med föreningar och organisationer i 

skolans område har också visat sig vara av stor vikt för utvecklingen av en god lärandemiljö. 

Slutligen anger Lahdenperä behovet av att ha en tydlig genomtänkt organisation och 

ansvarsfördelning (Lahdenperä, 2004).  

 

Föräldrars betydelse för elevers kunskapsutveckling 

Fredriksson & Wahlström (1997) skriver om vikten av att involvera föräldrarna i elevernas 

skolgång och kunskapsutveckling. De menar att elever genom interkulturell undervisning får 

nya kunskaper och perspektiv. Risken finns då att en kulturkrock uppstår mellan elevernas 

nya kunskaper och perspektiv och hemmets grundläggande värderingar, om dessa skiljer sig 

för mycket åt. Utifrån detta kommer nedanstående redogörelse att beröra föräldrarnas 

inverkan på elevernas skolgång.  

 

Borgström (2004) skriver att skolans och familjens förväntningar och förhållningssätt kan 

skilja sig åt, exempelvis rörande uppfostran om den är familj- eller individcentrerad. De olika 

synsätten kan påverka frågor om t ex integritet, äganderätt och trygghetskänslor. Frågor som 

blir aktuella i skolmiljön. Fredriksson & Wahlström (1997) framhåller därför betydelsen av 

att skapa goda relationer till föräldrarna och ömsesidig förståelse för varandras värderingar.  

 

Spowe (2007) anger bland annat två stycken vägar att förbättra kontakten med föräldrarna. 

Dels skapa lämpliga mötesformer, där föräldrarna kan känna sig bekväma och genom dessa 

möten öppna upp för dialog och god kommunikation. Dels informera föräldrarna om deras 

viktiga roll i elevens kunskapsutveckling och hur de kan främja denna i hemmet.  
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Cummins (2001) skriver att de flesta föräldrar med annan kulturell bakgrund är mycket måna 

om deras barns skolgång. De vill att deras barn ska få en möjlighet till en bra framtid genom 

en god utbildning. Dock hämmas många utav dessa föräldrars engagemang när de kommer i 

kontakt med skolsystemet. Att involvera sig i skolarbetet innebär oftast krav på 

språkkunskaper och kännedom om majoritetskulturens kulturella konventioner. Föräldrarna 

kan då känna sig osäkra och drar sig tillbaka. Det kan i sin tur leda till att de uppfattas i 

enlighet med skolans ibland förutfattade meningar om att de är likgiltiga och okunniga om 

barnens skolgång. 

 

Alfakir, Lahdenperä & Strandberg (2010) genomförde 2006-2008 ett forskningsprojekt med 

föräldramöten som fokus. Deras syfte var att öka samverkan mellan lärare och föräldrar och 

skapa en mötesplats där föräldrar gavs mer utrymme för sina frågor och åsikter. I projektet 

användes därför föräldramöten i dialogform, en mötesform där föräldrarna får stå i centrum. 

Istället för att läraren enbart ger information, organiseras föräldramötet på så vis att 

föräldrarna diskuterar i smågrupper kring ett förutbestämt tema. De olika diskussionerna 

sammanfattas sedan i hela gruppen och lärarna svarar på de frågor som föräldrarna har. Det är 

inte nödvändigt att samtalen sker på svenska, huvudsaken är att föräldrarnas åsikter ska tas 

tillvara på och då är det av stor vikt att de känner att de kan uttrycka sig. Detta kan underlättas 

genom att exempelvis ha en tolk närvarande. Alfakir, Lahdenperä & Strandberg menar att 

detta arbetssätt med föräldramöten kan underlätta föräldrars förståelse av den svenska skolan. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer studiens metod och genomförande att redovisas för att påvisa 

studiens arbetsgång och överväganden. Metodkapitlet kommer under följande rubriker 

behandla: metodansats, hermeneutiska tolkningsprocesser, intervju som metod, 

genomförande, etiska övervägande och slutligen en metoddiskussion. 

 

Metodansats 

Den kritiska hermeneutiken utgör i den här studien metodansatsen. Fejes & Thornberg (2009) 

skriver att valet av metodansats påverkas av det fenomen som ska studeras. Ansatsen måste 

sålunda fungera väl ihop med det som ska undersökas eftersom det påverkar 

perspektivtagandet, problemformuleringen och datainsamlingsmetoderna i studien. Avsikten 

med den här studien är inte att generalisera resultaten, utan fokus är att få en insikt i hur lärare 

kan förhålla sig till sina elever på en mångkulturell skola samt vilka strategier de använder sig 

av i sin undervisning. Det är sålunda lärarnas egna erfarenheter och reflektioner som är av 

värde och som studeras. Genom hermeneutiken får informanterna stort utrymme att i 

kvalitativa intervjuer själva styra samtalet och berätta om det som ligger dem närmast i 

förhållande till studiens ämne. Med hjälp av den kritiska hermeneutiken kan således lärarnas 

synsätt, kulturmöten och strategier lyftas fram.  

 

Gustavsson (2008) utgår i sin avhandling ifrån Paul Ricoeurs riktning inom hermeneutiken, 

som benämns den kritiska hermeneutiken. Inom denna inriktning ligger inte bara förförståelse 

och egenupplevda erfarenheter till grund till ny förståelse. Även människors möten och 

samspel med olika praktiker, värderingar och normer, formar ny förståelse. Det innebär att 

hur människor agerar och yttrar sig är färgat av den kontext de är verksamma och lever i. I ett 

vidgat perspektiv spelar kontexten således stor roll för förståelsen och tolkningen av empirin. 

Den kritiska hermeneutiken möjliggör även fokus på och tolkning av samtal som empiri. 

Genom samtal/intervjuer kan informanternas uppfattning av ett fenomen eller situation 

framkomma. Samtalet blir sålunda ett uttryckssätt för informanterna, men det är i själva 

verket fenomenet eller situationen samtalet rör som studeras.  

 

Hermeneutiska tolkningsprocesser  

Det finns ingen allmängiltig arbetsgång vid tolkningsprocessen inom hermeneutiken. Det 

beror främst på att forskare har olika arbetssätt beroende på deras förförståelse och ingång i 
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tolkningsprocessen. Tolkning av intervjutexter och litterära texter skiljer sig till viss del åt, 

eftersom uttydning av intervjutexter innebär att forskaren både skapar och tolkar texten ifråga. 

Vidare är intervjutranskriptionen starkt knuten till den situation och sammanhang som 

intervjun gjordes i. Ödman (2007) skriver att kontexten och sammanhanget texten är skapad i 

har stor påverkan på förståelsen och tolkningen utav den. Intervjutranskriptionen återger ett 

samtal, en interaktion mellan två människor och är ofta mycket repetitiv, vilket även skiljer 

den från ett litterärt verk som oftast är väldigt välskriven (Kvale, 1997). Men oavsett 

intervjutranskription eller litterärt verk så skriver både Westlund (2009) och Kvale (1997) om 

ett par olika aspekter man kan beakta i tolkningsprocessen.  

 

Kärnan i den hermeneutiska tolkningsprocessen ligger i förhållandet mellan delen och 

helheten. Textens olika delar förstås och tolkas utifrån helheten och helheten får sin mening 

genom delarna. På så sätt kontrolleras tolkningar av textdelar regelbundet genom att ställa 

dem i förhållande till helheten och tvärtom. Denna process fortsätter tills en sammanhängande 

tolkning har uppnåtts och det inte längre finns några motsättningar i tolkningarna. I tolkning 

av intervjuer så innebär pendlat mellan del och helhet att forskaren först skapar sig ett 

övergripande intryck av intervjun för att sedan fokusera på mindre utsagor i texten som kan 

kopplas samman och bilda teman. Dessa teman ställs sedan i förhållande till helheten och så 

vidare (Kvale, 1997). Westlund (2009) menar att pendlandet mellan helheten och delarna kan 

liknas vid en spiral, den hermeneutiska spiralen, som både söker nya delar men samtidigt 

fördjupar förståelsen.  

 

Hur forskaren tar sig an och läser de texter som ska tolkas är påverkat av den hermeneutiska 

spiralen. Westlund (2009) menar att forskaren måsta lägga sina egna frågor åt sidan och läsa 

förutsättningslöst för att kunna uppfatta de frågor som texten har. Ödman (2007) liknar denna 

inriktningslösa läsning vid ett pussel. I början letar man oplanerat efter bitar att foga samman 

eftersom helheten inte är riktigt greppbar. Längs pusslandets gång bildas olika grupperingar 

av bitar som skapar små helheter, teman. Tillsammans ger de oss bilden av helheten. Genom 

de enskilda bitarna skapas nyanser i tolkningen och vi kan se deras betydelse för helheten. Till 

följd av detta förhållningssätt till texten kan forskaren, enligt Westlund (2009), upptäcka 

engagemang kring ett visst fenomen som informanten i intervjun implicit har förmedlat. Att 

läsa planlöst och låta texten leda kan innebära att nya riktningar upptäcks, något som 

forskaren inte kunnat förutse om den enbart bearbetat sin empiri med forskningsfrågorna i 

åtanke. Kvale (1997) skriver att intervjutextens egna teman behöver synliggöras. Forskaren 
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bör följaktligen, utifrån de yttrande som informanterna gjort i intervjun, försöka uttolka den 

djupare meningen och vad den säger om informantens livsvärld. 

 

Enligt Kvale (1997) är en viktig princip inom den hermeneutiska tolkningen är att vara väl 

insatt i textens ämne. För tolkning av intervjutranskriptioner innebär det att forskarens 

kunskap om ämnet är väsentlig för att den ska kunna uppfatta och göra en nyanserad tolkning 

av de utsagor som finns i intervjutexten.  

 

Forskarens förförståelse är också av betydelse i tolkningsprocessen (Kvale, 1997; Westlund, 

2009; Ödman, 2007). Ingen tolkning av en text är opåverkad av den livssituation forskaren 

själv befinner sig i. Förförståelsen forskaren bär på kan exempelvis bestå utav fördomar, 

uppfattningar kring fenomenet, tidigare forskningsresultat och annan litteratur. Ödman (2007) 

skriver dock att förförståelsen är nödvändig då den leder sökandet i empirin. Utan 

förförståelsen står vi rådlösa och utan vägledningen i vårt tolkningsarbete. Att vara neutral i 

tolkningsprocessen är således inte möjligt. Istället behöver forskaren tydliggöra för sig själv 

och läsaren av forskningsrapporten vilka förutsättningar forskaren går in i processen med 

(Westlund, 2009).  

 

Enligt Westlund (2009) är det i tolkningsprocessen även viktigt att ta stöd av tidigare 

forskning och vetenskapliga teorier. Hon skriver att ”den hermeneutiska spiralen bygger på att 

det finns en dialektik mellan förgående forskning och det empiriska material du har att tolka” 

(Westlund, 2009, s.76). Även här sker en pendling mellan delen och helheten - det empiriska 

materialet som del och tidigare forskning och litteratur som helhet. Westlund menar att 

tolkningen blir djupare och djupare för varje pendling mellan delen och helheten. På det här 

sättet styrks även tolkningens validitet och tolkningen kan bli mer djupgående. 

 

Intervju som metod 

I hermeneutiken är det viktigt att ge informanten stort utrymme att uttrycka sina egna 

erfarenheter reflektioner (Westlund, 2009). Genom intervjuer som är mer ostrukturerade till 

sin karaktär kan det möjliggöras. Kvale (1997) skriver att en intervju är ett samspel mellan två 

människor rörande ett för dem gemensamt intressant ämne. Inom ramen för intervjusamtalet 

bildas således ny kunskap när ämnet diskuteras och reflekteras över. Enligt Kvale syftar 

kvalitativa intervjuer till att frambringa intervjupersonernas egna reflektioner, synsätt, 
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uppfattningar och erfarenheter. Det kräver i sin tur stor flexibilitet hos intervjuaren för att 

kunna ta tillvara på de yttranden som informanten ger.  

 

Semistrukturerade intervjuer är en form utav kvalitativa intervjuer. De utmärks enligt Bryman 

(2002) av att forskaren utgår från några relativt specifika teman men låter informanten prata 

förhållandevis fritt kring dessa. Som intervjuare kräver det viss lyhördhet för att kunna följa 

upp och ställa följdfrågor på vad informanten berättar. Den flexibiliteten som forskaren har i 

sina intervjuer kan då leda till att informanten ger oförutsedda svar om dess erfarenheter eller 

uppfattningar. Bryman menar att fokus bör ligga på det som intervjupersonen tycks anse vara 

viktigt i förhållande till det ämnet intervjun berör. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer kan bero på flera faktorer. Främst är det dock en 

användbar intervjumetod när studien från början har ett tydligt fokus och intervjuerna ska 

förhållas till de uppställda frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer är även en vanlig 

intervjumetod när studien utförs av flera forskare och det ska vara möjligt att i viss mån 

jämföra de olika intervjuerna.  

 

Som vid alla kvalitativa intervjuer är det en fördel att spela in och transkribera 

semistrukturerade intervjuer. Inspelningen och transkriptionen skapar ett externt minne åt 

forskaren, vilket tillåter den att gå igenom intervjun flera gånger. Sålunda kan forskaren göra 

en djupare analys av informanternas utsagor (Bryman, 2002).  

 

Genomförande 

Den här studien har sedan tidigt i arbetsprocessen utgått från en hermeneutisk metodansats då 

frågeställningarna är sådana att lärarnas egna uppfattningar och reflektioner ska belysas. 

Studiens ansats möjliggjorde således att lärarna genom samtal fick utrymme att delge sin 

mening rörande sitt arbete på en mångkulturell skola. Gustavsson (2008) skriver att kritisk 

hermeneutik innebär att budskapet i samtalen tolkas och analyseras i form utav text. Det är 

också det tillvägagångssätt som använts i den här studien.  

 

Semistrukturerade intervjuer utgör empirin i föreliggande rapport. Intervjumetoden valdes för 

att ge möjlighet att låta informanterna tala relativt fritt kring de öppna frågor som ställdes. 

Samtidigt krävdes en viss form utav struktur då intervjuerna utgick från och försökte ge svar 
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på uppställda frågeställningar. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide som jag 

framarbetat inför intervjuerna, denna berörde främst två huvudteman: den mångkulturella 

skolan och undervisning (Se bilaga 1). Sammanlagt genomfördes fem olika intervjuer under 

två veckors tid med lärare anställda vid en mångkulturell skola. Varje intervju spelades in 

med informantens samtycke och transkriberades sedan så snart som möjligt efteråt. Eftersom 

syftet med denna studie inte är att generalisera resultatet utfördes heller inget 

sannolikhetsurval utan urvalet av informanter utgjordes istället av ett bekvämlighetsurval. 

Skolan som lärarna arbetar på är sedan tidigare känd för mig och jag har god kännedom om 

det arbete som bedrivs där. Därför föll det sig naturligt att tillfråga lärare vid den här skolan, 

eftersom det redan fanns en relation.  

 

Bearbetning av materialet följde den hermeneutiska tolkningsprocessen som beskrivits ovan. 

Intervjutranskriptionerna lästes först planlöst för att se de frågor och centrala punkter som 

lärarna implicit eller explicit försökt att förmedla i intervjuerna. Dessa sammanställdes sedan i 

sju olika teman och ställdes i förhållande till det budskap intervjun som helhet förmedlade. 

Kontexten, utgörande av den mångkulturella skolan som lärarna arbetar på och lärarna själva, 

har även utgjort en aspekt i tolkningsprocessen. Lärarna som har intervjuats jobbar i olika 

årskurser och har lite olika arbetsuppgifter och erfarenheter. För att ge en bättre helhetsbild 

och förståelse av dem så har en presentation av lärarna sammanställts och redovisas i bilaga 2. 

Resultaten har sedan analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet och med hjälp av 

Anderssons (2001) beskrivning av förhållningssätt till elever med annan bakgrund och Banks 

(i Stier & Sandström Kjellin, 2009) förslag på lärarstrategier i undervisningen. Andersson och 

Banks modeller har använts som två mallar som resultaten har ställts i förhållande till. För att 

på så sätt uppmärksamma likheter och skillnader mellan resultaten och litteraturen. Resultaten 

har även diskuterats och relaterats till tidigare forskning i rapportens diskussionsdel. 

 

Etiska överväganden 

Vid genomförande av en studie är det av stor vikt att beakta etiska aspekter i förhållande till 

de informanter som deltar i undersökningen. Enligt Bryman (2002) bör följande fyra centrala 

aspekter tas hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra aspekter har i största möjliga mån fått genomsyra den här studien. 

Lärarna har noga informerats om studiens syfte och ämnesområde vid ett flertal tillfällen. 

Först vid förfrågningen om de ville delta i studien, sedan en gång till via mail när tidpunkt för 
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intervju skulle upprättas och slutligen vid intervjutillfället. Lärarna har fått ge sitt samtycke 

till deltagandet och har när som helst haft möjlighet att avbryta sin medverkan. För att 

säkerställa deras anonymitet har alla lärare fått fiktiva namn. Empirin som samlats in genom 

intervjuerna kommer därtill endast att användas till den här studiens forskningsändamål.  

 

Metoddiskussion 

Den kritiskt hermeneutiska metodansatsen har varit ett värdefullt verktyg i den här studien. 

Ansatsen har gjort det möjligt att frigöra sig från de annars relativt strikta tolkningsregler och 

krav på objektivitet från forskarens sida. Genom hermeneutiken har tolkningsprocessen varit 

mer öppen och kontexten har fått utgöra en grund för förståelse och tolkning.  

 

Studiens urval är som nämnts tidigare ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) innebär 

ett bekvämlighetsurval att forskaren valt att använda sig utav personer som i viss mån redan 

är tillgängliga. Bryman menar också forskaren vid val av bekvämlighetsurval inte anser att 

representativitet är av stor vikt, vilket inte heller var ett kriterium för den här undersökningen. 

Istället styrdes bekvämlighetsurvalet i den här studien främst utav två faktorer: tidsbrist och 

metodansatsen. Kvale (1997) skriver, som nämnts tidigare, att det är viktigt att ha god 

kännedom om ämnet intervjuerna berör. Inom det hermeneutiska perspektivet krävs det även 

viss kännedom om den kontexten som intervjuerna utförs i och handlar om. På det sättet kan 

en djupare analys göras av empirin. Utifrån behovet av förkunskaper och den korta tidsram 

som utförandet av examensarbetet har, så var ett bekvämlighetsurval något utav ett 

nödvändigt val. 

 

Kvalitativa intervjuer syftar till att synliggöra informantens egna upplevelser och erfarenheter 

och är således inriktad på informanternas egna åsikter. Kvalitativa intervjuer är flexibla till sin 

karaktär då intervjupersonen ofta får styra riktningen i intervjun och forskaren följer upp med 

frågor rörande intervjupersonens utsagor (Bryman, 2002). I de intervjuer som utfördes i 

studien har det ibland varit svårt att balansera mellan att hålla samtalet i intervjun till ämnet 

utan att ställa ledande frågor. Det var en konstant avvägning från min sida under intervjuerna. 

Oftast lät jag dock intervjupersonerna berätta om saker som vid första anblick kunde ses som 

ovidkommande för studien. Detta för att säkerställa att de fick berätta det de kände att de ville 

förmedla. En del av de utsagorna har senare i tolkningsprocessen visat sig utgöra viktig 

information för studiens resultat. 
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Inför genomförandet av intervjuer belyser Trost (2010) betydelsen av att hitta en avskild plats 

där intervjuerna kan äga rum. Intervjupersonen ska i möjligaste mån känna sig trygg i den 

miljö som intervjun utförs i. De fem intervjuer som genomfördes i studien ägde alla rum 

under dagtid på skolan. Eftersom lärarna hade bättre kännedom om passande lokaler så fick 

de bestämma plats för intervjun. Under dagtid var det dock mycket folk som rörde sig i 

lokalerna och därför var det ibland svårt att hitta ett rum där intervjun kunde ske utan avbrott. 

Två utav av intervjuerna blev avbrutna på grund av att en kollega kom och sökte läraren 

ifråga. Det här kan givetvis ha en viss påverkan på lärarens koncentration och de svar den 

gav, men min upplevelse är ändå att lärarna efter avbrottet kunde fortsätta intervjun utan 

problem. En annan aspekt som också kan ha påverkat en utav intervjuerna var tidspress. På 

grund av ett missförstånd mellan mig och läraren så hade vi bara 20 minuter till vårt 

förfogande, vilket gjorde att intervjun genomfördes under tidspress. Hade jag som Trost 

(2010) föreslår, i förväg klargjort för läraren hur lång tid intervjun beräknades att ta, så hade 

vi kanske inte missförstått varandra. Att läraren kände av en viss tidspress kan ha påverkat 

längden på hennes svar och vad hon valde att berätta om. 

 

Tolkning av texter är i mångt och mycket subjektivt och det kan därför vara svårt att 

argumentera för tolkningens giltighet. Inom hermeneutisk forskning används därför begreppet 

trovärdighet istället för att belysa tolkningens validitet. För att säkerställa att de tolkningar 

som görs är rimlig, kan några kontrollfrågor ställas till arbetet. Frågorna rör exempelvis om 

tolkningen ger ett logiskt samband mellan textens delar och helhet; hur tolkning kan relateras 

till tidigare litteratur och hur tolkningen förhåller sig till det sammanhang texten skrevs i? 

(Westlund, 2009). I de tolkningar som har gjorts av intervjutranskriptionerna har delen och 

helheten återkommande ställts mot varandra för att skapa en enhetlig bild. Den har också 

beaktats utifrån kontextens påverkan och relaterats till tidigare forskning. På så vis kan 

studiens resultat och tolkning ses som trovärdig. Westlund framhäver dock att det till stor del 

är läsaren som avgör tolkningens trovärdighet och att det därför är forskarens uppgift att 

argumentera för och förmedla sin tolkning. Min förhoppning är sålunda att den här rapporten 

uppfyller det här syftet och att läsare kan komma fram till liknande tolkningar av empirin. 
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Resultat 

I min undersökning har lärarnas förhållningssätt till den mångfald de möter i sitt klassrum och 

vad det innebär för deras undervisning studerats. Fem lärare har intervjuats och därmed har 

också fem olika personers tankar och perspektiv framkommit. I följande del kommer jag att 

presentera de fem lärarnas tankar och reflektioner kring deras undervisning, elever och den 

mångkulturella skolan. Lärarnas uppfattningar och strategier skiljer sig i viss mån åt men det 

finns även många likheter. Resultaten har därför delats in i olika teman som får belysa 

lärarnas förhållningssätt och strategier. 

 

Förändrad undervisning 

En del utav lärarna har i intervjuerna gett uttryck för att undervisningen på en mångkulturell 

skola ser annorlunda ut eller sker på ett annat sätt. Katarina konstaterar att när antalet elever 

med annat modersmål överstiger 30-40 % så borde skolan räknas som mångkulturell och det 

påverkar i sin tur undervisningen. Som lärare behöver man då ändra på undervisningen för att 

nå den del utav eleverna som kanske lär sig på ett lite annat sätt.  

 

Elevernas förförståelse 

Ett viktigt övervägande lärarna måste göra som påverkar undervisningen, enligt Katarina, 

Sara och Martina, är att tänka på elevernas förförståelse. Vad kan de och vad har de med sig 

sen innan? Katarina berättar om en situation där en elev skulle färglägga en bild av en elefant. 

Eleven visste inte vilken färg en elefant hade och trodde att den var svart och röd eftersom 

hon sett en elefant med de färgerna i en serietidning. Katarina fick då visa i en bok hur en 

elefant ser ut och vilken färg den har eftersom denna elev inte hade dessa förkunskaper. 

Martina har även hon erfarenhet av att konstant överväga vad barnen har för förkunskaper.  

Många kan inte leka heller. Den här gruppen visste jag kunde leka med olika grejer men 

sen får man ju också, det är ju vissa som har det svårare. Och hoppar till nästa och nästa 

och nästa. Så det är ju viktigt. Därför är det ju viktigt att vi finns i gruppen och inte gör 

andra saker för man måste vara med. T ex bara det här med att spela ett spel för många 

utav barnen har inte sådana grejer hemma. (Intervju Martina) 

Hon framhåller att det är viktigt att de vuxna är med i leken och fria aktiviteter i förskoleklass, 

för många utav barnen vet inte hur man leker eller hur man gör olika aktiviteter. De har inte 

samma förkunskaper som de flest barn i Sverige förväntas ha. 
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I sitt arbete som speciallärare får Sara ibland tillfälle att observera klasslärarna när de 

undervisar och hon ser då hur lärarna väldigt ofta arbetar med förförståelse inför läsning. För 

att öka elevernas förståelse för texten ändrar lärarna ord, visar bilder, pratar kring bilderna och 

frågar vad man tror kommer att hända sen i texten. Detta just därför att eleverna på skolan inte 

har så mycket med sig hemifrån när det gäller läsning. Man måste som Sara uttrycker det: 

”välja annan litteratur än vad man kan göra i en svensk klass där kanske alla känner till alla 

Astrid Lindgrens figurer och har hört dem”(intervju Sara). Man behöver bygga en grund och 

skapa en förförståelse hos eleverna.  

 

Läromedel 

Läromedel är ett annat exempel på något som man kan behöva omvärdera när man har en 

mångkulturell klass. Alla lärare i studien uttrycker en viss problematik när det kommer till 

läromedel. Viveka berättar att hon inte känner att det fungerar med traditionella läromedel då 

språket ofta blir för svårt för många utav eleverna. Språkmässigt förenklade läromedel har 

också visat sig komplicerade att använda. De är ofta så pass förenklade att det är svårt att 

förstå vad budskapet i texten faktiskt är. Istället väljer Viveka men även Thomas och Martina 

att i stor utsträckning använda eget material, antingen som de konstruerat själva eller har 

hämtat från exempelvis www.lektion.se. Martina förklarar att hon använt flera olika böcker 

men aldrig riktigt fastnat för någon. Ett år gjorde hon istället en egen bok tillsammans med en 

kollega. Något som hon tyckte var väldigt spännande eftersom hon då var tvungen att fundera 

igenom vad det var som hon ville få ut av en lärobok. På frågan om hur Thomas förhåller sig 

till läromedel berättar han att de ännu inte har beställt några böcker till eleverna i femman, 

utan har fram tills nu [början av november] utgått från eget producerat material för att 

relaterar mer till elevernas verklighet. Dock har de nu i arbetslaget för femman sagt att de ska 

börja beställa böcker. Thomas tycker emellertid att det är svårt eftersom han inte anser sig 

veta tillräckligt mycket om böckerna och vad som passar elever som kommer från andra 

länder. Han ställer sig frågan om det behövs speciella böcker och hur mycket man faktiskt 

behöver följa läroböcker? Istället skulle han i framtiden vilja använda sig mer av internet och 

allt det material som finns att tillgå där. 

 

Viveka framhåller att det inte enbart är språket som är ett stort hinder i traditionella 

läromedel, även det kulturella kan komma i vägen för förståelsen. Ibland är läromedlen 

väldigt kulturellt färgade och då är det mycket som barnen har svårt att förstå.  
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Om man dels inte kan språket så bra och dessutom inte känner igen kontexten liksom. 

Inte har en aning om... Det är... Då blir det ju väldigt svårt att lyckas. (Intervju Viveka) 

Detta visade sig exempelvis tydligt i de först nationella proven för trean. Det handlade 

nämligen om båtliv och fågelliv på Grönland, något som ligger väldigt långt ifrån dessa barns 

verklighet, berättar Viveka vidare. 

 

Språkets påverkan 

För att kunna bedriva en annan undervisning krävs strategier från lärarnas sida. I intervjuerna 

beskrev alla lärare olika strategier som de använder sig av dels i undervisningen men också 

rent generellt i mötet med eleverna. Lärarnas strategier skiljde sig till viss del åt men i 

samtidigt så berättade samtliga lärare om liknande strategier som på ett eller annat sätt 

berörde språkets påverkan. 

 

Som nämndes tidigare fokuserar skolan mycket på språket då det ofta är det som sätter käppar 

i hjulet för elevernas inlärning. Alla lärare menar därför att de i sin undervisning försöker 

hålla ett lugnare tempo. Som Viveka uttryckte det: ”Det är bättre att ha lite mindre med 

aktiviteter, men de gör man grundligt och gärna repeterar” (intervju Viveka). De andra lärarna 

berättar också om vikten av att ta om och repetera många gånger. Det behövs för att alla 

elever ska få en chans att hänga med och förstå. Martina tillägger att hon tycker att det i 

förskoleklass är angeläget att inte vara för snabb med införandet av läroböcker. Många barn 

tycker det är roligt att få en bok, men det är inte alla som tycker det är lika roligt att jobba i 

den. Därför är hon lite försiktig med det så att lusten att lära inte kvävs. Samtidigt försöker 

hon utmana och uppmuntra de elever som tycker det är roligt.  

 

Betydelsen av att utgå från elevernas förkunskaper 

Ett annat betydelsefullt övervägande i undervisningen är, som nämndes i förgående avsnitt 

om annan undervisning, att inte ta elevernas förkunskaper för givna. Det är därför viktigt 

enligt Sara att bygga på deras förförståelse inför t ex läsning. Detta gör lärarna på flera olika 

sätt. Katarina använder sig gärna av internet för att visa bilder på föremål barnen undrar över 

och saknar kunskap om. Martina jobbar istället mycket med konkret material när hon ska 

berätta sagor. Hon använder sig då av både flano, bilder och dockor, allt för att visualisera och 

göra det mer tydligt för barnen. Sara berättar också om Kiwimetoden (förklaring av metod – 

se kapitel tidigare forskning) som flera lärare på skolan använder sig av. Viveka berättar att 
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hon ibland använder sig av Kiwimetoden men att hon för det mest utgår från Pauline Gibbons 

cirkelmodell i sin undervisning. Sara och Viveka förklarar att alla lärare på skolan för några år 

sedan fick delta i en bokcirkel där man lärde sig om Gibbons modellinlärning. Modellen är 

utarbetad för att användas i undervisning av flerspråkiga elever. Viveka förklarar att det här är 

ett bra sätt att jobba på för att eleverna inte har så stort ordförråd och behöver hjälp med att se 

vad som skiljer mellan t ex en saga och faktatext. Eleverna behöver därför få arbeta 

gemensamt med arbetsområdet under en längre tid för att sedan kunna klara av uppgiften 

själv.  

 

Ytterligare ett sätt att arbeta med elevernas språkutveckling är att försöka utgå från deras 

verklighet när de ska skriva eller arbeta med olika texter. När eleverna kan relatera till 

kontexten så blir det mycket lättare för dem att också förstå texten. Både Thomas och Viveka 

väljer ofta, som nämnts tidigare, att skapa sitt eget material för det ska vara mer anpassat till 

eleverna. Thomas har i sin undervisning utgått från området skolan ligger i och elevernas 

närmiljö.  

Det har varit egna texter om vårt fina bostadsområde, den här stadsdelen vi bor och att 

vi har vår fina skola och så, skriva texter och sen arbeta med dom som utifrån deras 

verklighet. Ja, jag är... Det finns ju jätte mycket bra. (Intervju Thomas) 

På så sätt känner eleverna igen både kontexten och kan få ge uttryck för sina kunskaper inom 

området. Viveka understryker också att det är viktigt att ge alla ämnesområden en kontext. 

Även om det inte är ett område eleverna är bekanta med så är det nödvändigt att förklara och 

ta upp saker utifrån ett helhetsperspektiv så att eleverna lättare ska kunna se hur saker och ting 

hänger ihop.   

 

Ett dialogiskt klassrum 

Att skapa ett dialogiskt klassrum är något som framförallt Sara och Martina betonar. Det är 

viktigt att låta eleverna ta plats i undervisningen och samtala för det är då språkutveckling 

sker enligt Sara. Martina försöker ofta ge sina elever utrymme till att prata. Dels för att de ska 

få vänja sig vid att tala inför en grupp men också för att träna sig på att berätta och återberätta 

händelser. Hon framhåller att samtalet med och mellan elever har två betydelsefulla aspekter. 

Dels är det språkutvecklande men också socialt utvecklande. Eleverna behöver få tid till att 

prata och bli lyssnade på. 
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Flexibilitet 

Förutom de mer praktiska strategier som lärare använder sig utav i förhållande till eleverna så 

uttrycker alla att de även har mer kognitiva strategier som påverkar deras eget förhållningssätt 

och agerande i klassrummet. Thomas, Martina och Katarina talar t ex om behovet av att vara 

flexibel i sin undervisning. Katarina berättar att hon sällan kan hålla sig helt till sin planering. 

Ibland måste hon exempelvis gå tillbaka några steg med någon elev för att förkunskaperna 

inte fanns. Sådana situationer är svåra att förutse men viktiga att kunna anpassa sig efter. 

Flexibilitet kan också innebära att plötsligt bryta undervisningen och göra något annat för att 

man upplever att det skulle fungera bättre i gruppen just nu. Martina uppger att hon ibland 

väljer att hoppa över något hon planerat för att hon uppfattar att barnen har för mycket spring 

i benen. Då är det bättre att ta tillvara på det och göra något utav det istället. För att kunna 

veta när man behöver bryta eller ändra sina planer är det av värde att man som lärare känner 

sina elever och ser dem. Martina brukar varje morgon hälsa på varje elev genom att ta i hand 

och se dem i ögonen. Hon säger att hon då får en bra uppfattning om hur barnen mår och hur 

stämningen i klassrummet är. Thomas ger däremot uttryck för en annan sorts flexibilitet. För 

honom är det viktigt att vara lyhörd när han undervisar och snappa upp det som eleverna 

intresserar sig för. Han vill så långt som möjligt låta elevernas lust och kreativitet styra 

undervisningen och hans uppgift är att försöka förhålla det till målen. På detta sätt hoppas 

Thomas beröra sina elever. 

 

Medvetet tillvägagångssätt 

Viveka förklarar att hon konstant i sin undervisning funderar över hur hon själv pratar och hur 

hon ska lägga upp undervisningen för att alla ska förstå. Hon reflekterar och försöker vara 

medveten om vilka ord och uttryck hon använder och vad som kan vara svårt för eleverna. 

Thomas framhåller att han försöker gå utanför gängse vägar och hitta udda metoder. 

Exempelvis berättar han att han ofta försöker säga till eleverna vid fel tillfälle. Han bryter när 

det är som lugnast och berättar för eleverna att det är så här han menar att det ska vara när det 

är lugnt och skönt. Han försöker också berömma elever när de minst förväntar det, allt för att 

nå och beröra eleverna. En annan aspekt som Thomas också jobbar mycket med är att peppa 

barnen till att kunna arbeta med vem som helst. Han menar att det sedan betalar sig i arbetet 

om man först får alla elever att kunna jobba med alla. Martinas utgångspunkt i 

undervisningen är att barnen ska trivas och att de ska känna att de har roligt ihop, ”man ska 

behöva skratta” (intervju Martina). Därför försöker hon börja och sluta varje vecka med att 

göra någon lek som barnen tycker är rolig, för att få in mer glädje i undervisningen.  
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Kulturens påverkan 

På en mångkulturell skola kommer många kulturer samman och påverkar skolkulturen. 

Skolkulturen ser dock inte nödvändigtvis likadana ut på alla mångkulturella skolor. Viveka 

berättar att hon upplevde en stor kulturskillnad mellan hennes förra arbetsplats och den skola 

hon nu jobbar på. Hon tror att det till stor del beror på vilka nationaliteter det finns på skolan 

och vilka kulturer de för med sig. Att förhålla sig till och agera utifrån elevernas olika kulturer 

är oundvikligt för lärare på en mångkulturell skola, följaktligen var det också ett område som 

lärarna reflekterade kring och berättade om i intervjuerna. 

 

Kultur ett komplext begrepp 

Alla lärare gav uttryck för att kultur är ett komplext begrepp som i många fall är svårt att 

definiera då det inte finns några tydliga gränser. Så istället för att fokusera på det som skiljer 

väljer lärarna att koncentrera sig på de likheter som finns och gemensamma värderingar. 

Lärarna betonar att det är viktigt att stå upp för de åsikter och värderingar man har men 

samtidigt respektera andras. Det gäller både dem som bärare av svensk kultur och eleverna 

från andra kulturer. Viveka säger att hon tycker det är betydelsefullt att som lärare på skolan 

vara medveten om att den kultur som man själv är uppvuxen i inte är allenarådande på något 

sätt. Samtidigt är det flera lärare som berättar att de har svårt att veta hur mycket de ska bortse 

från ”svenska” värderingar. Thomas ställer sig exempelvis frågan:  

Hur mycket ska jag anpassa mig till andras sätt att vara från förut eller ska dom anpassa 

sig till det sätt som är mer brukligt här? (intervju Thomas) 

Han tycker det är viktigt att ta hänsyn till andra kulturer men menar också att det finns vissa 

saker han inte är villig att kompromissa med, t ex när det gäller genusfrågor. Martina talar 

också om ett ständigt avvägande när det gäller kulturella beteenden. Situationer med 

kulturkrockar mellan elever resulterar ofta i gemensamma samtal i klassen där värderingar 

eller skolans regler betonas: ”Såhär gör vi i Sverige eller såhär gör vi här!”(intervju Martina). 

Martina tycker dock att man får vara lite försiktig med sådana uttalanden så att man inte slår 

ner på någon.  

 

Viveka belyser en annan aspekt utav frågan. Hon menar att uttrycket ”deras kultur” är 

problematiskt i sig då eleverna oftast tycker att det här [den svenska kulturen] är deras kultur. 

De lever med en slags blandkultur där den svenska kulturen utgör en stor del. Katarina och 

Thomas är inne på samma spår. De respekterar och uppmuntrar elevernas hemkultur. 
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Samtidigt så lever de i det svenska samhället och eleverna behöver få hjälp och redskap att 

klara sig så bra som möjligt i det. Både Thomas och Viveka menar dock att det är svårt att 

precist säga vad som är svensk kultur. Det finns även många kulturer inom Sverige. Viveka 

tror att hon förmodligen har ganska mycket gemensamt med människor som är uppvuxna på 

landet som hon. Kanske mer än med någon som är uppvuxen i en stad i Sverige. Thomas 

tycker sig också se likheter mellan tidigare rådande klassamhället i Sverige och behandlingen 

av elever med annat ursprung.  

Det är många som har blivit betraktade som annorlunda fast dom inte kom från något 

annat land och jag känner igen samma fenomen här. (intervju Thomas)  

Thomas anser att den allmänna diskursen kring elever med annan kulturell bakgrund ofta är 

lite negativ och nedslående. Han framhåller att det absolut inte är något fel på dessa elever, 

snarare tvärtom. Hos eleverna på skolan finns en enorm lust och kreativitet och Thomas vill 

därför verka som en dörröppnare för eleverna och hjälpa dem få tillgång till världen utanför 

deras bostadsområde.  

 

Elevernas kultur i undervisningen 

Elevernas olika kulturer kommer allt som oftast upp och in i undervisningen men det är dock 

ingenting som lärarna själva planerar eller väljer att utgå ifrån. Istället är det vanligtvis olika 

situationer som uppstår spontant, som för samtalen i undervisningen inpå elevernas kulturer. 

Sara berättar att hon vid ett tillfälle observerade en klasslärare som drog ner världskartan för 

att visa en sak, men sedan oplanerat fortsatte att tillsammans med eleverna titta på kartan var i 

världen alla kom ifrån. Katarina förklarar att eftersom hon själv kom till Sverige när hon var 7 

år så har hon gått igenom många liknande situationer som barnen, när det gäller 

språkinlärning. Hon brukar därför använda och relatera till sin egen bakgrund för att stärka 

och motivera eleverna. Viveka har för vana att inför lektioner och genomgångar ställa sig 

frågan om det finns något i innehållet som skulle kunna krocka med någon elevs kultur. 

Däremot tycker inte Viveka att hon tar upp kulturen så mycket i undervisningen förutom när 

eleverna själva berättar vad vissa ord heter på t ex somaliska eller arabiska. Hon ser det som 

mer naturligt att ta upp olika perspektiv och kulturella synsätt i relevanta kontexter, som 

exempelvis i religionsundervisningen. Martina delar Vivekas åsikt och menar att de flesta av 

hennes elever aldrig bott i ett annat land utan att det är deras föräldrar som har gjort det. 

Därför vet barnen inte själva så mycket om sin kulturella bakgrund. Däremot berättar Martina 

att skolan ibland anordnar temadagar. Då har eleverna fått ta med sig kläder, mat och exempel 
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på lekar som är typiska för deras hemland. Martina tycker att det har varit väldigt roliga och 

intressanta dagar. Eleverna och lärarna blir ofta under dessa temadagar påminda om att deras 

respektive kulturer har många likheter. 

 

Elever med krigsupplevelser 

En annan aspekt som berör elevernas bakgrund och som lärarna måste hantera är när de har 

elever med krigsupplevelser. Enligt Sara kan det föra med sig stora inlärningssvårigheter och 

kan skapa oro i klassen om eleven börjar utagera. Thomas menar att han ofta har dessa elever 

i åtanke när han planerar sina lektioner. Han funderar på: Vad deras beteende beror på? Har 

det anknytning till krigsupplevelserna? Vilken hänsyn kan jag ta?  Han berättar vidare att de 

eleverna plötsligt kan reagera och det kan vara någonting som han inte förstår som gör att det 

plötsligt inte fungerar för eleverna. Thomas försöker istället i sitt arbete skapa en miljö som är 

trygg för barnen och där det även finns utrymme för de känslor och upplevelser som de bär 

med sig. 

 

Parallell språkutveckling 

Lärarna visar i intervjuerna att de är väl medvetna om att det bästa sättet för eleverna att lära 

sig svenska är om de samtidigt får utveckla sitt modersmål och flera utav lärarna uttrycker en 

vilja ett utveckla och förbättra modersmålsundervisningen. Katarina framhåller att det bästa 

hade varit om det alltid fanns en somalisk/arabisk talande lärare i klassrummet och som 

arbetade tillsammans med klassläraren. Även Sara är inne på samma spår när hon talar om hur 

det hade varit intressant att ha ett språkvalsprogram på skolan, likt det som finns i Kanada. Då 

skulle undervisning kunna bedrivas på arabiska/somaliska plus svenska. En annan 

utvecklingsmöjlighet som Sara föreslår är att barnen under sitt förskoleklassår enbart skulle få 

undervisning på sitt modersmål för att på så sätt ha kommit längre i språkutvecklingen på sitt 

modersmål när de börjar ettan. I dagsläget har eleverna i åk 1-5 modersmålsundervisning en 

timme i veckan och det är frivilligt för eleverna. Dock är det fler som har valt att delta nu när 

undervisningen ligger på torsdagsmorgnar mellan 8.10 - 9.10 istället för på eftermiddagen 

efter skoltid. Skolan har även en kulturpedagog som talar somaliska och han kan ge somaliska 

elever förklaringar på sitt modersmål när de har svårt att förstå något. Vilket ofta har hjälpt 

flera elever att komma vidare, berättar Viveka.  

 

Martinas elever som är för små för att gå på modersmålsundervisning får undervisning direkt i 

klassrummet istället en gång i veckan. Då finns hemspråkspedagoger med i gruppen. Martina 
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tycker det är mycket bra eftersom de då kan samplanera med dem så att eleverna får arbeta 

med samma saker på båda språken och på så sätt lära sig begrepp parallellt. Martina försöker 

även se till att föräldrarna har förståelse för vikten av att eleverna får tala och utveckla sitt 

modersmål hemma, så de får språkstimulans hemifrån också.  

 

Speciella kompetenser  

Hur lärarna förhåller sig till sina elever och vilka kompetenser de besitter är tämligen 

individuellt. Då förhållningssättet och kompetenserna inte bara påverkas utav 

arbetssituationen utan också lärarens egen personlighet. Trots det finns det vissa likheter 

mellan lärarna och vad de i intervjuerna betonar rörande förhållningssätt och kompetenser. 

Exempelvis framhåller de alla vikten av samarbete. Sara beskriver skolan som att ha ett högt 

tak. Lärarna hjälper varandra att lösa svåra situationer för de vet att det stundtals är väldigt 

tufft. Därför kan man utan risk för att bli betraktad som dålig lärare be andra om hjälp. Det 

finns inget behov av att försöka upprätthålla en fasad inför sina kollegor. Samarbetet på 

skolan sker emellertid inte bara mellan lärare utan involverar även hela personalen på skolan. 

Personalen försöker i möjligaste mån arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål och även 

involvera föräldrar i arbetet.  

 

På frågan om vilka kompetenser som är viktiga att ha som lärare på en mångkulturell skola 

framkommer flera olika svar. Katarina framhäver att det på skolan finns väldigt många olika 

kompetenser vilket hon ser som fördelaktigt. Främst anser hon dock att man måste ha 

förståelse för andra kulturer och andra traditioner om man ska arbeta på en mångkulturell 

skola. Thomas menar att han trots sin långa erfarenhet inom skolans värld, aldrig har arbetat 

på en skola där kompetensen är så hög. Han tycker om det starka samarbetet och känslan av 

att lärarna inte delar in eleverna i mina och dina. Som personal på skolan tar man ansvar för 

alla barnen. Thomas skulle emellertid vilja vidga samarbetet ytterligare och arbeta i lag kring 

ett antal elever. På så vis skulle läraren inte bli så ensam i klassarbetet och man skulle kunna 

ta tillvara på negativa saker som händer och tillsammans försöka använda dem för att 

utvecklas. Thomas anser vidare att man på en mångkulturell skola i större utsträckning måste 

lära känna eleverna och vet mer om vad som händer i deras liv och vad de har för vanor. För 

eleverna har så olika vanor och det händer så mycket kring dem. Detta är något som även 

Viveka tycker är viktigt men till listan över kompetenser vill hon även lägga: Att vara 

medveten om språket och språkskillnader, känna till hur situationen i världen ser ut, tycka om 

människor och ha träffat människor från andra länder förut, vara medveten om sin egen kultur 
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men framförallt att man är lite nyfiken och tycker att det är kul. Hon framhäver dock att man 

som lärare nog ständigt behöver vidareutbilda sig och skaffa mer kunskap, för det är så lätt att 

bli fyrkantig och glömma bort efter ett tag. Sara poängterar också betydelsen av att med 

jämna mellanrum vidareutbilda sig. Hon tycker det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad med 

rådande forskning för att ständigt kunna utveckla arbetet på skolan. I intervjun framhäver hon 

vikten av att ha goda kompetenser i läs- och skrivutveckling som lärare på en mångkulturell 

skola. Hon hade dock önskat att alla lärare också hade minst 30 HP SVA i sin utbildning 

eftersom så många barn på skolan har annat modersmål.  

 

En kompetens som Thomas dock tycker saknas på skolan är hur man ska ta tillvara på 

elevernas enorma lust och kreativitet. Han menar han att det är viktigt att tro på barnen och 

låta dem ta mer ansvar för sin utbildning. Han förklarar att  

Det finns en hel del rutiner kring att stå på led, göra så och så, som man tror, för 

ungarna är ju så rörliga och dom vet inte riktigt. Och ska man släppa på och ge ett 

ansvar och utveckla en människa så måste man få tro mer på den, man måste släppa mer 

en del utav dom rutinerna. (intervju Thomas) 

Thomas vill således ställa högre krav och öka förväntningarna på eleverna. Han menar att 

förväntningarna på eleverna ofta är alltför låga bland lärarna och elevernas kreativitet då inte 

får något spelutrymme. Thomas vision är att aktivt arbeta för att göra skolan till en utav 

stadens tre bästa. Han tror starkt på att använda sig utav elevernas tidigare kunskaper och 

upplevelser och se dem som en resurs i arbetet. Alla elever ska få möjligheten att lyckas 

oavsett bakgrund. ”Det finns hopp om alla, bara man har tid att vänta” (intervju Thomas). 

 

Både Martina och Katarina berättar att de i sitt arbete med eleverna själva fått lära sig mycket. 

I mötet med föräldrar och elever sker ett kulturellt utbyte där de lär sig om varandras kulturer 

och traditioner, något som både Martina och Katarina tycker är väldigt roligt och spännande. 

Samtidigt så anser de båda lärarna att det är tuffare för de här eleverna än det är för andra. 

Katarina berättar att det är någonting hon inte brukar hymla med. Hon säger det till dem för 

att de ska veta att de behöver kämpa mer för att lyckas, eftersom de inte har språket med sig 

från början. Katarina är även noga med att berömma eleverna i deras arbete och betona att de 

är väldigt duktiga. Syftet är alltså inte att trycka ner eleverna utan bara ge dem en realistisk 

bild av deras situation.  
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Värdegrundsarbetet 

I intervjuerna framkommer värdegrundsarbetet som något mycket grundläggande och centralt 

i lärarnas dagliga arbete. Katarina är speciellt tydlig på den punkten. Tillsammans med en 

kollega arbetar hon dagligen med värdegrunden i hennes klass. Visserligen gör det att de 

hamnar lite efter i terminsplaneringen men Katarina menar att de tar igen det senare, för 

klassen blir mycket lugnare och kan koncentrera sig mer. Därför är hon noga med att ta upp 

och lösa konflikter med en gång. I värdegrundsarbetet använder Katarina sig mycket utav 

rollspel. Hon anser att det är en bra metod då den gör det möjligt för eleverna att inta någon 

annans perspektiv. Något som hon annars tycker att barn får lära sig alldeles försent. I sin 

undervisning talar hon också mycket om vem det är som styr en persons gärningar.  

Det är ju liksom min hjärna som styr. Det pratar vi väldigt mycket om att det kommer 

här uppifrån [K pekar på huvudet]. Vi fokuserar väldigt mycket på hjärta och hjärna. Att 

det är det som styr vad man gör faktiskt. (intervju Katarina) 

Katarina betonar att man själv måste ta ansvar för det man gör men att man ibland gör fel och 

det är okej, men det är ändå viktigt att stå upp för sina misstag. 

 

De andra lärarna arbetar också mycket med värdegrunden i sin undervisning. Tonvikten läggs 

på att eleverna ska förstå att alla kulturer och människor är lika mycket värda och att man 

måste tänka på hur man är mot andra. Martina berättar att en del elever har svårt för att andra 

råkar röra vid dem och reagerar genast med ilska. Därför använder hon sig av massage i 

gruppen. Eleverna får massera varandra för att bli lugnare och mer vana vid beröring. 

 

Självförtroende och motivation 

En annan del utav det sociala arbetet för lärarna är att stärka elevernas självförtroende och 

motivera dem i deras arbete. Katarina försöker vara noga med att visa sina elever att de duger 

som de är. Många har nämligen svårt för att hitta sin identitet när det blir förstora kontraster 

mellan hemmet och skolan. Katarina trycker av den orsaken på att det är självklart att man ska 

stå upp för sina åsikter och värderingar. Samtidigt framhåller hon att värderingar inom 

kulturer i mångt och mycket är väldigt lika. Därför är det mest betydelsefulla enligt Katarina, 

hur man är mot varandra och att man kämpar i skolan. Thomas är även han inne på samma 

spår. Han vill att eleverna ska förstå att de har världens möjlighet att lyckas i sina liv genom 

att de kämpar i skolan nu och han kommer göra allt han kan för att lotsa dem längs vägen. 

Han menar att det viktiga är att de själva vill och får igång sin egen motor. Thomas motiverar 
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även sina elever genom att betona deras kompetenser. T ex att de är mycket vana att arbeta 

med människor från olika kulturer, något som han tror kommer att bli en nödvändig 

kompetens i framtiden.  

 

Föräldrakontakten  

Föräldrarnas betydelse för elevernas kunskapsutveckling framhäver alla lärare som oerhört 

viktigt. Dels för att föräldrarna har ett stort inflytande över sina barn och dess agerande men 

också för att ett gemensamt samarbete mellan skola och hem är framgångsbringande för 

eleverna. Därför jobbar lärarna mycket med att skapa goda kontakter till föräldrarna och 

försöker involvera dem i elevernas utveckling. Det är dock inte helt enkelt. Martina och 

Katarina förklarar att många föräldrar inte riktigt förstår vilken betydelse skolan har.  

Man måste få dom att inse hur mycket skola betyder, för det är många som inte vet det. 

Dom känner att det är mer som en förvaring liksom. Mm... Och tänker inte att det är ett 

ställe där man kan lära sig. Och att det har en stor betydelse om liksom vad man gör och 

även hemmet har en stor uppgift att förmedla kunskaper också. (intervju Katarina)  

Från skolans sida försöker man därför ständigt förmedla till föräldrarna att vad de säger i 

hemmet också märks i skolan. Det vill säga deras förväntningar på barnen och attityder till 

skolan spelar stor roll för hur bra barnen kommer lyckas i skolan och i framtiden.  

 

I arbetet med att utveckla och förbättra relationen till elevernas föräldrar så ser bland annat 

Katarina och Viveka skolans organiserade aktiviteter för föräldrar som viktiga hjälpmedel. 

Skolan erbjuder exempelvis föräldrautbildning COPE men också sykvällar för mammor, en 

aktivitet som skolan valt att kalla Sy och Språka. Dessa båda föräldraaktiviteter är viktiga 

mötesplatser för lärare och föräldrar.  

Man har fått en bra relation [till föräldrarna] och dom vet vad vi sysslar med och vi 

känner till deras erfarenheter. Det blir ju helt annorlunda alltså. Så får man med dom, så 

ordnar sig det mesta om man ska vara helt ärlig. (intervju Katarina) 

Katarina menar att det märks stor skillnad i relationen till de föräldrar som har gått 

utbildningen jämfört med de som inte gått den. Det leder till en ökad förståelse för eleverna 

samt ett bättre samarbete kring dem. Relationen till föräldrarna blir en hjälp på vägen till att 

ge eleverna bättre och mer elevanpassad undervisning.  
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Interkulturell undervisningen 

Lärarnas definition på vad interkulturell undervisning är ser lite olika ut. Katarina och Martina 

anser att begreppet handlar om lika värde, att alla är lika mycket värda. Det tycker också att 

det innebär att man till stor del fokuserar på kulturernas likheter snarar än olikheter och att 

man lär utav varandra. Vivekas definition är snarlik. Hon menar att man i interkulturell 

undervisning ska ta tillvara på att barnen kommer från andra kulturer och använda sig utav det 

de känner till om sin kultur. Utöver det så ser hon kulturpedagogens arbete med eleverna som 

ett exempel på interkulturell undervisning då han ger eleverna undervisning på deras 

modersmål. Thomas och Sara fokuserar mer på språket i sina förklaringar. Att måla med 

språket är interkulturell undervisning för Thomas och enligt honom nyckeln till elevernas 

framgång. Tillsammans med eleverna undersöker de och utvecklar språket på många olika 

sätt med utgångspunkt i elevernas verklighet. För Sara är som sagt språket också i fokus, men 

hon anser inte att skolan bedriver interkulturell undervisning. Enligt henne innebär begreppet 

att eleverna skulle få möjlighet att parallellt utveckla sina språk och då krävas det mycket mer 

språkundervisning på modersmålet.   

 

Resultatanalys 

De ovan redovisade resultaten ger en vid bild utav lärarnas förhållningssätt och strategier. 

Dessa kommer här i resultatanalysen att ytterligare tolkas och sättas i relation till det 

sociokulturella perspektivet samt Anderssons (2001) och Banks (i Stier & Sanström Kjellin, 

2009) modeller för lärares förhållningssätt och strategier.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Lärarnas utsagor i intervjuerna ger i mångt och mycket uttryck för ett arbete där målet är att 

skapa en undervisning anpassad för eleverna. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan den här 

viljan att försöka finna elevernas förkunskaper ses som ett sökande efter elevernas 

utvecklingszoner. Som beskrevs tidigare i tolkningsramen, så innebär utvecklingszonen den 

kunskap en individ kan tillägna sig med lite hjälp från en person eller omgivningen (Säljö, 

2000). Att få kunskap om elevernas olika utvecklingszoner är inte ett enkelt arbete och till 

viss del blir det ännu svårare för lärare på en mångkulturell skola. Elevernas förkunskaper kan 

där variera än mer jämfört med en ”helsvensk” skola där elevunderlaget är mer homogent. Att 

i undervisningen skapa en gemensam utgångspunkt, där elevernas förkunskaper får stärkas 

och synliggöras blir sålunda viktigt. Både Katarina och Martina berättar att de inför varje nytt 
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arbetsområde ställer sig frågan: Vad kan de och vad har de med sig sen innan? Strategierna 

för hur lärarna ska nå förkunskaperna och hitta elevernas utvecklingszoner ter sig olika, men 

språk och kultur är två aspekter som alla lärare på något sätt belyser som viktiga verktyg i 

arbetet. 

 

Språket är ett betydelsefullt verktyg för både lärare och elever i undervisningen. Säljö (2000) 

menar att språket utgör en väg in i en kultur och att vi genom språket lär oss förstå det 

kulturella samspelet. Utifrån det perspektivet blir tillägnandet och användningen av språket ett 

nödvändigt verktyg för elever med en annan kulturell bakgrund. Sara berättar att eleverna 

måste få utrymme att både tala och lyssna till varandra i undervisningen, eftersom det är 

språkutvecklande för dem. Även klasslärarna lägger stort fokus vid språket i undervisningen. 

Genom exempelvis Kiwi-metoden eller Gibbons cirkelmodell, som flera utav lärarna 

använder sig utav, så får det språkliga utgöra grunden och utgångspunkten för 

ämnesinnehållet i undervisningen. Det blir ett verktyg för att bygga på elevernas förkunskaper 

och tillägna sig nya kunskaper. Språkets kommunikativa funktion blir således ett intellektuellt 

redskap för kunskapsutveckling. 

 

Lärarna i studien säger sig inte själva utgå från olika kulturer i sin undervisning. Dock är de 

väl medveten om elevernas kulturella bakgrund och förhåller sig ständigt till den i planering 

och undervisning. En situation där kulturen får fungera som verktyg är då skolan har 

kulturella temadagar. Mat, kläder och lekar från olika kulturer har presenterats på dessa dagar 

och lärare, elever och föräldrar har fått ett kulturellt utbyte. Martina framhåller att dessa 

temadagar brukar vara både roliga och intressanta. De kulturella likheterna och skillnaderna 

synliggörs och det leder ofta till ett lärorikt utbyte. Thomas berättar att han tycker det är 

värdefullt att lära känna eleverna och veta mer om deras kultur och livssituation. Han menar 

att det hjälper till i planeringen av undervisningen, så att undervisningen på så sätt kan utgå 

från elevernas förförståelse, det vill säga deras utvecklingszoner. Katarina som själv har en 

annan kulturell bakgrund brukar relatera till den i sin undervisning för att motivera och stärka 

sina elever. Även det kan ses som ett sätt att använda kulturen som ett redskap i 

undervisningen. 

 

Kulturens påverkan på lärande och språkets förmedlande och kommunikativa funktion utgör 

en slags utgångspunkt för lärarnas arbete. Språket och kulturen blir därför sett genom det 
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sociokulturella perspektivet två verktyg för att nå elevernas utvecklingszoner och främja deras 

kunskapsutveckling.  

 

Lärares förhållningssätt 

Lärare kan inte i sitt arbete undgå att förhålla sig till sina elever, men hur deras 

förhållningssätt ter sig varierar. En medvetenhet om exempelvis elevernas kulturella bakgrund 

har inverkan på lärarnas synsätt och påverkar deras undervisning. Lärarna i studien visade att 

de har olika förhållningssätt i relation till sina elever. Detta kommer här att kopplas till den 

teoretiska modell Andersson (2001) skriver om, där det reciproka, kompensatoriska och 

komplementära förhållningssätten presenteras (se Tidigare forskning) 

 

Alla lärare i studien är positivt inställda till elevernas bakgrund och är väl medvetna om den 

när de planerar sin undervisning. De försöker att se till elevernas förförståelse och utgå från 

den för att undervisningen ska vara så anpassad som möjligt till eleverna. Lärarna har sett 

utifrån dessa resultat ett komplementärt förhållningssätt till eleverna. Thomas berättade 

exempelvis i intervjun att han i början av sin tid på skolan intog ett slags reciprokt 

förhållningssätt. Dock insåg han snart att det inte var fruktsamt, utan började istället använda 

elevernas bakgrund och erfarenheter som en form utav resurs, något som kan bidra till 

undervisningen. 

 

Flera utav lärarna uttrycker emellertid en svårighet i att ständigt förhålla sig till elevernas 

kultur. Katarina ställer sig bland annat frågan varför hon egentligen bör använda sig av 

anpassade läromedel när det är i Sverige eleverna bor? Hon anser att de även behöver lära sig 

saker utifrån en svensk kontext. Katarina är inte ensam om att fundera över hur mycket man 

bör anpassa till elevernas bakgrund och i vilken utsträckning de ska få anpassa sig efter den 

svenska kulturen? Viveka problematiserar frågan ytterligare genom att framhäva att det är 

svårt att säga vad elevernas kultur egentligen är. Många utav dem har en slags blandkultur där 

deras hemkultur blandas med den rådande skolkulturen. Det lärarna här ger uttryck för är i 

viss bemärkelse ett kompensatoriskt förhållningssätt. Inte i det avseendet att lärarna 

nedvärderar elevernas tidigare erfarenheter utan i den betydelsen att de anser att eleverna i 

viss utsträckning behöver lära sig nya värderingar och ideal. En förhållning som 

överensstämmer med uttrycket som både Martina och Thomas använde sig utav i 

intervjuerna: ”Såhär gör vi här”. 
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Utifrån lärarnas utsagor går det inte att göra en tydlig avgränsning och placera dem i ettdera 

förhållningssättet. Istället så visar de i sina reflektioner att de bär på inslag av både det 

kompensatoriska och komplementära.  

 

Lärares strategier  

Ytterligare en teoretisk modell som kan appliceras och kopplas samman med studiens resultat 

är Banks (i Stier & Sanström Kjellin, 2009) fem aspekter som lärare bör ta hänsyn till i 

undervisningen av en mångkulturell klass. De fem aspekterna: innehållsintegrering, 

konstruktion av kunskap, reducering av fördomar, rättvisepedagogik och empowering, 

handlar om strategier lärare kan använda sig av (se tidigare forskning - lärares strategier).  

 

De deltagande lärarna i studien berättar om många strategier de använder. Vissa av dem kan 

sättas samman med Banks fem aspekter. Reducering av fördomar och rättvisepedagogik är två 

aspekter som lärarna arbetar mycket med. Katarinas intensiva värdegrundsarbete är ett 

exempel på hur hon försöker reducera fördomar och skapa större acceptans mellan olika 

kulturella grupper. Thomas fokus på att få alla elever att arbeta med alla kan också kopplas 

till den aspekten. Lärarnas betoning på att alltid försöka utgå från elevernas förförståelse och 

sätta in saker i ett sammanhang är tecken på deras användning av rättvisepedagogik i 

undervisningen. Även Vivekas konstanta mentala övervägande om hur hon själv pratar, vilka 

ord hon använder och hur hon ska förklara för att alla ska förstå, kan tolkas som en slags 

rättvisepedagogik. 

 

Empowering är en annan aspekt som speciellt Thomas och Viveka uttrycker att de och skolan 

jobbar med. Viveka berättar att hon ibland kan känna av att en del språkgrupper på skolan har 

sämre status än andra bland eleverna. För att förbättra miljön på skolan har lärarna därför 

arbetat intensivt med föräldragrupper där frågan diskuterats. Skolan ville förmedla att det som 

sägs i hemmet det märks i skolan. Det räcker alltså inte med arbeta med värderingsfrågor med 

eleverna, föräldrarna måste också involveras. Thomas är en förändrare och utvecklare. Han 

försöker se utvecklingsmöjligheter i alla situationer och hans mål och vision är att förbättra 

skolan så att den blir en utav de bästa. Först och främst i stadsdelen skolan ligger i men även 

på längre sikt i staden. Empowering betyder möjliggöra på svenska och det är precis vad 

Thomas menar att hans främsta uppgift är. Han vill vara en möjliggörare för sina elever att 

lyckas i skolan och ge dem en väg ut i världen.  
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Lärarna visar emellertid inte lika tydligt i sina utsagor att de beaktar Banks första två 

aspekter: innehållsintegrering och konstruktion av kunskap. Rörande innehållsintegrering så 

berättar lärarna att de nästan enbart utgår från andra kulturer i religionsundervisningen eller 

vid speciella temadagar. De gånger ämnesinnehåll från andra kulturer kommer in i 

undervisningen beror det således på att ämnet är sådant att det ter sig naturligt att inta ett 

annat perspektiv. Viveka berättar exempelvis att de i klassen ibland pratar om olika länder 

och språk när det är någonting i undervisningen som naturligt relaterar till andra kulturer. Hon 

brukar dock inte själv välja att utgå från någon annan kultur. Lärarna visar att de tycker det är 

viktigt att vara medveten om elevernas kulturer men inte nödvändigtvis ta in ämnesinnehåll 

från andra kulturer. 

 

Utifrån intervjuerna med lärarna i studien går det inte att finna att någon utav dem 

uppmärksammar aspekten konstruktion av kunskap i sin undervisning. Flera utav lärarna 

arbetar dock med att få eleverna att känna mer egenansvar för sin utbildning. Thomas 

försöker motivera sina elever genom att visa dem vilken möjlighet de har om de tar tillvara på 

sin skoltid. Katarina uppmuntrar också ständigt sina elever att kämpa, för de har inte lika 

mycket gratis som ”svenska” elever. Deras kulturella bakgrund är både en resurs och något 

som kan ligga dem i fatet. Sara menar att elever som har lätt för språk har stora fördelar med 

att ha två språk, medan barn med ett redan bristfälligt modersmål istället kan få stora 

svårigheter på grund utav det.  

 

Resultaten i studien visar på att lärarna i sin undervisning använder sig utav flera olika 

strategier. Vissa utav strategierna kan kopplas till Banks fem olika aspekter och då främst till 

reducering av fördomar, rättvisepedagogik och empowering. Innehållsintegrering och 

konstruktion av kunskap är två aspekter som lärarna i studien inte berör i särskild stor 

utsträckning.  

 

Sammanfattning  

Syftet med studien är att belysa hur ett mångkulturellt klassrum påverkar lärares 

förhållningssätt till eleverna och vilka strategier de då använder i sin undervisning. I 

förgående kapitel presenterades resultaten av studiens forskningsfrågor: 
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 Hur ser lärares förhållningssätt ut till elever med annan kulturell bakgrund? 

 Vilka strategier använder sig lärare av i förhållande till det mångkulturella 

elevunderlaget? 

Sammanfattningsvis kan svaret på forskningsfrågorna uttryckas enligt följande: Lärarna intar 

både ett kompensatoriskt och komplementärt förhållningssätt i sitt arbete. Det är således inte 

möjligt att påvisa att de intar endast ett, utan resultaten visar istället att lärarna använder sig 

utav inslag från både det kompensatoriska och komplementära. Likaså kan inte enbart en eller 

några få allmängiltiga strategier klargöras och generaliseras. Hur lärare agerar påverkas till 

stor del av lärarens förhållningssätt och personlighet. Medvetenheten om behovet av att söka 

elevernas förförståelse är en insikt som i resultaten genomsyrar alla lärares förhållningssätt 

och strategier. För att nå elevernas förförståelse måste dock kulturen och språket få stå i 

fokus. Resultatet på studiens frågeställningar ska i nästkommande kapitel diskuteras och 

ställas i relation till tidigare forskning. 
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Diskussion 

I förgående kapitel redovisades studiens resultat och de kommer i följande diskussion att 

ställas i relation till tidigare forskning. Diskussionen kommer att beröra frågan om lärare intar 

olika förhållningssätt eller flera aspekter utav ett? Strategier som interkulturell kompetens och 

ett interkulturellt perspektiv. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för mina sammanfattade 

tolkningar utav studiens resultat.  

 

Olika förhållningssätt eller flera aspekter utav ett? 

Resultaten visar att lärarna inte enbart intar ett förhållningssätt, utan deras inställning 

gentemot sina elever skiljer sig åt och har inslag från flera olika. Genomgående är dock 

lärarnas genuina välvilja mot eleverna. Lärarnas drivkraft i yrket är att se till att eleverna 

lyckas, inte bara i skolan utan även i framtiden. De vill ge eleverna möjligheten att utvecklas 

både socialt och kunskapsmässigt. Dock är inte välvilja och en positiv tilltro till eleverna en 

garanti för att elevernas kulturella bakgrund beaktas och bejakas. De reciproka, 

kompensatoriska och komplementära förhållningssätt Andersson (2001) skriver om utgår alla 

från en positiv inställning gentemot eleverna men resulterar i tre skilda sätt att hantera 

elevernas kulturella bakgrund. I intervjuerna visar lärarnas utsagor att de intar olika 

förhållningssätt beroende på kontexten och då främst det kompensatoriska och 

komplementära. Lorentz (2009) skriver att det inte är ovanligt med ett kompensatoriskt 

förhållningssätt i Sveriges skolor. Det finns en välmenad strävan hos lärarna att socialisera in 

eleverna i det svenska samhället och då skjuts elevernas hemkultur till viss del åt sidan.  

Thomas och Martinas uttalanden om att de anser att eleverna bör anpassa sig till vad som är 

brukligt i Sverige ger sken av en viss osäkerhet för hur de ska förhålla sig till elevernas 

kulturella bakgrund å ena sidan och den svenska majoritetskulturen å den andra. Ett 

ställningstagande som inte är helt enkelt då den svenska skolan till största del är en 

monokulturell institution, enligt Lahdenperä (2002). Sahlén (2001) skriver att skolan 

fortfarande utgår från att eleverna har liknande förkunskaper och att det finns förutbestämda 

kunskaper som ska läras ut, vilket är problematiskt för lärare och elever på mångkulturella 

skolor. Skolan som institution ger då inte utrymme för annorlunda erfarenheter och 

förkunskaper eftersom kulturen, i detta fall majoritetskulturen, avgör vad som är viktigt att 

lära sig och hur (Feinberg, 1998). Det kan vidare resultera i en kulturkrock för elever med 

annan bakgrund när skolan och hemkulturen ställs emot varandra (Fredriksson & Wahlström, 

1997). Istället behöver, som Lorentz (2009) förespråkar, ett komplementärt förhållningssätt 



 

49 

intas. Genom det kan elevernas, men även deras föräldrars, bakgrund ses som en resurs i 

arbetet på skolan.  

 

De intervjuade lärarna visar att det i stor utsträckning försöker inta ett komplementärt 

förhållningssätt. Bland annat anordnar skolan föräldrautbildningar, kulturella temadagar och 

kvällsaktiviteter som sy och språka. På så sätt skapas mötesplatser där kulturella utbyten kan 

ske, något som Cummins (2001) och Alfakir m.fl. (2010) framhåller som viktigt.  Lärarna i 

studien är således väl medvetna om föräldrarnas betydelse för elevernas framgång i skolan.  

Bland annat belyser Katarina den nödvändiga interaktionen mellan hemmet och skolan och 

menar att relationen mellan lärare och föräldrarna har stor inverkan på elevernas 

studieprestationer. Även av Fredriksson & Wahlström (1997) betonar att det finns ett behov 

av en ömsesidig förståelse mellan skola och föräldrar. Det är en grundläggande dimension för 

framgång i arbetet med eleverna. 

 

Att lärarna följaktligen visar upp flera olika förhållningssätt kan tolkas som att det inte går att 

särskilja dem och definiera ett synsätt. Det kompensatoriska och komplementära blir istället 

två aspekter utav lärarnas förhållningssätt. Sett ur det perspektivet bör således fokus flyttas 

från lärares förhållningssätt till deras interkulturella kompetens. Eftersom begreppet 

interkulturell kompetens i större utsträckning belyser huruvida lärarna är medvetna om sina 

förhållningssätt och hur det i sin tur påverkar mötet med eleverna.  

 

Interkulturell kompetens 

Borgström (2004), Krumm (2004) och Stier & Sandström Kjellin (2009) betonar vikten av att 

bli medveten om sitt förhållningssätt gentemot andra eftersom våra tolkningar är färgade av 

våra egna perspektiv och erfarenheter. Hur vi ser på ”den andre” blir således till stor del 

etnocentriskt. Vi väljer att se olikheterna istället för likheterna i mötet med människor 

(Bankier, 2002). Att utveckla sin interkulturella kompetens blir sålunda en hjälp att förstå sitt 

eget agerande ställt i förhållande till andras. Den kompetensutvecklingen ger då användbara 

färdigheter för det interkulturella samspelet. Det gäller även för lärare i deras bemötande av 

elever med annan kulturell bakgrund. Lorentz (2006) interkulturell 

kompetensutvecklingsmodell kan utgöra en utgångspunkt för att medvetandegöra och 

utveckla den interkulturella kompetensen.  
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Lärarna i studien framhåller flera kompetenser de anser vara betydelsefulla i arbetet på en 

mångkulturell skola. Framförallt betonar de vikten av att vara förstående och öppen för andra 

kulturer, bygga relationer, fokusera på språket, vara flexibel och kunna hantera konflikter. 

Kompetenserna samstämmer till stor del med de som Lahdenperä (2008) listar. Genom att 

uppmärksamma vilka kompetenser som är fördelaktiga att inneha på en mångkulturell skola 

kan lärarna själva bli medvetna om sin egna interkulturella kompetens. Ett steg på vägen i den 

interkulturella kompetensutvecklingen kan vara att fördjupa sig i elevernas socialisation, 

lärande och undervisning. På så vis kan lärarna börja använda sig utav interkulturell 

pedagogik i enlighet med Lahdenperäs (2004) definition. 

 

Strategier som interkulturell kompetens 

Interkulturell kompetens innefattar även strategier i undervisningen. Hur vi agerar i samspel 

med vår omgivning påverkas av vår interkulturella kompetens. De strategier som lärarna ger 

uttryck för i studien kan således härledas och tolkas till den mångkulturella miljö de arbetar i. 

I följande avsnitt kommer lärarnas strategier diskuteras utifrån tidigare forskning. 

 

Som nämndes tidigare visar lärarna på en genuin vilja att få eleverna att lyckas med sin 

skolgång. Denna ambition kan ta sig i uttryck genom att lärarna i största möjliga mån försöker 

ändra och anpassa undervisningen efter sina elevers behov. De söker med andra ord efter 

elevernas utvecklingszoner. Strategierna för att nå utvecklingszonerna varierar dock mellan 

lärarna. Både Banks (i Stier & Sandström Kjellin, 2009) och Spowe (2007) redogör för olika 

aspekter lärare bör beakta i sin undervisning. Som resultatanalysen visar så kan lärarnas 

strategier i studien i viss mån ställas i förhållande till Banks fem aspekter. Lärarna arbetar till 

stor del med reducering av fördomar, rättevisepedagogik och empowering; de vill i sitt arbete 

genomgående betona alla personers och kulturers lika värde. Värdegrundsarbetet på skolan 

kan således anses vara gediget och syftar, liksom Spowes aspekter, till att fokusera på 

kulturella likheter och på att lyfta fram positiva exempel från de olika kulturerna. Det innebär 

att lärarna i viss mån även bedriver interkulturell undervisning. Lahdenperä (2004) menar 

nämligen att interkulturell undervisning syftar till att öka elevers förståelse och respekt för 

varandra, något som lärarna i studien arbetar intensivt med.  

 

Språket utgör en viktig funktion för elevernas kunskapsutveckling och det blir även synligt i 

lärarnas strategier. Genom att arbeta utifrån elevernas förförståelse kan t ex Kiwi-metoden 
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och Gibbons cirkelmodell fungera som värdefulla metoder för att kunna hitta och bygga på 

elevernas tidigare kunskaper. Elmeroth (2010)  och Cummins (2001) menar att det är 

nödvändigt att sätta det berörda ämnesområdet i en kontext för att underlätta förståelsen av 

innehållet i undervisningen. Lärarna försöker undantagslöst arbeta på det sättet, genom att i 

undervisningen bland annat utgå från elevernas verklighet, visualisera och konkretisera 

undervisningsmaterialet, skapa ett dialogiskt klassrum men också beakta sitt eget språkbruk. 

Lärarna använder följaktligen språket som utgångspunkt och som verktyg för att nå elevernas 

utvecklingszon och leda dem framåt i sitt lärande. 

 

Ett interkulturellt perspektiv? 

Avslutningsvis kan frågan ställas om lärarna i studien genom sina förhållningssätt och 

strategier intar ett interkulturellt perspektiv. Ett interkulturellt perspektiv kan inbegripa många 

aspekter och är således svårt att exakt fastställa vad det innebär, men Bergstedt och Lorentz 

(2006) har definierat det enligt följande: 

Det interkulturella synsättet, tillämpat i skolans praktik, kan innebära en medvetenhet 

om att kunskap och lärande i olika ämnen också måste belysas utifrån flera kunskaps- 

och didaktiska dimensioner med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter, 

upplevelser och förståelse. (Bergstedt & Lorentz, 2006, s.29) 

Det som framgår av Bergstedt och Lorentz definition är att ett interkulturellt perspektiv är ett 

förhållningssätt som får konsekvenser för lärararbetets kunskapsaspekter och didaktiska 

aspekter. Något som också måste sättas i förhållande till både läraren och elevernas 

erfarenheter och bakgrund. 

 

De deltagande lärarna i studien är som resultaten visar mycket medvetna om hur elevernas 

kultur påverkar undervisningen. Lärarna beskriver värdet av att uppmärksamma elevernas 

förförståelse, individualisera, anpassa läromedel, ha många korta genomgångar och repetera. 

De berättar om hur de olika kulturerna kommer upp i undervisningen och hur de förhåller sig 

till det. Hur viktigt det är att ständigt arbeta med värdegrundsfrågor, uppmuntra och stärka 

elevernas självförtroende och bygga bra relationer till föräldrarna. Alla dessa strategier har att 

göra med det interkulturella perspektivet: att låta arbetet utgå och anpassas efter elevernas 

erfarenheter, upplevelser och förståelse, i förhållande till skolans mål och intentioner. Utifrån 

Bergstedts och Lorentz (2006) definition visar därför resultaten att lärarna genom sina 
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förhållningssätt och strategier, i mer eller mindre utsträckning, intar ett interkulturellt 

perspektiv. 

 

Sammanfattade tolkningar 

Utgångspunkten för studien var att få en inblick i hur lärare vid mångkulturella skolor arbetar. 

Det väckte frågor kring kultur, bemötande, förhållningssätt och interkulturell kompetens. Min 

förutfattade mening var att elevernas mångkulturella bakgrund borde uppta stor del av 

lärarnas fokus. Det visade sig dock längs studiens gång att så inte var fallet. Min tolkning är 

att lärarna istället för att sätta elevernas bakgrund i fokus koncentrerar sig på eleven som 

individ. De fem deltagande lärarna i studien drivs av att hitta vägar för att nå och föra sina 

elever framåt. Kulturen är dock inte bortglömd, lärarna är väl medvetna om den och dess 

påverkan på undervisningen. De vet att de måste förhålla sig till den kulturella aspekten för att 

nå elevernas förförståelse och utvecklingszon. Deras främsta verktyg och fokus i arbetet blir 

därför språket. 

 

Lärares förhållningssätt och strategier är enligt min tolkning tätt sammanknutna och därför 

beroende utav varandra. I intervjuerna framgick att lärarna dels har olika förhållningssätt 

sinsemellan men även att deras egna synsätt varierar beroende på sammanhanget. Lärarnas 

förhållningssätt kan således till viss del anses vara personliga och påverkar de strategier de 

väljer att använda. Samtidigt influerar strategierna förhållningssättet. Väljer en lärare att 

tillämpa en ny strategi så påverkar det följaktligen lärarens förhållningssätt. För att sätta de 

två begreppen i en kulturell kontext behöver de ses som två aspekter av interkulturell 

kompetens. Hur lärare förhåller sig till och väljer att agera i sin undervisning beror således till 

stor del på deras interkulturella kompetens.  

 

Lärarna i studien väljer inte ta in ämnesinnehåll från andra kulturer i sin undervisning såvida 

det inte är någon speciell temadag eller religionsundervisning där de tycker det är naturligt. I 

den litteratur som rör det interkulturella forskningsområdet anses ett sådant här synsätt och 

agerande vara bristfälligt. För att i sann mening bedriva interkulturell undervisning och 

använda sig av interkulturell pedagogik så behöver elevernas kultur komma fram och stå i 

centrum. Vad är då anledning till att lärarna i studien inte väljer att göra det? En sida av 

myntet kan vara att de till viss del behöver utveckla sin interkulturella kompetens. Den andra 

sidan menar jag är att skolan som monokulturell institution hindrar lärarna från att fullt ut 
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bejaka elevernas kultur. Lärarna måste följa skolans regelverk, nationella läroplan och de mål 

som finns uppställde för undervisningen. Det finns inte inom denna ram stort utrymme för att 

väga in andra perspektiv och kulturer. Istället gör lärarna vad de kan för att föra eleverna 

framåt i kunskapsutvecklingen inom den ram given av det svenska samhället. Kulturen blir 

inte främsta fokus men fungerar istället som en resurs tillsammans med språket för att hitta 

och utgå ifrån elevernas utvecklingszoner.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under studiens gång har tankar kring dess forskningsfrågor medfört en vilja att undersöka fler 

aspekter av det berörda området. I första hand skulle det vara intressant att fördjupa den här 

studien och genomföra intervjuer med fler lärare på fler skolor. På så sätt skulle även olika 

skolors kulturer kunna vägas in i tolkningen och se hur de påverkar resultatet. Jag skulle även 

finna det givande att forska i hur skolan skulle kunna förändras från att vara en monokulturell 

institution till att vara interkulturell. Eftersom svenska staten sätter ramarna för 

skolverksamheten så ter det sig enligt min mening som att förändringen av perspektiv behöver 

ske ända uppifrån regeringsnivå. Hur den processen skulle se ut och vilka förändringar som 

behöver ske skulle därför vara intressant att undersöka.  
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Avslutande reflektion 

Mötet mellan olika kulturer och hur det påverkar oss människor har länge intresserat mig. Det 

blev också inspirationen till den här studien tillsammans med viljan att förstå hur vårt 

mångkulturella samhälle påverkar läraryrket. Undersökningen har medfört många nya insikter 

om dels hur samhället i sig förhåller sig till olika kulturer men även vad det mångkulturella 

samhället för med sig för konsekvenser i skolans värld. Vidare har även Katarina, Martina, 

Sara, Thomas och Viveka delat med sig av oerhört värdefulla tankar, reflektioner och 

strategier i hur man kan arbeta som lärare på en mångkulturell skola. Dessa insikter och 

nyförvärvade kunskaper ser jag som ytterst värdefulla för mig och andra som är verksamma 

inom skolans värld. De väcker tankar och reflektioner som kan leda oss en bit framåt i det 

interkulturella samspelet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Bakgrundsfakta 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vad var det som fick dig att utbilda dig till det? 

 Hur kommer det sig att du valde att arbeta på den här skolan? 

 

Den mångkulturella skolan 

 Vad innebär en mångkulturell skola för dig? 

 Hur är det att arbeta på en mångkulturell skola? 

 Utmärkande drag i arbetet  

 Vilka kompetenser tycker du är viktiga för lärare att ha på en mångkulturell 

skola?  

Undervisning 

 Pedagogiska överväganden  

 Hur påverkar elevernas bakgrund undervisningen? – › Hur stor plats tar den i 

själva undervisningen, utgår lektioner från olika kulturer eller elevernas 

erfarenhet? 

 Hur funderar du kring din egen påverkan på eleverna, givet att du bär och 

agerar utifrån en annan kultur än de? 

 Lämpliga arbetsmetoder 

 Läromedel -› anpassade till mångkulturella skolor?  

 Interkulturell undervisning -› definition? (Ex. respekt, ömsesidigt lärande och 

en medvetenhet om den egna kulturella bakgrunden)  
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Bilaga 2 – Presentation av lärarna 

Lärarna som har intervjuats jobbar all på samma skola men i olika årskurser och med lite 

olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Nedan presenteras lärarna att för att ge en bättre 

helhetsbild av dem som personer och deras vardag.  

 

Katarina är lärare i en etta. I hennes nuvarande klass har hon 14 elever varav en har svenska 

som modersmål. Katarina är en förhållandevis nyutbildad lärare då hon bara jobbat som lärare 

i två år. Dock har hon lång erfarenhet av att arbeta med människor och barn genom 

volontärarbete för olika hjälporganisationer. Katarina var från början ekonom men bytte 

arbetsbana då hon upplevde att det var mer inspirerande att arbeta med barn och se dem 

utvecklas.  

 

Martina arbetar som förskollärare på skolan. Hon delar ansvaret för en förskoleklass med en 

annan kollega. I klassen finns det 19 elever och ingen utav dem har svenska som modersmål. 

Martina har arbetat som förskollärare i 30 år. Hon var barnskötare från början men 

vidareutbildade sig 1981 till förskollärare på grund av att hon tycker om att arbeta med just 6-

åringar. Martina tycker att arbetet på en mångkulturell skola är både spännande och intressant; 

det är att våga möta det okända och se att det inte är något farligt.  

 

Sara arbetar, till skillnad från de andra lärarna, som speciallärare. Hennes arbete är inriktat på 

språkundervisning och elevernas språkutveckling. Sara är dock från början utbildad till 

lågstadielärare och arbetade först som klasslärare efter att hon tog sin lärarexamen 1996. 

Därefter har hon vidareutbildat sig, först inom svenska som andra språk och nu senast till 

speciallärare. Sara valde att bli lärare för hon lockades av att vara med och utveckla 

morgondagens samhälle. Hon ser arbetet som både roligt och stimulerande. 

 

Thomas är en utav två klasslärare i femman. Han och hans kollega bestämde sig inför 

höstterminen i åk fem att slå ihop de båda parallellklasserna och skapa en stor klass med 29 

elever. Tillsammans med en speciallärare och en SVA-lärare arbetar de i ett team för att ge 

barnen de bästa möjliga förutsättningarna. Ofta delas barnen in i olika grupper av varierande 

storlek för att så långt som möjligt kunna anpassa undervisningen till barnens olika behov. 

Thomas har lång erfarenhet inom skolan. Han har arbetat sjutton år som lärare i olika skolor. 

Trots att han är utbildad mellanstadielärare har han arbetat i grundskolans alla olika årskurser: 



 

60 

lågstadiet till högstadiet. Utöver det har han även jobbat tolv år som ledare, rektor och 

utvecklare. Han uttrycker det som att: ”jag är på min pedagogiska resa”.  

 

Viveka är klasslärare i en tvåa med tjugo elever. Ingen utav hennes elever har svenska som 

modersmål och svenskundervisningen har därför övergått till att istället vara svenska som 

andra språkundervisning. Viveka har arbetat som lärare i sexton år men var dessförinnan 

fritidspedagog. Hon har även arbetat som speciallärare och SVA-lärare. Hennes främsta 

drivkraft som lärare på en mångkulturell skola är mötet med andra kulturer. Hon upplever det 

som både spännande och roligt. 

 

 

 


