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1. Inledning

Skolan är en väsentlig del i ett barns uppväxt och sättet de bemöts av lärare och den skolan

barnen vistas i är därmed oerhört viktigt för deras utveckling. Samhället är förändligt och det

är därför viktigt att även skolan följer denna förändring och anpassar sig efter denna. Mycket

har hänt i Sverige de senaste årtiondena och frågan är hur väl skolorna runt om i landet har

sett denna förändring och tagit till sig den. Läroplan och styrdokument har även förändrats,

men har denna förändring skett i parallell med samhällsförändringen? 

Allt började då jag fick min verksamhetsförlagda utbildning i en mångkulturell skola. Jag

hade aldrig varit på VFU i en mångkulturell skola förut och var inte beredd på hur det skulle

vara. Alla de tankar jag hade om invandrarbarn och familjer blev förändrade och ett nytt

synsätt började växa. Arbetet med mångkulturella barn var tufft men det bästa jag varit med

om hittills. 

För mig så har begreppet interkulturell pedagogik varit självklart även om jag inte varit

medveten om begreppet i sig, jag har alltid vetat att det är så jag vill arbeta med barnen

oberoende av vilken kultur de kommer ifrån. Jag fick dock vid min vistelse på denna skola se

att detta sätt att arbeta inte var så självklart vilket gav mig inspirationen till att skriva denna

uppsats. Det blev även tydligt för mig då jag såg olika lärares sätt att undervisa vad val av

pedagogik gjorde för barnen. 

Jag anser att mångfald är ett oerhört viktigt ämne att ta upp och att lärare som arbetar på

mångkulturella skolor blir medvetna om behovet av användningen av interkulturell

pedagogik. Den pedagogik och synsätt som en lärare har är vägledande och väsentlig för ett

barns utveckling och kunskapsintag. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med lärare undersöka om de i en

mångkulturell skola använder sig av interkulturell pedagogik. Jag vill därför lyfta fram lärares

tankar och arbetssätt runt det mångkulturella och på så sätt få en överblick om hur det kan se

ut i skolan. 

1.2 Frågeställningar

1. Hur är det att arbeta som lärare i en mångkulturell skola?

2.  Hur tillämpar lärare interkulturell pedagogik?

3.  Vilken pedagogisk medvetenhet finns hos lärare kring elever med utländsk  

               bakgrund?

.  

 
                                                                                                                                                   5



2 Litteraturgenomgång: Interkulturell pedagogik 

2.1 Begreppet interkulturell pedagogik 

Henning Johansson (1996) skriver att begreppet Multicultural education uppkom på 1970-

talet genom det krav på större inflytande i undervisningsområden som minoritetsgruppen

ställde. Innebörden av begreppet kan spåras till diskussionen om kulturell pluralism som

innebär alla kulturers lika rätt i att, i detta fall USA, existera sida vid sida. Det var först på

1980-talet som det började talas om detta i Europa och intercultural education uppkom vilket

betonar den aktiva process som innebär kommunikation och interaktion mellan olika

kulturgrupper i samhället. Liknande fallet i USA började det så småningom skapas offentliga

diskussioner om det flerkulturella samhället även i Sverige och 1983 införde Språk- och

kulturarvsutredningen (SOU1983:57) begreppet interkulturell undervisning i Sverige

(Johansson, 1996). 

Pirjo Lahdenperä skriver i Lunneblad (2009) att trots Utredningen om språk och kulturarv

förslag om att interkulturell undervisning skall finnas i all undervisning, så finns begreppet

inte med i dagens styrdokument. Men i den akademiska diskussionen finns dock interkulturell

pedagogik där som ett centralt begrepp så även i debatten om relationen utbildning och ett

mångkulturellt samhälle. (Lahdenperä, 2004 se Lunneblad, 2009) Bergstedt och Lorentz

(2004) berättar att begreppet interkulturell ligger nära begreppet mångkulturell men

skillnaden mellan dessa är att ”mång” i mångkulturell vanligtvis beskriver ett tillstånd av

flera saker, företeelser eller individer med olika kulturell och/ eller etnisk bakgrund.  Medan

ordet ”inter” i interkulturell brukar visa på en handling, en beskrivning eller en interaktion av

en interkulturell handling. Detta ger en annan förståelse för begreppet vilket är att något sker

istället för att beskriva hur någonting är (Bergstedt & Lorentz, 2004, s 8). Lahdenperä hävdar

i Lunneblad (2009) att det finns ett intresse för kunskap inom interkulturell pedagogik som

innefattar vikten av att lyfta fram den inverkan kulturella faktorer har på en individs

utveckling och lärande och på så sätt medverka och påvisa vilken påverkan olika kulturella

sammanhang har för lärare, elever och föräldrar. Genom ett interkulturellt synsätt kan vi

enligt Lahdenperä få fram vilken inverkan stereotyper, fördomar, diskriminering, rasism och

sociala orättvisor har i människors liv. Enligt henne ska all interkulturell utbildning innehålla

frågor om kunskapens utgångspunkter, bearbetning av attityder, gruppens exkludering,
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fördomar, integration, normalisering, marginalisering, sexism, rasism, liksom ett krav på

jämlikhet och rättvisa (Lahdenperä, 2004 se Lunneblad 2009).

Ibland beskrivs det interkulturella perspektivet, enligt Bredänge (2003), som för idealistiskt,

utopiskt och inte förankrat i verkligheten. Att det sker en negligering av frågor som berör

begreppen makt och rasism. 

”Det finns kanske en risk för att interkulturellt synsätt fastnar i en slags ”nu ska vi vara

snälla mot varandra” mentalitet” (Bredänge, 2003, s 117).

Aina Bigestans och Annick Sjögren (2001) anser att interkulturell undervisning både

innehåller den ömsesidiga interaktionen och leder till ”empowerment”. (Bigestans & Sjögren,

2001, s 48) Det senare nämnda begreppet betyder att eleven, som genom läraren och

undervisningen får sin erfarenhet bekräftad, blir bemyndigade. Med detta menas att eleven

känner att deras erfarenheter kan användas i uppbygganden av ny kunskap vilket leder till

ökad kontroll över elevens liv. Dialogen elever emellan är även viktig enligt Bigestans och

Sjögren (2001) och en undervisning som bygger på detta utgår från att det då också finns

olika erfarenheter och att mötet mellan dessa är viktiga. En öppen atmosfär leder till

möjligheter för en positiv syn på den egna identiteten och skapelsen av förståelse för andra

människor (Bigestans & Sjögren, 2001). Enligt Lahdenperä (2008) ska lärare ha mångfald

som utgångspunkt och tankesätt. Hon menar att det är lätt för lärare att ta till sig ett

komplementärt förhållningssätt till olika företeelser i skolan. I detta utgör de ”annorlunda”

ett problem som ska åtgärdas och normaliseras. Läraren måste bli medveten av detta synsätt

och vilka konstruktioner av de andra och den ”annorlundahet” som skapar, bevarar och

legitimerar det monokulturella tänkandet som har stor risk att få diskriminering som påföljd

(Lahdenperä, 2008, s 26).

Ett ord som Bigestans och Sjögren (2001) betonar är att lyssna. Detta skapar förståelse för

varandra och en möjlighet till samarbete för barnens bästa i skolor där etnisk och social

mångfald existerar. Istället för att ha en utgångspunkt i sina egna övertygelser och referenser

och ta dessa för givet ska lärare lyssna på de andra, låta dem uttrycka sig genom ord, bilder

och gester som är deras egna, anser forskarna. 

”Det betyder att försöka lära känna sig själva i relation till de andra, bli medvetna om de

kulturella filter som färgar den egna bedömningen av det annorlunda och det främmande och

upptäcka de kunskaper och färdigheter som olika livsvillkor. På så sätt etableras i
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klassrummet ett interkulturellt arbetssätt som bekräftar barnens värde och därmed skapar

motivation hos dem.” (Bigestans & Sjögren, 2001, s 11).

2.2 Lärarutbildningen 

Bengt Spowe (2003) anser att förskolan och skolan står för den svenska majoritetskulturen

som fortfarande är monokulturell, men förändringar sker kontinuerligt genom den långsamt

pågående integreringen av minoritetskulturer. En ny svensk kultur håller på att bildas och den

traditionella svenska kulturen omvandlas sakta men säkert. När en blivande lärare kommer

tillbaka från sin praktikperiod i förskolor och skolor där barn och elever med

invandrarbakgrund finns i större antal än de hade förutsätt, kommer ofta menar Spowe (2003)

frågan ”Hur gör man med så många nationaliteter i ett klassrum?” (Spowe, 2003, s 8). Efter

att ha sett hur verkligheten ser ut i många skolor och förskolor inser de att ett annat synsätt

och andra ingångar i den pedagogiska verksamheten behövs. Oftast ser de blivande och

nyutbildade lärarna denna nya verklighet som en resurs, men de märker även att den kan vara

svår och full av konflikter. I lärarutbildningen finns inte enligt Spowe (2003) det

mångkulturella perspektivet representerad i den grad som de blivande lärarna kräver, ett

perspektiv som inte heller alltid är så tydligt, varken teoretiskt eller didaktiskt/metodiskt.

Spowe (2003) poängterar betydelsen av att bereda de blivande lärarna för verklighetens skola,

en beredskap som de har rätt till. Utvecklingen inom olika utbildningar, förskolor och skolor

har i detta avseende kommit olika långt (Spowe, 2003). 

Den skola som finns i dagens samhälle ser inte ut som den gjorde förr i tiden utan har enligt

Pirjo Lahdenperä (2010) genomgått stora förändringar så även rollen som lärare. Den nästan

homogena skolan med personal och elever som talar samma språk och har samma kulturella

bakgrund är borta. Det samhälle som existerar idag är mångkulturellt och internationellt

snarare än att ha en monokulturell och homogen befolkningssammansättning. Då samhället

ser ut så här är sannolikheten för att en blivande lärare ska träffa på elever med varierande

språklig och kulturell bakgrund med olika modersmål och skiftande språkfärdigheter i

svenska mycket stor. Därför är det väsentligt hävdar Lahdenperä att alla blivande lärare under

sin utbildning får kunskaper om flerspråkighet och hur man i själva undervisningen och

lärande kan använda sig av de olika språken för att på så sätt skapa en skola med interkulturell

lärandemiljö (Lahdenperä, 2010).
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2.3 Internationellt perspektiv

Celeste Yuen (2009) skriver om interkulturell pedagogik i Hong Kong i sin artikel och om hur

stor medvetenhet om denna pedagogik som finns där. Undersökningen visar att ju mer

erfarenheter lärare har av det interkulturella ju mer tillmötesgående är de för interkulturella

utmaningar och viktiga frågor inom detta. Yuens studie visar även att uppfostran och lärarens

bakgrund påverkar utvecklingen av det interkulturella hos dessa. Majoriteten av lärare i Yuens

undersökning ignorerade och påstod att kulturell mångfald förekommer någon annanstans, så

han menar att det krävs systematiska insatser för ge lärarna en effektiv utbildning i

interkulturell pedagogik. För att vidga lärarnas vyer måste dessa utbildningsprogram

introducera en mer sofistikerad kognitiv struktur som hjälper lärarna att undersöka sin egna

kultur med hänvisning till andras. Ett annat sätt att ändra pedagogiken och betygskriterier är

att göra läroplaner, instruktioner och bedömningar mer flexibla (Yuen, 2009).

Även Kerstin Göbel och Andreas Helmke (2010) berättar i sin studie om betydelsen av

interkulturell erfarenhet för lärare i Tyskland. De poängterar hur väsentligt det är att lärare är

pålästa inom interkulturell pedagogik. De menar att lärare ska läsa om detta i

lärarutbildningen och även utveckla detta under sin karriär. Vidare skriver de att det är vikigt

att informera lärare om interkulturella lärningsmodeller och ge lärare hjälp och support för att

lära ut interkulturella synsätt för eleverna. Detta ska ske genom mer preciserade instruktioner

i läroböckerna som kompletteras av mer träning för lärare inom området (Göbel & Helmke,

2010).

Miguel Anxo Santos Rego och Sonia Nieto (2000) skriver, i en artikel om interkulturell

pedagogik i USA och Spanien, att trots det växande intresset och den uppmärksamhet som en

interkulturell/multikulturell utbildning för lärare har fått i USA och Spanien så har inte

mycket skett inom detta område. Enligt deras undersökning så finns det i en global skala inte

mycket omvandling inom lärarutbildningarna och ofta så är teorin viktigare än själva

praktiken. I både Spanien och USA har mer kraft lagts på att öka lärarens känslighet än att

utmana dem att ändra sin pedagogik. Uppmärksamheten har istället lagts på specifika lärare

inom områden där det förekommer tvåspråkighet eller en speciell grupp av elever. Bara de

lärare som varit intresserad av denna pedagogik har blivit involverade och även om detta är

välgörande för dessa lärare så är det även de som redan innan har en bredare syn på mångfald

och social rättvisa (Rego & Nieto, 2000).

 
                                                                                                                                                   9



2.4  Läroplanen

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

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med

täta kontakter över kultur och nationsgränser”. (Lärarnas Riksförbund 2006, s 14-15)

Det står vidare i läroplanen för det offentliga skolväsendet (Lpo) från 1994 att ett

internationellt perspektiv ska skapa och utveckla förståelse för den kulturella mångfalden som

finns inom landet. Det står även att läraren skall se till att alla elever oavsett social bakgrund,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska ha inflytande på undervisningens

innehåll liksom arbetssätt och arbetsformer. Vidare skrivs det att alla i skolan skall bidra till

att motverka begränsningar som uppstår i elevens studie- och yrkesval som har sin grund i

kön, social eller kulturell bakgrund (Lärarnas Riksförbund, 2006).

Spowe (2003) skriver att i 1994 års läroplan (Lpo) genomsyras texten av det svenska

kulturperspektivet, alltså snarare befäster ”det svenska” istället för att öppna sig för andra

kulturer. Den dominerande kulturen förblir omedveten om sina egna förutsättningar och

kännetecken då den inte behöver se utanför sig själv vilket gör att minoritetskulturen

-/kulturerna måste integrera med majoritetskulturen för att överleva. Det är därför viktigt

enligt Spowe att som lärare lyfta fram perspektiv som kompletterar och genom historier och

tolkningar berikar varandra och skapar en ny medvetenhet, en svensk självförståelse som är

mer integrerad.

Spowes (2003) menar vidare att i läroplan från 1994 (lpo) läggs det stor vikt på lärarnas

kunskap. Det är läraren/lärargruppen och eleverna tillsammans som genom tolkning och

analys ska lägga upp undervisningen och hur lärandet ska ske. Elevernas individuella

beteende och inlärningsstilar ska tolkas och detta kan vara svårt då dessa fortfarande bedöms

utifrån lärarens och skolans ”svenska” skolkulturella normer. Det förväntas att elever med

invandrarbakgrund ska lära sig på samma sätt som de svenska kamraterna (ibid).

2.5 Dagens skola

Bigestans och Sjögren (2001) menar att dagens skolsystem är fortfarande uppbyggd utefter

nationella strukturer där elever med annan kulturell bakgrund har svårt att få plats och att en

väg ut ur detta individualiserade och institutionella synsätt kan vara ett interkulturellt
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perspektiv i undervisningen (Bigestans & Sjögren, 2001). Lahdenperä (2010) skriver att i

dagens skola finns det många lärare som tog sin lärarexamen för tjugo, trettio år sedan och om

de inte fått en fortbildning som är mer aktuell för dagens skola betyder det att många har kvar

en syn på den mångkulturella skolutvecklingen som kan ligga i likhet med den gamla

utbildningen (Lahdenperä, 2010).

Ett exempel på olika projekt som handlar om mångkulturell skola finns det i Nordenheds

(2000) bok. Hon börjar med att skriva att det har skett ett ökat intresse och en ny eftersträvan

till att söka ny kunskap inom mångkulturen. Hon skriver vidare att forskare visar vägen men

det är bara lärarna som kan förändra praktiken. Lärare agerar som bollplank som forskarna

använder sig av för att se hur användbar forskningen är ute i verkligheten. Nordheden deltar i

ett projekt som visar på språkets betydelse i mångkulturella skolor. Hennes forskning visar att

trots att stora satsningar på hemspråksundervisning och undervisning i svenska som andra

språk har inte i första hand det svenska språket förbättrats, utan snarare tvärtom. Många barn

är födda i Sverige men har ändå inte kommit i kontakt med det svenska språket i någon stor

utsträckning de första sex åren i sitt liv.  Forskare visar att även om eleven är duktigt på sitt

modersmål finns det en större möjlighet att lättare lära sig ett nytt språk och så menar

Nordenheden att det även ser ut ute i de skolor hon arbetat i (ibid).  

Ute i skolorna ser, enligt Lorentz (2010), synen på mångfalden annorlunda ut från skola till

skola. I vissa skolor är mångfalden en självklar del i den pedagogiska verksamheten medan

den i andra inte är lika självklar. 

Även personal och elever i skolan har förändrats betydande då det handlar om språk,

bakgrund, etnicitet, sammanställning och religion. Dagens skola ska utveckla elever till

flerspråkiga individer med en flerkulturell identitet, vilket i ett demokratiskt samhälle är en

tillgång. Idag ska pedagogiken anpassas till, då det handlar om innehåll och form, den

samhällsförändring som har skett under de senaste trettio- fyrtio åren. Lorentz menar att det

mångkulturella perspektivet framstått, sedan tio år tillbaka, som något nödvändigt och något

att sträva efter i skolan och samhället. Ute i skolorna ser det, som nämnts tidigare, olika ut.

Vissa skolor sätter ett mångkulturellt perspektiv i prioritet medan andra inte anser att det är en

så stor fråga. Eftersom mångfalden i dagens skolor är uppenbar och påtaglig är det enligt

Lorentz viktigt att se denna verklighet. Han menar att samhället, rektorer, skolpolitiker och

lärare inte längre kan ignorera det faktum att det måste, inom ramen för skolans pedagogik,
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ske en diskussion och dialog om viktiga frågor som demokrati, värdegrund och mångfald

(Lorentz, 2010).

Lahdenperä (2010) skriver att med ett monokulturellt perspektiv på flerspråkighet menas att

lärare anser att i Sverige pratas det svenska och bör också bara pratas detta. Genom detta

synsätt utgår man från att det är självklart det svenska språket som är det viktigaste ämnet och

kunnandet för barn med som har ett annat modersmål än svenska. Detta resulterar även i tron

på att en elev bara kan lära sig ett språk i taget. Att få undervisning i och på flera olika språk

anses i allmänhet vara förvirrande för eleverna. Den svenska undervisningens främsta uppgift

blir då istället att ”försvenska” barnen då det handla om beteendemönster och värderingar

(Lahdenperä, 2010, s 21). Då detta sker ses också då modersmålsundervisningen som ett

hinder för barnens svenska inlärning och försvenskning. Modersmålsundervisningen och

elevernas rätt till detta har enligt Lahdenperä (2010) negligerats och motarbetats av skolan.

Det visar sig även att i vissa kommuner ges modersmålsundervisningen inte bara i separata

skollokaler utan också utanför elevernas schema. Undervisningen är frivillig och inte ett

ordinarie skolämne vilket resulterar i en mindre grad av engagemang och deltagande i

modersmålsundervisningen för eleverna. Då intresset bara ligger i försvenskningen av en elev

och inte i sina kunskaper i andra språk, erfarenheter och kulturer utan detta snarare ses som ett

hinder i försvenskningen finns risken att eleven ser detta som diskriminering och

motivationen för att lära sig svenska minskar (Lahdenperä, 2010).   

Ann Runfors (1993) skriver i sin rapport att det ute i de mångkulturella skolor som hon

besökte framkom att ett spänningsförhållande fanns mellan likhet och olikhet. Den mångfald

som fanns i klassen gestaltades nästan bara genom barnens yttre och deras namn. Speciellt på

lågstadiet var skapandet av en ”klassrumskultur” med en gemensam referensram det

väsentliga (Runfors, 1993, s 22). Upprättandet av samhällsregler pågick parallellt med

undervisningen. Hon skriver även vidare att lärarna visste mycket lite om barnens egna

historia och bakgrund. Den bakgrund om årets nykomlingar som inhämtades av de lärare

Runfors (1993) skriver om handlade om elevernas hemspråk och de synpunkter som

förskolepersonalen hade på hur eleverna fungerade i grupp. Det förekom även en inställning

hos lärarna att de inte tänkte i termer om elevernas bakgrund utan de menade att det inte

spelar någon roll varifrån folk kommer för nu är vi här tillsammans. Lärarna sade att de möter

alla som individer och att när man kommit så långt att man inte tänker på bakgrunden utan det

är individen man möter så har man kommit långt i sin strävan att bli fördomsfri (Runfors,

1993).

 
                                                                                                                                                   12



 Spowe (2003) skriver att när en medvetenhet om att skolan har barn och elever med annan

kultur som bakgrund än den svenska vill man att en förståelse ska uppnås för människor med

invandrarbakgrund och minoriteter. Mat, kläder, dans, musik och högtider är ofta uttryck på

denna förståelse men oftast analyseras inte vad detta står för. Fördomar förstärks snarare då vi

lärare, barn och elever bara agerar som turister i andras kulturer. Genom att bara besöka,

informeras och utifrån våra egna värderingar bedöma, för att sedan vända tillbaka till vår

trygga svenska verklighet arbetas inte dessa fördomar bort utan det är genom att i ett bredare

perspektiv betrakta begreppet mångkultur som detta kan uppnås (Spowe, 2003, s 9).

Lahdenperä (2010) menar att med interkulturell pedagogisk inriktning studeras socialisation,

lärande och undervisning i ett diversifierat, mångetniskt, globalt och interkulturellt

sammanhang. För att se hur olika kulturella faktorer inverkar på en individs utveckling och

lärande måste mer kunskap om detta införskaffas. Det är även viktigt att se vilken inverkan

kulturbundna föreställningar har på studenter, elever, lärare och föräldrar (Lahdenperä, 2010).

Alla elevers lika värde innefattas även inom ett interkulturellt sammanhang, som Taylor

skriver i Ing- Marie Parszyk (2002) att även alla kulturer är lika värda. Taylor menar på att

perspektivet utgår från att öppna dialoger skapar mänsklig identitet, alltså genom genuint

ömsesidig konversation med andra. För att detta ska ske måste ärligheten mot det egna

ursprunget och de egna värderingarna finnas. Läraren och eleven kan i detta läge genom sina

livserfarenheter komplettera varandra och själva undervisningen utgår från elevens egna

förutsättningar och behov. Enligt Taylor så behöver vi lägga till en ytterliggande dimension i

de tolkningar vi gör. Han menar att det inte är nog med att säga att kulturer har ”samma

värde” utan han anser att detta uttryck är för homogeniserat och etnocentriskt kategoriserat.

Det är olika kulturers ”särskilda” värden som vi måste erkänna och detta kan bara inträffa då

vi är villiga att vara öppna för andra kulturer (Taylor, 1992 se Parszyk, 2002, s 43). 

Inger Nordheden (2000) menar att det arbetssätt som eleverna ska lära sig på ska ha mycket

praktiskt arbete och inlärningen ska ske i naturliga situationer. Språkinlärningen sker enligt

henne genom kommunikationen med andra och inlärningsmiljön ska se sådan ut att eleverna

ska få tillåtelse att prata med varandra och träffar olika människor som talar och skriver bra

svenska. Hon anser att det är väsentligt att språket utvecklas bäst genom att utgå från elevens

egen kultur. Genom att fokusera på elevens egen identitet, kultur, religion och sätt att leva i

språkinlärningen och undervisningen blir det lättare för eleven att lära sig (Nordheden, 2000).
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Etnologen Owe Ronström skriver i Runfors (1993) om hur etniska olikheter i skolan hanteras.

Han menar att oftast så arrangeras de multikulturella i skolan inte av invandrarna själva utan

av svenskar, för invandrarna, på svenskarnas sätt. Han ställer sig frågan om det inte är så att

det är det som ska symbolisera invandrarnas kultur som väljs ut (Ronström, 1992 se Runfors,

1993).

”Nedtonandet av olikheter kan ses som en rent praktiskt metod för att få vardagen i skolan att

fungera; upprättandet av en ”klassrumskultur” med minsta gemensamma nämnare blir en

överlevnadsstrategi” (Runfors, 1993, s 23). 

Även språkinriktningen kan ses som en överlevnadsstrategi enligt Runfors (1993). Lärare har

en stark intuition att implementera det svenska språket och detta kan ses som en del i

upprätthållandet av en gemensam nämnare, med ett gemensamt språk. (ibid). Kerstin von

Brömssen (2003) menar att mångkulturell undervisning mest har använts i invandrartäta

områden, alltså de större städernas segregerade områden. Detta betyder att mångkulturell

undervisning ses som undervisning av ”de andra” (von Brömssen 2003, s 105). Detta talar

även Caroline Ljungberg (2005) om i hennes avhandling. Hon menar att flera undersökningar

om den mång- eller multikulturella skolan ofta riktar in sig på s.k. ”invandrarskolor” och inte

istället vidgar perspektivet till att omfatta alla skolor. Ljunberg (2005) skriver vidare att när

hon frågat rektorer om hur de uppfattar ordet mångkulturell så blir svaret att de tänker på det

som lika med förekomsten av ”invandrarelever”. Dessa rektorer innefattar både de i

invandrarskolan, innestaden eller i förorten som i den svenska skolan i villaområdet.

Ljungberg (2005) har kopplat ihop denna ensidiga syn med en kontext av hierarkiska

statusstrukturer som har bidragit till en stigmatisering i vissa områden och stämpeln

multikulturell har av skolan eller området betraktats som en belastning. Genom detta

förknippas begreppet mångkulturalism med negativa bilder av ”förortsproblematik” vilket tas

sig form i utanförskap, kriminalitet och marginalisering. Därför har användningen av

begreppet skiftat och ersatts av begrepp som integration eller mångfaldsbegreppet vilken

skapar möjlighet för att inkludera exempel som sexuell tillhörighet och könstillhörighet

(Ljungberg, 2005, s118). 

Monica Axelsson, Inger Göring och Barbro Hagberg- Persson (2001) anser att eftersom

samhälls- och skolsystemet i de flesta fall är uppbyggt för majoriteten är behovet för ett
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personligt engagemang hos lärarna för tvåspråkiga elever troligen större. Att vara insatt i

vilken påverkan tvåspråkighet, tvärkulturella erfarenheter och sociala processer har på

inhämtningen av kunskap och språkutveckling hos tvåspråkiga elever är väsentligt för lärare

och personal som arbetar med tvåspråkiga elever och deras familjer (Axelsson, m.fl., 2001).

Bigestans och Sjögren (2001) skriver om att det i nästan alla stora städer i Europa idag finns

ett växande antal skolor där en majoritet av elever med annat förstaspråk än majoritetens

existerar. Föräldrar som är väletablerade och reser från det ena internationella uppdraget till

det andra blir den existerande flerspråkigheten och mångkulturaliteten en tillgång. Ute i

förorterna ser det annorlunda ut. Där upplevs invandringens mångfald, trots att det är samma

fenomen, som problematiska och hinder för integration. Bigestans och Sjögren (2001) menar

att för att kunna bemöta denna etniska och social mångfald som präglar dessa förorter måste

det skapas en ömsesidig förståelse av varandras tankesätt (ibid). 

Susanne Gruber (2007) skriver att ”det mångkulturella” ses som något extra att tillföra i

undervisningen. Något som konkurrerar mot den redan existerande undervisningen och till

synes pressade tidsutrymme. Hon menar att det ses som ett särskilt undervisningsstoff som

p.g.a. olika orsaker som tidsskäl är svårt att få in i själva undervisningen och ses som ett extra

måste. Arrangemang som mångkulturella temadagar speglar ett försök till att lösa detta

problem. Eftersom det enligt henne är svårt för lärare att få in ”det mångkulturella” som ett

kontinuerligt inslag i undervisningen läggs det därför in vid några särskilda utvalda tillfällen

(Gruber, 2007, s 102).

2.6 Hur är det att arbeta i en mångkulturell skola?

I Skolkommitténs (1996) rapport valdes det ut sju lärare som beskrev hur det var att arbeta i

en mångkulturell skola. De svårigheter som lärarna stötte på där hängde ihop med den

traditionella undervisningen. En menade att lärare måste hitta nya vägar i undervisningen. De

stötte även på svårigheter från föräldrars sida då dessa tyckte att lärarna disciplinerade

eleverna för lite och hade svårt att förstå hur de arbetade. Språkinlärningen fungerade inte så

bra heller då antalet svenska lärare inte räckte till till den växande skaran invandrare. Några

menade att de nästan gav upp då det kände sig otillräckliga inför eleverna. Det kom fler barn

till skolan hela tiden och bristen på lärare som kunde möta dessa barn och deras behov gjorde

att lärarna kände sig otillräckliga och t.o.m. såg de nykomna eleverna som en belastning
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istället för ytterligare en tillgång. I rapporten berättas det vidare att dessa lärare dock snabbt

kom med idéer om hur man kan lösa dessa problem. En geografilärare berättar att han lade

ifrån sig geografiböckerna då han såg att språket var för svårt och utgick istället från eleverna,

vad de ville veta om sitt hemland, engagerade föräldrarna, hemspråkslärarna och andra i

undervisningen. En lärare menar att idérikedomen i en mångkulturell skola är större än i andra

skolor då den tvingar fram en förändring av den traditionella undervisningen. Alla dessa sju

lärare har något gemensamt och det är den positiva tonen. En tycker t.ex. att hon blivit en

mycket mer positiv människa genom arbetet med barn från olika kulturer. De flesta av de sju

lärare ser eleverna och deras kulturella bakgrund som en tillgång och använder sig av detta i

själva undervisningen (Skolkommiten, 1996). 

Anders Lange och Ebba Hedlund (1998) utförde en undersökning av nästan fem och ett halvt

tusen lärare i grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Lärarna fick där fylla i en enkät

med olika frågor som handlar om hur det är att arbeta i en mångkulturell skola. Där framkom

det att våld mot lärare då det handlade om etniska och politiska motsättningar förekom sällan,

däremot var nivån för utsatthet för hot högre än fallet med våld. Hot mot lärare var mer

vanligt på grundskolans senare år och på gymnasiets praktiska program. Dessa lärare fick

även svara på om de sett någon annan än de själva bli utsatt för misshandel eller hot och

resultatet visade att detta var mer vanligt än att det hände den egna personen. Troligtvis

handlar det om att de sett incidenter elever emellan i skolan och några fall om våld och hot

riktat mot andra lärare. Det framkommer också att invandrarfientlighet och rasism är de

företeelser som lärarna ser som störst problem då det handlar om diskussionen om rasism och

antisemitism. Det uppkom även att många lärare kände olust inför att gå till sitt arbete i skolan

p.g.a. förhållandena där. Många uppgav även att de i arbetet kände sig otillräckliga (Lange &

Hedlund, 1998). 

Sally Jonsson Lilja (1999) skriver från modersmålslärares synvinkel i en rapport om den

mångkulturella skolan, ideal kontra verklighet. Enligt hennes undersökning uppger

modersmålslärarna en dyster bild av hur den mångkulturella skolan fungerar idag. Den

kulturella kompetens som modersmålslärarna har tas inte tillvara i det pedagogiska arbetet i

skolan, detta p.g.a. institutionella, negativa särbehandlingar. En känsla av maktlöshet

uppkommer hos modersmålslärarna då deras undervisning bedrivs och ska genomföras på

begränsad tid i stora elevgrupper med varierande åldrar och med en kunskapsnivå som är

skiftande. Kraven på godkänt är också oftast en omöjlig pedagogisk uppgift. Det uppkommer
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även från en av modersmålslärarna i undersökningen att hon sett missnöjda svenska lärare

som arbetat i de invandrartäta områdena. Detta p.g.a. att de endast ser sociala, språkliga och

kulturella problem. För att kunna förebygga konflikter och främlingsfientlighet anser hon att

modersmålslärarnas erfarenheter av att möta olika kulturer måste användas som en tillgång i

skolorna (Lilja, 1999).
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3 Metod

3.1 Metodval

3.1.1 Kvalitativ metod

Bryman (2009) skriver att kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där man vid

insamling och analys av data fokuserar på ord snarare än på kvantifiering. En kvalitativ

forskning är även induktiv i sin syn på förhållandet mellan teori och praktik. Det är med de

praktiska forskningsresultaten som teorin utvecklas. Tyngden i forskningen läggs på

förståelsen av den sociala verkligheten som bygger på hur deltagarna i en viss miljö tolkar

denna. Den har även en ontologisk inställning som beskrivs konstruktionistisk. Med detta

menas att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel individer emellan och inte av saker

som förekommer ”där ute” och som inte finns tillgängliga för de inkluderade i konstruktionen

av dem (Bryman 2009, s 249-250).

3.2 Genomförande

Jag började med att läsa Bryman (2009) och såg där att det var en kvalitativ metod jag skulle

använda mig av för att kunna uppnå det resultat jag ville ha av arbetet. Jag har använt mig av

kvalitativa intervjuer vilket med stor sannolikhet är den metod som Bryman menar används

mest i kvalitativ forskning. Flexibiliteten som intervjun rymmer är det som gör denna metod

så tilltalande. En undersökning som mer eller mindre baseras på enbart intervjuer är ett

mycket attraktivt sätt att samla in kvalitativ data på enligt Bryman. Själva intervjuandet,

utskriften av intervjuerna och analysen av dessa tar tid men kan anpassas mycket bra till

forskarens personliga liv. 

Bryman skriver om två olika former av kvalitativa intervjuer. Dessa är ostrukturerade och

semi-strukturerade intervjuer av vilka jag valt att använda mig av den senast nämnda (ibid). 
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3.2.1 Semistrukturerade intervjuer

Själva intervjuprocessen är flexibel i semi-strukturerade intervjuer och fokuserar på det

intervjupersonen anser vara väsentligt vid en förklaring och förståelse av händelser och

beteenden. En forskare som använder sig av semi-strukturerade intervjuer har i inledningen av

forskningen ett tydligt fokus istället för en allmän vilja att utforska ett tema eller ett område.

Min studie innehåller flera fall och det visade sig snart att jag behövde ett visst mått av

struktur för att kunna skapa en jämförelse mellan de olika fallen. Strukturen ger även upphov

till den jämförelse de olika lärarna emellan och verklighet versers teori.

I semi- strukturerade intervjuer använder sig ofta en forskare av, enligt Bryman (2009) en

slags intervjuguide så även jag (se Bilaga). I denna har personen som blir intervjuad stor frihet

i utformningen av svaren. Jag har valt att sätta frågorna i punkt form så att dessa mer verkar

som ett stöd och därför, som Bryman skriver, behöver de heller inte ställas i samma följd som

de uppkommer i intervjuguiden. Frågor som inte ingår i denna kan också ställas om

intervjuaren vill anknyta till något som intervjupersonen har sagt. Alla frågor i min

intervjuguide behövde inte heller ställas då de i många fall smälte samman. 

Den innehåller dessutom grund element, som jag hämtade från Bryman (2009), som hjälpte

mig i utformningen av mina frågor och verkade även som ett stöd under själva intervjun.

Exempel på detta är den bakgrundsinformation jag började ställa till de jag intervjuade såsom

ålder, namn, om hur länge de arbetat i arbetslaget och på denna mångkulturella skola. Jag

frågade även om vilken inriktning de har som lärare. Denna bakgrundsinformation skriver

Bryman kan vara viktig då jag utifrån detta kan sätta in deras svar i ett sammanhang och

kanske se olika kopplingar i svaren (ibid).

Då det handlar om min frågeformulering hade jag med en del styrande frågor då jag ansåg att

detta var nödvändigt för att belysa mina frågeställningar. Upplägg av undervisning är ett stort

område och där var det just värdegrundsfrågor som jag syftar på. Även då det handlar om

själva pedagogiken styrde jag in på interkulturell pedagogik och om den applicerades i

undervisningen. Detta sammantaget gjorde att intervjuerna blev riktade åt mitt syfte och min

förhoppning är att de inte varit för styrda. 
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Själva intervjuerna skedde i klassrumssalar i den aktuella skolan och jag använde mig av en

digital bandspelare. Störande moment gjorde att intervjuerna fick avbrytas i några enstaka fall

men detta hade ingen påverkan på resultatet av intervjuerna. 

3.3 Urval

Under min utbildning kom jag i kontakt med en mångkulturell skola och mitt urval utgår från

några av de lärare som arbetade där. Jag valde medvetet ut informanterna och gjorde därför ett

strategiskt urval. Enligt Asbjørn Johannessen (2003) är utgången för val av informanter i ett

strategiskt urval”lämplighet” (Johannessen, 2003, s 84). Vilka eller hur många personer jag

väljer att intervjua ska vara lämpligt för att belysa forskningsfrågorna. Snöbollsmetoden är ett

exempel på att åstadkomma ett strategiskt urval. Johannessen skriver att i denna metod

rekryteras informanterna och dessa personer kan sedan visa forskaren till andra informanter

som kan vara viktiga att ha med i studien (ibid). Jag åkte till den aktuella skolan och talade

med två av lärarna som jag tidigare hade haft kontakt med och visste att dessa skulle vara

betydande för undersökningen. De sade att de gärna ställde upp på en intervju. Pedagogerna

hjälpte mig sedan att komma i kontakt med andra lärare som jag kunde intervjua. Jag

informerade dessa två lärare att jag ville ha så bred grund att stå på som möjligt och därför

valdes lärare från olika årskurser och inriktningar ut. Pedagogerna hjälpte mig även att söka

upp dessa utvalda. Sju lärare blev det antal som jag bestämde skulle räcka för att få fram ett

rikt resultat. Alla personer som jag intervjuade var kvinnor då jag inte fick tag på någon

manlig lärare som arbetade på denna skola. Jag kommer dock inte analysera det insamlade

materialet utifrån något genusperspektiv så jag tycker inte denna snedfördelning i urvalet

behöver beaktas.  

Årskurs Ålder Antal år

arbetat på

denna skola

Inriktning

Lärare 1 Årskurs 3 55 år 10 år 1-7 lärare
Lärare 2 Internationell

klass

36 år 15 år 1-7 lärare med

Sv 2 som

inriktning
Lärare 3 Speciallärare,

årskurs 1

47 år 15 år 1-7 lärare med

Sv 2 som

inriktning
Lärare 4 Speciallärare, 45 år 4 år Förskolelärare
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årskurs 3 med inriktning i

Ma, Sv och Sv 2
Lärare 5 Fritidspedagog 32 år 9 år Fritidspedagog
Lärare 6 Årskurs 3 35 år 6 år 1-7 lärare
Lärare 7 Årskurs 1 34 år 1 år 1-7 lärare

3.4 Etik

De viktigaste etiska aspekterna i min forskning är de som Kvale (2009) skriver om,

Informerat samtycke och Konfidentialitet. Dessa etiska principer har agerat som riktlinjer

under hela min intervjuprocess. Informerat samtycke betyder att undersökningspersonernas

deltagande i projektet är frivilligt och de har haft rätt att dra sig ur när som helst. Jag har från

början varit informerande och ärlig i min kontakt med intervjupersonerna. De fick i ett tidigt

stadium vetskap om vad intervjuen skulle handla om och hur den skulle går till. De har även

fått veta syftet och procedurerna med och kring intervjun genom vad Kvale kallar för briefing

och debriefing. I detta inryms konfidentialitet, vem som kommer att ha tillgång till intervjun,

min rätt att publicera hela intervjun eller delar av denna och deltagarnas rätt till att läsa

utskriften och analysen av kvalitativ data.  Även Kvale poängterar vikten av konfidentialitet i

själva intervjusituationen.

”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i

undersökningen inte kommer att avslöjas” (Kvale, 2009, s 88).

 Frågan som ställs är vilken information som ska vara tillgänglig för vem. Kvale (2009) menar

också att det kan finnas en risk att undersökningen kan komma att publicera information som

möjligen kan igenkännas av andra och det är då viktigt att, som jag gjorde innan intervjun, få

lärarnas godkännande om att denna identifierbara information lämnas ut (ibid).

3.5 Analys

Intervjuerna transkriberades i sin helhet förutom de delar som jag ansåg inte var relevanta för

resultatet. Jag skrev ner varje informants svar var för sig, efter detta kategoriserade jag svaren

utifrån mina frågeställningar och gjorde en kvalitativ innehållsanalys. Det vill säga efter

noggrann läsning av den transkriberade texten skedde en analys som utmynnade i följande sju

kategorier:
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• Undervisningsgrund

• Värdegrundsbaserad undervisning

• Konflikthantering

• Pedagogisk användning

• Lärarens erfarenhet av interkulturell pedagogik

• Koppling till elevernas bakgrund

• Kontakten med föräldrarna

Dessa var vägledande för hur jag skrivit fram resultatet.

3.6 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet är viktigt i intervjusituationen och betyder enligt Kvale (2009) giltighet, till

sanning, riktighet och styrka i ett yttrande. För att ett argument ska vara giltigt måste det vara

hållbart, välgrundat, vägande, försvarbart och övertygande. Kvale skriver vidare att en

forskares hantverksskicklighet och trovärdighet är väsentlig. Då man talar om tillförlitlighet är

det inte bara begreppsbildning och metodval som ligger i fokus utan som Kvale hävdar så är

det forskaren som person inklusive hennes moraliska integritet och hennes/hans praktiska

visdom som är en avgörande faktor för bedömningen av kvalitet hos den producerade

kunskapen (ibid). 

Då det handlar om tillförlitlighet i en intervjusituation talar Kvale (2009) om pålitligheten hos

undersökningspersonernas redogörelser och kvaliteten på själva intervjuerna. Dessa ska

innefatta en noggrann utfrågning om meningen i vad som sägs och en ständig kontrollering av

information som erhålls som tillförlitligt in situ (ibid s 267).

 Med detta som bakgrund har jag under intervjuerna och efter varit mycket noga med att

kontrollera trovärdigheten i intervjuresultatet. 
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4 Resultat

4.1 Undervisningsgrund 

Majoriteten av lärarna säger att de träffas hela arbetslaget och diskuterar de mål eleverna ska

uppnå och planerar övergripande hur allt ska läggas upp. Själva innehållet och upplägget av

undervisningen bestämmer lärarna själva.  

De flesta av pedagogerna i min studie utgår från läroplanen i sitt upplägg av undervisningen.

Andra nämner kommunens mål och elevens mål. Lärare 1 och 4 använder sig av nationella

prov i utvärderingen av eleverna. Lärare 4 säger att om hon ser luckor i kunskaper hos eleven

och genom de nationella proven går hon till sig själv som pedagog och frågar vad hon gjort

för fel. 

Några av lärarna har kommit in i ett nytt arbetslag, några är kvar i det gamla men de flesta

betonar att det är omorganisationen på skolan som ligger till grund för upplägget av

värdegrunden och att de var mycket bättre på detta innan. 

4.2 Värdegrundsbaserad undervisning

Alla lärarna säger att de skulle vilja bli bättre på att använda en värdegrundsbaserad

undervisning och att det behövs mer i skolan. Lärare 1, 4, 5 och 6 och säger att de använder

sig av ”Charlie” och ”ART” som är program som ska stärka elevers självförtroende. Flera av

dessa lärare anser dock att detta ska ske i klassrumsnivå och inte bara för barn som har det

besvärligt.

Lärare 7 säger att hon inte sett så många arbeta så mycket med detta projekt som de borde.  

Lärare 3, 4, och 6 använder sig dock av temadagar och veckor för att stärka elevernas

självförtroende, även vänskapsveckor är något som förekommer där respekt är ett väsentligt

inslag. De flesta av lärarna poängterar värdet av speciallärarna och att de har ett nära

samarbete. Lärare 1, 3 och 7 anser att det finns konflikter grupper emellan. De menar att

eleverna tycker att det finns grupper som är sämre än andra och dessa lärare hävdar att det är

viktigt att visa att alla barnen är lika mycket värda. 

” Kommer man från Irak finns det tre olika folkgrupper och de känner sig inte likvärdiga. Araberna styr och det

finns olika religioner inom det muslimska folket. Kurderna har varit förtryckta av araberna och asyrerna likaså.

Sen kommer de hit och vi tänker att de är från Irak och är lika mycket värda och det är därför särskilt viktigt att

arbeta med detta här i skolan. Ställa detta mot det svenska, demokratiska värden, vad är demokrati? En del av
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föräldrarna har inte levt i en demokrati och vet inte vad det är, att det handlar både om rättigheter och

skyldigheter, att ta ansvar för sina handlingar.” (Lärare 3) 

Lärare 2 kommer också in på detta:

”De flesta av barnen kommer från Irak och Somalia. Två är kristna och resten muslimer utav sexton så det är

svårt att prata om skillnaden.” (Lärare 2) 

Hon berättar vidare att det här med värdegrunden händer kontinuerligt. Hon använder sig av

rollspel för att beskriva för eleverna hur de agerar mot varandra. Här talar hon om hennes

upplevelse av lärarjobbet.

”Får hålla på med dagis och uppåt. Man får prata som till en två tre åring:- Nej du får inte knuffas för då blir

han arg på dig. 

Så får man säga fast de är nio, tio år. För det har de inte hört när de är små för de har inte gått på dagis här

och fått det i sig.” (Lärare 2)

Denna lärare poängterar även val av ord kompisar emellan och menar att det är väsentligt att

ge dem alternativa ord än de de använder. Byta ut ”håll käften” t.ex. till ”var tyst”. 

En lärare berättar att det är känsligt i detta område med kristna och muslimer. En del barn

säger att de inte vill leka med honom för han är kristen och araber är på ett sätt och svarta på

ett. Hon menar att ingen är så rasistiska mot judar som de från Irak. Hon poängterar att man

måste arbeta med detta också, det handlar inte bara om ”att jag har åsikter eller tankar om

folk från andra länder för de själva har också tankar”. Därför menar hon att det är viktigt att

lyfta fram att alla i klassrummet är värda någonting. 

”Det är sådant material jag arbetar med. Det är långt utöver Charlie. Jag liknar barnen med en regnbåge, att

de är alla färger på den och utan en av dem skulle det saknas en färg. Att lyfta upp varje individ och arbeta

utifrån varje barn.” (Lärare 7)

Lärare 7 betonar även betydelsen av barnens kultur och inte bara religion. Hon menar att

kulturen har de med sig även om de inte är födda i landet och att man då kan arbeta utifrån där

de är nu och arbeta runt deras intressen. 
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”Jag ska införa vvp, Veckans viktigaste person. Att få lyfta fram ett barn varje vecka och få dem att känna sig

viktiga, att klassen får känna att den är viktig. Då får de chansen att lära oss något från deras språk, lära oss

vad som är viktigt för deras familj. Det blir värdegrundsprat, att de får känna sig viktiga. Allt som de har med

sig är viktigt för mig och det vill jag visa dem och deras klasskompisar. Att visa att det är viktigt för deras

klasskompisar med, vad de har med sig.”  (Lärare 7)

En annan pedagog anser att de på fritids har ett annat arbetssätt. 

 
”Om de t.ex. använder sig av matematikböcker i skolan så bakar vi och använder mått. Blir mer pratiskt jobb. Vi

arbetar ständigt med värdegrunden på den här skolan. Just på fritids är det allt vi gör” (Lärare 5)

Lärare 6 säger att hon inte använder sig av någon speciell värdegrundsbaserad undervisning

mer än Charlie, ART eller kamratstödjare. Hon säger att hon slänger in sådana saker som hur

man är en bra kompis då och då och försöker så gott det går. På liknande sätt gör andra: 

”Alla är lika mycket värda och ingen grupp ska graderas lägre, det kämpar vi stenhårt med. Vi är väldigt olika

till utseendet och bakgrund men vi är alla människor.” (Lärare 4)

Det flesta av lärarna i min studie använder sig av ART och Charlie och några har temadagar

och veckor där en insats till att stärka elevernas självförtroende görs. En del av lärarna är även

medvetna om att konflikter grupper emellan existerar medan några av lärarna inte äger denna

medvetenhet. 

4.3 Konflikthantering

Övergripande så har lärarna själva olika metoder till olika konflikter. Men är det något

allvarligt så tar de upp det med kollegorna. Lärare 3 menar dock att tidigare hade arbetslaget

samma värdegrund och skulle möta barnen på samma sätt. Denna grund finns inte kvar nu när

organisationen, enligt henne, skapar kaos. Hon anser ändå att det är viktigt att arbeta

förebyggande. Här visar mitt resultat att lärarna har olika förklaringar till varför man inte

följer en gemensam handlingsplan. 
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En lärare belyser betydelsen av en konflikthanteringsplan:

”Det behövs en tydlig konflikthanteringsplan för den här skolan. Jag tycker att värdegrund och

konflikthantering går hand i hand och då måste man tänka igenom hur man arbetar med det.” (Lärare 7)

Lärare 5 säger att de inte har samma sätt att hantera konflikter om det inte är ett speciellt barn

med speciella problem för då pratar de om vad de ska göra. Hon menar dock att de gör allt

automatiskt tillsammans eftersom de arbetat med varandra så länge så sker det som på rutin

och att de lär av varandra.  

En annan kommer in på svårigheterna med en gemensam konflikthantering.  

”Vi försöker i konflikthantering att arbeta lika, men mot slutet av dagen ser man genom fingrarna lite för man

har haft en hel dag full av konflikter. Vissa dagar kan man reda ut hur mycket som helst. Man har världens

tålamod och duktiga medlare vissa gånger. Olika för dag till dag och person till person. Vissa konflikter är

jättestora och man får ringa till föräldrarna, andra är små gnabb. Försöker ha en gemensam strategi men det är

svårt för alla att följa den.” (Lärare 6)

Lärare 2 berättar om just problemen omkring konflikthantering:

”Lite synd att alla inte har samma regler fast vi har pratat om att vi ska ha det inom arbetslaget. Det kan störa

mig att jag måste vara den arga fröken och skäller. Alla elever ska vara ute på rasten men en del lärare säger

istället att eleverna kan vara inne. Har kanske inte så mycket med värdegrund att göra men det blir inte samma

förhållningssätt mot barnen. Och man agera olika med respekt och så för alla säger inte ifrån fast man borde.

Så på alla plan tillämpas det inte så som vi har pratat om.” (Lärare 2) 

Lärare 1 menar att det viktigaste för barnen är att ha kompisar. Hon berättar att om det

kommer en ny elev till klassen så finns det oftast redan konstellationer och om barnen inte får

kompisar leder det till konflikter. Denna lärare säger att hon alltid försöker se till att eleverna

har kompisar. 

De flesta av lärarna anser dock att språkutvecklingen är det viktigaste för att undvika

konflikter. De menar att mycket av den aggressivitet som utspelas beror på brist på ordförråd.

Lärare 4 hävdar att ”har du inte språket så använder man kroppsspråket”. 
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4.4 Pedagogisk användning

Några av lärarna tar upp firandet av internationella dagen och multikulturella fester som

exempel på det pedagogiska arbetet. Lärarna berättar att föräldrarna då får ta med sig fika från

sitt hemland. ”Det finns sådana fester där man tar vara på det mångkulturella men det blir lite oj nu har vi

lite fest, så jag tycker man kan göra det lite mer seriöst, men det är några som är lite rädda för att släppa taget

för det är lite osäkert att ge sig ut.” (Lärare 3)

De nämner även FN dagen där de lägger kraft på elevernas hemländer. Då får barnen rita

flaggor, föräldrarna får ta med sig saker och visa danser. Lärare 7 kommer in på arbetet runt

FN dagen och att det är roligt men anser att det ska ske hela tiden och inte bara runt en dag. 

”Det finns så mycket mer än att bara ta med mat från deras olika länder.” (Lärare 7)

En lärare betonar den svenska kulturens betydelse i undervisningen:

 
”Vår uppgift är att implementera den svenska kulturen. Att skapa förståelse för den svenska kulturen. När

Ramadan kommer talar vi om den och kopplar det till att kristna fastar och inte äter kött medan muslimer inte

får äta något. Mest svensk kultur jag håller på med. Jag plockade in det andra mer när jag var i en vanlig klass

på mellanstadiet.” (Lärare 2) 

Hon berättar vidare:

”Vi måste få dem lite försvenskade eftersom de lever här och ska nå upp till målen. Vi tar in lite, ja hur brukar ni

göra det här och har fest när Ramadan är slut. Sen med det sagt måste vi ju prata om de kristna högtiderna

också. Jag måste lära mig islam för att förstå er och ni måste lära er om hur kristna tänker för att förstå oss, så

blir det ett samarbete.” (Lärare 2) 

Även lärare 4 menar att det bästa är att koka ihop det bästa från dessa kulturer och men att

inte vara rädd i att ta sig in i den svenska. Hon betonar vikten av att känna sig trygg men inte

förneka sin bakgrund. Hon säger att de inte ska vara rädda att vara fast i den svenska skolans

ursprung och traditioner. Att visa att det inte är farliga saker utan handlar mer om traditioner

än religion. Men hon menar dessutom att det är viktigt att få in barnens upplevelser och

erfarenheter i undervisningen. Hon skulle även vilja att man tänker mer interkulturellt i själva
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skolmaterialet och att det skulle vara spännande att utnyttja föräldrarnas berättelser, sagor,

barndom och lekar. 

Ramadan är den högtid som får mest uppmärksamhet i skolan och majoriteten av lärarna tar

upp denna högtid och vad som händer kring den. Lärare 3 menar dock att en del pedagoger

tänker att religion är samma sak. Hon poängterar att det finns många olika religioner i klassen

och att man ska använda dem. Hon tar även upp att högtiden Ramadan får mycket

uppmärksamhet men menar att det stannar där. Hon berättar vidare att det finns andra

traditioner som de och skolan kan bli bättre på. Lärare 5 anser att man måste tänka annorlunda

på den här skolan, men att det är svårt att gå in på barnens bakgrund på fritids för de vill göra

det till en helhet. Hon hävdar att eftersom alla barn inte är på fritids samtidigt så går det t.ex.

inte att prata om somalisk kultur när inte alla somaliska barn är där. 

En annan lärare säger att hon inte lägger upp undervisningen utefter deras kulturella

bakgrund. Hon menar dock att hon däremot ser att vissa barn från Somalia har svårt för vissa

vokaler och arabiskt talande har svårt med vissa ljud.

Hon berättar vidare att de firar Ramadan i matsalen men annars tar hon inte upp den kulturella

bakgrunden något speciellt men att hon kanske kommer att göra det nu efter att vi har pratat. 

”Det kan dock komma spontana grejer som när jag ska visa Canada så är det alltid någon som säger, vart

ligger mitt land?” (Lärare 6)

Även Lärare 1 talar om detta:

”Om det är Ramadan planerar vi lite men annars är det just spontana diskussioner, men jag lägger inte upp

lektioner som påvisar att det kan vara olika festligheter i andra länder utan det är mer, om man t.ex. pratar om

olika religioner kan man prata om att det finns olika sätt att fira.” 

Lärare 3 nämner att hon använder sig av interkulturell pedagogik hela tiden och utgår från det.

Hon säger att alla lärare borde möta barnen där de är, att de är dåliga på detta på denna skola.

Denna lärare menar att barnen är resurser och att lärarna ska utgå från dem i upplägget av

undervisning. Hon ger även exempel på hur man kan använda elevens bakgrund i geografi

undervisningen. ”Utgå från ungarna i klassen och läs om deras länder, titta på grannländerna till dessa
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länder. Då skulle ungarna bli mer intresserade. Och landa sedan i Sverige tillslut och ta landskapen om du

tycker det är jätteviktigt sen.” (Lärare 3)

Lärare 7 hävdar att barnen har olika saker i ryggsäcken när de kommer hit och att det är ett

stort och hårt jobb att möta varenda elev, men att det samtidigt är fantastiskt att få möjlighet

att arbeta med de barnen och få en förändring. Hon berättar vidare att det är hennes jobb att få

dem att känna sig stolta från det de kommer ifrån och att när de kommer till Sverige kommer i

ett mellanläge. 

”De ska in i den svenska kulturen samtidigt som de kommer från en utländsk kultur där de har andra traditioner

och krav. Antingen tycker de att det är kul i Sverige och i skolan och vår kultur eller så vet de inte riktigt var de

hör hemma och där vill jag lyfta upp dom.” (Lärare 7)

En annan menar att fokus i skolan ligger på Sverige, att nu är ni här. Men att hon ofta frågar

hur det var i hemlandet och efter det drar kopplingar till Sverige. Hon talar vidare att vi i

Sverige är dåliga på att integrera invandrarna i samhället och att det inte är deras fel utan det

är i mötet med oss det blir problem. Ytterligare någon förstärker hur hon utgår från barnet

men att det var svårt att arbeta interkulturellt i början men att hon nu inte tänker längre. Hon

anser att barnens bakgrund ligger i fokus både under för- och eftermiddag och att det man

arbetar mest på är språket att det är den största skillnaden från den svenska skolan att hon

måste vara övertydlig. 

Lärare 7 menar att barnen märker på läraren om de är intresserad av dem.

”Man måste ha ett elevperspektiv när man arbetar inte bara skolboksperspektiv utan det materialet man har och

gör ska passa barnen och vart de kommer ifrån sen i vissa lägen är det svårare att uppfylla och i vissa lägen

måste man arbeta mål inriktat och det ska vi göra, det är vårt uppdrag att höja elevernas kunskapsnivå men det

är bara en del av det. Jag kan inte nå dit om jag inte är nyfiken på de ungarna som jag har framför mig. Man

måste möta dem där de är. Annars sitter de bara och sover.” (Lärare 7)

Sammantaget så riktar de flesta av lärarna in sig på firandet av FN dagen, Ramadan och

interkulturella fester då det handlar om att ta tillvara på elevernas bakgrund. Några berättar att

de inte lägger upp själva undervisningen utefter barnens bakgrund utan det sker spontant och

oplanerat. En del lärare använder dock elevernas bakgrund i det dagliga arbetet i skolan och är
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missnöjda med detta att vissa lärare bara uppmärksammar barnens bakgrund vid FN dagen,

Ramadan och interkulturella fester. 

4.5 Lärarnas erfarenhet av interkulturell pedagogik

Lärare 2, 5 och 6 har inte läst något om interkulturell pedagogik varav lärare 6 aldrig hört

begreppet tidigare. Lärare 1 svarar att hon kanske har läst om det men kommer inte ihåg.

Lärare 3 säger att hon läst mycket bla Lahdenperä, Interkulturell pedagogik i skolan. Hon har

även varit på många föreläsningar men det är inget nytt för henne utan hon har alltid tänkt på

ett interkulturellt sätt och att det är alltid så hon även tänkt att arbeta.  

Lärare 4 berättar att hon kan ha läst någon kurs om interkulturell pedagogik i svenska som

andra språk. Hon tar även upp Gibbons som hon haft läscirkel om i skolan. Hon anser att hon

skulle vilja att det var en bok som lärare läser i det dagliga arbetet för den ger stöttning i

samtal och hur man ska uttrycka sig.  

Lärare 7 säger att hon läst om det i en tvärvetenskaplig kurs under lärarutbildningen och där

de arbetade med så kallade nätverkshus. 

”Min vfu var i en skola som hade en flykting förläggning intill, barnen slussades in till den skolan. Vi gjorde

nätverks kartor på barnen och det var jättebra. Denna kurs följde över hela vfu:n och lärarutbildningen och var

jättebra. Vfu läraren var den bästa och är fortfarande min förebild. Hon var så rak och tydlig. Hennes sätt att

vara med barnen gjorde att jag brann för dem och kände att jag valt rätt. Jag är väldigt rak i det jag säger till

ungarna och det är a och o, ingen unge bestämmer över mig. De behöver tydliga ramar. I den här skolan skulle

inte barnen få ta mycket eget ansvar för det skulle inte funka. De ska veta vad jag förväntar mig av dem och jag

förväntar mig olika från barn till barn.” (Lärare 7)

Hon talar vidare om att hennes elever har individuella mål, sin IUP i sin bänk framför sig,

vilket kan vara allt från sociala saker till kunskapsmål. Hon menar att på så sätt vet de alltid

nästa steg och att de genom detta växer. 

Här syns det skillnader i själva utbildningen. Ungefär hälften av lärarna har inte läst eller hört

något om interkulturell pedagogik medan den andra hälften har några svaga eller starka

minnen av att ha läst eller hört om begreppet tidigare. Bara en av lärarna har dock läst om det

i lärarutbildningen och de två resterade har läst det då de gick svenska som andra språk.  
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4.6 Koppling till elevernas bakgrund

Nästan alla lärare är här överens om att det skulle kunna göras mer. Här redogör jag för några

av de vanligaste meningarna.  

En lärare säger att när eleverna kommer hit får de prata om deras bakgrund och detta skrivs in

i åtgärdsprogrammet. Men det är ingen press om de väljer att inte berätta, varken för föräldrar

eller barn. Hon berättar även att hon: ”Vet väldigt lite om deras bakgrund och det är inte intressant för

oss så länge det inte händer något. Men om de är oroliga och har problem med inlärningen kan man undra vad

det är för något.” (Lärare 2)

Lärare 3 talar om när det kom många barn från Afghanistan till skolan så använde de böcker

från just det landet. Annars menar hon att det är bra att fråga föräldrarna och fokusera på nuet.

Börja från den staden de lever i nu och sedan gå sakta bakåt. Dessa berättelser anser denna

lärare ger henne i undervisningen en förståelse för barnens situation. 

En lärare betonar hur viktigt tekniska medel är för att få in barnens bakgrund, lättare för

barnen att visualisera. Hon säger att de inte har bra tekniska medel här, inga riktiga

världskartor. Hon menar att basutrustningen inte finns och att det är dyrt. Hon tycker även att

man i matematiken borde tänka mer interkulturellt och vill utveckla samarbetet med

modersmålslärarna:

”Matematik är ett ämne som många klarar av fast språket är begränsat. Att få se kopplingar till andra

verkligheter än den svenska. Förberedelseklasser har sådant material. Varför har inte vi det? Det är ju som

förberedelseklasser överallt. Även utveckla samarbetet med modersmålslärarna. Få in dem i schemat så att

modersmålsundervisningen inte kommer efter skoltid. Få in det i skolan och att det blir en viktig, bra sak och

inte hålla på med sitt modersmål när man är trött. ” (Lärare 4)

En annan menar att när hon har arbetat med barnen ett tag så har man lärt känna eleverna och

vet hur de har det hemma och kan därför se varför de reagerar som de gör. Hon säger vidare

att de flesta som kommer hit är små eller födda här och inte har upplevt det föräldrarna har

gjort. Hon anser dock att de påverkas av föräldrarna om dessa mår dåligt. Därför är det

jättebra att veta vad både föräldrar och barn har för bagage för att se hur hon ska hjälpa dem. 

Sammantaget så ser det här lite olika ut i mitt resultat. Några av lärarna ser bara elevernas

kulturella bakgrund då det sker något med barnen medan en del har det i åtanke hela tiden och

 
                                                                                                                                                   31



försöker se vad det är i elevens historia som gör att han/hon agerar som hon gör. De flesta vill

dock att det bör göras mer och att böcker och basutrustning är viktiga element i detta

sammanhang. 

4.7 Kontakten med föräldrarna

Några lärare poängterar att föräldrarna har stor respekt för lärarna och att det är till hjälp när

det sker diskussioner. De berättar även att samarbetet med tolk och modersmålslärarna är

väsentligt i dessa möten för både lärare och förälder. De tar dessutom upp att de har

värdegrundsbaserade föräldramöten där de får samtala om värdegrunden och deras syn på

denna. Men det är uppenbart i materialet att lärarna har olika erfarenheter av kontakten med

föräldrar. Lärare 1 menar att föräldrarna inte är så engagerade i föräldramöterna men att hon

försöker få dem det. 

”Föräldrarna tycker bäst om tolkar. I deras kultur är det viktigt med lärare, de har hög status. De vill inte

engagera sig för de litar på lärarna, räcker med veckobrev. Diskussioner med föräldrar blir det när barnen ska

gå till kyrkan och bada.” (Lärare 1)

Lärare 2 kommer in på de diskussioner som kan bli när barnen ska bada. Hon menar att det är

viktigt att ge barnen alternativ. Det är obligatoriskt för barnen att simma och detta förklarar

hon för föräldrarna men hon säger även att det finns heltäckande dräkter och att man kan

ersätta sjalen med en badmössa. Det mesta krockarna menar hon sker när de inte vill ha en

tolk utan tror de klarar sig utan denna. Lärare 6 berättar att barnen kan bli upprörda och tar

upp ett exempel där en elev skulle rita ett kors men blev arg och vägrade. Hon talar vidare om

att mamman kom tillbaka med honom och att läraren fick hänvisa till kursplanen och

poängtera att även om de läser om kristendomen behöver inte eleven byta religion och där tror

läraren att det är föräldrarna som signalerat att man inte ska gå till kyrkan. Lärare 3 menar att

mötet varierar. Att det är viktigt att möta dem på ett lagom sätt. Hon går även in på det här

med respekt för lärarna och skolan men att föräldrarna efter en tid märker att lärarna inte är

alls auktoritära och att de då nästan kan bli lite för privata. Detta är även något lärare 5 har

uppmärksammat.

”Många föräldrar blir för personliga, försöker att få dem att förstå att det här är ett jobb, jag kan inte bara

lämna det och gå med er på fika. ”(Lärare 5) 
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Lärare 4 anser att det är ett privilegium att sitta med föräldrarna och prata och få höra deras

tankar och berättelser. Hon berättar att de är oerhört tacksamma och tycker lärarna gör ett bra

jobb. Hon menar dock att det kan skära sig då det handlar om stödet för läsning hemma.

 ”Ett annat problem är att barnen kan mer svenska än föräldrarna. Stödet med läsning hemma och läxor. Sen

vill föräldrarna att vi ska fixa allting. Det funkar inte så och jag förklarar att det är tre parter i framgång,

skolan, eleven och föräldern. Tillsammans kan vi bidra till en utveckling. Bara skolan kan gå en bit men inte så

långt som vi vill. Och det arbetar vi på. Föräldrarna måste också ta ansvaret och hitta vägar att hjälpa

barnen.” (Lärare 4)

Lärare 7 uttrycker även hon sin tacksamhet över mötet med föräldrarna men att det inte alla

gånger är så lätt att acceptera deras sätt att tänka. Fast hon menar att det också ingår i jobbet.

Hon berättar att hon har haft många långa diskussioner med föräldrar om traditioner,

religioner, kvinnosyn och barnuppfostran. Lärare 5 anser att de inte bara arbetar med barnen

utan hela familjen. Det föräldrarna upplevt menar hon sätter spår i barnen, så de arbetar

automatiskt med föräldrarna också. 

Hon menar även att det inte föräldrarna berättar syns tydligt på barnen. Lärare 3 berättar att

många föräldrar har levt rätt länge i Sverige och har förutfattade meningar om hur det

fungerar här. Hon anser att en del föräldrar har bestämt sig för att här ska vi bo medan andra

vill återvända.

Sammanfattningsvis så anser de flesta av lärarna i min studie att samarbetet med föräldrarna

är oerhört viktigt. De menar att det kan förekomma missförstånd och att åsikterna dem

emellan inte alltid är densamma men att det är viktigt att ha en dialog med föräldrarna

framförallt för barnens skull, vilket är huvudsaken för dem båda.  

4.8 Sammanställning

Här följer en sammanställning som visar att man inom ett och samma arbetslag kan arbeta

mer eller mindre medvetet med ett interkulturellt perspektiv. 
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Värdegrundsbaserat

arbete

Pedagogisk användning Koppling till elevernas

bakgrund
Lärare

1

Använder Charlie och ART Ingen interkulturell

pedagogik. Charlie, FN

dagen och Ramadan

Ser till att varje barn har

en kompis. Forskar bara

om barnets bakgrund då

barnet mår dåligt
Lärare

2

Vänskapsveckor.

Värdegrundsarbetet sker

kontinuerligt, men oftast

efter en konflikt

Ska implementera den

svenska kulturen.

Ramadan. Arbetar inte

interkulturellt. 

Vet lite om barnens

bakgrund och det är inte

intressant förrän något

händer barnet
Lärare

3

Arbetar ideligen med

värdegrunden.

Värdegrundsbaserade

föräldramöten.

Arbetar förebyggande.

Temaarbeten t.ex.

vänskapsteman. Arbetar

interkulturellt.

Internationell fika, FN

dagen och Ramadan

Vill göra mer. Böcker

från Afghanistan.

Förståelse i

undervisningen för

elevens situation och

bakgrund.
Lärare

4

Arbetar värdegrundsbaserat.

Charlie och ART

Språkutveckling viktigast.

FN veckan, Ramadan.

Öppen för det

interkulturella. Charlie och

ART

Tar hänsyn till barnens

bakgrund i sitt arbete,

Lärare

5 

Charlie och ART. Arbetar

värdegrundsbaserat

Internationell fika och FN

dagen. Charlie och ART. 

Tar hänsyn till barnens

bakgrund i sitt arbete
Lärare

6

Ingen särskilt

värdegrundsbaserad

undervisning förutom

Charlie och ART.

Använder inte

interkulturell pedagogik

Bara vid konflikter och

om hon ser att eleven

mår dåligt

Lärare

7

Arbetar värdegrunds

baserat. Charlie och ART.

Använder interkulturell

pedagogik

 Utgår från barnens

bakgrund i sitt arbete
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5 Diskussion

5.1 Styrdokument 

Lärarna nämner att de sitter tillsammans och planerar vad de ska göra som arbetslag under

året och att de i detta och i upplägg av undervisning utgår från de olika styrdokumenten som

finns för skolans verksamhet. 

Läroplanen genomsyras, som Spowe (2003) skriver,  av ett ”svenskt kulturperspektiv” där det

svenska kulturarvet är det viktiga och öppenheten för andra kulturer är mycket liten. Han

menar att en lärare ska tolka elevernas individuella beteende och inlärningsstilar och det kan

vara svårt då dessa fortfarande har utgångspunkt i de ”svenska” skolkulturella normerna

(Spowe, 2003, s 8). Detta speglar även en del av de intervjuade lärarnas åsikter då de betonar

betydelse av att implicera den svenska kulturen och att det ska ske en försvenskning av

barnen, eftersom de lever i Sverige nu och de ska nå upp till de målen som satts upp.  

Elevernas bakgrund är för en del lärare inte så intressant utan fokus ligger på nuet och på

Sverige och just på försvenskningen av barnen. Flera av pedagogerna menar att elevens

bakgrund bara är intressant då han/hon har svårt med inlärningen, vilket ger en antydan på en

inställning som inte verkar för barnens bästa, eftersom den som Gruber (2007) nämner

förstärker synen att annan etnisk bakgrund är ett problem.  

Lahdenperä (2010) hävdar att begreppet interkulturell inte existerar i dagens styrdokument.

Detta kan verka emot att interkulturell pedagogik kommer att börja användas i alla skolor.

Min studie visar att lärarna diskuterar innehåll utifrån styrdokumenten så genom att ändra

dessa och uppdatera dem till hur det ser ut i vårt samhälle och ute i skolorna i dagens Sverige

kan man möjligen influera lärares synsätt. Trots att vårt samhälle idag är ett mångkulturellt

samhälle så har enligt Lahdenperä (2010) detta samhälle fortfarande ett monokulturellt synsätt

och det visar sig även i skolan. Avsaknaden av interkulturell undervisning som flera av

lärarna i min studie bekräftar existerar, verkar vara ett faktum ute i denna mångkulturella

skola. 
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5.5 Värdegrundsbaserad undervisning

Flera av lärarna tar upp värdegrundsbaserade arbeten som projektet ”Charlie” och ”ART”

men dessa får mestadels, mot många lärares önskan, bara nyttjas av de mest aggressiva

eleverna i klassen. En del av pedagogerna anser att värdegrunden ska vara ett kontinuerligt

inslag i undervisningen för att det ska ha någon verkan och flertalet av lärarna i min studie vill

bli bättre på att använda en värdegrundsbaserad undervisning. Det yppar sig dock i mitt

resultat att en del pedagoger bara tillämpar detta då och då. Pedagogerna talar om

vänskapsteman och FN dagen men det är just där det stannar. När det handlar om Charlie

projektet så framkommer det indikationer på, då det nämns att det arbetar dåligt med detta i

skolan, att det bara existerar på pappret.

Som några av lärarna i min studie berättar är det dock viktigt att varje dag tala om för barnen

att de är lika mycket värda, hitta övningar, där de tränar på detta och få in respekten och

hänsynstagandet mot varandra, inte bara poängtera detta då en konflikt uppstår. Ett exempel

är den övning som en av lärarna berättar om vilket är Veckans viktigaste person. En övning

som enligt denna lärare får barnen att känna sig sedda och viktiga.

Om en lärare utgår från eleven i undervisningen skapas det, som Bigestans och Sjögren

(2001) säger, en öppen atmosfär som leder till en positiv syn på elevens egen identitet och så

även en förståelse för andra människor. 

Här kan det dessutom vara viktigt, som Silja (1999) skriver, att ta vara på modersmålslärarnas

erfarenheter av att möta olika kulturer och se dessa som en tillgång.

5.6 Konflikthantering 

Då det handlar om konflikthantering verkar det inte finnas en gemensam plan och de flesta av

lärarna hanterar konflikterna själva med undantag då någon stor händelse har inträffat.

Pedagogerna i min studie verkar inte se grunden till konflikterna då de inte räknar med vilken

roll elevernas bakgrund spelar in i uppkomsten av dem. En del lärare berättar att det bara var

då det väl hände något med eleverna som de undersökte vad i elevens historia som kunde

bidra till barnets agerande. Några pedagoger berättar att det viktigaste är inlärningen av det

svenska språket och att om barnen har större ordförråd skulle konflikterna minska. En fara i

denna fokusering på språkinlärningen kan vara att lärarna inte ser vilka andra faktorer som
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kan spela in på uppkomsten av konflikter, och att framförallt inriktningen på att arbeta

förebyggande. 

En del av pedagogerna tycks vara omedvetna om att det finns andra element än språkbrister

som bidrar till att konflikter uppstår. Hedlund och Lange (1998) skriver om att det finns

konflikter grupper emellan, invandrarfientlighet och rasism bland barnen. Det kan handlar om

hudfärg, religion och kultur. Några pedagoger är medvetna om detta och kämpar för att arbeta

förebyggande. Denna vetskap är säkert även till hjälp då konflikter bland barnen uppstår.  De

vet, som en av lärarna säger, att om man kommer från Irak så finns det tre folkgrupper som

inte känner sig likvärdiga. Denna insikt har som sagt inte alla lärare och en utav dem

generaliserar genom att säga att det var svårt att tala om skillnader då de flesta kommer från

Irak och Somalia och två var kristna och resten muslimer. 

Glädjande nog finns det en kännedom hos en del pedagoger i min studie att det i klassrummen

inte bara existerar en enda religion eller en kultur. Att det därför är viktigt att se den kultur

eleverna har med sig och att barnen kan vara rädda då de möts av en helt ny kultur vilket i sig

kan skapa konflikter. Denna vetskap som dessa lärare talar om att de bär med sig är en bra

grund att stå på i upplägget av undervisningen. 

 

En av lärarna säger att en gemensam konflikthanterings plan är bra för att få en gemensam

utgångspunkt. Detta kan vara en tillgång då flera av de andra pedagogerna påpekar att de har

olika tillvägagångssätt att möta eleven i konflikter och att detta skapar oro hos barnen i vad de

får och inte får göra. En gemensam konflikthanterings plan och ett förebyggande arbetssätt

genom värdegrundsbaserad undervisning skulle möjligen kunna minska konflikterna och

skapa trygghet för både elever och lärare. 

5.4 Pedagogisk användning

Då det handlar om pedagogisk användning av interkulturell pedagogik var resultatet i min

studie varierande. Det framkom tidigt vilka av lärarna som har ett interkulturellt

förhållningssätt och arbetssätt och vilka som inte har det. En del lärare talar i termer av

interkulturell medvetenhet då de tar upp saker som att arbeta utifrån elevernas bakgrund och

intresse. Men trots detta framstår det som att flertalet av pedagogerna bara tar tillvara på

elevernas bakgrund då det handlar om speciella tillfällen som Ramadan, FN- dagen,

 
                                                                                                                                                   37



internationell fika och temadagar. Detta ger ett intryck som Gruber (2007) hävdar, av att

lärarna bara lägger fokus på barnens bakgrund vid dessa särskilda utvalda tillfällen och att det

inte är ett viktigt inslag som sker kontinuerligt i undervisningen.

 I val av högtider som ska firas så verkar det som att pedagogerna i min studie, som Ronström

skriver i Runfors (1993), utgår från det svenska. Han menar att det är svenskarna som väljer

ut vad som ska firas och hur det väljs ut genom det som ska symbolisera invandrarnas kultur.  

En av pedagogerna berättar hennes synvinkel på detta. Hon beskriver det som att, ja nu har vi

lite fest, och att det stannar vid det. Högtiderna, som Spowe (2003) skriver, firas, det

internationella fikat äts och lärarna, eleverna och föräldrarna får se på de olika traditionella

kläderna som används i ursprungslandet, men lärarna analyserar inte vad de står för, vad de

betyder för eleverna och deras familjer. 

Mitt resultat påvisar att några av lärarna har den inställningen att nu firar vi Ramadan så är det

avklarat, då har vi fått in lite av barnens kultur i undervisningen. Detta kan som Gruber (2007)

menar, skapa mer fördomar och befäster den syn på utanförskap som redan existerar. Det

finns en outtalad rädsla hos en del av dessa lärare för andra kulturer och vad det skulle

innebära att besöka dem, lära känna dem och ta tillvara dem. De utgår som Spowe (2003)

skriver från sina egna värderingar när de ”besöker” dessa kulturer och återvänder. När

Ramadan är slut återgår man till sin trygga svenska verklighet. (Spowe, 2003, s 18)

I min studie finns det dock lärare som är medvetna och har viljan att använda sig av

interkulturell pedagogik genom hela läsåret. Några tar upp exempel på värdegrundbaserad

undervisning och hur viktigt det är att arbeta förebyggande. För dem är det en självklarhet att

bygga sin undervisning på elevernas bakgrund, erfarenheter och intressen. En av lärarna

kommer med förslaget att i geografiundervisningen börja i barnets land, utgå därifrån, gå

igenom vilka länder som gränsar och sedan därifrån åka till Sverige och avsluta där. Detta

exempel liknar även ett i rapporten från Skolkommitén (1996). 
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5.3 Erfarenheter av interkulturell pedagogik 

Spowe (2003) skriver om avsaknandet av det mångkulturella perspektivet i

lärarutbildningarna. Att blivande lärare kommer tillbaka från sin VFU och har sett

verkligheten men hade inte kunskapen att möta den. Mitt resultat visar likaså att de blivande

lärarna inte heller kanske får hjälp av sin mentor då en del av pedagogerna i min studie är

omedvetna om hur man bemöter en mångkulturell klass. Därför är det viktigt att de mentorer

som tilldelas studenter har denna vetskap så den blivande läraren får del av det interkulturella

synsättet. 

Utifrån mitt resultat kan vi se att ungefär hälften av de intervjuade lärarna har hört talas om

interkulturell pedagogik och hälften inte. Några har alltid använt sig av den pedagogiken och

synsättet fast inte varit medvetna om att det var just denna pedagogik de använde sig av. Bara

en pedagog har läst detta under sin lärarutbildning vilket påvisar bristen i själva

lärarutbildningen. 

Om man utgår från mitt resultat så är det de lärare som gått svenska som andra språk eller fått

ett interkulturellt synsätt i sin utbildning som använder sig av denna pedagogik.

Internationella studier visar att det ser till stor del likadant ut i utomnordiska länder. Det

erbjuds fortbildningar och det interkulturella synsättet börjar diskuteras mer och mer men har

ännu inte fått fullt utslag. Yuens (2009) undersökning visar på att ju mer erfarenhet en lärare

har av det interkulturella ju mer tillmötesgående är de för det interkulturella. Detta visar även

på hur väsentligt det är med en genomsyrning av interkulturellt tillvägagångssätt i

lärarutbildningen eller som Göbel och Helmke (2010) skriver att utveckla detta genom

fortbildning. 

5.2 Undervisning för de andra

Lahdenperä (2008) skriver om att interkulturell pedagogik innehåller frågor om kunskapens

utgångspunkter, exkludering, fördomar och integration. Interkulturell pedagogik har som

ambition att verka emot alla dessa element och istället främja ett samhälle fritt från fördomar,

där alla är integrerade och ingen är utanför. I min studie ser vi att synen på det mångkulturella

som en tillgång inte är helt självklart.  
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De skolor som trots allt använder sig av interkulturell pedagogik är ofta skolor i invandrartäta

områden och detta kan skapa en syn på att det som von Brömssen (2003) menar, är

undervisning för ”de andra”, vilket bara förstärker utanförskapet (von Brömssen, 2003, s

105). Interkulturell pedagogik kan vara ett sätt att inte bara vidga perspektivet hos barn och

vuxna, utan även minska klyftorna och utanförskapet. 

Även själva ordet mångkulturell kopplar många, som Ljungberg (2005) hävdar, till ordet

invandrare vilket är ett laddat ord som i vårt samhälle ofta förknippas med problem. Genom

detta får då också mångkulturella skolor en stämpel på sig och eleverna där, ses snarare som

mer annorlunda. Några av lärarna i min studie har just en syn på det mångkulturella som

annorlunda vilket även bevarar och legitimerar detta tankesätt och därmed riskerar att följas

av diskriminering. Liknande resultat fick Lahdenperä (2008) fram i en studie om skolan. 

En del av de lärare som intervjuades såg inte själva att de har denna inställning, som genom

deras undervisningssätt och syn på eleverna bidrar till att förstärka skillnader mellan barn.  

Som en av pedagogerna säger så är barnens bakgrund inte viktig så länge det inte händer dem

något. Elevernas bakgrund är för en annan lärare lika med språkbakgrund, inte elevens kultur,

religion eller historia. Hon berättar att hon inte lägger upp undervisningen efter elevernas

kulturella bakgrund men att hon blir medveten om denna då hon ser att barn från Somalia har

problem med vokaler medan araber kan ha problem med vissa ljud. 

I samhället och skolan existerar det , enligt Lahdenperä (2010) ett monokulturellt perspektiv

på flerspråkighet. Detta perspektiv förekommer även i denna mångkulturella skola då det

genom min studie framkommer att det finns pedagoger som innehar inställningen att nu

befinner sig eleverna i Sverige och här talar vi svenska och så ska det även göras i skolan.

Svenska språket blir, som en del av lärarna även berättar, det viktigaste ämnet för elever med

annat modersmål. Med detta kan även synen att dessa barn endast kan koncentrera sig på ett

språk i taget bli ett faktum och eftersom vi lever i Sverige blir det då på svenskan. Lahdenperä

(2010) berättar att i allmänhet ses det som att barnen blir förvirrade om de lär sig flera språk

samtidigt. Hon skriver dessutom att modersmålsundervisningen ofta sker i separata

skollokaler och utanför elevernas scheman vilket även sker på denna mångkulturella skola då

flera av pedagogerna jag intervjuade bekräftade detta. De menar att modersmålslärarnas jobb

är ovärderligt och att det är väsentligt att få in modersmålsundervisningen på skoltid annars

kanske eleverna känner sig trötta vilket i sig, som Lahdenperä (2010) anser, leder till att
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eleverna blir omotiverade. Hon hävdar att ett ointresse för elevernas flerspråkighet och

prioriteringen av svenskan, som en del av lärarna i min studie har, får snarare motsatt effekt

och leder till att eleverna blir omotiverade. 

En annan infallsvinkel på det svenska språket är enligt Runfors (1993) ett skapande av en

gemensam klassrumskultur, en gemensam nämnare, ett språk. Detta kan som Runfors (1993)

skriver vara en överlevnadsstrategi. Pedagogerna följer sitt gamla mönster och sitt sätt att

undervisa. De följer en mall som känns trygg och för en del lärare är då flerspråkighet något

nytt, komplicerat och okänt, något som kan komma och förstöra detta trygga forum som

existerar i klassrummet. Detta kan vara en anledning till att en del av lärarna i min studie inte

ser eller tar tillvara på barnens bakgrund. Skapandet av en klassrumkultur och ett gemensamt

språk kan vara ett sätt att skapa fortsatt trygghet för läraren.  

5.6 Föräldrar som brobyggare 

Lärarna i min studie uppger att mötet med föräldrarna är varierande. Pedagogerna är

medvetna om att många av de åsikter och rädslor som eleverna har grundar sig i föräldrarna

och att de genom att arbeta med barnen också arbetar med föräldrarna. Föräldrarnas

erfarenheter speglas i eleverna.

Lärarnas dialog med föräldrarna framstår utifrån mitt resultat som mycket god. De flesta

använder sig av värdegrundsbaserade föräldramöten vilket torde ge en bra grund för att skapa

en öppenhet lärare, föräldrar emellan. Detta påverkar även barnen då föräldrarnas syn på

Sverige och pedagogerna har en inverkan på dem. Om föräldrarna ser att kulturer möts i

samförstånd och förståelse så kanske även barnen kommer att se detta.  Diskussion föräldrar

och lärare emellan finns där utvisade mitt resultat och då väl missförstånd uppstår löses de

enligt pedagogerna genom dialog och förklaringar. Även här påvisas modersmålslärares och

tolkars väsentliga roll. Lärarna i min studie verkar vara öppna för diskussion och arbetar för

att förhållande dessa emellan ska vara bra och det finns en strävan efter att mötas i

samförstånd. Om barnet kände rädsla för att t.ex. rita ett kors kom föräldern dit och genom

dialog minskade rädslan och förståelse och acceptans följde. 

En del lärare berättar om, som även Skolkommiténs (2001) rapport visar, att föräldrar kan ha

svårt att få en förståelse för hur lärare arbetar. Där står det även att det från början finns en

stor respekt för lärarna och att, som pedagogerna berättar, när föräldrarna efter ett tag ser hur
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lärarna arbetar och möter föräldrarna, kan gå över till att blir för personligt. Lärarna i min

studie säger att det då är betydelsefullt att visa vart gränsen går.

5.7 Sammanfattning och slutsatser

Under intervjuerna uppdagades det snabbt att synen på den kulturella mångfalden som fanns

där var, som också Spowe (2003) skriver, tillsynes olika. Avsaknaden av interkulturell

pedagogik, som en del av pedagogerna i min studie hade, och en undervisning där man utgår

från barnets bakgrund och intressen kan bero på flera saker. En del av lärarna är inriktade på

försvenskningen och det svenska språkets inverkan på eleverna. Att det i vissa fall kan verka

som en problemlösare. Men som en av pedagogerna berättar så kan barnen känna en rädsla då

de kommer till Sverige. De blir osäkra på i vilken kultur de hör hemma, den svenska eller

deras egna. Genom att bara tala om den svenska kulturen kanske läraren bygger på denna

rädsla och skapar en känsla av att den svenska kulturen känns påtvingad för eleverna med

omotivation som påföljd. 

Som Taylor skriver i Parszyk (2002) så måste man vara ärlig mot sin egen kultur och

ursprung för att kunna vara öppen för andra kulturer. Därför är det viktigt att i undervisningen

göra det tydlig för eleverna att alla kulturer är lika mycket värda. Men som han menar att inte

bara poängtera att alla kulturer har ”samma värde” utan påvisa kulturernas ”särskilda”

värden och det sker genom att vi är öppna för andra kulturer och inte bara ser ytan av dem

som exemplet firandet av Ramadan. (Taylor, 1992, se Parszyk, 2002, s 43)

Om en pedagog arbetar interkulturellt och drar liknelser mellan olika kulturer och religioner

så kan man se att vi inte är så olika, att påvisa att vi, som en av lärarna i min studie menar, är

alla människor. 

 Barnens befintlighet i Sverige måste inte betyda att eleverna ska glömma vart de kommer

ifrån, sin kultur, sitt ursprung. Elevernas egna kultur är inte ett hinder för, som en del

pedagogerna ser det, försvenskningen utan det är snarare en tillgång och en väg till en

förståelse för den svenska kulturen. Men några av lärarna i min studie anser dock att eleverna

inte ska glömma sin bakgrund bara för att de kommit till ett nytt land utan det viktiga borde

vara att vi förstår och tar hänsyn till varandra trots att våra kulturer ibland kan verka så olika. 
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Fortbildning kan vara ett sätt att öppna pedagogernas sinnen och se vilka möjligheter dessa

barn innefattar. Att ha interkulturell pedagogik som ett vanligt inslag i lärarutbildningen är ett

sätt att från början skapa medvetenhet om mångfaldens möjligheter hos blivande lärare. Detta

kan även hjälpa de mångkulturella skolorna att få bort den stämpel som undervisning för de

andra som existerar genom att det inte bara är lärare som arbetar på dessa skolor som får ta

del av denna pedagogik. 

Också omvandlingen av styrdokumenten kan verka för förändringen av synen på den

mångkulturella skolan och vårt samhälle i övrigt. Detta kan likaså vara en hjälp mot

segregation och verka för integration men även bidra till att förändra det monokulturella

perspektiv som existerar i samhället till ett mångkulturellt perspektiv.

En del av lärarna märkte jag fick idéer till att omskapa sitt undervisningssätt under intervjuen.

Detta visar på en vilja till förändring men att kunskap om interkulturell pedagogik måste

inhämtas innan detta kan ske. Om man som Nordheden (2000) skriver lägger fokus på

elevernas identitet, religion och sätt att leva kan det dessutom skapas ett helt annat intresse

hos elever vilket därmed kan göra inlärningen lättare. Annars, som en av pedagogerna

påpekar, finns risken att de bara sitter och sover. En lärare berättar även att eleverna märker

om du är intresserade av dem och att detta i sig kan stärka dem. 

Det positiva med mitt resultat är att ungefär hälften av lärarna är medvetna och öppna för ett

interkulturellt perspektiv och att det finns en vilja för förändring hos pedagogerna. Det är

viktigt att fånga upp de lärare som är omedvetna eller så fasta i sitt sätt att undervisa genom

att ge dem insikter i interkulturell pedagogik. Lärare är till för barnens skull och det är dem de

ska utgå ifrån. Barnen är vår framtid och förändringen av samhället börjar med dem. 

5.9 Fortsatt forskning 

Jag har under min studie fått nya idéer till fortsatt forskning om interkulturell pedagogik. Det

vore intressant att gå in djupare i utvecklingen av interkulturell pedagogik, hur begreppet

uppstod och hur det utvecklats genom åren. Det vore även intressant att undersöka vilken

inverkan lärarens pedagogik har på elevernas inlärning, om interkulturell pedagogik verkar

för eller emot just detta.  
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7. Bilaga 

7.1 Intervjuguide

• Hur kommer det sig att du blev lärare? Hur länge har du arbetat. (Kön, ålder och
generell bakgrundsinformation.) 

• Hur ser upplägget av undervisning ut i er skola? Är det en speciell
värdegrundsbaserad undervisning som tillämpas?

• Anser du att denna tillämpas på ett bra sätt på skolan? Varför/varför inte?

• Hur arbetar ni som arbetslag i skolan? (Lägger ni upp en undervisningsmall
tillsammans, elevernas mål, konflikthantering osv.) 

• Eftersom det är en mångkulturell skola, använder du dig av en viss pedagogik?
(Interkulturell pedagogik) Isåfall vilken, vilka? 

• Vad grundar du denna pedagogik på? ( Handlingsplan, elevernas bakgrund, böcker,
utbildning)

• Har du själv läst något om interkulturell pedagogik? 

• På vilket sätt kopplar du elevens kulturella bakgrund till undervisningen?

• Tar du i undervisningen och upplägget av denna hänsyn till barnens bakgrund?
(Upplevelser av krig, situationen i hemmet och andra svåra upplevelser barnet varit
med om)

• Hur fungerar kontakten med föräldrarna? 

1. Frågorna som ska ställas behöver inte komma i ordningsföljd om det visar sig att intervjun följer en

annan väg. 

2. Frågorna ska vara formulerade på ett sätt som underlättar svar på undersökningens frågeställningar men

de får dock inte vara för specifika.

3. Språket skall vara begripligt för intervjupersonerna.

4. Försök att inte ställa ledande frågor. 

5. Eftersom det kan blir intressant i resultatet så är det viktigt att fråga lite bakgrundsinformation om den

intervjuade. Detta kan vara frågorna som ålder, kön position i organisationen, hur länge personen i fråga

arbetat i arbetslaget. Saker som helt enkelt är relevant i den slutliga jämförelsen med själva resultatet.
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