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Syftet med denna uppsats var att undersöka om lärare använder sig av ett 
interkulturellt förhållningssätt i sin undervisning. En kvalitativ forskningsmetod 
med en fenomenologisk inriktning har använts. 12 stycken lärare på två olika 
grundskolor har intervjuats. Den ena skola hade i majoritet etnisk homogen men 
socioekonomisk heterogen sammansättning och den andra skolan hade en etnisk och 
socioekonomisk heterogen sammansättning av elever. Resultatet som uppkom visade 
att lärarna i den etnisk och socioekonomisk heterogena skolan i större utsträckning 
använde sig av ett interkulturellt förhållningssätt. Den andra skolan som var etnisk 
homogen ansåg sig inte arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt eftersom det 
inte fanns några elever med invandrarbakgrund. Det vi kunde se var att den etnisk 
heterogena skolan var bättre på att tillvarata elevernas erfarenheter och olikheter i 
undervisningen. En slutsats som har dragits av detta är att man måste utöka 
lärarstuderandes kunskap om interkulturellt förhållningssätt i undervisningen för att 
bli bättre på att tillvarata elevers erfarenheter och bakgrund. Att inta ett 
interkulturellt förhållningssätt betyder inte att man måste arbeta i en etnisk 
heterogen skola. Det är ett sätt, ett förhållningssätt, som ska genomsyra all 
undervisning och finnas hos alla lärare.  

 

Nyckelord: Interkulturellt förhållningssätt, etnicitet, kultur, homogen, heterogen 
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1. Inledning 

Som snart utexaminerad lärare och med siktet inställd på att undervisa i 
grundskolans senare år har vi börjat fundera över hur man på bästa sätt kan arbeta 
för att alla elever ska känna sig delaktiga och hur man tar tillvara på allas olikheter 
och erfarenheter i undervisningen. I Lärarnas tidning 2010 nr 13 skriver Ulrika 
Sundström om problematiken bland elever med annat modersmål än svenska. Dessa 
elever når inte godkänt och Ove Sernhede professor i socialt arbete vid Göteborgs 
Universitet menar att skolan pratar för lite om dessa elevers bakgrund och att de på 
grund av det känner ett utanförskap. I Sundströms artikel läser vi om barn med 
utländsk bakgrund som presterar godkänt på grund utav ett samarbete och ett 
interkulturellt förhållningssätt mellan lärare och elever. Vi ställer oss därmed frågan 
om ett interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt kan vara ett steg till hållbar 
undervisning för alla elever oavsett etnicitet eller socioekonomisk bakgrund för att 
lyckas i skolan?  

Vi har idag en mångkulturell skola och ett samhälle som blir mer och mer 
pluralistiskt. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga i sig själva och i den 
verklighet som de kommer ut till samt att kunna hantera och acceptera alla 
människors olikheter i samhället. Att arbeta aktivt för att nå samhörighet och skapa 
förståelse och att acceptera människors olikheter anser vi är en grundförutsättning 
för ett demokratiskt samhälle. Utifrån våra egna erfarenheter har vi sett skolan som 
en mångkulturell arbetsplats som fått nya utmaningar och därmed anser vi att lärare 
inte bara behöver men måste inta och arbeta med ett nytt förhållningssätt till 
undervisning som på ett bättre sätt inkluderar alla elever här och nu. En utmaning 
menar vi, är hur vi når elever som exempelvis har svenska som andraspråk eller som 
kommer från olika socioekonomiska bakgrunder. Alla elever men speciellt dessa 
behöver lärare som använder sig av det som eleverna har i ryggsäcken. Deras 
förkunskaper och erfarenheter för att berika undervisningen och för att visa dem att 
de duger och accepteras för den person de är. Vi har funderat på hur skolan skulle 
kunna ta tillvara på den mångkulturalitet som finns och använda sig utav den i ett 
berikande syfte. På så sätt arbeta för att elever oavsett etnicitet, social eller kulturell 
bakgrund ska känna sig delaktiga och inkluderade i undervisningen. Om man 
anammar detta arbetssätt och förhållningssätt, anser vi, bidrar det till att på sikt 
inkludera fler elever i undervisningen samt att förstärka självkänslan och tron på sig 
själva, att fungera och verka som individer i ett mångkulturellt samhälle.  

Av denna anledning har vi valt att studera lärares förhållningssätt till interkulturell 
undervisning och om lärare tar tillvara på elevernas förkunskaper. Sett ur ett 
samhällsperspektiv bidrar på lång sikt ett interkulturellt förhållningssätt i 
undervisningen till att öka förståelsen för sig själv som individ. Detta behövs för att 
utöka sina kunskapsgrunder och insikter om andra människor och olika kulturer. 
Har vi förståelse för varandras olikheter anser vi att detta kan främja solidaritet och 
större acceptans bland olika människor. Vi anser att ett interkulturellt 
förhållningssätt är avgörande för att kunna nå ut till alla elever för att hjälpa dem 
vidare i sin kunskapsutveckling på deras villkor. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur lärare använder sig av interkulturellt 
förhållningssätt i sin undervisning i grundskolan. 

1.2 Forskningsfrågor 

� Finns det ett interkulturellt förhållningssätt från läraren i sin undervisning? 

� Hur resonerar lärare om detta förhållningssätt till att individualisera för 
eleven? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan följer några begrepp med definitioner som vi kommer att använda oss av i 
vårt arbete.  
 
1.3.1 Kultur 

En definition som Seija Wellros (1998) tar upp i begreppet kultur är kunskaper, 
värderingar, erfarenheter och sammanhållande tankemönster inom en grupp 
människor. Lahdenperä (2009) har mer omfattande beskrivningar av vad begreppet 
kultur kan innefatta. Bland annat lägger hon in begrepp som traditioner och 
artefakter såsom maträtter, konst, arkitektur och så vidare som delas av en grupp 
människor. Lahdenperä menar vidare att till exempel språk, värdegrunder, religion, 
normer, sätt att tänka är olika former av kulturfenomen. 

Vi har valt att se på begreppet kultur som något som håller ihop en grupp människor, 
genom till exempel värdegrund, gemensam historia och språk. I vår undersökning 
väljer vi att använda begreppet kultur som innefattar en grupps lika värderingar, 
tolkningar och traditioner.    

1.3.2 Mångkultur 

Lahdenperä (2004) definierar mångkultur som att det finns flera kulturer som lever 
vid sidan av varandra men de interagerar inte. I ett klassrum betyder det att du kan 
ha många elever med olika etniska och socioekonomiska bakgrunder som interagerar 
med varandra.  

Vi har valt att se på begreppet mångkultur enligt Lahdenperäs definition ovan. 

1.3.3 Interkultur 

Lorentz (2009) och Lahdenperä (2004) skriver att interkultur är ett förhållningssätt 
inom undervisningen som syftar till att skapa förståelse och väcka samband mellan 
människor. Genom ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan man 
skapa band och minska segregeringen aktivt. 

Vi har tittat på interkultur som ett förhållningssätt där man genom att använda 
elever i undervisningen kan få en rikare klassrumskultur och skapa ett samspel 
mellan eleverna. Interkulturellt förhållningssätt är att man tar tillvara på och 
synliggör människors olikheter för att hjälpa dem att förstå och utveckla sig själva 
och förstå sin omgivning. Genom interkulturalitet får eleverna ett större perspektiv 
på hur livet och verkligheten kan se ut för olika människor. Det interkulturella 
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förhållningssättet ska genomsyra hela skolan så väl som i undervisningen och i 
organisationen. Interkultur är samspelet mellan människor och kulturer, etniska 
som socioekonomiska. Därför använder vi begreppen interkultur och interkulturellt 
förhållningssätt för att beteckna ett samspel och förhållningssätt mellan olika, 
etniska som socioekonomiska, kulturer. 

2. Bakgrund och litteraturöversikt 
Nedan följer vad som står i styrdokument, litteratur och forskning som vi senare 
kommer att knyta an till i vår diskussion. 
 
2.1 Styrdokument 
 
Skollagen och läroplanerna stipulerar alla människors lika värde och rättigheter och 
den genomsyrar även det svenska samhället genom värdegrunden. I Lpo94 står det 
tydligt att vi som pedagoger ska arbeta för att främja förståelsen för andra människor 
och ta tillvara på olikheter och se till vilka ”värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en 
social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 
stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”(s. 4). Det står vidare i Lpo94 att det 
finns olika vägar att nå målen och att det är lärarna som ska anpassa undervisningen 
så att varje elev har möjlighet att nå målen.  

I Lpo 94 under mål och riktlinjer står det tydligt att skolan ska arbeta för att ”aktivt 
och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar…”(s. 8), dessutom ska lärare och skola arbeta för att 
eleverna får en öppenhet och förståelse för andra människor och olika kulturer. 
Skolan skall också stäva mot att elever utvecklar empati i närmiljön men även i 
globalt perspektiv.   

2.2 Litteratur 

I Sverige på 1980-talet var begreppet interkulturalitet enbart en strävan efter att 
skapa förståelse för invandrare skriver Lahdenperä (2004). Det handlade då om att 
motverka främlingsfientlighet och klichéartade fördomar om andra kulturer och 
folkgrupper samt för att undvika konflikter. Men nu skriver Lahdenperä (2004) 
skriver om interkulturell pedagogik som ett förhållningssätt där interkulturellt 
lärande, kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell skolutvecklig 
och interkulturell pedagogisk forskning är samlad. Målet med en interkulturell 
undervisning kan vara att integrera och bygga broar mellan kulturer. 
Interkulturalitet, menar Lahdenperä, är ett sätt att ge de olika kulturerna mening och 
att tillvarata olikheterna för att berika den gemensamma kultur som finns, Detta ska 
vara till hjälp för att skapa förståelse mellan kulturer och olika grupper av 
människor. Man kan då också utveckla vad som kallas för interkulturell sensibilitet, 
ett sätt att observera möten med andra människor och ”skanna av” kulturella 
skillnader. Utan denna kunskap relaterar man enbart till sin egen kultur och har 
endast denna att jämföra med. Dessutom kan en flerkulturell kompetens växa fram 
som underlättar mötet med andra (Lahdenperä, 2004). Interkulturalitet baseras 
enligt Lorentz (2009) på postmoderna och poststrukturalistiska tankegångar. Det vill 
säga att det som finns ”bortom det moderna och bortom det strukturella” (s.121). Det 
handlar om att tänka på ett nytt sätt och ett nytt sätt att skaffa kunskap. Kunskap om 
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att vårt samhälle har byggts upp genom vetenskapliga teorier, traditioner och hur vi 
ser på resten av världen.  

Genom interkulturell pedagogik kan man ” bygga upp en kompetens hos pedagoger i 
syfte att relatera till kulturella faktorers inverkan till individens utveckling och 
lärande” (Lahdenperä, 2004, s. 14). Genom att pedagogen är kunnig och tar tillvara 
på olika kulturer och ger elever möjlighet att relatera till dem kan elevens utveckling 
nå en annan nivå. Lorentz (2009) framhåller att interkulturalitet är ett synsätt som 
för skolan ska vara ett sätt att skapa möten och förståelse för varandras olikheter och 
kulturer: ”Interkulturalitet är ett begrepp som sätter kvalitativa värdemässiga 
aspekter på kulturmöten” (s.24). Lahdenperä menar också att ett interkulturellt 
förhållningssätt i undervisningen skulle ge eleverna bättre och större möjligheter att 
lära sig mer. Genom att jämföra olika kulturella perspektiv utvecklar de ett kritiskt 
tänkande och en djupare förståelse för frågor och problematik i samhället och 
internationellt. Interkulturell pedagogik är till för alla utbildningar och i den 
globaliserade världen med att samhälle som ständigt förändras är det bra om skolan 
skildrar till det. Stor vikt läggs på mötet med andra människor från olika kulturer 
och att dessa möten skapar förutsättningar för att förstå andra kulturer och sin egen. 
Lorentz (2009) ställer följande fråga: ”Återspeglar skolan dagens mångkulturella 
verklighet?” Vidare skriver han att skolan, i nästan hela Europa, har genom åren var 
en plats för samhällets normer att växa, fram en normsättande och uppfostrande 
plats. Enligt dagens läroplaner ska skolan bedrivas utifrån ett interkulturellt 
perspektiv. Frågor han ställer är också kring pedagogiken och det pedagogiska 
arbetet som enlig Lorentz borde anpassas till den värld som krymper på grund av 
”internationalisering, globalisering och genom mångkulturalism”(s. 21). 

Ett begrepp som Fredriksson & Wahlström (1997) nämner är ”den globala byn” (s. 
24). Med detta menar de att världen krymper och det som händer runt om i världen 
blir mer och mer allas angelägenhet. På grund av detta måste man skapa förståelse 
för varandra och överbygga tankar om det lokala och det internationella.  Samtidigt 
som man ska kunna resa och flytta till andra länder ska man ha rättigheten att skaffa 
ny kunskap och behålla sina rötter. Genom att vi reser mer leder det till att vi får 
större kunskap om resten av världen och vad som händer. De skriver att även om vi 
skulle leva i ett homogent samhälle så behöver vi på grund av saker som händer i 
omvärlden ha en interkulturell undervisning. Vidare interkulturell undervisning är 
inte enbart för skolor med många olika etniska kulturer. 

Borgström (2004) skriver om Södertörns högskola där lärarstudenter får lära sig att 
se på världen utifrån olika synsätt. Detta gör Södertörns högskola utifrån att 
lärarprogrammet där har en interkulturell profil. Det vill säga lärarutbildningen 
arbetar med att ge lärarstudenterna olika perspektiv och synsätt på verkligheten. För 
verkligheten ser olika ut för alla. Vidare skriver Borgström att om man vistas i en 
homogen miljö är det sällan man konfronteras med frågor som vem man är och 
varför man är som man är. Konfrontationen kommer om man vistas i en heterogen 
miljö för olikheterna gör att man ställer sig frågande inför den egna identiteten. Att 
interkulturell undervisning är ett begrepp som finns över hela världen och skapar 
pedagogiska diskussioner är i dag vanligt enligt Fredriksson och Wahlström (1997). 
Vad som har blivit ett känt och vedertaget begrepp menar Fredriksson & Wahlström 
är, att världen krymper och utvecklingen i det svenska samhället har utvecklats till 
ett mångkulturellt samhälle. 
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Enligt Borgström ska ett interkulturellt förhållningssätt inbegripa öppenhet och 
tolerans för olikheter. Borgström ( 2004) pekar då på att ”man måste känna sig själv 
innan man förstår den andre och ha insikt om vem man är” (s. 51). En interkulturell 
kompetens handlar också om att ha en öppenhet och förståelse, när man har det är 
det lättare att acceptera att verkligheten ser olika ut beroende på vem man är, vilken 
bakgrund man har och ens identitet. Först när man har en insikt om den egna 
identiteten då kan man förstå och acceptera varandras olikheter. Enligt Borgström 
(2004) är det då lättare att jämföra sig med andra när man nått den insikten. Lorentz 
(2009) säger också att det är viktigt att lärare har goda kunskaper om historia och 
olika kulturer för att kunna var med och lösa problem som kan uppstå i skolan vid 
olika möten ”jag vill påstå att det inte bara är bra, utan nödvändigt att ”kunna sin” 
historia för att förstå och lösa dagens problem och tillstånd med utanförskap och 
gemenskap i både samhälle och skola”(s. 25). 

Interkulturellt lärande menar Lahdenperä (2004) är ett sätt att skapa hållbar 
kunskap genom att individen lär sig att övervinna de hinder som kan uppstå i 
lärandet och för den personliga utvecklingen på grund av den bakgrund eleven har. I 
detta samman hang uppkommer frågan om vad som är viktig kunskap. Lahdenperä 
(2004) skriver och hänvisar till vad Kerstin Holm en har skrivit, att risken som finns 
i en majoritetskultur är att man använder sitt eget synsätt att definiera vad som är 
viktig och relevant kunskap för alla. Och därmed kan det lätt bli att nya alternativ 
och synsätt att nå inlärning negligeras. Lorentz (2009) menar att i skolan möts unga 
människor från olika kulturer och bakgrunder och detta skapar förutsättningar för 
interkulturella möten. Läraren har en viktig roll i att visa empati i mötet med 
eleverna och att relationen är viktig mellan lärare och elev.  

Lahdenperä (2004) hänvisar till den avhandling, som hon själv skrivit, 
Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? (1997) Där hon menar att ett interkulturellt 
förhållningssätt byter fokus från elevens bakgrund till lärarens kompetens.  

I konstruktionen av ett interkulturellt förhållningssätt gestaltade jag ett 
fokusskifte; från elevers invandrarbakgrund och etnicitet till lärarens 
medvetenhet om den egna kulturbakgrunden och vetskap om att 
beskrivningar eller relationer rör en person med en annan etnisk 
bakgrund (Lahdenperä, 2004, s. 27). 

Banks (2007) har preciserat fem dimensioner som Stier & Kjellin (2009) tar upp och 
som Banks säger bör beaktas i undervisning i grupper som är mångkulturellt 
sammansatta. Och dessa är: 

(1) innehållsintegrering där lärare använder ämnesinnehåll från olika 
kulturer i undervisningen; (2) konstruktion av kunskap som innebär att 
lärare hjälper elever att förstå, undersöka och avgöra hur implicita, 
kulturella antaganden, referensramar och perspektiv påverkar hur 
kunskap konstrueras; (3) reducering av fördomar där lärare, genom 
undervisningsmetoder och studiematerial hjälper elever att utveckla 
positiva attityder till andra grupper; (4) rättvisepedagogik där lärare 
modifierar sin undervisning så att elever från olika ras-(avser här 
etnicitet), kultur-, språk-, och sociala klassgrupper får samma 
lärandemöjligheter samt (5) empowering (möjliggörande) skolkultur som 
innebär att lärare (och skolledning) förändrar skolans kultur och 
omgivning så att olika grupper känner samma status i skolans kulturliv. 
(s 15). 
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Dessa dimensioner menar Banks är viktiga att använda sig av för att låta alla elevers 
olika kulturer framträda i undervisningen och på så vis bidra till känslan av att vara 
accepterad för den man är.  

Sverige har idag har ett mångkulturellt samhälle som skapar utmaningar men också 
otroliga utvecklingsmöjligheter. Skolans roll är att hitta undervisningsmetoder och 
skapa ett förhållningssätt där man motverkar rasism och främlingsfientlighet och en 
förståelse för de värderingar som ett demokratiskt samhälle står för. (Fredriksson & 
Wahlström, 1997 s. 65-66) 

Genom utvecklingen av interkulturell undervisning i Sverige och i flera europeiska 
stater beskrivs den interkulturella undervisningen genom fyra dimensioner av 
Fredriksson & Wahlström:  

1) undervisning om kulturmöten, tolerans och respekt samt undervisning om 
mänskliga rättigheter och demokrati, dvs. en undervisning i vissa ämnen, men 
också ett förhållningssätt och sätt att organisera skolans arbete 

2) andraspråksundervisning, dvs. undervisning av elever från olika minoriteter i 
majoritetsspråk, i Sverige undervisning i svenska (svenska som andraspråk) 

3) Modersmålsundervisning (hemspråksundervisning), dvs. undervisning i 
elevers modersmål (förstaspråk) när detta inte är det samma som 
majoritetsspråket/undervisningsspråket 

4) Undervisning i främmande språk, dvs. språkundervisning i språk som varken 
är elevernas förstaspråk eller andraspråk.  

I en mångkulturell skola är det viktigt att alla parter känner en tillhörighet och att 
oavsett vilken bakgrund du kommer ifrån så ska du känna tillhörighet (Lorentz, 
2009). 

Lorentz (2009) skriver om att värdegrunden och olika värderingar är det som bygger 
samhället. För det pedagogiska arbetet i en mångkulturell skola innebär detta att 
skolan har många olika värderingar och sätt att se på världen som samlas under 
samma tak. Lorentz skriver att det är i dessa situationer som det har pratats om 
”invandrarproblem” och hur skolan ska lösa dessa. Med detta menar Lorentz att det 
egentligen inte handlar om en ny problematik utan det handlar om att lärarens 
pedagogiska arbete och hur skolans mångfaldsarbete fungerar. 

Det är viktigt för lärare i en mångkulturell skola att se till lärande och kunskap i ett 
mångfaldsperspektiv (Lorentz, 2009). Detta är för att alla på skolan ska få en positiv 
syn på skolan och samhället där helheten är utvecklande och stärkande. Att arbeta 
med skolans demokratiska uppdrag blir då hållbart. Eleverna fostras till starka och 
självständiga individer för att klara av det samhälle som väntar på dem. Ett samhälle 
och en verklighet där olikheter och mångfald samt motsättningar är vardag. Lorentz 
återkommer hela tiden till värdegrunden och hur viktigt det är att arbeta aktivt med 
den inom skolan. Han betonar också att bara för att man inom skolan nu har en 
likabehandlingsplan så innebär inte det att man arbetar interkulturellt. Återigen 
kopplar Lorentz till att skolan måste fostra inför ett mångkulturellt samhälle och han 
menar att ”skolans demokratiska uppdrag och skolans värdegrund är viktigare än 
någonsin”(Lorentz 2009, s.123). 
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McGee Banks och Banks skriver i en artikel publicerad i Educational Policy (1997) om 
reformationer för skolan i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle. De vill genom 
sin artikel nå ut och skapa en diskussion om att skolan måste ändras med tiden och 
samhället. McGee Banks & Banks menar att skolan måste ge mer kunskap om 
olikheter i såväl kultur som klass och kön. De menar att skolreformer oftast 
fokuserar på kvalitet och sällan ligger fokus på jämlikhet och rättvisa. Banks & Banks 
(1997) skriver om USA och menar där att eftersom den etniska, ras och 
socioekonomiska skillnaden i samhället ökar behöver lärare reflektera over vad det 
innebär att undervisa i ett samhälle som är pluralistiskt och förstå att det inte bara är 
baskunskaper utan en annan slags kunskap behövs för att klara av den kamp, de 
förhoppningar och drömmar som elever med dessa olika förutsättningar har att göra 
med ras, kön, etnicitet och klass. För att behålla demokratiska värderingar och den 
frihet som en demokrati medför behövs undervisning i detta fall kännedom om sina 
skyldigheter för att minska gapet mellan ideologier och de värderingar som är 
rådande.  

2.3 Tidigare forskning 

Forskare framhåller vikten av att pedagogen har goda kunskaper om sin egen och 
andras kulturer och detta har gjorts en studie på i Australien. Ninetta Santoro vid 
Charles Stuart University, Bathurst gjorde 2007 en småskalig studie på åtta 
lärarstudenter. I inledningen tar hon upp hur världen minskar i och med den 
globalisering som sker och hur människor flyttar från hemländer på grund av krig, 
politiska skäl och att vi har en global arbetsmarknad som ökat i storlek. Santoro 
menar att på grund av dessa förändringar skapas utmaningar för skolsystem som 
måste anpassas. Santoro skriver att många skolor är homogena och är inte vana att 
arbeta med mångfald bland elever och som följd har dessa lärare lite eller begränsad 
erfarenhet att arbeta i en mångkulturell kontext. 

Studien bygger på åtta lärarstudenter som under tre veckor arbetar på en av två 
statliga skolor i Melbournes med många olika nationaliteter. Lärarstudenterna är 
själva australiensiska och har gått i skolan och bott i ett homogent område. De har 
mycket lite erfarenhet av det mångkulturella samhället. Förutom att eleverna var av 
många olika nationaliteter var familjerna socioekonomiskt i en svag position, de var 
fattiga och levde på bidrag från staten. 

Data samlades ihop på tre sätt. Det första var genom fokusgrupper med 
lärarstudenterna, där de diskuterade sin egen etniska och sociala identitet. Dessa 
samtal skedde innan lärarstudenterna började arbeta på skolan. Det andra sätt som 
information samlades in på var genom att lärarstudenterna förde loggböcker under 
tiden som de arbetade. Där de fick möjlighet att reflektera över erfarenheter och 
situationer som uppstod. Den tredje och sista insamlingsmetoden var intervjuer efter 
de tre veckor i tjänst samt fokusgrupp där de fick dela med sig av erfarenheter och 
tillsammans reflektera över det. Santoro lyfter fram post-strukturalistiska teorier om 
identitet där man menar att identiteten är multipel och föränderlig. 
Identitetsmarkörer som etnicitet, kön och socialstatus blir tillsammans ett sätt att få 
fram den egna identiteten. Till exempel betyder det att du har inte bara en identitet 
genom att du är från ett visst land och har den etniciteten utan du har även ett kön 
och en social status som bestämmer hur den hela bilden av din identitet ser ut. 
Omgivningen och det sociala arvet spelar också in i identitetsbildningen. I sin studie 
har Santoro fokuserat på det komplexa i identiteten för att lyfta fram vad som händer 
i klassrummet. Där hon koncentrerar sig på att se hur lärarstudenterna förstår sin 
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egen identitet och har en förståelse för eleverna utifrån deras etnicitet Lärarens 
kunskap är viktig i klassrumssituationer och Santoro menar att hur och vad som ska 
läras ut handlar om förståelsen för elevernas behov och att känna igen de olika 
behoven utifrån elevernas bakgrund. Det är viktigt att i en mångkulturell skola se alla 
elever och verkligen se till dessas behov genom att lära känna dem.  

Denna studie visade att lärarstudenterna hade begränsad kunskap om ”sina” elevers 
kulturella värderingar, yttringar och traditioner. En lärarstudent reflekterade över 
sin okunskap i om dessa kulturella betingelser som grundade sig på hennes egna 
fördomar och detta lärde hon sig genom att prata med eleverna. Genom samtalet fick 
hon en annan förståelse för elevernas beteende i klassrummet. En annan 
lärarstudent menade att man inte skulle göra etniska skillnader till någon stor sak 
utan behandla alla lika för att inte öka på skillnaderna. Problemet där blir då att alla 
inte är lika, alla har olika förutsättningar, olika bakgrund och man kan därför inte 
heller behandla alla på samma sätt. Det blir då för stor skillnad och orättvist. Elever 
är inte en homogen grupp och kan därför inte behandlas som det. Lärarstudenterna 
hade svårt att skapa lektioner som var kulturellt relevanta och detta skriver Santoro 
beror på att de har för lite kunskaper om olika kulturer. Detta behövs för att skapa 
relevanta ämnen och för att de på så sätt kan relatera till och kan lära sig något. 
Detta handlar då om att läraren måste se bortom sin egen världsbild för att öka 
förståelsen för elevernas olika kulturer och se på världen ur elevernas perspektiv. 

Lärarstudenternas brist på kunskap och förståelse tillsammans lärarnas stereotypa 
råd till studenterna är enligt Santoro bekymmersamt. Det är efter studien stark kritik 
mot lärarna som Santoro framför. Lärarstudenterna visste vad etnicitet är men hade 
väldigt lite kunskap om sin egen identitet och detta gör att lärarstuderande hade för 
lite medvetenhet om hur subjektets position är i förhållande till etnicitet. Santoro 
menar att det är viktigt att lärare har kunskap om olika bakgrunder och att detta bör 
ingå i lärarutbildningen.  

Det är enligt Santoro viktigt som lärare att ha kunskap om sig själv i kombination 
med kunskap om andra kulturer vilket studien visade att de lärarstudenter som 
deltog inte hade.  

I en doktorsavhandling av Monica Eklund Interkulturellt lärande – Intentioner och 
realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början (2003) undersöker hon bland 
annat hur det interkulturella yttrar sig i läroplanen och styrdokumenten. Ett syfte 
med Eklunds studie var beskriva och analysera förutsättningarna för interkulturellt 
lärande i svensk grundskola. Eklund menar att det är mindre känt att Riksdagen 
tagit beslut gällande det interkulturella undervisningen.  I Riksdagsbeslutet som 
innefattar att ett interkulturellt förhållningssätt ska genomsyra undervisningen och 
skolan som helhet står det följande: 

Undervisningen ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma 
positiva attitydförändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte 
bara hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. 
Undervisningen bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga 
respekten för olika kulturelltbetingade förhållningssätt. Detta ligger givetvis i linje 
med skolans mål och riktlinjer, enligt vilka skolan ska vara öppen för att skiljaktiga 
värderingar och åsikter framförs…Ett interkulturellt perspektiv i undervisningen 
kan inte ses som något som genomförs vid en viss tidpunkt. Istället kommer det – 
alltefter erfarenheter – i ett längre tidsperspektiv in som en aspekt i bl.a. 
personalutbildning och läromedel. Ett interkulturelltförhållningssätt förutsätter 
inte särskilda resurser eller ett eget ämne eller ändringar i kursplaner. Ett sådant 
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synsätt bör innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom 
ramen för befintliga ämnen och kursplaner ( s.7-8) 

Hur de berörda inom skolans organisation tolkar styrdokument och riktlinjer och 
framför det till de som är ute i verksamheten är avgörande för hur det interkulturella 
synsättet synliggörs. Eklund lyfter fram vikten av att skolan har en god 
kommunikation och samtal om att vi har ett mångkulturellt samhälle och att vi också 
är en del av det.  

Eklund har valt att göra sin empiriska undersökning på en skola med många 
invandrare i syftet med att förstärka synen på att interkulturell undervisning och den 
har mindre tendenser till utanförskap och att eleverna berörs av den interkulturella 
undervisningen. 

Interkulturell undervisning är ett begrepp som ska ersätta internationalisering, 
invandrarkunskap och kulturkunskap. Eklund skriver med hänvisning till den 
utredning som Språk- och kulturarvsutredningen kom fram till att Interkulturell 
undervisning ska vara ett samlingsbegrepp för att ge kunskap om varandra och på så 
sätt skapa förståelse och öppenhet. På så sätt kan man förebygga motsättningar och 
skapa ett mer tillåtande samhälle där man får vara den man är oavsett bakgrund. 
Vidare i utredningen lyfts det fram hur viktigt och att det är en förutsättning att 
lärarna är väl förberedda och har goda kunskaper om bland annat olika kulturer och 
kulturella betingelser. Eklund skriver att det framgår i utredningen att det är viktigt 
att alla på skolan hjälps åt för att möten inom den mångkulturella skolan blir så bra 
som möjligt för samhällsutvecklingen, detta genom att skapa förståelse mellan 
majoritet och minoritet.  

Eklund menar också att mångkultur inte bara handlar om etniska skillnader utan 
faktorer som socioekonomiska, kön, språk, sexuell läggning, politik och så vidare kan 
räknas som skiljande faktorer som vi behöver ha kunskap om. 

Eklund skriver om hur man i Europa har genom interkulturell undervisning försökt 
att nå ut och motverka rasism och intolerans för varandras olikheter och på så sätt 
öka på invandrares chans till god utbildning.  

I sin diskussion skriver Eklund att hon ville undersöka om grundskolan ger elever 
den kunskap de behöver för att kunna hantera en kulturell mångfald. Hon skriver 
också att skolan har alla möjligheter att vara en ”interkulturell arena” men hon 
tycker inte att den används på bästa möjliga sätt. Utifrån hennes studie kunde hon se 
att eleverna och lärarna aldrig riktigt nådde upp till en reflekterande nivå. Att det är 
en mångkulturell skola innebär inte automatiskt att det finns en ökad förståelse för 
varandra och olika kulturer. Eklund menar det krävs att skolan medvetet arbetar för 
en sådan förståelse. 

Förekomsten av exempelvis elever med annan etnisk eller språklig bakgrund kan, utan 
medvetet formulerade mål och handlingsstrategier hos lärare och annan personal, leda 
till att fördomar förstärks. Om inte betingelser för samtal och möten över verkliga eller 
fiktiva barriärer och gränser skapas kan grupperna vara lika långt ifrån varandra som 
om de inte fanns på samma skola (s. 350). 

Dessutom krävs det ändå att eleverna har kunskap och ett visst förhållningssätt. 
Eklund refererar till Fennes och Hapgood (1997) som menar att interkulturalitet ska 
hjälpa undervisningen till att bli mer kvalitativ för att alla elever ska kunna leva och 
verka i ett samhälle som är mångkulturellt. 
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2.4 Litteratursammanfattning 

Skolans styrdokument är tydliga i att ett förebyggande arbete för att motverka 
kränkningar. Skolan ska arbete för en öppenhet och förståelse för varandra. Både 
Lorentz (2009) och Lahdenperä (2004) framhåller vikten av att ta tillvara på 
elevernas olikheter i undervisningen och genom det ge kunskap om människor och 
olika kulturer. Genom det får eleverna en kompetens att se bortom sina egna 
värderingar och traditioner. Dessutom får eleverna en djupare kunskap om världen 
och samhället och kan genom det utveckla ett kritiskt tänkande och reflektera. På det 
sättet kan eleverna också utveckla sin egen inlärning och hur de själva kan övervinna 
hinder som kan ske i sin egen inlärning. 

En viktig del i det interkulturella förhållningssättet är att ha kunskap om den egna 
bakgrunden. Borgström (2004) och Santoro (2007) skriver om att det är först när 
man har en medvetenhet om den egna identiteten som man som man kan förstå 
andra individer. Som lärare är det då viktigt att ha kunskap om sig själv och om 
andras kulturer. Ett interkulturellt förhållningssätt kan tillämpas i alla skolor, 
oavsett vilka elever man har och den geografiska placeringen eftersom vi har olika 
kulturer överallt. Eklund (2003) skriver också att det är viktigt att förstå att bara för 
att det finns olika etniciteter på en skola behöver det inte betyda att man arbetar 
interkulturellt. Det handlar om lärarens förhållningssätt och syn på kunskap. 

Det interkulturella förhållningssättet har gått från att vara något som har handlat om 
att skapa förståelse för invandrare till att inbegripa en förståelse, öppenhet, kunskap 
och kompetens om kulturer. Det vill säga kunskap om grupper som delar faktorer 
som värderingar, traditioner, språk, etnicitet, socioekonomiska, sexuella läggningar 
etc.  
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3. Metod 

Då denna studie syftar till att undersöka hur lärare resonerar kring interkulturellt 
förhållningssätt i sin undervisning, har vi ansett det lämpligt för vårt arbete att 
använda oss av en kvalitativ ansats. För att få svar på studiens frågeställningar valdes 
det att intervjua 12 st. verksamma lärare i grundskolans senare år. 

Något som Denscombe (2009) skriver är att huvuduppgiften för det kvalitativa 
synsättet är att tolka och förstå resultaten som framkommer inte att generalisera 
eller förutsäga något. Eftersom studien bedrivits i liten skala är det inte vår mening 
eller intention att generalisera utan att bara försöka förstå hur verkligheten kan se ut 
i vissa fall. Därför har vi valt en fenomenologisk inriktning på denna studie, eftersom 
det är som Denscombe skriver att ”fenomenologin ägnar sig först och främst åt 
mänskliga erfarenheter” (s.111). Eftersom fenomenologin baserar sig på mänskliga 
utsagor och ger mening åt upplevelser ”tillbakavisar fenomenologin idén om att det 
finns en universell verklighet” (s. 114) därmed ämnar denna undersökning inte att 
generalisera utan att beskriva fenomenet interkulturellt förhållningssätt. 
Fenomenologin accepterar härmed att det finns olika sätt att betrakta saker och ting, 
det som uppkommer vid ett tillfälle behöver vid ett annat tillfälle inte vara likadant. 
De beskrivningar denna undersökning gör, gäller för de inblandade skolorna, och 
beskrivningen av utsagornas tolkning kan variera beroende på vem som tolkar dem.  

Vidare menar Denscombe att det inom den fenomenologiska inriktningen finns en 
stor utmaning för forskaren och den är att kunna beskriva en situation utan att 
påverkas av sitt eget sunda förnuft. I beskrivningen om huruvida informanterna 
använder ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen har vi därför medvetet 
valt att undvika egna värderingar och tolkningar baserade på vår egen förförståelse.  

3.1 Forskningsstrategi 

Baserat på våra arbetslivserfarenheter från olika skolor och läroplanernas text om att 
utgå från elevens nivå och kunskaper ställde vi oss frågan om det finns lärare som 
arbetar såsom läroplanerna stipulerar. Vi vill med denna undersökning se hur lärare 
resonerar kring interkulturellt förhållningssätt i sin undervisning. Vi valde två skolor 
där vi hade kontakter sedan tidigare. Ett dilemma blev för oss, att en utav skolorna 
inte hade kulturell mångfald medan den andra hade det. Detta fick studien att ta en 
ytterligare innebörd och undersökningen vinklades till att innefatta socioekonomisk 
som kulturell mångfald.  

Undersökningen är begränsad till intervju av 12 yrkesverksamma lärare, 6 i vardera 
skola. För att få ta del av lärares åsikter valde vi att göra intervjuer då de bäst kunde 
hjälpa oss med våra frågor. Vi valde att förlägga intervjuerna på skolorna för att inte 
behöva åka runt och intervjua lärare hemma och på sin fritid. Vi valde även att göra 
personliga intervjuer då det var lättare att få till en lämplig tid som passade både 
informant och oss själva, men även för att underlätta vid analysen av röstdata då det 
är en informant i taget. Vår bakomliggande filosofi var att se hur vi kan använda 
dessa resultat som uppkommit i vår undersökning för att öka vår medvetenhet om 
detta samt att kunna tillämpa det i vår undervisning. Om resultatet av studien blir att 
läraren inte använder sig av ett interkulturellt förhållningssätt gentemot eleven, vad 
är i så fall hindret?  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Metoden som valdes att samla in information på var genom att göra personliga 
intervjuer med sex lärare vardera på två olika skolor. Personliga intervjuer valdes för 
att såsom Denscombe (2009) menar är de lättare att kontrollera då man endast har 
en persons idéer och tankar att sätta sig in i, en röst att urskilja vid uppspelning av 
materialet vilket underlättar en transkribering av samtalet. Men även för att 
underlätta vid inplanering av när intervjuerna skulle ske. Vidare ansåg vi att en 
personlig intervju är bättre om man vill komma åt informanternas tankar för att nå 
en djupare förståelse. Och det är även det som den fenomenologiska inriktningen 
innebär, undersökningen vill åt informanternas personliga åsikter och tankar.  

Då det ansågs viktigt att ta del av lärarnas åsikter och uppfattningar skriver 
Denscombe 2009 att intervju ”utgör en lämpligare metod”(s 232). Vilken typ av 
intervju studien skulle ha föll på den semistrukturerade då det på förhand 
upprättades en intervjuguide som båda skulle använda sig av på respektive skola. 
Frågorna som upprättades utgick från forskningsfrågorna. Dessa utgick från 
frågeställningarna men man hade även möjligheten och friheten att ställa följdfrågor 
om det ansågs behövas. Intervjuerna gjordes med en semistrukturerad intervjustil då 
vi ville behålla flexibiliteten att ändra ordningsföljden på frågorna alltefter hur 
informanterna utvecklade sina svar.  

Ytterligare en aspekt som diskuterades innan vi gjorde intervjuerna var hur vi skulle 
hantera tystnader utifall det inträffade några sådana under samtalet. Vi kom 
gemensamt fram till att vi som intervjuare inte skulle skynda vidare utan ge 
informanten tillfälle och tid att reflektera över vad denne sagt. Något som även 
Denscombe (2009) uppmanar till då han menar att dessa tillfällen kan ”utnyttjas 
som en fenomenal resurs”(s. 253). Vilket vi även kunde konstatera för att det gav 
informanten tid att reflektera över det denne sagt och det ledde många gånger till en 
automatisk vidareutveckling utav svaret.  

Med tanke på vad Denscombe (2009) skriver om intervjuareffekten och vår relation 
till informanterna behövde vi informera dem om vår neutrala inställning under 
intervjun. Men även för att hålla samtalet och relationen till dem på en annan nivå 
än den dagliga kontakten med dem.  

Vi valde att göra fältintervjuer för att underlätta för inblandade parter att träffas.  

3.3 Urval 

Undersökningen valdes att göras med hjälp av intervjuer av 12 yrkesverksamma 
lärare. För att välja ut våra respondenter gjorde vi på två olika sätt. Det ena sättet 
gick en utav oss tillväga att det gjordes en uppmaning till alla lärare på en 
skolkonferens där samtliga 7–9 lärare deltog. Detta för att ge alla en chans att själva 
anmäla sitt deltagande i denna studie. Man informerade om studiens syfte och 
vädjade till samtliga lärare om det fanns några som kunde ställa upp på intervjuer. 
Vidare informerades det om att intervjun skulle uppgå till ca 30 minuter. Vid det 
tillfället anmäldes en respondent, resterande tillfrågades ansikte mot ansikte i 
personalrummet. Det andra tillvägagångssättet vi använde oss av var att möjliga 
respondenter tillfrågades privat. 
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3.4 Respondenter 

I urvalet av respondenter ingår lärare som undervisar i årskurserna 7–9 och som har 
arbetat från 3 till 31 år som lärare. Deras anställningslängd på just den aktuella 
skolan varierar men majoriteten hade arbetat på samma skola i mer än 2 år. Endast 
en utav de intervjuade innehar ett vikariat på en utav skolorna, resten av 
informanterna är fast anställda. De ämnen som respondenterna undervisar i är 
svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, tyska, hemkunskap, matematik, 
bild, samhälls såväl som naturorienterade ämnen  

Översikt respondenter. 

Informant 

 

Kön Antal år som 
lärare 

Ämnen Anställning 

G -1 Kvinna 16 Eng/Ty/Sv/SVA tillsvidare 

G - 2 Man 11 So/Ma/No *Vikarie 

G - 3 Kvinna 31 Sv/Eng/Ty tillsvidare 

G - 4 Kvinna 27 Eng/Fr/Sp/Hi 

Pedagogisk drama 

tillsvidare 

G - 5 Man 8 Ma/No tillsvidare 

G - 6 Kvinna 4 1/2 Sv/Hk tillsvidare 

T - 1 Kvinna 7 So tillsvidare 

T - 2 Kvinna  9 1/2 SVA/Sv tillsvidare 

T - 3 Kvinna 16 Sv/Ty/Eng tillsvidare 

T - 4 Man 29 Ma/Tk/Fy tillsvidare 

T - 5 Kvinna 3 Sv/Bd tillsvidare 

T - 6 Kvinna  7 Eng/Ty tillsvidare 

* Är utbildad lärare med inriktning So, men som då intervjun utfördes arbetade som Ma/No lärare. 

De principer som stått till grund för urvalet var att studien ville undersöka 
verksamma lärare i både praktiska såväl som i teoretiska ämnen för att se om 
slutsatser kunde dras. De flesta som intervjuats är dock kvinnliga lärare och det ska 
påpekas att vi har försökt att göra en så rättvis fördelning mellan könen som vi bara 
kunnat.  
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3.5 Lägesbeskrivning av skolorna 

Det som båda skolorna har gemensamt är att de befinner sig i en mellanstor stad i 
Mellansverige. Den ena utav skolorna ligger i tättbebyggt område och har ett 
upptagningsområde på sju olika delar av staden. Här finns en stor kulturell såväl 
som social mångfald. Denna skola är en etnisk och socioekonomiskt heterogen. Den 
andra skolan ligger ute på landet i ett glesbebyggt område. Upptagningsområdena 
för denna skola är de omkringliggande byarna som uppgår till fem stycken. Här finns 
det inte etnisk kulturell mångfald utan endast socioekonomiska skillnader. Denna 
skola är en etnisk homogen, men socioekonomisk heterogen skola. 

Hädanefter kommer vi att benämna skolan som ligger i ett tätbebyggt område för T 
och den skola som är belägen i glesbygden för G. 

3.6 Tillvägagångssätt och genomförande 

Vi kom överrens om datum och tid för att träffas på skolan och genomföra 
intervjuerna. På grund av svårigheter med att få till tider som passade både 
informant och båda intervjuare valdes det att utföra intervjuerna enskilt på vardera 
skola. För att den andre skulle ta del av informationen som sades under intervjun 
men även för att förvara informationen, valdes det att spela in samtalen på 
mobiltelefon. För att vara på den säkra sidan utifall tekniken skulle svika oss, gjordes 
det samtidigt stödanteckningar på lösblad under de olika intervjutillfällena. Något 
som informanterna var införstådda med.  

Informanterna fick själva välja vilket rum de ville sitta i, ofta fanns det en lokal i 
skolans byggnad som var ledig. Dock kunde man inte sitta helt ostört då ljudet från 
eleverna som sprang utanför i korridoren stundvis var hög. 

3.7 Databearbetning och analysmetod 

För att strukturera upp samtalen och inte riskera att dessa gick förlorade, laddade vi 
ner informationen på våra respektive hårddiskar hemma. Där delades röstfilerna upp 
under olika datum med respektive informants riktiga namn, tillsammans med 
skolbokstavskod (T eller G) och siffra (1–6) för att vi lättare skulle kunna hålla isär 
informanterna och deras information. Siffersystemet baseras på den turordningen 
som intervjuerna utfördes. Innan vi lyssnade igenom intervjuerna tillsammans, 
vilket vi gjorde under 3 olika tillfällen, diskuterade vi hur vi skulle gå tillväga med att 
sammanställa och bearbeta informationen. Därefter lyssnade vi igenom en del av de 
bandade samtalen och förde samtidigt anteckningar för att lättare komma ihåg vad 
som sagts. Efter varje avlyssning av ett samtal förde vi en diskussion om det som 
hade sagts under samtalet. Vid ett antal tillfällen behövde vi pausa uppspelningen för 
att förtydliga för oss själva vad som hade sagt men även för att vi stundom ansåg det 
viktigt att diskutera det vi hade hört eller för våra egna reflektioners skull. Slutligen 
när vi lyssnat till slutet på en intervju sammanfattade det vi hade hört och drog en 
slutsats om lärarens förhållningssätt till interkulturell undervisning. Då vi blev 
osäkra på något som informanterna sagt, eller för vår egen tolknings skull spelade vi 
upp samtalet återigen.  

När vi lyssnat igenom alla samtalen gemensamt tog vi hand om våra respektive 
intervjuer för att återigen gå igenom samtalen ytterligare då de även behövde 
transkriberas. Transkribering gjordes på de frågor som gav svar på studiens syfte och 
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frågeställning. Detta gjordes på varsitt håll, för att spara på tid, men även för att man 
lättare kunde transkribera om man satt hemma med hörlurar på sig för att exakt 
kunna urskilja det som sades. 

Efter transkriberingen var studiens kärnfrågor sammanställdes utsagorna. Man gick 
igenom dessa tillsammans för att se vilka begrepp som var återkommande och 
gemensamt hos informanterna. Deras utsagor sammanfattades sedan under var sin 
rubrik. 

3.8 Trovärdighet och pålitlighet 
 
Trovärdigheten är hög för att vi genom våra frågor har skapat oss en bild av 
informanternas förhållningssätt till undervisning och elever. Dessutom har vi i 
samband med att vår forskning bedrivits, vistats på skolan och detta har tillsammans 
med intervjuerna, bidragit till att skapa en helhetsbild av informanternas 
förhållningssätt till interkulturell undervisning. Denscombe (2009) menar att 
trovärdigheten i en kvalitativ studie är ganska låg och det kan studien erkänna då 
frågorna skulle kunna användas igen men svaren skulle kunna bli annorlunda. 
 
Vi anser att vår undersökning har hög pålitlighet för att vi har intervjuat människor 
som arbetar som lärare och som har stor erfarenhet inom läraryrket. Våra tolkningar 
har baserat sig på deras utsagor om deras undervisning i skolan. Vi förstår att 
tolkningen av resultatet kan vara subjektivt tolkad men då vi är blivande lärare och 
har läst in oss på interkulturellt lärande och förhållningssätt anser vi ha den 
kompetensen för att kunna göra dessa antaganden. Dock ställer Denscombe följande 
fråga: skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen (allt i 
övrigt lika)? Skulle vår studies resultat vara konsekvent vid upprepade tillfällen? Det 
menar vi inte skulle vara möjligt då det är faktorer som intervjuare och dennes 
tolkningar som kan vara olika vår.  
 
Men vi har tydligt visat vårt tillvägagångssätt genom metodavsnittet där vi noggrant 
beskrivit processen. Denscombe (2009) skriver att en studie har hög pålitlighet om 
forskarna noggrant och tydligt kan beskriva sitt tillvägagångssätt som lett fram till 
våra slutsatser. Och i detta fall anser vi att vi gjort det.  
 
3.9 Etiska ställningstaganden 

Vi har följt de forskningsetiska principerna som, enligt Vetenskapsrådet (1999), 
består av fyra grundläggande krav som en forskare måste följa: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
följdes genom att alla som medverkade i vår undersökning meddelades om studiens 
syfte, om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun 
närhelst de ville samt att det inte ställdes andra krav på dem än att de svarade på 
frågorna. Enligt samtyckeskravet ska samtycke hämtas från vårdnadshavare om 
respondenten är under 15 år. I detta fall var alla respondenter vuxna och vi 
tillfrågade dem om vi hade deras samtycke att intervjua dem. Enligt 
konfidentialitetskravet måste en forskare se till att respondentens uppgifter inte 
avslöjas eller spåras till dem. Vi talade om för respondenterna att vi inte skulle 
namnge dem, vare sig i vår studie eller i våra anteckningar, utan använda oss av olika 
koder för att benämna dem. Vi samlade inte in några personuppgifter om dem och 
respondenterna försäkrades om att ingenting de sagt eller något om dem själva 
skulle föras vidare till någon obehörig. Enligt nyttjandekravet måste forskarna 
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informera om att allt material som samlas in inte ska utnyttjas för andra ändamål än 
denna studies syfte. Alla principer efterföljdes och respondenterna informerades vid 
intervjuns början. Vi sade även till respondenterna att all ljudupptagning efter 
studiens avslut skulle raderas och att ingen utöver forskarna skulle få ta del av det 
inspelade materialet.  

4. Resultat 

Vi har valt att dela in resultatet i tre sammanfattande rubriker. Resultatet innefattar 
en presentation av attityder kring interkulturellt förhållningssätt.  

4.1 Attityder till elever och lärande 

Respondenter skola G: 

Respondenterna hade överlag en positiv syn på elever och lärande. De ansåg att alla 
kunde lära sig och att det pågick ett lärande hela tiden och att lärandet inte endast 
skedde i skolan. Undervisningen måste vara intressant och kännas tryggt och roligt, 
men samtidigt måste man ställa krav på eleverna. Dock inte så höga krav då skolan 
konkurrerade med många andra roligare intresseområden som en elev gör på sin 
fritid. Som lärare var det viktigt att hitta vägar till elever och lärande som en 
informant, G4 uttryckte sig: 

”/…/ att vi på olika sätt ska, med olika input, ska få eleven att gå framåt.”  

G5 pratade om att ge eleverna utrymme att diskutera i olika sammanhang för att de 
ska få en djupare förståelse för det de ska lära sig men samtidigt pratade 
informanten om att bedömningen utgick från vad de presterat på prov. 

G1, G5 och G6 var mer lyhörda för om eleverna hade speciella önskemål, i form av i 
vilken ordning man skulle ta vissa ämnen, val av redovisningssätt, val av arbetssätt 
och hur man skulle visa sina kunskaper. G2 och G6 undervisade i ämnen som 
samhällskunskap och hemkunskap och kunde därigenom göra nedslag i exempelvis 
olika kulturers samhällsstrukturer och olika matkulturer. Härigenom lyftes det 
internationella perspektivet och insikten om andra kulturer synliggjordes. Medan G2 
ansåg att på grund av hans arbetssituation inte hann lära känna elevernas behov 
eftersom han inte var tillräckligt länge på en och samma arbetsplats. Därför hade han 
en ganska traditionell undervisningsstil som innefattade en anpassning till elever 
som i första hand har läs-och skrivsvårigheter. Han nämnde att sin arbetssituation 
inte gav honom utrymme till att på djupet lära känna eleverna. Något som han ansåg 
kunde bidra till att utveckla eleverna. G3 och G4 ansåg sig ha genom åren prövat 
olika metoder och sade sig veta vilka som fungerade eller inte. Men beroende på 
gruppen var de mer eller mindre benägna till att pröva nya metoder. På grund av att 
detta är en homogen skola kunde vi inte se det interkulturella samspelet. 
Respondenterna nämnde de socioekonomiska skillnaderna mellan eleverna och 
ansåg att detta var, i många fall, för känsligt att diskutera i helklass.  

Respondenter skola T: 

Överlag nämnde majoriteten av respondenterna elevers olika förutsättningar att 
klara skolan och om vikten av att kunna motivera dem. T2 sade att det var viktigt för 
motivationen att eleverna vet varför de skulle lära sig vissa saker. T3 och T4 hade ett 
mer långsiktigt perspektiv på elever och lärande genom att de såg det som att de 
vägledde framtida medmänniskor fram till kunskap. Men respondenterna ansåg 
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även att det finns kunskap som läraren direkt överför till eleven. Respondenterna 
pratade även om vikten av att kunna skapa trygghet i klassrummet för att främja 
inlärning. T4 säger: 

”/… min syn på elever är att det är mina medmänniskor och jag har tre år på mig att 
göra det nu att göra det bästa och lyckas jag så har jag framtida vänner.” 

På skola T arbetar informanterna med ett långsiktigt perspektiv på elever och 
lärande och då blir det lättare att se eleven och använda dess bakgrund för att sätta 
in kunskapen i en för eleven känd kontext. T2 berättade att det är viktigt att eleverna 
vet varför de ska lära sig saker för att kunna motiveras. Utifrån ett interkulturellt 
synsätt kan man se att respondenterna arbetar aktivt för att utveckla eleverna, då 
man uppmuntrar eleverna till att se sig själva ur ett större socialt sammanhang. Då 
denna skola är etnisk kulturellt heterogen arbetar man medvetet med att lyfta upp 
skillnader mellan olika folkgrupper för att ventilera olika tankar och åsikter. I detta 
lär sig eleverna att respektera varandras olikheter och att samarbeta med varandra 
trots olika ståndpunkter.  

4.2 Kunskap om eleverna 

Skola G: 

Respondenterna hade olika sätt att ta reda på vilken kunskap eleverna hade. Det som 
framkom mest var att diagnostiska prov av olika slag gjordes för att ta reda på 
respektive elevs kunskapsnivå. Men G4 sa ”en diagnos säger inte allt, det handlar om 
hur de vill lära sig. Om de vill lära sig”.  

En annan återkommande aspekt var tid, förutom diagnostiska prov så menade 
respondenterna att det tog tid att lära känna elever och skapa en relation till dem. 
Det var ett arbete som börjar i årskurs 7 och som man sedan byggde vidare på under 
grundskolans senare år. G1 sade att det är just i det sista året på högstadiet som man 
lärt känna dem ordentligt och då skulle kunna hjälpa dem ännu mer. Men samtidigt 
sade hon att det är ju där som vårt arbete tar slut.  

G1 använde sig av personliga brev i syfte att lära känna eleverna för att kunna knyta 
an i undervisningen. Ur ett interkulturellt perspektiv handlar det då om att hitta 
elevernas bakgrund för att kunna bygga vidare i ett större perspektiv där elevernas 
olikheter individualiserade undervisningen. Några respondenter menade att i vissa 
ämnen, som i sjuan är nya för eleverna, kunde lärarna förutsätta att förkunskaperna 
är små eller obefintliga. Och därför kunde man börja om helt från grunden.  

Majoriteten av respondenterna på skola G använde sig av olika svårighetsgrader på 
uppgifter för att individualisera och för att hjälpa en elev gå framåt. En informant 
berättade att det är problematiskt att svaga elever sitter med i samma klassrum som 
de övriga.   

Skola T: 

Här berättande informanterna om introduktionsveckor i början av terminen för alla 
nya 7:or, som de såg som värdefulla eftersom man fick tid till att lära känna de nya 
eleverna. De här veckorna var schemabrytande. Majoriteten ansåg att samtalet var 
viktigast för att se vilken kunskap eleverna har med sig. Det framgick inte hur 
respondenterna arbetade vidare med sina elever i år 8 och 9 för att underhålla sin 
vetskap om elevernas kunskap, introduktionsveckorna gällde främst 7:or.  
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Genom den information de fick om elevens kunskap resulterade det i nivåanpassade 
uppgifter, som en informant säger att på grund av att de kommer från så olika skolor 
kan det skilja på vilka kunskaper de hade med sig. T3 pratade om att 
individualisering handlar om att hela klassen ska kunna arbeta med samma sak men 
på olika sätt.  

Två av T informanterna pratade om att det är viktigt att vara flexibel när det gällde 
individualisering.  

4.3 Användning av elevernas erfarenheter i undervisningen 

Skola G 

Många ansåg att de kunde bli bättre på att använda elevers erfarenheter i sin 
undervisning för att många sade att det endast var om något spontant dök upp från 
elevernas sida under en lektion som det lyftes fram.  

G2 sade: 

”/…/ å då får man ju liksom, försöka se om det passar in i nånting man håller på med 
för tillfället.”  

G3 sade: 

”/…/ har de varit med om så är det fritt att berätta om det, man kan ju kolla om man 
vet att nån har gjort eller varit nånstans. Asså då kan man säga, jaha Tina, kan du 
berätta om det här för dom andra. Självklart. Men oftast så är det att de vill inte 
berätta så mycket för dom är rädda att bli…jaa…förlöjligade av kompisen. Inte vet 
jag.”  

Och informanterna G1 och G6 sade sig använda elevernas erfarenheter medvetet 
genom diskussioner i grupp och egna reflektioner i texter. G6 sade att hon försökte 
fånga upp deras tankar för att använda dessa i diskussioner i klassen, hon betonade 
att hon utgick från elevernas funderingar och hade hel-, och gruppdiskussioner. Det 
menade hon var mycket givande för eleverna, då man fick ta del av varandras åsikter 
och tankar. G2 pratade om att SO är ett tacksamt ämne om man vill diskutera 
kulturella skillnader, han säger: 

”/…/SO det väldigt tacksamt för där kan man anknyta till mycket, visa intresse för 
olika kulturer olika språk olika seder å så där/…/” 

Ett par av informanterna talade om att känsliga ämnen undveks för att de menar att 
man måste ta hänsyn till vissa elever.  

Utifrån ett etniskt perspektiv kunde de inte säga något då de sade att skolan saknade 
invandrarelever. Men ett par av informanterna kunde säga att deras förhållningssätt 
i klassrummet skulle vara annorlunda om man hade en etnisk heterogen klass. Detta 
för att de tidigare arbetat i en etnisk heterogen skola. 

G2 sade: 

”/…/asså man får när det gäller invandrarkillar så är det ju lite annan kontakt man 
har när dom, ett annat språk, ett annat jargong med dom kanske än vad man har 
med svenska elever.”  
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Vidare sade han att han omedvetet anpassade sig till dessa killar och hade ett annat 
förhållningssätt mot dem än vad han hade mot svenska killar. Han väljer att möta 
eleverna där de är och på deras nivå. Vi tolkar det som att han gör det för att undvika 
konfrontationer genom att inte ta upp olikheter mellan sig själv och eleverna. 

Skola T: 

Överlag på denna skola använder informanterna elevernas erfarenheter till att berika 
undervisningen, genom att hela tiden knyta an till deras erfarenheter och fråga vad 
de kan om ett visst ämne. En informant menade att det blir mer äkta om man utgår 
från elevernas erfarenheter. Och om man har elever med invandrarbakgrund frågar 
han hur det brukar fungera i deras hemland. Vilket T4 menar ”/…/ är en bra källa till 
omvärlden”. 

T2 säger att eleverna får använda det som de har upplevt i skrivuppgifter och i samtal 
med varandra. När olika etniska kulturer möts i ett klassrum uppstår olika sätt att se 
på verkligheten som behöver diskuteras och lyftas.  

T2 säger:  

”/…/ såna diskussioner måste tillåtas i klassrummet för att vi ska komma nånstans 
och för att det som dom säger är betydelsefullt men att dom också ska förstå 
omvärlden. Och det står i både i läroplanen och kursplanen att det här är viktiga 
saker att diskutera och att dom måste få utrymme till det. Så det får dom och det är 
jättespännande.” 

Endast en informant pratar om att känsliga ämnen undviks.  

T3 säger sig använda elevernas kunskaper och frågar eleverna om vad t ex ord och 
uttryck kan innebära. Hon betonar att: 

 ”/…/det är nånting som jag försöker tala om för mina lärarstudenter, använd det, 
använd dom faktiskt i stor utsträckning, dom har många olika bakgrunder alla har 
sitt eget paketet som de faktiskt kan bidra med. Det spelar ingen roll hur stort eller 
hur litet.”   

T5 säger att hon har i tankarna att blanda in världslitteratur, inte bara västerländsk 
sådan, i svenskundervisningen.  

4.4 Resultatsammanfattning 

Lärande sker hela tiden och mycket av kunskapsinhämtningen sker vid andra 
tillfällen och på andra ställen. Informanterna pratade om att alla elever har olika 
förutsättningar och att läraren måste anpassa sitt undervisande till att passa alla, det 
vill säga möta dem på deras nivå. Tiden är en återkommande aspekt för att skapa en 
relation till eleven och för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Några 
informanter pratade om att samtalet med eleverna var avgörande för att lära känna 
eleven, skapa sig en bild av hur eleverna lär sig, på vilket sätt, vilka svårigheter som 
fanns för att hjälpa dem i sin kunskapsutveckling. Vi kan se att fem av informanterna 
använder sig medvetet av elevernas erfarenheter i undervisningen för att sätta ämnet 
i en kontext. Informanterna i skola G ansåg sig inte behöva ett interkulturellt 
förhållningssätt då det är en skola som inte har invandrarelever. Däremot i skola T, 
för att det var en etniskt heterogen sådan, använde informanterna sig mycket av 
elevernas olika bakgrunder och erfarenheter för att göra undervisningen autentisk.  
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Individualisering av eleven gjordes främst genom att man nivåanpassade uppgifterna 
och genom att ta hänsyn till vilka svårigheter eleven hade. På skola G genom att 
kopiera upp på blåfärgat papper för dyslektiker och genom att ha muntliga prov. 

Precis som på skola G handlade individualiseringen på skola T mest om att hitta den 
rätta nivån för eleverna, det handlade då om olika material, uppgifter och 
redovisningssätt. Genom samtal med eleven och föräldrar kom man fram till hur 
eleven på bästa möjliga sätt skulle ha förutsättningar att nå målen till år 9.  

Man kunde se att beroende på vilket ämne informanterna undervisade i var det mer 
eller mindre lätt att knyta an till elevernas erfarenheter. 

5. Resultatanalys 

Alla respondenter har ett positivt synsätt på elever och lärande. Medvetandet finns 
om att skolan är en sekundär källa till inhämtandet av viss kunskap och detta för 
med sig att skolan och lärare måste göra ämnet mer intressant och attraktivt för 
eleverna. Många gånger är det svårt då skolans materiella resurser inte räcker till för 
alla, både elever och lärare. Alla elever kan nå målen, men att det finns olika vägar 
att nå dit. I respondenternas svar, kan man tolka, att det fanns en underliggande 
medvetenhet om att läraren själv var den som behövde vägleda eleverna till att hitta 
olika sätt att nå målen. Holm (2004) menar att nya sätt att se på undervisningen och 
kunskap åsidosätts i skolor med majoritetskultur på grund utav att dessa använder 
egna sätt att precisera viktig och relevant att lära sig. Ett interkulturellt 
förhållningssätt blir lätt försummad på dessa skolor då man tar förgivet att kulturen 
är lika för alla till skillnad från en mångkulturell skola där du dagligen konfronteras 
med kulturella olikheter. Här har vi ser vi kopplingen till Borgströms ( 2004) 
resonemang om att konfrontationer om kulturella olikheter inte uppkommer i en 
homogen miljö utan i en heterogen sådan. Det framgår att vissa lärare väljer att inte 
ta upp vissa ämnen för att de är känsliga, oftast då det handlar om socioekonomiska 
skillnader inte kulturella skillnader. Respondenterna på båda skolorna visar till viss 
del använda sig av ett demokratiskt förhållningssätt i frågan om undervisningens 
upplägg och innehåll.  Detta kan delvis kopplas till ett interkulturellt förhållningssätt 
genom att läraren, i samspel med eleverna, ger dem möjlighet till lärande. Utifrån 
Banks (2007) fem dimensioner i undervisning i klasser som är mångkulturellt 
sammansatta, kan vi se att det demokratiska samspelet är en mycket liten del i ett 
interkulturellt förhållningssätt.  

Förutom att de på skola G pratade om att diagnostiska prov och DLS-tester var sätt 
att se var i sin kunskapsutveckling eleverna står användes bland annat personligt 
brev av en av respondenterna. Detta gjorde hon i syfte att lära känna eleverna och 
skapa en personlig grund till relationen med eleverna. Med dessa brev kunde hon då 
se vad eleverna var intresserade av och kunde då ta med det bland annat i 
planeringen av undervisningen. Här ser vi att läraren arbetar med ett interkulturellt 
förhållningssätt, för att hon är intresserad av att bygga en personlig relation till 
eleverna genom att lära känna dem och deras kultur för att använda sig utav deras 
kunskaper och kvalitéer i undervisningen. Här kunde vi se att det interkulturella 
uppstod i form av lärande genom andras erfarenheter inte genom att se och 
diskutera olikheter hos varandra. Ett interkulturellt förhållningssätt i ordets vida 
bemärkelse uppkommer inte på skola G. Lärarens roll är viktigt utifrån att visa 
eleverna medmänsklighet och med det är relationen viktig mellan lärare och elev, 
skriver Lorentz (2009). Respondenterna på skola G pratade om vikten av att skapa 
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relation till eleverna, men eftersom det är en homogen skola ansåg respondenterna 
inte behöva diskutera kulturella olikheter då det inte var aktuellt. Här anser vi det 
passande att upprepa det vad Fredriksson & Wahlström (1997) menar att ett 
interkulturellt förhållningssätt inte är enbart för skolor med olika etniska kulturer. I 
Lpo 94 står det att skolan ska arbeta aktivt med den kulturella mångfalden. Det är 
det oerhört viktigt att göra även om man har en homogen skola där skillnader inte ses 
i första anblicken. Det som framkom hos respondenterna var att man, vid speciella 
tillfällen, såsom olika temadagar tar upp och diskuterar olika kulturella skillnader 
och olika värderingar. Man talar om viktiga ämnen väldigt ytligt och går inte vidare i 
djupa diskussioner för att ge eleverna mer hållbara kunskaper och insikt i och om 
dessa ämnen.  Eftersom det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra hela 
skolans verksamhet hela tiden så ser vi att skolan inte arbetar utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. Vidare såg man främst att individualisering gjordes med 
tyngdpunkt på nivåanpassade uppgifter. Gruppstorleken var av betydelse då 
respondenterna inte ansåg sig hinna runt till alla och att individualisera på annat 
sätt. Detta framkom även på skola T, att man nivåanpassade uppgifterna.  

På skola T skapas det förutsättningar för att lära känna eleverna. Mest energi läggs 
på nyblivna sjuor. Informanterna menar att kunskapsnivån dem emellan kan skilja 
enormt för att de kommer från så vitt skilda upptagningsområden. Då är det viktigt 
för lärarna att kunna vara flexibla och anpassningsbara med sin undervisning. 
Skillnader mellan dessa skolor är att man kan se att skola T skapar förutsättningar 
för att få en helhetssyn och lära känna eleverna, genom att de första veckorna ha 
aktiviteter tillsammans med de nya sjuorna. Inget sådant perspektiv fanns inte att 
urskilja på skola G. På den skolan fanns inte ett övergripande interkulturellt 
arbetssätt, utan endast ett par informanter har ett interkulturellt förhållningssätt 
gentemot sina elever.  Santoro (2007) lyfter i sin studie att det handlar om att läraren 
ska förstå och se vad eleven behöver för kunskaper utifrån elevernas bakgrund. Det 
här menar Santoro är viktigt för att veta vad och hur eleven ska lära sig. Med detta 
kan man göra en tolkning att det är avgörande att lära känna eleverna, skapa en 
relation till dem. Skola T gör ett försök att lära känna sina elever när de kommer i år 
7, men hur de tar tillvara på denna kunskap framgår inte mer än att de får veta 
ungefär vilken kunskapsgrund som eleverna har.  

Man kan tolka det som att skola G, i många fall, inte medvetet använder sig av ett 
interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Utan att det blir mer spontant när 
eleverna ställer en fråga eller visar att de kan anknyta till det ämnet. Fokus, på det 
interkulturella, låg mest på den nivån att ifall eleverna reste utomlands kunde de 
berätta om sina upplevelser på resan när de kommit tillbaka. Då andra kulturers 
högtider upptäcktes kunde man diskutera olikheterna kontra majoritetskulturens 
och i ämnen som SO var det tacksamt att diskutera kulturella skillnader. Man kan 
även tolka detta som hänvisningen till Borgström (2004) att just för att det är en 
homogen skola uppkommer inte ifrågasättandet av ens identitet och kultur då alla är 
lika. Men många utav respondenterna ansåg att de kunde bli bättre på att använda 
sig av elevernas erfarenheter för att berika undervisningen. Det som framkom på 
skola G var att respondenterna egentligen inte ansåg sig behöva inta ett 
interkulturellt förhållningssätt i deras undervisning då den skolan är homogen sett 
utifrån ett etniskt perspektiv. Santoro (2007) skriver att många skolor är etniskt 
homogena och att lärare inte är vana med att arbeta i en mångkulturell kontext. 
Detta kan då tolkas att de inte har ett genomtänkt och uttalat interkulturellt 
förhållningssätt i sin undervisning på skola G. Fredriksson & Wahlström (1997) 
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skriver att interkulturell undervisning inte är enbart för skolor med många etniska 
kulturer. Utan menar att händelser i världen och i samhället påverkar oss alla och för 
att kunna förstå och tolka dessa behöver vi en interkulturell undervisning i skolan. 

På skola T däremot fann man att respondenterna använde ett mer medvetet 
interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. På grund av att eleverna och 
lärarna på denna skola dagligen mötte verklighet där de ständigt påpekar varandras 
olikheter genom attribut som till exempel musik, ursprung, klädsel, religion, maten, 
sociala grupper och så vidare.  Detta ser vi ger en flerkulturell kompetens som gör att 
mötet med andra kulturer underlättas eftersom det blir naturligt (Lahdenperä, 
2004). 

Man använder elevernas erfarenheter och kunskaper i undervisningen för att knyta 
an till deras bakgrund för att skapa förståelse och kunskap. Det bidrog till en 
autenticitet i undervisningen och till kunskap om världen. Skillnaden mellan G och T 
skolan är att skola T har en mer studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning. 
Skola T har till synes ett kulturkontrastivt perspektiv där man blir tvungen att se sitt 
och andras olikheter. Detta är ett par aspekter i den interkulturella läroprocessen 
(Lahdenperä, 2004).  

En respondent, T2, påpekade vikten av att låta eleverna diskutera sina olika åsikter 
och värderingar i klassrummet då det finns olika syn på världen, samhället och olika 
politiska åsikter. Denna respondent nämnde att det står i läro- och kursplanen att 
eleverna ska få utrymme att diskutera och reflektera kring dessa ämnen. Denna 
medvetenhet kan dels bero på hennes yrkesinriktning som är Svenska som andra 
språk, där det är mer naturligt att prata om kulturella olikheter. Detta kan bero på att 
eleverna är färre i dessa grupper eller kan det vara så att Svenska som 
andraspråkslärare får en tillräcklig kunskap för att möta mångfald bland elever i en 
heterogen skola. Detta kan kopplas till vad Borgström (2004) och Santoro (2007) 
skriver om att det är viktigt och en förutsättning att ha kunskap om sin egen 
bakgrund och kultur för att lättare förstå och acceptera andras åsikter och 
värderingar. Lorentz (2009) menar också att skolan är en samlingsplats många olika 
kulturer och därmed många olika sätt att se på världen. Detta kan bli, om skolan inte 
har ett fungerande mångfaldsarbete, ett problem. Det viktiga menar Lorentz och vad 
man kan koppla detta till är ett aktivt arbete på skolorna med värdegrunden. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Det vi kände i efterhand var att det skulle ha varit bättre om vi hade gjort 
observationer för att stärka vårt resultat. Det hade kunnat stärka vår undersökning, 
om man hade kunnat se hur en lärare arbetade i klassrummet med detta 
förhållningssätt.  

Fenomenologin syftar till att beskriva och förstå människors upplevelser, att som 
undersökande ställa sig objektiv till det man ser. Vidare ska fenomenologin ta 
avstånd ifrån forskarens egna ”sunda förnuft” (Denscombe, 2009, s. 116) för att på så 
vis kunna återge det som informanterna sade. Det var stundvis svårt kan vi medge, 
med tanke på vår egen förförståelse, men samtidigt nyttigt för oss att kunna beskriva 
hur verkligheten ser ut för många av våra respondenter. Här kan vi se att det var en 
svår balansgång mellan att försöka återge och beskriva och att inte lägga ner våra 
värderingar och egna tolkningar av situationen.  
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Vi diskuterade även om fördelningen mellan antalet män och kvinnor i vår 
undersökning var en ojämn sådan. Men då skolorna har en kvinnlig majoritet ger vi 
inte en sned könsfördelning bland våra respondenter.  

En motgång i vår undersökning var att en hel och en halv intervju inte blev 
inspelade. Detta på grund av tekniska missöden. Dock fördes löpande anteckningar 
under vårt samtal som gjorde att vi kunde återkomma till intervjuerna via dessa. 
Eftersom vi valde att göra intervjuer på fältet fanns det tillfällen som vi blev avbrutna 
under vårt samtal. Det kan ha viss påverkan på respondenterna och deras svar 
genom att fokus stundvis flyttades. Detta inträffade under intervjuerna på skola G.  

Den första frågan vi ställde våra respondenter var alldeles för omfattande som 
förstafråga men den gav oss en bild av informanternas syn och attityder kring elever 
och lärande. Men vi anser att informationen vi fick av den var av relevans för oss i 
vår tolkning. Längden på våra samtal med respondenterna var precis lagom, för vi 
ställde relevanta frågor för vår studies syfte och vi kunde hålla oss till ämnet. 
Angående våra intervjufrågor kan vi säga att vi kunde ha utfört en intervju på prov 
för att se om frågorna var relevanta för vårt syfte och frågeställningar.  

Vi anser att det är en nackdel att vi inte tog med en viktig fråga om vad ett 
interkulturellt förhållningssätt innebar för informanterna för att försöka ta reda på 
om de var bekanta med begreppet.  

6.2 Resultatdiskussion  

Skillnader i användandet av ett interkulturellt förhållningssätt beror på vilket ämne 
det är som informanterna undervisar i. Man använder ett interkulturellt 
förhållningssätt mer i exempelvis ämnen som hemkunskap, samhällsorienterande, 
svenska som andraspråk. Det är betydligt svårare, enligt informanterna, att använda 
sig av ett interkulturellt förhållningssätt om informanterna undervisade i exempelvis 
språk eller matematik.  

Beroende på antal år som man arbetat som lärare eller beroende på vilken utbildning 
läraren har kan man tolka det som att läraren, ju längre den arbetat blir mer bekväm 
och mindre föränderlig i sitt arbetssätt. Vi såg dock undantag på skola T där 
informant T4 arbetat i 29 år och hade ett flexibelt arbetssätt och synsätt. Om inte 
förändringar sker från ledningen på skolan finns det inga incitament för den enskilde 
läraren att förändra eller utveckla sin undervisning. På grund av tidsbrist genom att 
lärare idag har så många andra uppgifter än att undervisa kände informanterna att 
de inte hann hitta annat studiematerial till eleverna för att förändra sitt arbetssätt. 
Därför arbetade många av informanterna på samma sätt som de gjort i många år. 
Om skolan ska, liksom det står i Lpo 94, att fostra eleverna till att bli mångkulturellt 
medvetna slår detta fel. Samhället är i konstant utveckling och skolan ska utvecklas 
med den om den ska klara av att hjälpa ungdomar och bidra till att ge dem verktyg 
för att förbereda sig för det mångkulturella samhället utanför skolans värld. 

Vårt syfte med denna studie var att se lärares förhållningssätt till interkulturell 
undervisning och vi tycker att vi har fått svar på det. Det vi kunde se var att i några 
fall fanns en omedveten tendens till att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Genom 
att man anknöt till elevernas erfarenheter, genom diskussioner och elevinflytande. 
Diskussioner där elevernas tankar och åsikter tilläts och knöts samman i 
undervisningen. 
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Ytterligare ett resultat som uppkom var att vi kan se att det finns skillnader mellan 
skolorna ifråga om lärares interkulturella förhållningssätt i undervisningen. Åter 
hänvisar vi till Borgström (2004) som talar om att om man endast vistas i homogena 
miljöer så sker det interkulturella lärande på lägre eller nästan obefintlig nivå. På 
skola G fanns det socioekonomiska skillnader mellan elever, det tolkar vi som att det 
kan ge upphov till avundsjuka men inte förståelse mellan varandra. Medan det på 
skola T, som var både socioekonomisk och etniskt heterogent sammansatt uppkom 
det diskussioner på annan nivå, då man tog vara på elevernas diskussioner om 
varandras åsikter. Här kan vi se att dessa diskussioner på denna skola blir mer 
fruktbara för framtiden då de lär sig att kommunicera över gränserna. 
Förutsättningar, för att lära sig om den egna kulturen och för att förstå andras 
kulturer, skapas genom dessa diskussioner. Det krävs dock att läraren tar tillvara på 
dessa tillfällen och att läraren har kunskap om samhället och olika kunskaper. 
Lorentz (2009) säger att det är av yttersta vikt att läraren är bildad om olika kulturer. 
Detta för att läraren ska kunna vara med och ta hand om konflikter, diskussioner, 
motsättningar men främst för att hjälpa och förstå elevernas bakgrund. Vi tar även 
stöd av Lpo 94 som säger att skolan ska infoga i eleverna en känsla av grundtrygghet 
i den egna kulturella identiteten för att kunna förstå och jämföra sig med andra och 
för att skapa solidaritet på global nivå. 

Något som vi även reflekterat och diskuterat över är vad kunskap är. Om man intar 
ett interkulturellt förhållningssätt och ställer sig disponibel till att svara på eleverna 
funderingar om livet och samhället måste något i lektionen ge vika. Vad är då 
viktigast? Det interkulturella förhållningssättet i undervisningen kanske ställer de 
grammatiska övningarna lite i skymundan. 

Med ett interkulturellt förhållningssätt menar vi är inte ett kulturellt daltande med 
elevernas kunskaper eller utveckling. Trots att vi poängterar vikten av att i ett 
interkulturellt förhållningssätt som ett öppet och förstående sätt inför varandras 
olika bakgrunder, etniska som socioekonomiska. Eklund (2003) lyfter fram i sin 
slutsats att skolan har en möjlighet att ta tillvara på kulturella skillnader men tycker 
inte att detta används på bästa sätt för hon kunde se att lärare och elever inte nådde 
upp till den reflekterande nivå som krävs för att nå interkulturell lärande. Trots att 
det kan vara en etniskt heterogent sammansatt skolan kan man inte göra antagandet 
att interkulturellt förhållningssätt finns eller att sådan undervisning bedrivs. Det vi 
har sett hos våra informanter är att det finns drag av ett interkulturellt 
förhållningssätt i deras undervisning men att detta inte var uttalat på ett medvetet 
plan. Vi kunde även se att informanterna i den etniskt heterogent sammansatt skola 
använde sig mer av detta förhållningssätt.  

En slutsats av vår undersökning är att interkulturellt förhållningssätt finns, i viss 
utsträckning, hos informanterna på båda skolorna, men att det är miljön som de 
vistas i som ger dem mer eller mindre tillfällen till att agera och undervisa på ett 
interkulturellt sätt.  

Begreppet interkultur har använts, som vi sett, i huvudsak när det gäller etniska 
kulturer men vi anser att denna term går att vidare tillämpa på alla elever på grund 
av att alla människor i ett samhälle har med sig en eller flera kulturer trots att man 
vistas i en homogen miljö. Skillnaden inom en sammansättning av kulturer kan 
ibland vara större än mellan två olika kulturer. Begreppet interkultur anser vi är ett 
förhållningssätt som kan tillämpas oavsett bakgrund för att inkludera eleverna i 
undervisningen. 



 

25 

6.3 Pedagogisk relevans 

Denna undersökning har för oss haft stor pedagogisk relevans då vi innan 
påbörjandet av denna undersökning visste inget eller ytterst lite om innebörden av 
interkulturellt förhållningssätt och undervisning. Nu vet vi att detta förhållningssätt 
inte innebär något nytt ämne, utan att det är ett förhållningssätt som man som lärare 
kan tillämpa i alla ämnen, ett sätt att vara på som är inkluderande, öppet och 
förstående mot eleverna. Om lärare ska arbeta enligt Lpo 94 och försöka uppfylla alla 
som står utan att veta hur, blir svårt. Ett interkulturellt förhållningssätt, anser vi är 
lösningen eller åtminstone ett stort steg i rätt riktning. Men vi ser även att 
lärarutbildningen måste genomsyras av detta förhållningssätt. Det måste in som en 
kurs utöver att pedagogerna på högskolan intar ett sådant förhållningssätt. Men det 
kan även tilläggas att sådana kvaliteter som ett interkulturellt förhållningssätt 
förespråkar kan vara svåra och subtila att ta till sig. Först måste man vara medveten 
om sin egen identitet, man måste ha en grundtrygghet som lärare i den. Sedan måste 
man kunna reflektera utan att värdera andra kulturers olikheter såsom att kunna 
ställa dem mot sin egen identitet och kultur samt inte känna sig hotad av det okända.  

Denna undersökning har pedagogisk relevans då samhällets invånare inte är 
stansade ur en mall. Alla elever är inte lika och att behandla eleverna lika är den 
största orättvisan vi kan göra dem. I skolans värld måste lärare ta hänsyn till de olika 
etniska kulturella och socioekonomiska bakgrunder som finns. Man måste kunna 
använda sig av elevernas erfarenheter för att individualisera undervisningen på deras 
nivå. För att kunna vägleda dem till nästa nivå eller för att de ska utvecklas där de 
befinner sig. Lärare måste se till elevernas styrkor och använda detta till deras fördel, 
för de kommer inte till skolan som oskrivna blad. De har mycket kunskap och den 
kunskapen kan vara väldigt olik den vi har för att inte nämna för elever emellan. I ett 
klassrum sitter det människor med drömmar om framtiden och som besitter olika 
kvaliteter. Vi menar att lärare borde använda dessa kvaliteter de har för att hjälpa 
dem vidare i sin kunskapsutveckling. För att bli trygga, självsäkra och solidariska 
medmänniskor krävs det att lärare behandlar eleverna såsom vi vill att de ska 
behandla samhället i framtiden. 

För att lärare idag ska ha en möjlighet att nå ut till elever och göra skolan 
meningsfull krävs det att undervisningen blir mer kontextuell och att man då knyter 
an till elevernas erfarenheter och vardag. Detta kräver att läraren arbetar aktivt för 
att hitta nya arbetsmaterial och metoder kontinuerligt.   
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6.4 Slutsats 

De slutsatser vi kan dra ifrån denna undersökning är att ett interkulturellt 
förhållningssätt användes i viss utsträckning av alla respondenter. Men att många av 
respondenterna ansåg sig kunna bli bättre på att använda sig av elevernas 
erfarenheter och olika bakgrunder till att berika undervisningen. Även om vi kunde 
urskilja att respondenterna hade ett medvetet interkulturellt förhållningssätt kunde 
inte respondenterna själva benämna det som sådant. Vi såg att man på den etnisk 
heterogen skola arbetade mer med ett interkulturellt förhållningssätt i sin 
undervisning. Vi drar den slutsatsen att just för att det råder heterogenitet på den 
skolan faller det sig naturligt att arbeta med detta förhållningssätt.  

I den etnisk homogena och socioekonomiskt heterogena skolan ansåg inte 
informanterna att de behövde ett interkulturellt förhållningssätt, just på grund av att 
det inte fanns elever med invandrarbakgrund. Några av respondenterna anknöt 
begreppet interkulturell till att bli en fråga om etnicitet. Vissa utav dessa informanter 
hade dock ett interkulturellt förhållningssätt till den grad att de tillät diskussioner 
och viss elevinflytande under lektionerna. Och även att om någon elev ville berätta 
om sina egna erfarenheter som kunde relateras till undervisningen fick de göra det. 
Alltså på elevens eget bevåg, inte något som läraren kunde påverka och knyta an till 
på ett medvetet sätt.  

Ett interkulturellt förhållningssätt är något som borde finnas hos undervisande 
lärare oavsett hur en skolas elevsammansättning ser ut, då menar vi oavsett etnicitet 
och socioekonomiska skillnader.  

6.5 Nya forskningsfrågor 

Frågor som dykt upp under arbetets gång och som skulle kunna undersökas vidare 
kan vara att undersöka vad begreppet interkulturellt förhållningssätt betyder för 
lärare. Ett annat område kan vara att se ett interkulturellt förhållningssätt från en 
organisatorisk nivå: vad ska skolledningen göra för att främja ett sådant arbete hos 
lärarna? Handlar det om lärarens attityd till undervisning och lärande, kan man 
underlätta detta arbetssätt genom att minska antalet administrativa uppgifter för 
läraren? Utifrån detta kan man undersöka om det behövs ett nytt arbetssätt för 
lärare i skolan för att införliva och upprätthålla ett interkulturellt förhållningssätt 
och lärande. 

Vi avslutar härmed vår uppsats med följande citat: 

”Man needs the experience of other cultures; i. e. to survive, all cultures need each 
other” (E. Hall, 1989). 
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Bilaga  

Intervjufrågor: 

1. Vilken är din syn på elever och lärande? 

2. Hur tar du reda på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på? 

3. Hur hjälper de eleven vidare till nästa nivå? 

4. Vad har du för undervisningsmetoder/stil i klassrummet? 

5. Hur använder du elevernas olika erfarenheter på ett berikande sätt i 
undervisningen? 

6. Hur individualiserar du? 

7. Hur stort utrymme får eleverna i fråga om val av arbetssätt och redovisning? 

8. Hur stor hänsyn tar du till elevernas olika bakgrund social som etnisk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


