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ABSTRAKT 

 

Föreliggande studie har som syfte att ta reda på hur en mångkulturell skola bemöter 

mångfalden samt studera hur pedagogerna tar tillvara på den mångfald som råder. Det här 

ämnet ses som aktuellt då många skolor idag har en mångfald. För att kunna skapa oss en bild 

över hur pedagogerna ser på den mångkulturella skolan har vi även valt att ta reda på deras 

syn på skolan samt hur dem ser på begreppet mångfald. Dessa frågor bör ställas för att kunna 

ta reda på hur skolan sedan bemöter mångfalden och om pedagogerna tar tillvara på den 

mångfald som råder. Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är i form intervjuer. Vi har 

intervjuat sex pedagoger som arbetar på en mångkulturell skola för att få svar på våra 

frågeställningar. Intervjuerna har sedan transkriberats och med hjälp av transkriberingen har 

ett resultat kunnat genomföras. Resultat visar att pedagogerna är medvetna om den mångfald 

som råder i deras skola men dem tycker inte att dem främjar mångfalden i den mån som dem 

skulle kunna göra.  
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1 INTRODUKTION 

 
Det svenska samhället är idag inte så enhetligt som det var för flera år sedan. Nu lever det 

många människor här med andra etniciteter än den svenska, vilket skapar en mångfald bland 

befolkningen (Elmeroth, 2008). Bland denna mångfald är det allt vanligare med människor 

som inte har svenska som förstaspråk samt människor som är flerspråkiga (Torpsten, 2008). 

Den ökade mångfalden i dagens skolor har väckt ett stort intresse för oss blivande pedagoger. 

Vårt intresse uppkom under de verksamhetsförlagda perioderna (VFU) där vi stött på både 

monokulturella samt multikulturella skolor. Detta gav oss en inblick i vilka kulturella 

skillnader det finns mellan skolor och hur man som pedagog undervisar i ett mångkulturellt 

klassrum. Vi har båda utländsk bakgrund vilket har bidragit till en djupare förståelse för de 

utmaningar pedagoger ställs inför ute i de multikulturella skolorna.  

 

Pedagoger med utländsk bakgrund efterfrågas alltmer i samband med att mångfalden ökar i 

samhället. Genom att ha pedagoger med utländsk bakgrund inom en skolverksamhet skapas 

en mångfald inom lärarkollegiet. Detta ses som positivt för att det finns en mångfald bland 

elever och detta vill man återspegla bland lärarna. År 1999 framkom det att lärare med 

utländsk bakgrund enligt lärarutbildningsutredningen är med sina erfarenheter och kunskaper 

väldigt viktiga inom verksamheten. Man menar att dessa lärare kan bidra till förändringar, 

som ger ökad internationalisering i skolan (Sandlund, 2011).  

  

Tidigare kurser under vår lärarutbildning har delvis öppnat upp ögonen för hur det 

mångkulturella samhället ser ut idag och hur skolan ständigt utvecklas. Samhället förändras 

kontinuerligt vilket innebär att skolan ständigt måste följa denna utveckling. Den 

mångkulturalitet som råder i samhället ställer alltmer krav på skolans uppdrag. Pedagogerna 

har som uppgift att ta tillvara elever med olika bakgrunder och värdesätta deras tidigare 

erfarenheter i undervisningen (Lahdenperä, 2008).  

 

Mångkulturalitet och interkulturalitet i det nutida samhället och skolan är ett ämne som ofta 

debatteras. Det homogena land som Sverige en gång varit har försvunnit och det har bidragit 

till att skolan blivit en instution där behöriga inom skolverksamheten är i ständig kontakt med 

mångkulturaliteten (Fredriksson & Wahlström, 1997). I föreliggande studie kommer detta att 

belysas ytterligare och vi undersöker om lärare tar tillvara på det mångkulturella inom en 

mångkulturell skolverksamhet. Detta anser vi är viktigt då detta ämne är oerhört aktuellt.  
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1  Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger handskas med den mångfald som 

svenska skolor idag möter och hur man som pedagog tar tillvara på elevernas kulturella 

bakgrunder i undervisningen. Idag går allt fler elever med olika kulturer och bakgrund till 

skolor vilket medför att mångkulturalismen ökar. Vi vill då se hur man som lärare hanterar 

och bemöter dessa elever och hur man ser på fenomenet mångfald. Samt vill vi för att kunna 

få ut det bästa av vårt syfte ta reda på hur pedagogerna ser på sin skola samt hur dem ser på 

begreppet mångfald.  

 

2.2 Frågeställning 

 

 Hur ser pedagogerna på den mångkulturella skolan? 

 

 Hur ser pedagogerna på begreppet mångfald? 

 

 Hur bemöter lärare i undervisningen mångfalden av elever?  

 

 Hur tar lärare tillvara på mångfalden i undervisningen? 

 

Vår intervjumall återfinns som bilaga. Se bilaga 1.   
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Den mångfald som råder inom samhället och skolverksamheter är ett område som forskare har 

studerat. Nedan kommer ett urval av tidigare forskning att presenteras.  

Inger Gröning har skrivit en avhandling som heter Språk, interaktion och lärande i 

mångfaldens skola (2006). Forskarens syfte med avhandlingen bidrar till en förståelse av 

elevers lärande i mångkulturella skolor. Hon har i sin avhandling använt sig av tre andra 

delstudier. Den första av hennes studier handlar om forskning kring området cooperative 

learnig. Detta innebär att eleverna arbetar i mindre grupper för att tillsammans genomföra en 

uppgift vilket bidrar till att eleverna lär sig att ge information, utvärdera varandras idéer och 

tillsammans komma fram till ett resultat. De andra två studierna bygger på empiriska studier 

som innefattar interaktion, lärande samt språkförhållanden som forskaren har granskat ute i tre 

mångkulturella grundskoleklasser. Utifrån de undersökta samtalen framgår det att eleverna, 

när de arbetar på egen hand utan lärarens inblandning, tar språkliga frågor på allvar och 

hjälper varandra att komma fram till lösningar som är godtagbara ur språklighetssynpunkt.  

Forskaren Ann Runfors har skrivit en avhandling som heter Mångfald, motsägelser och 

marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan (2003). Denna avhandling 

består av en fältstudie som utförts under 1900 talet i tre grund samt gymnasieskolor. 

Pedagoger på dessa skolor har studerats hur de bearbetar frågor kring migration och 

intergration i verksamheten. Syftet med denna studie var att analysera och förklara hur 

pedagoger uppmärksammar utländska elever samt se hur denna uppmärksamhet och 

tillgivenhet gynnar eleverna i deras inlärningsprocess. Fältstudien visar på att pedagogerna 

arbetade för att uppnå rättvisa och jämlikhet bland mångfalden av elever. Pedagogerna 

kämpade med att få bort vi och ”dem” tänket och istället individualisera varje elev. Detta för 

att inte se eleverna utifrån olika kategorier t.ex. invadrar elever och svenska elever. 

En annan avhandling inom detta område som har skrivits av Caroline Ljungberg heter Den 

svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (2005). Denna undersökning handlar 

om hur förhållandet mellan vardagen  i de svenska skolorna och de kulturella kontexter som 

finns i svenska samhället ser ut. Studien baseras på bland annat en fältstudie samt media 

debatter, intervjuer både med lärare och rektorer. Syftet med studien är att se hur utbildningen 

ser ut i det moderna samhället och hur aspekter av multikulturalism framstår.  Studien visar på 

att paradoxer kan förekomma i skolor när globalisering och migration råder.  Styrdokumenten 

nämner vissa mål som ska uppnås, men detta ses som en paradox då dessa mål hamnar i kläm 

mellan den traditionella undervisningen och dagens mångfald.  
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4  BAKGRUND 

 

Bakgrundsavsnittet kommer att bidra till en bredare förståelse för föreliggande studie. Denna 

del kommer att bestå av 5 rubriker där den monokulturella samt mångkulturella skolan 

kommer att beskrivas. Vi kommer även att presentera teorier relaterat till det sociokulturella 

perspektivet samt betydelsen av den didaktiska triangeln. När vi har skrivit om bakgrunden 

har vi använt oss av tidigare forskning som innefattar ämnet mångkulturalism.  

 

4.1 Sociokulturella perspektivet 

 

Alla individer föds in i en social värld som redan består av existerande processer och detta 

kopplas till det sociokulturella perspektivet. De historiska och kulturella processer som 

existerar kommer att styra och på något sätt utgöra olika slags modeller för hur en individ 

utvecklas. Här ses individen som en social varelse som i samspel och via dialog med andra i 

sin omgivning utvecklas (Hundeide, 2006). Ett barn behöver i början av sitt liv en vägledare 

och fostrare som både ska fungera som en trygghetsbas samt som en vägledare när det gäller 

de sociokulturella gemenskaperna som barnet måste ta till sig för att kunna integrera i 

samhället. Denna vägledare representerar de vuxna i ett barns omgivning så som, föräldrar, 

familjemedlemmar, lärare etc. Och de är viktiga i ett barns utveckling då de förtom att 

vägleda även ska stötta (ibid). Hundeide (2006) kopplar sin teori med Vygotskijs teori om hur 

viktigt det är att samspela med andra individer för att själv utvecklas. Dialoger med andra ses 

som avgörande då det utgör en grund för individens utevckling. 

 

Utan att vara medvetna om det lever vi i sådana sociokulturella diskurser som vi socialiseras in i 

och som vi därför tar för givna. Dessa diskurser utgör ram och regler för hur vi samtalar, hur vi 

uppfattar världen, vad vi lägger vikt vid, vilka värden som stärks, vad som upplevs som 

”naturligt”, hur vi förklarar skeenden, etc (Hundeide, 2006:8). 

 

Enligt Säljö (2000) så påpekar han att människan är av en sådan art att vi är läraktiga. 

Människan har förmågan att ta tillvara på tidigare erfarenheter som man samlar på sig och 

som används i andra sammanhang i framtiden. Ytterligare påpekar han att den omvärld och 

den kultur som en individ lever i är oerhört viktig då den ligger till grund för hur individen 

utvecklas. Detta är något som även Vygotskij (1978) nämner. Hans teori bygger på kognitiva 

processer och han anser att individen utvecklas kognitivt i samspel med andra i sin 

omgivning. På så vis ses den sociala biten som viktig i utvecklingen och det är inget som man 

kan utesluta.  

4.2  Pedagogiska uppdraget 

 

En viktig del av pedagogernas uppdrag är att fostra sina elever till demokratiska medborgare. 

Att vara en demokratisk medborgare innebär att ta hänsyn och ha en förståelse för varandras 

olikheter. Det är viktigt att eleverna skapar en förståelse för att dessa värderingar vilar på en 

human grund. Pedagogerna ska förankra grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. 

Samtidigt som pedagoger ska förankra så ska man även på ett aktivt samt medvetet sätt 

förmedla vad värdegrunden innebär. Undervisningen ska utformas på så sätt att eleverna lär 
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sig att förstå olika kulturer samt traditioner för att skapa en förståelse för andra människor 

(Fredriksson & Walhström, 1997).   

Fredriksson & Walhström (1997) nämner även detta uppdrag som skolan har när det gäller att 

lära sina elever från olika kulturer att samspela med andra på ett sätt som är positivt, men 

även utvecklande. För att eleverna ska kunna förstå och tolka andra kulturer är det viktigt att 

de utvecklar en interkulturell kompetens. Denna interkulturella kompetens får eleverna med 

hjälp av lärare och i samspel med andra elever, då man lär sig att acceptera och förstå andra 

kulturer som finns i skola och samhället.  

Fredriksson & Walhström (1997) påpekar ytterligare lärarens uppdrag när det gäller att ta 

tillvara på olika tillfällen då man tillsammans med eleverna diskuterar kulturer. Genom att 

föra sådana samtal, där elever får sätta sig in i andras historier och kulturer, medför det att 

eleverna skapar en förståelse för andra människor och även för andra kulturer. Den 

mångkulturella skolan bör använda elevers erfarenheter som en tillgång för fortsatt lärande 

(ibid).  

Forskaren Runfors (2003) anser att det idag är en pedagogisk trend att man tar tillvara och 

utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter i undervisningen. Ett av pedagogernas uppdrag är 

att föra deliberativa samtal i undervisningen där eleverna lär sig vara lyhörda och öppna för 

varandras argument samt åsikter. Deliberativa samtal innebär att deltagare ömsesidigt ska 

kunna ge och ta åsikter och argument trots att de har olika uppfattningar (Fritzell, 2003). 

Pedagoger bör ha kunskap om hur man för ett deliberativt samtal med eleverna för att dem 

ska kunna utveckla en förståelse och acceptans för de andras kulturer samt levnadssätt (ibid).  

 

4.3 Den didaktiska triangeln 

 
Ursprunget till denna didaktiska triangel är okänt, men Comenius (1592-1670), en tjeckisk 

pedagog och filosof använder sig av denna modell i sin Didactica Magna, vilket är en 

organisationsplan som man använder sig av inom skolverksamheter (Pettersen, 2008). I denna 

triangel ses undervisningen som en förmedling och här är det viktigt att pedagogen tänker på 

hur man strukturerar och planerar sitt innehåll för att sedan förmedla det till sina elever på ett 

lätttillgängligt sätt. Undervisningen ska återspegla hur elevernas inlärning sker i mötet med 

ämnet. När lärande och undervisning kopplas samman så relaterar man det till bildning och 

det innebär vilken betydelse ämnet får i mötet med den lärande, i detta fall eleven. Här 

kommer linjen mellan lärare och elev in, då kontakten mellan dessa två ses som viktig. Förr 

bestod förmedlingen av kunskap utifrån traditionell undervisning, då kunskap skulle överföras 

från lärare till elev i form av katederundervisning. Idag har uppmärksamheten riktats mer mot 

hur elevers inlärningsprocesser sker och på så sätt har då pedagogernas förhållningssätt i 

undervisningen anpassats och förändrats en hel del. Idag är en pedagog mer som en 

handledare och någon som eleverna kan samtala med utan problem. Att integrera och föra en 

dialog med sina elever i klassrummet är något som är mycket vanligt i skolor idag (ibid). 
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                      relation 

 

 

                      

               

                    

 

 

 

 

Innehåll 

                    Fritt efter Pettersen (2008) 

 

För att få en bättre förståelse samt en bättre kunskap kring praktiskt undervisningsarbete så 

skapas didaktiska begrepp samt modeller för att underlätta och hjälpa pedagoger i deras 

arbete. Didaktikens uppgift ska på något sätt bilda ett tolkningsperspekiv för pedagogerna och 

bidra med kunskaper och modeller. Allt detta bygger på tidigare forskning inom didaktiken 

och den ska ses som ett redskap som ska hjälpa pedagogerna när de reflekterar eller måste 

överväga något då kan dessa redskap komma bra tillhands. Något som många pedagoger 

anser har stor betydelse är att de har ett professionellt förhållande med sina elever. Utifrån det 

kan pedagogerna sedan använda sig av undervisningsstrategier då de planerar sin 

undervisning (Pettersen, 2008). 

 

Pettersen (2008) hävdar att inom didaktiken så har den två sidor och med det menas att den 

har en dubbel funktion och en dubbel uppgift. När man som pedagog beskriver och analyserar 

sin undervisning och det faktiska lärandet så ses detta som didaktikens empiriska uppgifter. 

En annan didaktisk uppgift är att pedagoger ger anvisningar samt förslag om hur 

undervisningen bör se ut. Detta kallas för didaktikens normativa sida. Ytterligare påpekar 

Pettersen om att didaktikens förhållande mellan de empiriska samt de normativa sidorna inte 

alltid är så enkelt att följa. Han refererar till Dilthey (1888) som var en pionär inom mänskliga 

studier. Han såg detta som ett dilemma och att pedagoger inte alltid kan utgå ifrån vad man 

bör göra utifrån didaktiska teorier. Dilthey säger att ”vad som är ett bättre och önskvärt 

didaktiskt alternativ i den enskilda undervisningssituationen är inte entydigt givet”. 

(Pettersen, 2008:45) 

 

4.4  Monokulturell verksamhet 

 

Den monokulturella skolan präglas av ett svenskt synsätt. Verksamheten uppfattas som 

homogen och det innebär att människor med annan etnicitet utesluts. Inom en homogen 

organisation främjar man inte olikheter utan man ser sin egna kultur som en norm. Detta 

resulterar i att olika kulturer och andra olikheter kommer att betraktas som avvikelser 

(Lahdenperä, 2008). Enligt Elmeroth (2008) så tar den monokulturella verksamheten för givet 

att elever med utländsk bakgrund ska kommunicera på svenska och utesluta sin egna kultur 

för att anpassa sig efter den svenska kulturen som förekommer. Detta medför att pedagogerna 

utesluter elevernas kulturella kompetenser i undervisningen. I en sådan homogen verksamhet 
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finns det inga planer på att verksamheten ska anpassa sig efter elevernas erfarenheter utan 

man utgår ifrån skolans normer som grundas på ett svenskt perspektiv. Detta visar på hur en 

monokulturell verksamhet framstår där endast en kultur främjas (ibid).  
 

Det som kan ske i en monokulturell skolan är att det skapas en omedveten gruppering då 

”dem andra” innefattar elever med utländsk bakgrund. Elever som är flerspråkiga kommer till 

ett land med ett annat modersmål och kultur som då kan ses som främmande. Begreppet ”dem 

andra” förekommer i en omgivning där en stark fördelning skapas som bidrar till att 

motgångar uppstår i verksamheten (Elmeroth, 2008). Cummins (1996) hävdar att elever med 

utländsk bakgrund har haft en svår framgång i skolan.  Han menar att det är på grund av hur 

maktspelen såg ut förr, mellan de dominerande och underordnande grupperna, som skapat 

dessa motgångar. Denna omgivning ses som diskriminerande där man helt utesluter 

människor med andra kulturer och ser deras erfarenheter som hinder i undervisningen. 

Lahdenperä (2008) påpekar även detta om att mångfald kan ofta ses som ett problem, vilket 

resulterar i att man beskriver det som något annorlunda och en avvikelse från vad man är van 

vid. Här uppfattas mångfald som ett problem inom skolans värld som man då ignorerar och 

åtgärdar. En orsak till den monokulturella skolans framväxt kan bero på att pedagoger saknar 

kunskap om hur man arbetar med elever med utländsk bakgrund och hur man ska bemöta dem 

(Cummins, 1996). Detta förtydligar även Elmeroth (2008:83) ”Lärarna saknar kunskap om 

hur de ska hantera mångfald. De får inte heller något stöd av skolledningen”.  

 

Den monokulturella skolans uppdrag strävar efter att all kunskap som ges till eleverna ska ske 

på samma sätt för alla oavsett etnicitet. Här ligger fokus på att alla elever ska behandlas lika 

och på så sätt formas utifrån de normer och värden som verksamheten förmedlar. Man värnar 

om de strukturer och de normer som finns inom skolan, vilket i sin tur då försvårar att 

förändring och utveckling sker. Denna homogena verksamhet speglar tydligt avsaknaden av 

elevers tidigare kunskaper samt erfarenheter inom undervisningen (Lahdenperä, 2008). 

 

 

4.5  Mångkulturell verksamhet 

 

Enligt Lahdenperä (2008) så kan man beroende på vilken kontext man befinner sig i definiera 

mångkulturalism på olika sätt. Detta begrepp eller mångfald associeras ofta i första hand med 

etnicitet och kulturella skillnader.  

Sverige har under de senare åren förändrats och på så sätt anpassat sig efter den stora 

migrationen som skedde under början av 1980 talet. Idag består landet av människor med 

flera olika etniciteter, vilket har bidragit till att skolan blivit en kulturell mötesplats. Denna 

mångfald medför då att allt fler skolor idag arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt 

för att främja och bemöta de olikheter som förekommer ute i verksamheten (Gröning, 2006). 

Lahdenperä (2008) framhåller att pågrund av den rådande mångkulturaliteten så har denna 

verksamhet heterogenitet som en utgångspunkt och använder det som en resurs i bemötandet 

av elever med andra kulturer. Här planerar och rekryterar pedagogerna sin verksamhet utifrån 

mångfalden. Alla olikheter som idag förekommer ute i skolverksamheterna resulterar i att 

skolorna måste anpassa sig till de elever som börjar där och inte tvärtom (Runfors, 2003). 

Lahdenperä (2008) påpekar att pedagoger inom en mångkulturell skola har en kontinuerlig 

kompetens utveckling vilket medför att dessa pedagoger lätt kan anpassa sig beroende på 

eleverna. Samhället möter ständigt nya förändringar vilket leder till att skolan då måste 
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anpassa sig utefter detta. Skolans verksamhet måste ständigt utvecklas då skolan avspeglar 

samhället. Detta är något som även styrdokumenten förtydligar. 

En mångkulturell verksamhet består, till skillnad från den monokulturella verksamheten, av  

en heterogen personalstyrka. Här råder en kultur som värdesätter mångfalden. Denna 

verksamhet ser mångfald som en resurs i undervisningen. Elevers tidigare erfarenheter och 

kulturella bakgrunder tar man tillvara på och man ser det som något positivt i inlärningen. Då 

man i en monokulturell verksamhet ser människor med en annan identitet som ”de andra” så 

så sker det istället en inkludering av det ”annorlunda” i en mångkulturell verksamhet 

(Lahdenperä, 2008). 

Lahdenperä (2008) framhåller att pedagoger ser mångfald som en positiv resurs och inte som 

ett problem för organisationen. Runfors (2003) ser den mångkulturella skolan som ett centrum 

där elever med olika kulturer möts. I detta möte så skapas det en ömsesidighet som kommer 

att ligga till grund för den respekt som skapas bland eleverna. Tillsammans ska man uteckla 

en förståelse för kulturella skillnader och inte se det som något annorlunda utan som något 

berikande. Lahdenperä (2008) nämner detta som en mötesplats där elever samverkar och en 

interkulturell kommunikation skapas. 

Enligt Torpsten (2008) så spelar föräldrarna en viktig roll i ett barns utveckling. Därför har 

föräldrasamverkan med skolan en stor betydelse och det är viktigt att man gör de delaktiga i 

hur skolverksamheten fungerar och hur elevens skolgång kommer att se ut. En del föräldrar 

med utländsk bakgrund kan tycka att det är svårt att veta vad som är bäst just för deras barn 

och då är det viktigt att man som pedagog kan besvara och förklara hur man går tillväga för 

att nå bästa resultat. Dessa föräldrar kommer hit till Sverige med andra värden och en annan 

kultur och då är det viktigt att pedagogerna förmedlar hur det svenska samhället fungerar och 

hur skolverksamheten fungerar (ibid). Ytterligare påpekar Torpsten att det är viktigt att 

pedagoger är insatta i de olika kulturerna och visar på en förståelse för att lättare förstå 

föräldrarna. Genom att föräldrarna på något sätt anpassar sig till det land de flyttat till samt att 

skolan anpassar sig efter eleverna och deras föräldrar som kommer hit så kan detta bidra till 

en givande utveckling för elever med annan etnicitet. 

 

4.5.1  Kultur 

Begrepppet kultur kommer ursprungligen från latinets ord cultura vilket står för odling. Ordet 

cultura härstammar från ordet colere som betyder att leva i, kultivera och beskydda (Stier & 

Kjellin, (2009). Kultur är ett begrepp som är oerhört brett och kan innebära flera olika saker, 

allt från bakgrund, identitet, nationalitet etc. Fredriksson & Wahlström (19997) anser att detta 

begrepp är oerhört diffust och det kan betyda ”allt och inget”. De delar in ordet kultur i tre 

delar där första delen innehåller idéer, tankar, känslor, värderingar etc. Andra delen innebär 

alla olika typer av beteenden som invidiver har och slutligen så innebär den tredje delen 

föremål. Med föremål syftar författarna på materialiserade handlingar som kyrkor, monument, 

byggnader etc. Liknande förklaring tar Andersson et al. (1999) upp då även de anser att 

begreppt kan betyda olika saker. Ordet kultur har en intressant historia bakom sig och en 

oerhört mångsidig använding. De nämner även att kultur inom skolan kan betyda många saker 

och det gäller att man hittar sin egna definition kring detta begrepp. 

Enligt Stier & Kjellin (2009) så påpekar de Durkheims (1922) teori om att individer tillägnar 

sig kulturen genom att socialisera sig tillsammans med andra. När barn samspelar med vuxna 

så tillägnar sig han/hon vissa färdigheter samt regler för hur man beter sig och lär sig då hur 

man ska leva i ett samhälle. Durkheims anser att socialisationsprocessen syftar på följande: 
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Socialisationen syftar i grunden till att barnet ska anpassa sig till samhällets förväntningar och 

kulturella normer. Anpassning renderar beröm och uppmuntran, medan avsteg från rådande 

uppfattningar föranleder fördömande och bestraffning (Stier & Kjellin, 2009:61).  

 

 

4.5.2  Mångkulturalitet och interkulturalitet 

 

Mångkulturalitet och interkulturalitet är begrepp som i många böcker ses som jämbördiga och 

man gör då ingen skillnad mellan dessa. Det som dessa två begrepp har gemensamt är att de 

relaterar till ett samhälle där olika etnicitetet och en kulturell mångfald råder. Begreppet 

interkulturalietet refererar till orden inter samt kultur. Inter innebär att det förekommer en 

interaktion med andra människor och kultur innebär att något ses som kulturellt (Lahdenperä, 

2008). Landenperä talar om att interkulturalitet innebär olika slags meningsskapande kulturer 

och det kan då handla om: religiösa, språkmässiga, tankemässiga och könsmässiga kulturer. 

Det interkulturalitet står för är hur alla dessa olika typer av kulturer samverkar och bidrar med 

något positivt till varje kultur. Detta begrepp står för handling, en process och en interaktion i 

motsats till mångkulturalitet som står för ett tillstånd, en situation. Om ett samhälle eller en 

miljö är mångkulturell så förmodar man antagligen att alla olika kulturer som råder integrerar 

med varandra, men så är inte alltid fallet. Lahdenperä menar på att om människor med olika 

kulturer lever och vistas inom samma miljö, men inte kommunicerar med varandra så kan den 

miljön enbart definieras som mångkulturell och inte interkulturell, då dem inte integrerar med 

varandra. För att det ska skapas en interkulturell miljö måste samverkan mellan olika kulturer 

förekomma och det är detta som skiljer begreppen mångkulturalitet och interkulturalitet ifrån 

varandra. 

4.5.3 Interkulturellt förhållningssätt 

 

…en person som har ett interkulturellt synsätt, intresserar sig för andra kulturer och är beredd att 

ta till sig av dem samtidigt som han eller hon vill dela med sig av sin egen kultur; det handlar om 

ett slags dynamiskt växelspel mellan olika kulturer, om interaktion (SOU 1996:143, s.135). 

 

Som pedagog inom en mångkulturell skola är det viktigt att man har i åtanke att det finns 

olika sätt för hur ett budskap förmedlas beroende på vilken kultur man har. Detta spelar stor 

roll för elevernas inlärningsprocess då vi pedagoger måste veta hur elever lär sig för att kunna 

planera undervisningen utefter det. Det är även viktigt att man tänker på detta när man är i 

kontakt med föräldrar med annan etnicitet (Fredriksson & Wahlström, 1997). Man måste ha 

kunskap om hur kommunikationen mellan olika kulturer sker för att på bästa sätt nå ut med 

infomation. Det är viktigt att man ser mångfalden som något självklart och att det ses som 

berikande inom undervisningen. Här ska alla elever ha rätt till lika möjligheter. För att lyckas 

skapa en likvärdig utbildning för alla elever oavsett etnicitet anser Fredriksson & Wahlström 

att pedagoger borde utgå ifrån undervisningsstrategier i sin planering för att göra inlärningen 

så effektiv som möjligt för alla. Då måste man se elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper som en resurs i själva undervisningen (ibid). 

Elmeroth (2008) anser att när pedagoger på en skola uppmärksammar elevernas erfarenheter, 

det är då ett interkulturellt förhållningssätt skapas. Detta innebär att man har förstått vilken 
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betydelse dessa erfarenheter har i undervisningen, samtidigt som det även har betydelse i 

utvecklingen av elevernas identitet och kunskap. Många elever i dag har gått i skolor i andra 

länder, vilket då medför kunskaper om de länderna, språken, religionerna, musiken och så 

vidare. Dessa kunskaper som de har med sig in i klassrummet ses som en resurs i 

undervisningen och inlärningen (ibid). Elmeroth påpekar även att det interkulturella 

förhållningssättet ser alla elevers bakgrunder som en tillgång och inte som något som måste 

kompenseras. Har man elevernas erfarenheter som utgångspunkt när man planerar och 

bedriver undervisning så resulterar detta i en trygg lärmiljö, både för lärare och elever.  

Om man jämför med andra yrkesgrupper så är lärare den grupp som ser mångfalden som 

något positivt i samhället. Lärarna är den yrkesgrupp som utmanar och ifrågastätter 

maktförhållandena som finns i samhället när det gäller den monokulturella verksamhetens 

normer och värderingar. Många lärare strävar efter att skapa en interkulturell lärmiljö ute i 

skolverksamheterna och på så sätt komma ifrån det homogena tankesättet (Elmeroth, 2008). 

För att öka förutsättningarna för ett interkulturellt förhållningssätt anser Elmeroth att 

skolverksamheter allt mer borde anställa flerspråkig personal. På så sätt kan man erbjuda sina 

elever tillgång till sitt modersmål, vilket gynnar inlärningen. Med en flerspråkig 

personalstyrka bidrar det till att många elever har möjligheten att träffa en lärare som pratar 

samma språk. Idag märker man alltmer att lärargruppen är mer heterogen än homogen. 

Alltfler lärare ute i skolverksamheter är flerspråkiga vilket förhoppningsvis kommer att bidra 

med att sprida ett interkulturellt perspektiv i undervisningen (Elmeroth, 2008). 
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5  METOD 

De verksamhetsförlagda perioderna som vi har haft på olika skolor under utbildningen har 

uppmärksammat vårt intresse för fenomenet mångfald. Detta är något som skolor ständigt är i 

kontakt med och frågan vi då ställer oss är hur man som pedagog bemöter denna mångfald? 

Detta metodavsnitt kommer att redogöra för det tillvägagångssätt som författarna till denna 

studie har använt sig av för att besvara denna frågeställning genom att dela upp det i olika 

avsnitt. 

5.1          Undersökningsmetod 

För att besvara vårt syfte använder vi oss av en kvalitativ metod istället för kvantitativ, då vi 

anser att det kvantitativa är mer användbart inom statistiska studier.  Enligt Kvale (1997) 

anses kvalitativa intervjuer vara en unik och kraftfull metod. Han menar att informanterna 

förmedlar sina erfrenheter med egna ord ur ett eget perspektiv, vilket ger en djupare 

förståelse. Denna metod har då använts för att fånga informanternas vardagserfarenheter i en 

mångkulturell verksamhet. När vi valt att använda oss av intervjuer har målet varit att fånga 

informanternas upplevelser samt uppfattningar kring mångfald för att nå vårt syfte. Patel & 

Davidson (2003) anser att kvalitativa intervjuer ofta består av en låg grad av standardisering. 

Detta innebär att man ställer frågor i den ordning som passar under själva intervjun. Detta 

skapar ett större utrymme för respondenterna att besvara frågorna. Om man istället använder 

sig av en helt strukturerad intervju så kommer utrymmet för respondentens egna tankar och 

uppfattningar att begränsas. En ostrukturerad intervju innebär att frågorna får ett maximalt 

utrymme för informanterna och det skapar ett bättre underlag för ett bättre samtal. Patel & 

Davidson menar att informanten måste ges utrymme till att med egna ord besvara frågorna. 

En kvalitativ intervju kan uppfattas som ett samtal där informanten är den som leder samtalet.  

Kvale (1997) skriver att i en kvalitativ forskningsintervju så försöker forskaren förstå de 

intervjuades perspektiv och utifrån det så byggs kunskap upp. En intervju ses som ett samspel 

där utbyte av åsikter och uppfattningar förekommer mellan intervjuaren och respondenten. 

Informanternas beskrivningar av deras vardagserfarenheter ser vi som viktiga i vår studie 

samtidigt som vi har vårt syfte i åtanke. Syftet med denna metod är att man som intervjuare 

ska identifiera samt upptäcka informanternas uppfattningar kring ett fenomen, i vårt fall 

mångfald.  

Patel & Davidson (2003) nämner att när man utför en kvalitativ intervju så behöver man inte 

följa en viss strukturering när man ställer sina frågor, utan man kan ställa frågorna när det 

passar. Man kan använda sig av öppna frågor som gör att informanterna lätt kan berätta öppet 

om vad han/hon anser och att det sedan flyter på naturligt. Genom att använda sig av öppna 

frågor så influerar man inte respondenterna i deras svar. Det är viktigt att man får sina 

informanter att känna sig avslappnade under själva intervjun så att de inte blir alltför nervösa. 

Som vi nämnt innan så är det viktigt att man ger informanterna utrymmer till att få svara med 

egna ord och att samtalet på något sätt leds av informanten. Vi har tagit del av detta när vi 

utfört våra intervjuer och vi anser att detta är viktiga saker att ha i åtanke när man utför en 

kvalitativ intervju. Vi anser att det är en fördel att använda sig av intervjuer då båda parterna 

är närvarande och det skapar en direkt kontakt till det man undersöker. Som intervjuare är det 

viktigt att man lyssnar och visar intresse för vad informanten säger. Vi har inlett våra 

intervjuer med enklare frågor för att skapa en positiv stämmning. Dessa lättare samtal kan t ex 

handla om informanternas arbetsuppgifter inom skolverksamheten, hur länge de har arbetat 

som lärare, om de trivs att arbeta på nuvarande arbetsplats. Detta kan få informanterna att se 

själva intervjun mer som ett samtal och det var vår avsikt. Under intervjuerna gav vi våra 
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informanter tid till långa pauser, utrymme till att svara med egna ord och berätta hur de 

uppfattar fenomenet mångfald. Vi har inte använt oss av några ledande frågor för att inte leda 

in informanterna på det spår vi ville, utan vi har använt oss av öppna frågor för att få en 

djupare förståelse kring deras erfarenheter.  

Vi har konstruerat våra intervjufrågor innan vi besökt verksamheten och genomfört 

intervjuerna. Vi har noga övervägt våra frågor och formulerat dem på så sätt att de inte ska 

påverka respondenterna när de intervjuas. Vi valde att skicka ut frågeformuläret till samtliga 

informanter så att de skulle ha god tid på sig att förbereda sig samt vara insatta i ämnet.  Våra 

intervjufrågor har använts som underlag under själva intervjuerna som en mall och vi har då 

ställt frågorna i den ordning som passat bäst under intervjuens gång. Trost (2005) anser att det 

är viktigt att informera informanterna om vad intervjun kommer att behandla så att man får ett 

samtycke från deras sida. Informationen som man ger ut till sina respondenter ska beskriva 

vilket ämne som ligger till grund för intervjun. Det är viktigt att man inte ger ut för mycket 

information för att inte styra sina informanter i en särskild riktning. 

5.2  Undersökningsgrupp 

När man planerar att använda sig av en kvalitativ metod måste man ha vissa saker i åtanke 

samt planera och söka informanter i god tid. Intervjuer kan för många ses som något negativt 

och då måste man som intervjuare tänka på detta. För många kan det kännas obekvämt att bli 

intervjuad även att de tackat ja och då gäller det att man får sina respondenter att slappna av 

och se intervjun som ett intressant samtal istället. Vår undersökningsgrupp består av sex 

högstadielärare som arbetar inom en mångkulturell verksamhet. Vi uppfattar det som att våra 

informanter inte har känt sig obekväma under intervjuerna, vilket har bidragit till trevliga och 

intressanta intervjuer.  

Våra sex informanter kontaktades och fick en förfrågan om en intervju. Vi gick sedan ut i 

skolan för att presentera oss och informera samt boka in tider för intervjuerna. Vi skickade 

sedan ut ett underlag av öppna frågor inför intervjuerna så att informanterna skulle få tid att 

förbereda sig. Våra informanter består av två lärare från arbetslag A, två från arbetslag B, 

samt två från arbetslag C. Karin har jobbat i verksamheten i tio år och hon är engelska och 

idrottslärare. Susanne har jobbat i 8 år och hon är historia och svenska lärare. Magnus har 

jobbat i 2,5 år som fysik och matematiklärare. Peter har jobbat inom verksamheten i 2 år som 

historia och svenska lärare. Oskar har jobbat i 22 år som biologi och kemi lärare och slutligen 

Emir har jobbat i 3 år som personlig assistent, men han är i grund och botten historia och 

religions lärare.  

5.3  Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer nämner att man ansvarar för nödvändiga tillstånd 

samt godkännande från respondentens sida. Detta krävs när man ska utföra en undersökning 

enligt svensk lagstiftning. Patel & Davidsson (2003) påpekar att innan intervjuerna äger rum 

så måste informanterna ha kännedom om sin egen roll i själva undersökningen samt hur 

informantens bidrag kommer att användas. Denna information fick våra informanter ta del av 

via frågeformuläret som vi skickade ut innan intervjuerna. När vi var ute i verksamheten 

informerade vi dem ytterligare en gång om vårt ämne samt att all information som vi samlar 

in kommer att behandlas konfidentiellt. Vi förklarade även att intervjuerna kommer att ligga 

till grund för vår studie, vilket innebar att vi spelade in alla intervjuer av praktiska skäl. 

Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer påpekar vikten av att undersökningen ska bedrivas 

enligt god forskningssed, vilket innebär att informanter som deltar i en undersökning måste 
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informeras på rätt sätt, samt att alla uppgifter man erhåller skyddar deras integritet. Vi 

kommer inte att namge skolan eller våra informanter i vår studie, då vi gått ut med att det 

kommer vara anonymt.  Vi kommer då att ge alla informanter pseudonymer och hädan efter 

kommer vi referera till följande namn: Karin, Susanne, Magnus, Peter, Oskar och Emir. 

5.4  Databearbetning 

Vi använder oss av både primära samt sekundära källor i vår studie. De primära källorna 

innehåller informanternas svar från alla intervjuer och de sekundära källorna är tidigare 

forskning samt avhandlingar inom ämnet. Vi har transkriberat intervjuerna som är på 49 sidor 

sammanlagt. Dessa intervjuer är ordagrant nedskriva och varje intervju varar mellan 40-50 

minuter.  

När man använder sig av en kvalitativ metod ska man läsa igenom sitt resultat flera gånger, 

först sakta och intensivt och sedan snabbare. Detta ska man göra för att kunna urskilja 

mönster i sitt material. Dessa mönster kommer sedan att utgöra kategorier (Patel & 

Davidsson, 2003). Detta innebär att informanterna kanske har svarat liknande på en fråga och 

utifrån det kan man då skapa en kategori. Hartman (2004) framhåller att när man kategoriserar 

på detta sätt så innebär det klassifikation, vilket betyder att de begrepp som handlar om 

samma sak parar man ihop under en och samma kategori. Detta är vad vi kommer att göra när 

vårt resultat kommer att presenteras. Vi kommer att granska våra transkriberingar för att se 

om vi hittar ett mönster bland informanternas svar och utifrån det skapa kategorier. 

5.5   Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att undersöka en mångkulturell skola inom Småland. 

Detta arbete kommer att utgå ifrån enbart ett lärarperspektiv och därför kommer 

elevperspektivet inte ta del av studien. Vi har valt att begränsa oss till sex behöriga 

högstadielärare inom en mångkulturell skola. Vårt enda krav är att informanterna ska vara 

behöriga, då obehöriga lärare många gånger saknar viss pedagogisk kompetens. Vi har inte 

tagit hänsyn till lärarnas kön, ålder, arbetslivserfarenhet och bakgrund när vi valt informanter, 

då vi anser att det inte är relevant för vår studie. Studiens fokus ligger på att granska hur man 

som pedagog ser på och använder sig av fenomenet mångfald.  

 

5.6  Validitet 
 

Det som var avsett att undersökas i denna studie har genomförts med hjälp av tidigare 

forskning samt intervjuerna. Trost (2005) anser att validiteten stärks när fler än en intervjuare 

är närvarande vid genomförandet av intervjuerna. Han menar på att om man är fler som 

intervjuar så minskar möjligheten till en egen tolkning av respondentens svar. Risken med en 

som intervjuar kan bidra till att intervjuaren uppfattar och tolkar svaren utifrån egna 

synvinklar Har man däremot fler som närvarar under en intervju så minskar risken att 

personliga uppfattningar bildas. Som intervjuare anser vi att det är viktigt att ha någon vid sin 

sida som man kan reflekta med och undvika missuppfattningar.  

 

5.7 Reliabilitet  
 

Föreliggande studie har en hög tillförlitlighet då författarna har använt sig av intervjuer som 

som har spelats in och transkriberats. Intervjuerna har genomförts av öppna frågor vilket har 

bidragit till att respondenten fritt har kunnat styra samtalet. Detta har medfört att svaren blir 
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mer pålitliga och detta stärker studiens reliabilitet. När respondenten får den friheten så blir 

svaren mer sanna än om man hade använt sig av ledande frågor som blir styrande.  

Kvale (1997) talar om reliabiliteten som något som diskuteras i relation till ledande frågor där 

man oavsiktigligt kan inverka på svaren. Ledande frågor kan medföra en risk som gör att 

respondenten svarar det man vill höra. Vår studies resultat är baserat på intervjuerna och 

därför har valet av öppna frågor prioriterats för att få en hög reliabilitet.  

 

5.8  Metod diskussion 

 
För att kunna fullfölja studiens syfte har intervjuer legat till grund för resultatet. Intervjuer 

valdes för att kunna ge ett mer givande och pålitligt resultat.  

 
Samtal är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra – de 

ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta deras 

erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i (Kvale, 1997).  

 

Intervjuer kan utföras på olika sätt och behöver inte alltid vara givande för resultat. 

Författarna till denna studie har därför valt att spela in intervjuerna digitalt för att få en ökad 

pålitlighet samt minska risken för misstolkning. Dock kan resultatet påverkas av att 

respondenten blir nervös för att intervjuen spelas in. Detta kan medföra att respondentens svar 

påverkar resultatets reliabilitet. En fördel med att genomföra intervjuer som spelas in är att 

författarna ges möjlighet att återgå till intervjuerna och lyssna noggrant i efterhand. Man kan 

även uppfatta om respondenten verkar tveksam eller ändrar tonläge under samtalet.   

 

Författarna är medvetna om varför valet av att genomföra intervjuerna skrifligt uteslutits. Vi 

anser att tolkningsmöjligheten ökar på ett negativt sätt när man för anteckningar av 

respondentens svar. Studiens reliabilitet påverkas eftersom risken finns att intervjuarna skapar 

personliga tolkningar vid genomförandet av anteckningarna. Ännu en risk med att föra 

anteckningar under en intervju är att viktig information som ges av respondenten kan falla 

bort. Skrifliga intervjuer kan skapa en sämre atmosfär på grund av att intervjuaren tappar 

ögonkontakt då denne flitigt måste föra anteckningar.  
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6 RESULTAT 

 

I följande avsnitt kommer 6 antal kategorier att redovisas. Vi kommer lyfta fram resultaten 

från intervjuerna som kommer att presenteras i form av direkta citat hämtat från 

transkriberingen. Kategorierna kommer att återspegla informanternas uppfattningar och 

åsikter kring fenomenet mångfald.  

 

6.1 Skolan ur pedagogernas synvinkel  
 

Pedagogerna delade med sig av deras syn på skolan under intervjuerna. Nedan följer deras 

uppfattningar. 

 

När läraren Susanne reflekterar över hur det är att arbeta inom den mångkulturella skolan så 

är inte hennes första tankar direkt att det är något annorlunda än att arbeta på någon annan 

skola. Hon tycker att det är som på vilken skola som helst, då alla elever har olika behov. Hon 

ser möjligheter med att arbeta som dem gör på denna skola, då lärarna samarbetar kring 

eleverna. På något sätt tvingas man till att arbeta i lag och tänka till som lärare och hitta nya 

möjligheter för att bemöta elevernas behov. Läraren Emir anser att skolan är en trevlig skola 

han arbetar inom som är öppen för alla oavsett etnicitet. Arbetsklimatet inom arbetslagen är 

positivt vilket bidrar till att det återspeglas bland eleverna. Däremot upplever läraren Oskar att 

det är lite speciellt att arbeta inom en mångkulturella skolan då det är ett antal elever som 

kommer från andra länder. Han har tidigare erfarenheter av att arbeta med elever med olika 

etniciteter. Elever med skiftande social bakgrund och olika traditioner ser han som något  

intressant, men samtidigt som en stor utmaning.  

 
Jag tycker att denna skola är bra för eleverna. Vi har en kunnig personal som på grund av 

tradition har lärt sig möta eleverna med det dem har med sig och tillför. Det förs mycket trevligt 

mellan lärare och elever och jag upplever det också att vi gör det rätt så trevligt (Oskar). 

 
Läraren Peter ger också en positiv bild av hur han upplever skolan. När han fick förfrågan om 

att arbeta på skolan så berättar han att det inte tog mer än fem minuter innan han hade tagit ett 

beslut och tackat ja till tjänsten. Han nämnde den positiva stämningen som han 

uppmärksammade ute på skolan och att skolan är mångkulturell är bara en fördel då han 

tycker det är roligt med flera olika nationaliteter. Läraren Magnus var själv en som hade lite 

fördomar innan han började arbeta på skolan. Han trodde att alla på skolan hade en 

invandrarbakgrund och detta såg han som jobbigt, men dessa fördomar kom att ändras rätt 

snart. 

 
Det har varit mer värme, mer personligt att jobba här. Det är väl en 40 % elever med 

invandrarbakgrund och som jag tycker gör det mer personligt och man känner värme när man 

pratar (Magnus).  

 

6.1.1 Skolan ur ett allmänt perspektiv 

 
Informanterna tar del och beskriver hur dem anser att deras skola uppfattas av elever, 

föräldrar samt av övriga invånare i samhället. 

  

Läraren Karin anser att eleverna uppfattar skolan som en positiv och lärorik plats. Eleverna 

bekräftar detta i sitt bemötande och sitt engagemang under skolvardagen. Tidigare har många 
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elever valt andra skolor i första hand, men under de senare åren har allt fler elever valt att 

stanna kvar på skolan. Karin ser detta som något positivt och hon menar på att det måste 

finnas goda anledningar till att eleverna väljer att stanna kvar. Detta visar på att pedagogerna 

och skolan gör ett gott arbete.  
 

För att tidigare, bara för något år sen eller två, så var det många som flydde till andra skolor där 

dem ville testa något nytt eller att maten kanske var bättre. Nu väljer dem flesta att stanna kvar 

så att på något sätt är dem nog nöjda eller kanske har dem insett att det där grönare gräset på 

andra sidan inte var så grönt. Många elever har syskon eller kompisar som rekommenderar att 

stanna kvar här på vår skola (Karin). 

 

Magnus nämner också att det är allt färre elever som söker sig bort från skolan och håller med 

Karin om att de som pedagoger måste ha gjort något bra då eleverna väljer deras skola. 

Läraren Peter uppfattar att skolan har ett väldigt gott rykte bland eleverna. Det är sällan deras 

elever byter skola under pågående termin. Läraren Magnus instämmer med både Karin och 

Peter i att eleverna har en positiv bild av skolan och dem ser det som en bra miljö att vistas i. 

Läraren Susanne anser att eleverna ser det som ganska naturligt att gå på en mångkulturell 

skola. Hon menar på att dem är vana att gå i blandade klasser med så olika kulturer sedan de 

var små vilket gör att eleverna inte ser den skillnaden som den övriga befolkningen gör. 

Läraren Emir anser som Susanne att eleverna inte tänker på alla kulturer som råder i skolan. 

 
Dem här eleverna tänker inte att ”vi är en mångkulturell skola”, utan det är bara naturligt för 

dem. Att denna skola uppfattas som mångkulturell är ju att det kommer utifrån och andra tänker 

”den där skolan har många elever från det landet”. Men vi pedagoger som arbetar här tänker att 

vi är en vanlig grundskola med många olika elever (Emir).  

 

När det gäller föräldrarnas syn på skolan så upplever Karin att många i området är väldigt 

tacksamma för att deras barn får gå i skolan och för att lärarna tar väl hand om dem. På så sätt 

har föräldrarna aldrig några invändningar när det gäller hur skolan bemöter och behandlar sina 

elever. Hon anser även att föräldrar med utländsk bakgrund vill vara mer engagerade i skolans 

verksamhet och ta del av skolan, men språket kan många gånger vara ett hinder för dem vilket 

medför att föräldrarna tar avstånd från skolaktiviteter.  

 
..det är möjligt att dem skulle vilja vara mer kritiska eller mer engagerade, men dem känner att 

språket brister, tar emot, tvyärr (Karin).  

 

Emir anser att föräldrarnas syn på verksamheten inte skiljer sig så mycket från elevernas, utan 

föräldrarna visar sig vara nöjda med skolans arbete. Han menar att föräldrarna 

uppmärksammar och ser skolan som mångkulturell till skillnad från eleverna som uppfattar 

det som natuligt eftersom det är en del av deras vardag.  

 
..är man med i smeten så tänker man inte på hur det ser ut än när man pratar om det som förälder 

(Emir). 

 

Både Susanne och Oskar anser att skolan har fått positiv feedback från föräldrarna. Eftersom 

föräldrarna har valt att låta sina elever gå på deras skola så uppfattar pedagogerna det som att 

skolan utför ett bra arbete. När Peter resonerade kring föräldrarnas insyn på verksamheten så 

har inte han upplevt något negativt under sin tid på skolan. Han tror att mycket hänger på det 

goda samarbetet som förkommer bland lärarkåren. Peter talar om de lärare som har arbetat på 

skolan i cirka 20 år och hur dessa lärare delat med sig av sina erfarenheter kring arbetet i en 

mångkulturell skola. Detta innebär att nya lärare fostras in i tänket på ett positivt sätt av 

tidigare lärare.  
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Karin upplever i övrigt att den övriga befolkningen i statsdelen upplever skolan som en bra 

och lärorik skola med en kunnig lärarstyrka. Därför väljer många föräldrar i området denna 

skola. Susanne däremot anser att samhällets syn på skolverksamheten kan skapa fördomar 

bland befolkningen.  

 
..jaha jobbar du på den skolan? Den är ganska jobbig, va? Detta brukar man höra eller: Ni har 

väl mycket olika kulturer och ni har väl det svårt? (Susanne). 

 

Ytterligare påpekar hon att det inte bara är samhällets fördomar kring skolan som man möter 

utan även andra kollegor på andra skolor. Man har stött på negativa reaktioner berättar hon.  

 
Men gud vad tufft ni har det på den skolan! Så skulle man aldrig säga om man kanske jobbade 

på en annan skola, men man kan ha lika tufft på den skolan fast på andra sätt (Susanne). 

 

Susanne upplever att dessa reaktioner beror på den kulturella blandningen som råder i skolan. 

Många associerar invandrare med problem och detta medför att fördomar bildas. Susanne 

anser att detta är oerhört negativt och menar att problem kan vem som helst skapa, oavsett 

etnicitet eller bakgrund.  

 
..det är väl alltid så, när man inte känner till någon sak, det är väl då man har frågor egentligen 

och förutfattade meningar (Susanne). 

 

Magnus nämner att befolkningen från andra områden talar om skolan som ”den där 

invandrarskolan” och dem tror att det förekommer mycket problem och oroligheter i skolan. 

Detta anser han är upprörande eftersom läget på skolan inte alls ser ut på det sättet. Personer 

med fördomar kring mångkulturella skolor borde komma ut hit och bilda sin egen uppfattning 

och uppleva miljön. Magnus tror att om människor skulle ta sin tid att gör det så kanske 

rykten som förekommer skulle tyna bort. Peter talar också om rykten som började för många 

år sedan och han anser att skolan samt eleverna har arbetat hårt för att förebygga detta.  

  

6.2 Definition av mångfald 

Nedan följer en sammanfattning om hur informanterna ser på begreppet mångfald. Det 

presenteras i direkta citat hämtade ur transkriberingen.  

Första svaret man vill ge är ju det kulturella, den kulturella blandningen som vi har här. Det är ju 

så man tänker i alla fall. Att komma från alla möjliga delar av världen och samlas i en enda stor 

gryta. Det det ser ju vi i alla fall som positivt. Det kanske inte alla gör som inte har upplevt det 

men vi skulle inte vilja vara utan den som vissa skolor som inte har inslag av olika kulturer utan 

nästan alla är uteslutande svenskar (Karin). 

Det är väl olikheter kan jag tänka mig. Att det finns många olika personer och personligheter. 

Men givetvis finns ju också att det är olika kulturer, men det skiftar idag egentligen, sett att se på 

saker och ting skiftar ju från varje familj idag. Nu ser varje familj väldigt olika ut. Hur dem bor, 

hur dem lever, separerade, nya konstellationer. Så det är ju också en mångfald. Det är så olika, 

men jag tror det är olikheter (Susanne). 

Mångfald är ju att man från olika kulturer kan träffas, arbeta tillsammans och bara ha respekt för 

varandras bakgrunder. Så att om du kommer från ett muslimskt land så ska du kunna ha repsekt 

för någon som kanske är svensk och att vi har våra jultraditioner och det kanske inte du har och 

tvärtom. Den som har svensk bakgrund måste ha respekt för dem som har muslimsk bakgrund 

och att dem inte firar jul, inte ifrågasätta det utan man kan, aha, hur gör ni då? Så att dem 

verkligen lyssnar, är lyhörda hur andra gör och vad dem har för bakgrund och hur det fungerar 

egentligen (Magnus). 
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Mångfald det är ju pluralism egentligen. För mig är det ju dels olika nationaliteter och då får vi 

genast en massa olika kulturer, det är ju definitivt en mångfald. Men i mångfald är ju också 

tankar, ideer, sätt att vara på, sätt att uttrycka sig på, olika subkulturer som bildas i större 

grupper av kulturer, det är mångfald. Allting som inte är i likriktning, det är mångfald för mig. 

Så det behöver inte vara att vi har fyra, fem, tjugo, trettio eller femtio olika nationaliteter på en 

skola, det räcker inte för att säga att det är mångfald utan det måste finnas kulturer i dem här 

kulturerna, det måste finnas tankar, idéer osv. Då blir det en mångfald. Det blir ett pluralistiskt 

samhälle, det är mångfald för mig (Peter). 

Egentligen upplever jag det nog som en liten politisk term i mångt och mycket. Jag är ju biolog 

och är rätt så medveten om människors olikheter och det är om man frågar människor rätt upp 

och ner så tror jag man oftast kopplar det till olika etniciteter. För mig är det mycket vidare 

begrepp, det handlar om en vid syn om att alla människor liksom får ta sin plats och som det står 

i läroplanen, alla har rätt att utvecklas efter sin förmåga. Där kommer ju skolan in då i den 

formen att den ska vara kompensatorisk (Oskar). 

 

Mångfald för mig, folk, då tänker jag alltid på folk med etniska och sociala bakgrunder som är 

och bor ihop. Så ser jag på mångfald om man tänker på folket (Emir). 

 

Majoriteten av våra informanter ansåg att begreppet mångfald är ett brett begrepp som är svårt 

att definiera. Informanterna talade om att mångfald står för oerhört mycket exempelvis 

olikheter, blandning av kön, klass, ålder, etnicitet, kulturer etc. Informanterna talade om dessa 

olikheter som förekommer samt betade läraren Susanne av begreppet ytterligare när hon 

talade om familjen i sig och hur olika familjerna kan se ut idag.  Läraren Peter använde ordet 

pluralism när han beskrev mångfald. Där talar han om de olika sätten att vara på, uttrycka sig 

på, tankar, idéer etc.  Han ser mångfalden som något omedvetet som finns överallt idag. 

Begreppet är väldigt brett och detta påpekade lärarna, men vi tyckte oss endå se en egen 

avgränsning kring begreppet. Informanternas tolkning av begreppet mångfald relaterades i 

större drag till etnicitet. Som Karin tidigare nämner så kopplade hon begreppet mångfald 

direkt till kulturer och de kulturella skillnader som råder på skolan. Emir definierar också 

mångfald med etnicitet och tänker på folk med olika bakgrunder. Avslutningsvis kan man 

säga att pedagogerna har ett gemensamt synsätt kring hur de ser på begreppet mångfald. 

Pedagogerna ser mångfald som något positivt och påpekar att det kanske inte andra gör som 

inte upplever detta. Dem skulle inte vilja vara utan denna mångfald till skillnad från vissa 

skolor som inte har inslag av olika kulturer utan nästan alla uteslutande är svenska elever.     

 

 

6.3 Främjandet av mångfalden i skolan  

 
Följande kategori kommer att presentera pedagogernas reflektioner om mångfald och hur de 

tar tillvara på det i undervisningen.   

 

Karin har en positiv inställning till mångfald och hon anser att det är viktigt att använda sig av 

elevers kunskaper samt tidigare erfarenheter i undervisningen oavett ämne. Man ska som 

pedagog på något sätt försöka ta tillvara på dessa kunskaper så att inte eleverna sitter inne 

med bra erfarenheter som andra inte får ta del av. Hon säger att det råder en mångfald på 

skolan, men trots den positiva inställningen så berättar hon att det är varierande i hur mycket 

de faktiskt tar tillvara på mångfalden. Hon tycker att skolan skulle kunna göra mycket mer för 

att främja mångfalden. Karin nämner även att man kan känna en rädsla över hur man ska 

bemöta mångfalden i undervisningen. 
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..sen tror jag man är lite rädd också för att det blir utpekande, så att bara för att du är från 

somalia så måste ni visa på det ni gör där (Karin). 

 

Karin berättar om en FN dag som sker en gång om året där en del av eleverna på skolan får 

vara med och smaka på olika maträtter från olika länder. Denna dag anordnas av en 

förberedelse klass som finns på skolan där föräldrarna till dessa elever tar med sig mat från 

deras kulturer och på så sätt får man en insyn i varandras vardag. Detta ses som ett stort 

koncept där man synliggör elevers olika erfarenheter och kulturella bakgrunder. Karin 

påpekar dock att detta är något som borde ske kontinuerligt och fler sådana koncept borde 

genomsyra verksamheten. Det räcker inte med en dag om året för att uppmärksamma alla 

kulturer  som råder på skolan utan mer tid till detta bör avsättas även i själva undervisningen.  

 
Egentligen skulle jag i idrotten kunna plocka upp lite olika danser som kommer från olika 

kulturer, till exempel så skulle jag kunna använda vissa sporter som kommer från olika länder 

där ursprunget är därifrån eller som vi kanske inte alls har provat här (Karin).  

 

Karin är medveten om att hon kan använda sig av olika slags danser i sin undervisningen, men 

känner att hon inte gör det så mycket som hon kanske borde för att främja alls kulturella 

bakgrunder. Även läraren Peter nämner FN dagen som något som visar på att mångfalden 

främjas till viss mån. När det gäller att integrera elevers tidigare erfarenheter i sina ämnen ser 

han det som en svårighet.  

 
Det ger ju en viss svårighet att individanpassa, eller nationalitetsanpassa, som det egentligen är. 

Det är ju olika nationaliteter som kommer, får vi inte glömma. Nationalitetsanpassa 

undervisningen blir väldigt svårt, men vi har ju den förmånen i Sverige att vi har hemspråk och 

modersmåls lärare som kan stödja detta och behåller sitt eget språk (Peter). 

 

 

Emir tycker inte att mångfalden tas tillvara som den borde av pedagogerna på skolan. Han 

påpekar att det finns 40 olika nationaliteter på skolan och att ingen annan skola i kommunen 

har denna kulturella blandning. Därför nämner även Emir att FN dagen inte är tillräcklig när 

det gäller att främja elevernas tidigare kunskaper.  

 
 Det är den enda gången man får se att vi har olika nationaliteter (Emir).  

 

Oskar upplever att lärarkåren ser mångfalden som en tillgång men oftast i grunden så 

upplever man det nog som ett problem som man försöker överbrygga. 

 
..och det kanske är så det måste vara för att det måste man sträva efter, att alla ska vara vidsynta 

och accepterande. Det är ju det jobbet vi lägger ner och syftar till rätt så tidigt (Oskar). 

 

Bortsett från de andra pedagogerna så anser Oskar att det inte är väsentligt att ha en inblick i 

kulturerna som hans elever har med sig in i klassrummet. Han talar emot sina kollegor och 

anser att det är precis tvärtom och att det istället är viktigare att tänka bort etnicitet etc. Oskar 

menar att i vissa lägen är det bättre att bara vara objektiv och bortse från mångfalden och 

istället hålla sig till allmän mänsklig fakta.  
 

Magnus håller med sin kollegor när det gäller att skolan inte nyttjar elevers tidigare kunskaper 

fullt ut. Han menar också på att en dag om året inte räcker utan tycker att det ska finnas ett 

samarbeta mellan ämneslärarna så att man kan skapa olika arbetsområden där mångfalden 

främjas. Ytterligare nämner Magnus att som pedagog måste man få eleverna att förstå att de 

erfarenheter som de har med sig har betydelse för deras inlärning.  
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Man måste kunna få igång eleverna på något sätt, någon typ av förberedelse. Att nu ska vi göra 

det här och detta är en del i vårt arbete. Att man har lite mer inblick i det hela (Magnus). 

 

Susanne har en positiv inställning till främjandet av mångfalden och hon anser att dem på 

skolan tar tillvara på den i sin undervisning. Hon tycker att många av pedagogerna på skolan 

är duktiga på att nyttja elevers bakgrunder. Hon nämner även arbetet som specialpedagogerna 

inom föreberedelseklassen utför. Genom att sedan lyssna på dem och ta tillvara på deras 

kompetens så anser hon att samarbetet mellan pedagogerna blir riktigt bra.   

 
 Vi blir ju duktigare och duktigare ute i klasserna också (Susanne). 

 

Vidare tar Susanne upp hur mångfalden på skolan gynnar samhället. Hon tycker att skolan 

präglar det samhälle som finns utanför skolan i det området man bor. På något sätt finns det 

en länk mellan samhället och skolan.  

 
..vi kan ju se lite vad som försigår i samhället genom att vi ser om det funkar ute i korridorerna 

(Susanne). 

 

 

6.4 Betydelsen av tidigare erfarenheter  

 
När Karin pratar om kulturer och undervisning så anser hon att det är viktigt att pedagoger 

som möter elever med annan etnicitet har en inblick i de olika kulturerna som förekommer. 

Om man har en ytlig kunskap om elevernas traditioner och hur situationen i deras hemländer 

ser ut så anser Karin att en förståelse skapas och detta kan gynna undervisningen. Karin 

nämner även att denna förståelse måste förekomma bland eleverna också för att skapa en 

acceptans för alla kulturer som finns.  

 
..det är ju det här med förståelsen. Den tror jag är a och o att man självklart ska ställa höga krav 

på alla elever men man måste ju tänka ett steg längre och tänka på vad dem har för bakgrund för 

många, jag menar många kommer ju från krig, flykt etc. Man kanske har sett sin farbror bli 

dödad mitt framför näsan, det är så mycket som vi inte kan förstå och det måste man skapa en 

förståelse för i hur dem beter sig, i hur dem presterar i skolan. Det kan vara en omöjlighet för 

dem att anama allt vi säger att dem ska göra (Karin).  

 

Vidare nämner Karin även att vissa elever kanske aldrig suttit på en skolbänk tidigare och 

kommer hit som 14 åring och får ett par år på förberedelseklass och där ska man formas precis 

som vi med penna, papper, bänk och stol. Sedan ska man följa våra regler. Detta kräver ju 

lång tid innan eleverna faktikst kan vara ute i vanlig klass. Emir håller också med Karin och 

säger att man som pedagog gör ett bättre arbete om man är insatt i sina elevers bakgrunder. 

Han ser dessa olikheter som en tillgång och menar på att man som pedagog blir rikare och ens 

kunskap växer.  

 
..din kunskap växer om olika kulturer och då vet du bättre hur du ska handskas med problem 

som uppkommer (Emir).  

 

Oskar berättar att han försöker inkludera eleverna när det passar i undervisningen. Trots att 

han inte försöker ser eleverna utifrån deras bakgrund utan vara mer objektiv, så anser han att 

deras tidigare egenskaper kan vara givande och värdefulla ur ett undervisningsperspektiv.  

 
Jag har ju elever som har erfarenheter sen sin barndom av till exempel, om vi säger biologi, av 

olika naturtyper som vi läser om som våra elever som är födda här bara sett på tv. De har ju 

aldrig riktigt känt hur dant det känns att vara i en öken under den varma vinden och sådär, hur 
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torrt det kan kännas i huden men det har ju dem andra eleverna som kanske kommer från 

Somalia eller så. Så visst kan man utnyttja det här och det är kul om de vill berätta (Oskar).  
 

Att ta tillvara på elevers erfarenheter är något som Peter också anser är viktigt. När en 

pedagog har en insyn i elevens bakgrund så upplever eleven en trygghet och detta gynnar 

kontakten.  Peter betonar ytterligare att det upplevs som positivt från elevens sida om 

pedagogen känner till lite om ens hemland, vad som hänt etc. Magnus ser också detta som 

viktigt för då kan man använda det i undervisningen.  

 
Nu mera ska vi gå mer på förmågor hos eleverna och inte bara ha målen där dem ska nå det här 

och det där. Dem ska nu ha en viss förmåga och då kan man se det mycket mer i tema arbete mot 

en viss kultur, där tror jag att man kan se förmågan mer. Man jämför det med den här kulturen 

och med ens egen kultur och skriver utifrån det (Magnus). 

 

En aspekt som Magnus belyser är att man som pedagog inte vill kränka någon elev oavsiktligt 

och då är det bra att man har bra kunskap om elevgruppen och deras bakgrunder.  

 

 

6.5 Pedagogernas dilemman kring mångfald 

 

Magnus talar om tidsbristen som alla pedagoger kan känna igen sig i. Denna tidsbrist kan vara 

en av anledningarna till att pedagoger ute i verksamheten inte främjar mångfalden. Som han 

tidigare nämnt så krävs det ett samarbete mellan ämneslärare när det gäller att integrera 

elever. Då är man inne på lärarnas tid om hur de ska planera arbetsområdet samt vad det är 

man vill ha ut av det etc. Detta innebär att det blir väldigt tidskrävande för pedagogerna då de 

samtidigt ska planera sin egen undervisning samt sköta all dokumentation som läraryrket 

medför. Karin känner igen sig i den tidsbristen som Magnus nämner. Hon påpekar att det 

finns en viss omedveten stress om att man ska nå målen och därför kan det många gånger vara 

så att man utesluter att integrera något nytt i sin undervisning. Man blir lätt fast vid samma 

rutiner på grund av tidsramarna. Man blir lätt begränsad och oavsett om man anser att elevers 

tidigare kunskaper är viktiga så kan det bli så att man väljer att inte integrera det i sin 

undervisning. Även Oskar instämmer att det blir en resursbrist då tiden och orken inte är 

tillräcklig. Peter är inne på samma spår som Karin. Han säger att han inte har integrerat 

elevers tidigare kunskaper på något strukturerat sätt då det centrala innehållen är dokument 

som man måste följa vilket ibland kan medföra en viss stress. Peter nämner att i den förra 

läroplanen så fanns utrymmet att planera och strukturera sin undervisning på ett annat sätt. 

 
..så de utvikningarna som man kunde göra tidigare dem är inte lika välkomnande i nya 

läroplanen vill jag påstå så som det var tidigare. Men självklart om vi har en skrivuppgift i 

svenska så är det inga beskymmer att skriva utifrån någonting som har hänt dig, eller att skriva 

utifrån vad din farmor kankse har upplevt i någon situation. Det går ju alltid att forma och skapa 

en uppgift där man tar tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper (Peter). 

   

Emir tycker att olika kulturer ses som en utmaning men det är inget som är omöjligt att 

handskas med. Han tar upp ordet okunskap när han talar om intergrering av mångfald. Där 

pedagoger påpekat att arbetet med många kulturer är påfrestande och förknippas med 

problem. Han anser att det räcker med att en pedagog yttrar sig negativt och då kan 2-3 andra 

pedagoger på samma skola börja tänka i samma banor. Det är så fördomar och negativa 

inställningar skapas vilket kan medföra att det blir svårare att anpassa undervisningen efter 

skolans situation. Anledningen till att fördomar skapas har att göra med att pedagoger inte kan 

hantera liknande problem på sin egen skola vilket resulterar i att när en skola har flera olika 
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kulturer så förknippas det oftast med problem. Som tidigare nämnt så anser Emir att okunskap 

ligger till grund för detta tankesätt.  

 
Vi har haft tur att vi har så många olika nationaliteter. För vi lär oss mycket av det, det gör vi. 

Och dem som inte har kommit i kontakt med olika nationaliteter så mycket ser det mer som en 

utmaning och ett problem. Därför ställs det ibland dumma frågor (Emir). 

 

Magnus kan i vissa situationer känna att språket blir ett hinder i mötet med mångfalden. Han 

anser att att som pedagog så måste man tänka på språket och vilka ord man väljer att använda. 

En del pedagoger kan använda ett för svårt språk och det medför att det blir svårare att nå ut 

till alla elever.  

 

6.6 Kontakt med anhöriga 

 

Bland informanterna var det viktigt med föräldrarsamverkan på skolan. Nedan presenteras 

deras syn på betydelsen av kontakten med föräldrarna. 

 

Emir påpekar hur viktigt föräldrarsamverkan är och inte bara på denna skolan utan i övriga 

skolor också. Han anser att föräldrar måste engagera sig i sitt barns skolgång. De måste på 

något sätt vara aktiva och själva kontakta skolan om det är något vilket han upplever inte är 

fallet på skolan. Orsaker till detta kan handla om att föräldrarna inte bryr sig, att dem inte 

pratar med sina barn efter föräldrarmöten eller när barnen kommer hem från skolan. Han 

belyser att detta berör alla föräldrar oavsett etnicitet.  

 
..vad det gäller invandrarföräldrar så tror jag det är språket. De vågar kanske inte ringa till 

skolan och väldigt många gånger har det hänt att föräldrar inte har ringt och sjukanmält sina barn 

för att de tycker det är jobbigt (Emir). 

 

Något som kan förbättra kontakten mellan hemmet och skolan enligt pedagogerna är att 

veckobreven som skickas ut varje vecka, borde med hjälp av modersmålslärarna skrivas 

översättas på fler språk. Detta kan göra att föräldrar som har svårt för svenska språket kan ta 

del av skolinformationen och detta kan göra dem mer delaktiga i skolverksamheten. Karin tar 

även upp veckobreven och menar på att det vore positivt och självklart en fördel om man 

kunde få de översatta på fler språk men tvyärr finns inte den tjänsten.  Susanne håller med 

sina kollegor om hur viktigt det är att ha föräldrarna engagerade. Hon menar även att det 

gäller att bygga upp en bra relation tidigt så det blir mer naturligt. 

 
..oavsett hur gamla barnen blir så har du en bra samverkan med föräldrarna så fixar du barnet. 

Tappar man föräldren så har du svårt att nå barnet. Så är det bara. Men det är ju svårt ibland, inte 

alltid språkligt svårt utan för att tiden inte alltid finns hos föräldrarna och i den här åldern så går 

inte alltid elever hem och berättar om sin skoldag och då blir det ett glapp mellan skola och 

hemmet (Susanne). 

 

Peter betonar ytterligare vikten av en god samverkan med föräldrarna. Han anser att 

relationen till föräldrarna är a och o om man ska lyckas i skolan. Han menar även på att om 

man inte har föräldrarna med sig så kan triangulerings problem uppstå.  

 
Det är när ett barn liksom hamnar mellan olika regler. Tänk oss en mamma och en pappa som är 

skilda, då har mamma ett förhållande till barnet och sen ska barnet hem till pappan och då blir 

det ett nytt förhållningssätt och sen ska barnet till skolan och då blir det ett tredje 

förhållningssätt. Och det blir för barnet som inte har det abstrakta tänket ett problem. Dem vet 

inte riktigt vad dem ska ta med sig hit och då blir det konflikter och osäkerhet. Därför är det 
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viktigt att man hela tiden får föräldrarna med sig så att skola och hem har samma 

förhållningssätt mot barnet (Peter). 

 

Oskar talar om värdet av att ha en rak och tydlig kommunikation mellan skolan och hemmen. 

Det anser han är givet för att undvika att problem ska uppstå. Man ska tänka på att eleven 

känner en trygghet när det finns en god relation mellan skolan och hemmet, 

 
Vi ska ju dra åt samma håll och hjälpas åt, det är ju elevernas bästa som man ska nå (Oskar). 

 

Karin talar om att man måste undvika att föra en monolog och menar på att det måste finnas 

en dialog med hemmet för att allt ska fungera för eleven.  

 

Pedagogerna berättar att när dem är i kontakt med föräldrar som har en utländsk bakgrund så 

används tolk i dem flesta fallen. Detta gör att ibland så brister mötet med dessa föräldrar 

eftersom för mycket arbete kan krävas kring varje samtal. För ett telefonsamtal kan tolk 

behövas och vid alla fall finns inte det att nyttja. Detta gör att saker kan skjutas upp och kräva 

mer tid. Men oavsett arbetet som behövs läggas ner vid varje samtal så ses det som värdefullt 

eftersom pedagogerna värdesätter kontakten med föräldrarna vilket gynnar elevens 

läroprocess.  
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7 DISKUSSION 

 

Det här kapitlet kommer presentera de kategorier som resultatet har bestått av och vi kommer 

diskutera det i ett vidare sammanhang. Vi kommer försöka sammanfatta samt beskriva 

mönster vi har upptäckt utifrån våra samtal.  

 

7.1  Samspelet mellan det sociokulturella perspektivet och det 

interkulturella perspektivet 

 

Efter att ha granskat studiens resultat kan vi se att det finns ett samband mellan det sociala 

sampelet och interkulturell undervisning. Lahdenperä (2008) påpekar just betydelsen av hur 

viktigt det är med kommunikationen och om möten som uppstår mellan människor inom det 

interkulturella och det sociokulturella perspektivet. Hon menar på att interaktionsprocessen 

bör existera för att man ska kunna skapa en ömsesidig kontakt mellan elever som har olika 

kulturer. Om man tänker på hur många möten det blir med olika kulturer inom en skola så är 

det då viktigt att dessa individer kan samspela för att tillsammans sedan uppnå målen. 

Viktiga aspekter inom det interkulturella förhållningssättet och det sociokulturella 

perspektivet är just att kommunikation, dialog och diskussion ska kunna föras (ibid).  

Detta kan man återkoppla till den didaktiska triangeln där ett samspel ska ske mellan lärare, 

elev och ämnet. Som vi nämnt innan så avspeglar denna triangel lärarens förhållningssätt när 

det gäller undervisnings- och lärprocesser och den ska på något sätt balansera förhållandet 

mellan de tre punkterna. För att detta samspel ska fungera mellan dessa tre punkter är det 

vitkigt att kommunikationen fungerar (Pettersen, 2008). Kopplar man denna teori till vad 

informanterna sagt så är det viktigt att man som pedagog är lyhörd och att man kan föra 

dialoger med sina elever. På så sätt kan en god relation skapas och pedagogernas öppenhet, 

när det gäller att uppmärksamma elevers tidigare erfarenheter, bidrar till en bättre förståelse 

för hur eleverna fungerar. Detta kan sedan ligga till grund för hur man planerar sin lektion. 

 

Enligt våra informanter så var det viktigt att ha elevers tidigare erfarenheter i åtanke och att då 

kunna vara lyhörd så att man är öppen för att ta in och bemöta elevers bakgrunder. Detta 

bidrar till att kommunikationen och mötet mellan lärare och elev gynnas och man kan föra en 

dialog där eleven känner att läraren ser honom/henne utifrån sin bakgrund. Eleven upplever 

en trygghet när man får en bekräftelse från sina lärare. Detta gynnar deras behov och eleven 

kan uppleva att det är lättare att ta kontakt med läraren. Om man tar till vara på dessa tidigare 

erfarenheter i sin undervisning så kallas det för ett interkulturellt förhållningssätt där man 

främjar elevers kulturella bakgrunder samt mångkulturaliteten. Interkulturell undervisning är 

något som Fredriksson & Wahlström (1997) tar upp och de anser att denna typ av 

undervisning är nödvändig inom en mångkulturell skola. I och med att Sverige idag är oerhört 

månkulturellt så är det viktigt att interkulturell undervisning bedrivs då många människor med 

olika kulturer ständigt möts. Denna typ av undervisning skapar en förståelse samt bredare 

kunskap om andra kulturer som kan råda inom en verksamhet (ibid).  

 

Majoriteten av våra informanter kände dock att trots att de är en mångkulturell skola så 

främjar de inte detta fullt ut. Våra informanter talade om att skolan för dem ses som en vanlig 

grundskola och inte som den mångfaldskola som den faktiskt är. Detta tänker inte 

pedagogerna på och därför upplever dem att dem inte tar del av elevers tidigare erfarenheter i 

den mån dem skulle kunna göra. Pedagogerna är väl medvetna om betydelsen av att bemöta 
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mångfalden som existerar inom varje klassrum, men de kommer på sig själva med att de 

faktiskt inte nyttjar den som de borde för att ta del av alla erfarenheter som många elever sitter 

inne med.  

 

När det gäller Vygotskijs sociokulturella perspektiv kring lärande så är omgivningen 

avgörande för hur elevens utveckling kommer att se ut när det gäller språk, personlig 

utveckling, tankeförmåga etc. De kognitiva processerna utvecklas i samspel med andra 

individer och detta samspel ses som avgörande för elever när det gäller deras 

inlärningsprocess. För att elever ska tillämpa sig kunskap så är det då viktigt att de har 

duktiga pedagoger och föräldrar som hjälper dem på vägen under deras inlärning. Vygotskij 

menar på att det inte bara är biologiskt man påverkas utan sociala kontakter har en stor 

påverkan på hur man ska lyckas i skolan (Vygotsky, 1978). Därför anser informanterna att 

bra kontakter och relationer måste skapas för att undvika att eleven ska misslyckas in sin 

läroprocess. Genom att låta eleverna intregrera med varandra och ta del av varandras kulturer 

lär de sig att på något sätt acceptera alla olika kulturer som finns och en förståelse skapas. 

 

Lahdenperä (2008) påpekar att man som pedagog i en mångkulturell skola ska jämföra alla 

olika kulturer för att skapa sig en uppfattning om vad likheterna mellan dessa kulturer är. Om 

pedagogerna är insatta i olikheter och likheter i sina elevers olika kulturer så bidrar det till att 

en ömsesidig förståelse skapas på skolan.  

  
Ett globaliserat och mångkulturellt samhälle kan utvecklas när det finns möjlighet för de enskilda 

individerna att behålla och utveckla olika kulturer, och därmed utveckla en flerkulturell identitet och 

förhoppningsvis slippa hamna i en lojalitetskonflikt mellan hemmet och skolan (Lahdenperä, 2008:97). 
Informanterna talar om hur viktigt det är för pedagoger att ha en inblick i de olika kulturerna 

som förekommer. De anser att om man har en ytlig kunskap kring elevers traditioner och 

situationer så kan en god förståelse skapas som gynnar deras undervisning.  

 

Ytterligare belyser Lahdenperä (2008) att med tanke på alla olika etniciteter som existerar i en 

heterogen skola så är det uppenbart att dessa elever då har olika politiska samt religiösa 

uppfattningar. Detta kan medföra att det uppstår konflikter när det gäller värderingar. 

 
 Lärare och annan skolpersonal kan inte utgå från att deras elever har samma värdegrund, referenser, 

tankestrukturer som de själva. I de fall då skolans normer inte stämmer överens med elevers 

och/ellerföräldrars normer bör personalen vara rustad att möta dessa problem eller konflikter. I dessa 

sammanhang är det bra om skolan har tillgång till olika tvåspråkiga resurs- och stödpersoner som t.ex.  

elevvårdspersonal och familjepedagoger (Lahdenperä, 2008:96). 

 

Informanterna ansåg att pedagogerna på skolan är kunniga och duktiga på att bemöta elever 

med en annan kultur samt deras föräldrar. Det är viktigt att pedagoger tänker på att elever och 

föräldrar har olika uppfattningar när det gäller religion och politik. De talar om att man som 

pedagog ska undvika att föra en monolog och istället sträva efter att föra en god dialog med 

hemmet. Detta för att skapa en förståelse om att varje hem har sina normer. När man skapar 

en god relation så bidrar det till att konflikter inte uppstår i den mån än om relationen hade 

varit dålig. En dålig relation till hemmet kan orsaka missförstånd och det kan komma att 

missgynna elevens inlärningsprocess. 

 

 
 Vi ska ju dra åt samma håll och hjälpas åt, det är ju elevernas bästa som man ska nå (Oskar). 
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Lahdenperä (2008) nämner Zackari & Modighs (2000 :27) beskrivning av skolan som "en 

social mötesplats med kommunikativ demokrati, där många olika tolkningar och värderingar 

skall kunna kommuniceras i ett pluralistiskt samtal med utgångspunkt i respekten för 

människors lika värde". 

 
 

7.2  Mötet med mångfalden 

 
Vårt resultat visar på att pedagogerna gemensamt ansåg att begreppet mångfald är ett väldigt 

brett begrepp som är svårt att definiera. Denna svårighet att definiera begreppet mångfald har 

även påpekats av Lahdenperä (2008). Hon anser att definitionen av mångfald inte är konkret 

nog och blir därför svårt att tolka. Pedagogerna försökte bryta ner begreppet i den mån de 

kunde och där kunde man se mer djupgående hur dem tänkte kring begreppet mångfald. 

Majoriteten av pedagogerna som deltog i intervjuerna kopplade mångfald med kultur och 

etnicitet. En del av pedagogerna talade om begreppet som något som finns omedvetet överallt 

och där man ser olika slags saker som olikheter t.ex. kön, personligheter, tankar, idéer etc. Vi 

såg dock en mer tydlig koppling till begreppet etnicitet då de flesta av pedagogerna drog sin 

första slutsats kring detta. En av pedagogerna tolkade begreppet med orden kultur och 

etnicitet samtidigt som en annan pedagog associerade bereppet med när olika kulturer möts. 

Fredriksson & Wahlström (1997) nämner detta med kulturmöten. De anser att som pedagog 

inom en mångkulturell skola så bör man veta hur man hanterar dessa typer av kulturmöten i 

sin undervisning. Man ska även ha kunskap om hur man ska handskas med de kulturkrockar 

som kan uppstå.  

Enligt pedagogerna så ansåg de sig vara kunniga och ha koll på sina elevers kulturer vilket 

resulterar i att de snabbt kan lösa konflikter som kan uppstå. Överlag ansåg de inte ha stora 

problem vad gäller kulturkrockar då pedagogerna anser att eleverna som går på skolan inte ser 

dessa kulturella skillnader på samma sätt som omgivningen gör som inte befinner sig i den 

skolmiljön. Pedagogerna upplever att eleverna har respekt för varandra och som pedagogen 

Susanne påpekade så är dessa elever uppväxta i en sådan miljö. De har nog aldrig tänkt att 

dem är omringade av så många kulturer utan en kompis är en kompis oavsett vad för kultur 

han/hon har. Som tidigare nämnt ansåg pedagogerna sig som kunniga och därför skolas 

eleverna in i ett respektfullt tänk där man ska ta hänsyn och respektera varandras olikheter 

och på så sätt så uppstår få konflikter. Samtidigt så är det en trygghet att ha pedagoger som 

känner att dem kan hantera en konflikt om den skulle uppstå vilket skapar en trygg miljö i 

skolan.  

Informanterna ansåg att deras pedagoger även bemöter föräldrar med olika kulturer på ett bra 

sätt. Dem visade på att de är fullt medvetna om att eleverna och föräldrarna kan ha olika 

uppfattningar kring kultur och religion. De påpekade även att det är viktigt att ha kontakt med 

hemmen och att föräldrasamverkan kan ha stor betydelse för elevernas skolgång. Som 

pedagog är det viktigt att man har kännedom om de kulturer som existerar för att skapa en 

förståelse lärare och förälder emellan. Man måste försöka skapa band och få föräldrarna att 

känna delaktighet när det gäller skolans arbete. Denna föräldrasamverkan nämner även 

Torpsten (2008) som en viktig del när det gäller att göra föräldrarna delaktiga i 

skolverksamheten. Hon påpekar även hur viktigt det är att pedagogerna är insatta i de olika 

kulturer som existerar inom en verksamhet för att skapa en förståelse med föräldrarna. Genom 

att föräldrarna på något sätt anpassar sig till det land de flyttat till samt att skolan anpassar sig 

efter eleverna och deras föräldrar som kommer hit så kan detta bidra till en givande 

utveckling för elever med annan etnicitet. 
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Informanterna talade om att eleverna upplever sin skola som vilken skola som helst. För 

eleverna så är det helt naturligt att vara omgiven av den mångfald som råder. Pedagogerna på 

skolan upplever densamma, de menar att den mångfald som finns där är en del av dem och 

som pedagogen Karin säger så är det något dem inte skulle vilja vara utan. Den miljön är så 

naturlig för dem och det gör att pedagogerna omedvetet inte tänker på i vilken liten mån de 

främjar mångfalden. Dem skulle kunna ta tillvara på den mycket mer men eftersom den ses 

som naturlig och självklar för dem så glöms den ibland bort. Pedagogerna tycker inte att det 

är något annorlunda att ha en mångfald av elever. Samtliga informanter nämner tydligt att det 

finns andra pedagoger som arbetar på andra skolor som däremot ser deras skola som 

annorlunda. Emir berättar att det har hänt att pedagoger kommit fram och ifrågasatt hur dem 

orkar med arbetet på skolan etc. Dessa reaktioner kan förekomma ofta.  

Cummins (1996) talar om att pedagoger som tänker och talar på det sättet saknar kunskap om 

hur man arbetar med elever som har en utlänsk bakgrund. Han menar att dessa pedagoger inte 

vet hur man ska bemöta eleverna och behöver då lära sig hur man ska hantera detta för att 

kunna förstå elever som har en utländsk bakgrund. Detta förtydligar även Elmeroth (2008) då 

hon anser att många pedagoger som har dessa fördomar och som förknippar mångfald med 

problem saknar kunskap. Hon tycker inte att pedagoger som saknar denna kunskap får något 

stöd av skolledningen.  

Vidare vill påpeka att vi upplevde informanterna som kunniga pedagoger med en stor 

erfarenhet av att arbeta på en skola med 40 olika nationaliteter. Det som gör att man ser dem 

som kunniga är att dem har arbetat inom andra skolor också vilket visar att dem har 

erfarenheter av andra skolmiljöer och inte bara denna mångkulturella miljön. Deras positiva 

inställning till mångfald anser vi också bidrar till det positiva bemötandet de har med sina 

elever. 

 

7.3 Dagens mångkulturella skola 

 

När man som pedagog ser olikheter som möjligheter främjar det inlärningen och en god 

lärmiljö uppstår. Det är viktigt att när man tar emot elever med utländsk bakgrund så ska man 

som pedagog ta tillvara på elevernas tidigare erfarenheter. Detta bidrar och hjälper dem i 

deras utveckling med det nya språket (Torpsten, 2008). Pedagogerna på verksamheten 

instämde om att detta är något som man måste ta hänsyn till. För många elever och även 

föräldrar kan det kännas kränkande mot deras egna kultur om pedagoger inte ser deras 

bakgrund som något viktigt. Karin nämner att om eleverna istället får känslan av att deras 

erfarenheter ses som värdefulla och bra kan det bidra till att eleven kanske öppnar upp sig mer 

och motiveras i undervisningen. Som individ vill man aldrig att någon annan ska prata illa om 

ens egna kultur eller säga att man inte ska jämföra med sitt hemland. Som pedagog måste man 

tänka på detta och istället se olikheterna som möjligheter, precis som Torpsten nämner. 

Den ökade mångkulturalismen som råder i dagens skolor resulterar i en utmaning för alla som 

arbetar inom skolverksamheten. Lärare måste se till elevens förutsättningar  och kulturella 

bakgrund när man bedriver sin undervisning. Det är mycket man ska ha i åtanke när man 

arbetar inom en multikulturell skola. Man måste som pedagog veta hur man ska bemöta elever 

utifrån deras bakgrund. Denna utmaning påpekade några av pedagogerna, men de såg det inte 

som något hinder. För dem innebär mångkulturalitet något positivt och dem säger även att de 

inte skulle kunna vara utan denna mångfald. Mångfald bidrar med kunskap och nya tankesätt 

när det gäller undervisning. På något sätt så lär sig alla inom verksamheten att handskas med 

alla nationaliteter som förekommer och man ser det som naturligt. 
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Styrdokumenten strävar mot en integrerad utbildning där mångfald främjas vilket den 

monokulturella skolan utesluter. 

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

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr 11:8). 

 

Det är ingen tvekan om att det råder en mångkulturalitet i den mångkulturella verksamheten 

som vi har studerat. Det vi kom fram till efter samtal med informanterna var att det endast är 

ett fåtal av lärarna som faktiskt främjar mångfalden och drar nytta av den i sin undervisning. 

Man kan då se att interkulturaliteten på denna verksamhet är låg, då enbart några lärare 

faktiskt ser elever med annan bakgrund som en tillgång och använder sig av dessa 

erfarenheter som de har med sig in i klassrummet.  

 

7.4 Slutord 

 
Författarnas ambitioner i denna studie har varit att granska hur pedagoger handskas med den 

mångfald som svenska skolor idag bemöter och om man som pedagog tar tillvara på elevernas 

kulturella bakgrunder i undervisningen. För att besvara detta syfte ansåg vi att pedagogernas 

syn på begreppet mångfald spelar en stor roll. Bara genom att höra hur pedagoger inom en 

mångkulturell skola uppfattar just det begreppet gav oss en insyn i hur de tänker och agerar 

som pedagoger. Då vi enbart granskat en skola i studien så kan vi endast generalisera vad vi 

kommit fram till just på denna skola, men det ger oss endå en inblick i hur pedagoger tänker 

kring ämnet. Man kan då koppla deras svar till tidigare forskning och se att många pedagoger 

tänker väldigt positivt kring det här med mångfald.  

 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

 
Då tidsramen begränsar uppsatsens omfattning så är det inte möjligt att ta med allt inom ett 

ämne. Vidare forskning inom området skulle kunna innebära att man går ut i mer än en skola 

och granskar hur de olika skolornas arbetssätt kring mångfald ser ut. På så sätt kan man se 

vilka skolor som främjar mångfald och vilka som inte gör det. Ett annat intressant område är 

att även granska elevperspektivet. Denna studie har enbart valt att fokusera på 

lärarperspektivet, men med mer tid skulle man även kunna intervjua elever för att få deras syn 

på ämnet. På så sätt skulle man kunna jämföra elevers samt pedagogers uppfattningar kring 

hur mycket man nyttjar elevers tidigare egenskaper i undervisningen. 
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BILAGA  

 
Bilaga 1 

Intervjumall 

 

För att en intervju ska vara givande anser vi att som intervjuare ska man inleda intervjun med 

enklare frågor för att skapa en avslappnad atmosfär mellan intervjuaren och respondenten. 

Detta kan få respondenten att känna sig avslappnad när han/hon besvarar frågorna. Vi har 

inlett våra intervjuer med några enklare frågor innan vi gått  in på de bredare frågorna som 

legat till grund för studiens resultat. 

 
 

Vad heter du? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

I vilka ämnen undervisar du i? 

 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

Vad har du för tankar om att arbeta på denna skola? 

 

På vilket sätt tror du att skolan uppfattas av: 

a) eleverna  b) föräldrarna c) invånarna i denna stadsdel 

 

Hur definerar du begreppet mångfald? 

 

Hur definierar du begreppet intergration? 

 

Tar man tillvara på mångfalden som finns på denna skola? 

 

Ser du möjligheter med mångfalden som förekommer? 

 

Ser du svårigheter med mångfalden som förekommer? 

 

Anser du att det är viktigt som pedagog att ha en inblick i de olika kulturer som förekommer 

på skolan?  

 

Vad tänker du om elevers olika kulturella bakgrund sett ur ett undervisningsperspektiv? 

 

Hur viktig är föräldrarsamverkan på denna skolan?  

 

Anser du att all information som ges ut till föräldrarna är begriplig?  

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på som pedagog i en mångkulturell skola?  


