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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningsätt till den mångkulturella skolan. 

Vad anser lärare om mångkultur och hur medvetna är de om elevers kulturella olikheter i 

undervisningen. Vad har lärare för uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund. En 

skola där olika kulturer, språk och traditioner samspelar kräver empati och interkulturell kom-

petens bland personalen. Därför har vi valt interkulturell- och sociokulturell perspektiv som 

de teoretiska perspektiven i studien. Dessa perspektiv belyser vikten av språk, kultur och etni-

citet i möten och samspel mellan individer med olika bakgrund. Den metod som används i 

studien är kvalitativ intervju.  Vi valde att intervjua fyra pedagoger som arbetar på två skolor 

belägna i ett invandrartätt område i Mellan Sverige. Resultatet visar att lärarna inte har en stor 

interkulturell medvetenhet och utgår hellre från elevernas kunskapsnivå än deras kulturella 

bakgrund i undervisningen. Elevernas kulturella bakgrund är inte en aspekt lärare väljer att 

utgå ifrån gällande planering av undervisning. Däremot uppmärksammar lärarna elevers språk 

kunskap som grund för en god skolutveckling. Språkkunskap framkommer återigen som en 

väsentlig faktor i mötet med föräldrar med utländsk bakgrund. Lärarna menar att föräldrarnas 

brist i språket utgör ett hinder i dess samverkan. Resultatet visar även att det finns ett kultu-

rellt missförstånd mellan föräldrar med utländsk bakgrund och lärarna. Även här blir bristen 

på den interkulturella kompetensen synlig. 

 

Nyckelord: Pedagogik, Lärare, Föräldrar, Kvalitativa intervjuer, Kultur, Mångkulturella 

skolan. 
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1.  Inledning 

 

Kultur är det sätt på vilket människor lever tillsammans. Vår kultur formar våra 

tankar, idéer, värderingar, känslor, livsperspektiv och beteenden. Eftersom 

människor växer upp under olika betingelser skiftar också deras kultur. När 

människor med olika kulturell bakgrund träffas kan man tala om kulturmöten. 

Kulturmöten kan vara utvecklande, men också leda till konflikter.1 

En skola med mångfald kan medföra resurser och tillgångar till olika kulturer och religioner 

som eleverna och lärarna kan dra nytta av. Framför allt i samhällsorienterade ämnen har man 

stor nytta av mångfalden i skolan. Eleverna kan även lära sig av varandra och få ett bredare 

perspektiv på samhället och dess medlemmar. Men mångkulturen i skolan har även sina 

nackdelar då okunskapen gror. Eleverna är uppväxta i olika miljöer vilket medför att 

värderingar och normer blir orsaken till bildandet av förutfattade meningar. En skola där alla 

dagligen samlas och samspelar kräver en förståelse och empati. Men om okunskapen 

genomsyrar våra värderingar och normer kan det medföra missförstånd och konflikter. Vi som 

skriver detta examensarbete har egna personliga erfarenheter från den mångkulturella skolan 

och är medvetna om vilka konflikter som kan uppstå. Vi anser att det kan vara en svårighet att 

växa upp i en mångkulturell skola vars hems normer och värderingar krockar med skolans 

värderingar. Därför har vi valt att skriva om lärares förhållningssätt till den mångkulturella 

skolan. Vad anser lärare om mångkulturen och hur medvetna är de om individualiseringen i 

förhållande till elevernas olika kulturella bakgrund? Vad har lärare för relation till föräldrar 

med utländsk bakgrund? 

Arbetet med insamling av data, sammanfattning, inledning, bakgrunden och studiens syfte 

och frågeställningar och slutligen konklusion har bearbetats gemensamt. Resten av denna 

studie har delats upp i olika ansvarsområden.  Özlem Isbitirici har ansvarat för arbetets 

teoretiska perspektiv samt den första forskningsfrågan som rör lärares uppfattningar om hur 

de förhåller sig till elevernas olikheter i klassrummet. Özlem har även ansvarat för den del av 

resultatet och analys som besvarar den första forskningsfrågan. Özlem har ansvarat för den 

del av diskussionen som berör den första frågeställningen. Saven Sadik har ansvarat för den 

                                                           
1 Ulf Fredriksson & Pär Wahlström, Skola för mångfald eller enfald. Legus Förlag 1997 s.118 
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andra forskningsfrågan som rör lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund. 

Saven har även ansvarat för studiens metoddel samt den del av resultat och analys som 

besvarar den andra forskningsfrågan. Saven har även ansvarat för den del av diskussionen 

som berör den andra frågeställningen. 
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2. Bakgrund 
Med åren har Sverige blivit alltmer mångkulturellt detta kan man se tydligt i debatter om 

segregation och integration i skolvärlden.  I den mångfald skolan sker ständigt möten mellan 

olika kulturer, språk och etnicitet. I läroplanen2 står det att för att kunna utveckla en trygg 

identitet är det viktigt att vara medveten om det egna och vara delaktig i det gemensamma 

kulturarvet. Vidare står det att man ska utveckla detta tillsammans för att öka förståelsen för 

andras värderingar och normer. Lorentz 3 anser att det är pedagogens uppgift att lyfta upp 

dessa aspekter i verksamheten som möjliggör en arena där kulturer och etnicitet kan mötas 

med förståelse och empati för mångkulturen. Han framhåller även att lärare och de pedagoger 

som arbetar i skolan ska ha ett interkulturellt perspektiv där man har förståelse och empati för 

andra etniciteter, kulturer och samspelet i mötet med andra.4 Lahdenperä och Lorentz5 skriver 

att lärare bör laborera med olika etniska grupper och genom detta kan man skapa ett 

förebyggande arbete mot fördomar och negativa kategoriseringar och lära dessa etniska 

grupper att samarbeta och umgås med varandra. Borevi6 pekar på att skolor är en plats där 

barn möter olika samhällsstrukturer och att skolan bildar därför en funktion där barnen 

använder, återskapar och omskapar dessa samhällsstrukturer. Genom att värdera hur individer 

bör leva och hur samhällets normer och värderingar bör se ut och detta avspeglas och 

synliggörs i skolan. Andersson7 lyfter fram i sin avhandling att läraren ska förbereda sina 

elever för ett mångkulturellt samhälle och detta kan man göra genom sitt förhållningssätt till 

eleverna och sin egen undervisning. Genom att ha ett interkulturellt perspektiv i 

undervisningen kan man ge eleverna dessa förkunskaper om mångkultur, detta stimulerar 

eleverna till att uppnå en god medvetenhet och förståelse om varandras kulturer och etnicitet. 

Dock, så står det i den integrationspolitiska maktutredningen8 att kunna bedriva en 

undervisning med lika villkor i en mångkulturell skola kräver pedagogiska utmaningar av 

olika slag. Det finns därmed faktorer som påverkar en undervisning med lika villkor vilket är 

hur lärare och annan skolpersonal förhåller sig till elever och deras föräldrar. Detta 

                                                           
2 Läroplanen för grundskolan 2011. Skolans värdegrund och uppdrag, förståelse och medmänsklighet s.7 
3 Lorentz, Hans, Skolan som mångkulturell arbetsplats. Studentlitteratur AB Lund 2009 
 5 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.34 
5 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.34 
6 Borevi, Karin Rapport från integrationspolitisk maktutredning, Kunskap för integration. Stockholm 2004 s.30 
7 Andersson, Katarina Att vara lärare i en mångkulturell skola 2001 Göteborgs Universitet s.5 
8 SOU 2004:33 Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Stockholm 2004 
s.19 
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förhållningssätt kan förklara de skillnader i makt och inflytande som finns mellan invandrare 

och infödda. I boken ”Skolan som mångkulturell arbetsplats” 9 har de lyft fram Parszyks 

studie där hon i en intervju med ett litet antal elever med annan kulturell bakgrund som själva 

har fått berätta om upplevelser om verkligheten i den mångkulturella skolan. Där 

minoritetselevers möjligheter och problem i en mångkulturell skola har idag blivit ett föremål 

för ett växande intresse. Enligt deras utsagor är skolan en skola för andra och inte för alla. 

Inom skolforskning har man lagt en stor vikt på hur lärarna bedömer dessa elevers färdigheter. 

Trots att skolan ska vara demokratisk och en skola för alla, så känner dessa elever med 

utländsk bakgrund inte bekräftelse och har därför hamnat i ett utanförskap. I läroplanen för 

grundskolan står det att skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 10 Men förutsättningen 

för att denna mötesplats ska vara så stabil som möjligt så skriver Lorentz11 att man måste vara 

öppen på olika sätt för att kunna förstå värderingar, kultur och lärande och också vara öppen 

för känslor och upplevelser, att man på så sätt kan se skillnaden och sambanden i 

mångkulturen. Alfakir stöder också detta genom att skriva att lärare måste ha ett 

interkulturellt förhållningssätt. 

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att man är beredd att lära sig av sina 

elever och deras föräldrar och deras liv 12 

 

Författaren menar även att föräldrarna utgör en faktor för att kunna tillgodogöra sig ett 

interkulturellt förhållningssätt. I läroplanen13 står det att alla som arbetar i skolan har i uppgift 

att samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 

innehåll och verksamhet. Både skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för 

elevernas skolgång. De har i uppgift att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna 

för elevernas utveckling och lärande. Däremot menar Alfakir14 att det kan finnas spänningar 

mellan lärare och föräldrar med en annan kulturell bakgrund. Där missförstånd grundar sig på 

okunskap och oförståelse från både lärare och föräldrar. Alfakir menar att det måste finnas en 

                                                           
9 Lorentz, Hans, Skolan som mångkulturell arbetsplats. Studentlitteratur AB Lund 2009 s.67-68 
10 Läroplanen för grundskolan 2011 s.7 
11 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.44 
12 Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring. Stockholm Liber 2009 s.20 
13 Läroplanen för grundskolan 2011. Hem och skola s.16 
14 Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring. Stockholm Liber 2009 s.1 
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plattform för ett sådant möte mellan dessa aktörer, där både parterna känner en ömsesidig 

förståelse som i sin tur gynnar barnets bästa. 

 

Dock, så råder det en brist i möten mellan dessa aktörer. Alfakir påtalar vidare att många 

lärare känner en brist på kunskap och förståelse hos föräldrar med utländsk bakgrund. Dessa 

föräldrar kan i sin tur känna en oklarhet i kunskapen hos läraren om dess kultur. En 

misstolkning sker och kan leda till ökad segregation, därför har den mångkulturella skolan 

blivit en het debatt i skolvärlden. Det råder en brist i förståelse och empati hos lärare och 

föräldrar som då kan missgynna eleven. Denna studie undersöker de uppfattningar som finns 

hos läraren om den mångkulturella skolan samt om föräldrar med utländsk bakgrund. 

 

2.1 Dagens debatt 
I en artikel i Lärarnas Nyheter 15 framhålls vikten av en interkulturell förståelse som en lärare 

bör ha med dessvärre saknas i dagens skolor. Det pågår aktuella utredningar och forskning om 

vad det egentligen är som orsakar segregation i skolans värld och vilka kunskapsformer lärare 

ska besitta för att gynna mångfalden. Lundgren hävdar i den här artikeln från Lärarnas Nyhet-

er att interkulturell förståelse saknas i dagens undervisning. Hon menar att lärare saknar en 

förståelse för både den egna och andras kulturer och synsätt. 

Det pågår en ständig debatt bland politiker huruvida man kan integrera mångkultur i 

samhället. Det omfattar mångmiljonprogram i utsatta områden och satsningar på 

mångkulturella skolor med låga studieresultat. Enligt en artikel i Expressen16 diskuteras även 

segregationsaspekten. Anders Trumberg som har forskat i skolvalets effekter menar att det vi 

ser idag är en ”White flight-problematik”. Med den menas att den svenska medelklassen flyr 

till skolor där deras barn inte behöver beblanda sig med ”de andra”. Alltså finns det en stor 

debatt om segregation och integration i mångkulturella skolor. Det finns likaså en debatt som 

berör lärarens förhållningssätt till mångkultur och hur de uppfattar begreppet och undervisar 

med ett interkulturellt perspektiv i varierande lärandemiljöer. 

Mot den här bakgrunden ställer samhället större krav på en bredare kompetens hos lärare. 

Enligt boken Att vara lärare i mångkulturell skola17  kan man tydligare se detta krav i skolans 

värld och detta har skett att lärandet har fått en större utsträckning utanför skolmiljön. Det vill 

                                                           
15 http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2013/02/19/sprakkunskap-hjarna-hjarta 
16 http://www.expressen.se/debatt/sa-sanktes-den-svenska-skolan/ 
17 Andersson, Katarina Att vara lärare i en mångkulturell skola, Göteborgs Universitet 2001 s.7 

http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2013/02/19/sprakkunskap-hjarna-hjarta
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säga att man kräver att lärare bör besitta kunskaper och förståelse för olika kulturella 

identiteter i den meningen att samhället har blivit alltmer mångkulturell. Detta har medfört att 

lärarens arbetsvillkor och roll har förändrats, genom att lärare nu måste vara en förmedlare 

mellan individen och det mångkulturella samhället. 18   

 

 

 

                                                           
18 Andersson, Katarina Att vara lärare i en mångkulturell skola, Göteborgs Universitet 2001 s.8 
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3. Litteraturöversikt 
Eftersom det finns olika tolkningar kring mångkultur har vi därför gjort en presentation av 

olika begrepp som är centrala inom forskningen om mångkulturalitet. Under detta avsnitt 

presenterar vi även tidigare forskning följt av teoretiska perspektiv som är centrala för denna 

studie. 

3.1 Begreppsförklaringar 

3.1.1 Invandrare och identitetskapande 

Andersson19 menar i sin avhandling att invandrare inte är en egenskap utan en konstruerad 

kategori. Borevi20 pekar på att människor använder sig av kategoriseringar för att hantera och 

ordna sin omgivning. Ett exempel på en vanlig kategorisering i skolorna är begreppet 

”invandrarbarn”, där lärare med hjälp av denna kategori kan hantera den svåra tillvaron. 

Lärare genomför denna kategorisering utifrån elevernas utmärkande drag. Det vill säga att 

dessa kategoriseringar utgår ifrån elevens sociala och kulturella konstruktioner. Borevi 

framhåller att kategorin ”invandrarbarn” bildas i jämförelse med ”svenska barn” och blir ett 

motsatspar som på ett grundläggande sätt påverkar skolpraktiken. Enligt Kendall21 blir 

konsekvensen av en gemenskap med sin etniska grupp en distansering till den ”svenska” 

gruppen. 

 Brömssen 22 diskuterar kultur och identitet i termer av en kulturell konstruktion, där identitet 

producerar och medieras genom en kulturell socialisation. I en rapport23 från Malmö högskola 

står det att etnicitet innebär en legitim tillhörighet till en grupp som delar likartade kulturella, 

territoriella och språkliga förutsättningar. Lorentz24 menar att identitet är något föränderligt 

och hävdar att det finns ett fenomen som kallas för multipla identiteter. Med det menar han att 

samma individ kan ha olika identiteter men i olika sammanhang, alltså att ens identitet inte 

kan reduceras till endast en grupp. 

                                                           
19 Andersson, Anders 1999 Mångkulturalism och svenska folkhögskolan. Uppsala Universitet 
20 Borevi, Karin Rapport från integrationspolitisk maktutredning, Kunskap för integration. Stockholm 2004 s.33 
21 Kendall, Robert Rum för det “andra” språket. Avhandling Uppsala Universitet 2011 s.25 
22 Kerstin von Brömssen, kapitel 2  Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 43 
23 Lok-rapport 3 Mångkulturalism i praktik och teori 
24 Lorentz och Bergstedt Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 45 
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Om möjligheten ges till erövrandet av olika kulturella språk och till processer 

som ger multipla identiteter, kan förmågan att hantera olika perspektiv och 

överskrida olika kulturella koder vara en stor framgång.25 

 

3.1.2 Interkulturellt 

Begreppet interkulturell pedagogik innefattar interkulturellt lärande, kommunikation och 

undervisning, mångkulturell skolutveckling samt interkulturell pedagogisk forskning. Lorentz 

beskriver interkulturell som en handling, en plattform där två skilda kulturer möts, där 

skillnader och likheter samverkar. 26Ett interkulturellt synsätt innebär en social interaktion och 

interkulturell kommunikation och lärande. Detta perspektiv är en förhållningsätt som ska 

tillämpas i skolan och undervisning av skolpersonal och fungera som en grund för ömsesidig 

respekt och förståelse för elevernas olika kulturella bakgrund och levnadssätt.27  

 

3.1.3 Språk 

Enligt Löfgren28 omfattar kultur gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter, språk och 

sammanhållande tankemönster. Språket utgör ett redskap där man genom att kommunicera 

kan utveckla en gemensam referensram där man förstår de kulturella koderna och budskap 

som blir en del av ens världsbild. Andersson29 skriver att språket utgör den viktigaste 

identifikationen med den egna kulturen. Thomas30 bekräftar Löfgrens påstående och skriver 

att med grund i språket och olika former av gemenskaper kopplas ofta språk ihop med 

identitet, etnicitet och tillhörighet. Detta ligger till grund för språkets funktion som en social 

aspekt, språket används alltså som ett redskap mellan olika individer med samma språk, 

etnicitet och kulturell rotfäste.  Fredriksson menar att språket reflekterar vår värld och orden 

har konstruerats för att beskriva den verklighet vi lever i. Han förklarar att olika språk inte 

bara har olika namn för saker och ting utan också olika sätt att beskriva föremål och uttrycka 

känslor. Det finns många exempel på hur vi i vår syn på andras språk avslöjar djupliggande 

fördomar och föreställningar. 31  Wellros32 skriver att språket används som ett instrument för 

                                                           
25 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 57 
26Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s.16-17  
27 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 29 
28 Löfgren, Ehn 1982 Kulturanalys. Lund: Liber AB 
29 Andersson, Anders 1999 Mångkulturalism och svenska folkhögskolan. Uppsala Universitet s.16 
30 Thomas, L Language, society and power. London: Routledge 2004 
31 Fredriksson, Ulf & Wahlström, Pär 1997 Skola för mångfald eller enfald Legus Förlag s. 160-161 
32 Wellros, Seija 1988 Språk, kultur och social identitet. Studentlitteratur s.19 
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att bevara och befordra samhällsvärderingar. Språket är även ett hjälpmedel som underlättar 

socialisationen mellan grupper och individer. I rapporten Forskning om undervisning och 

lärande33 står det att skolan är dålig på att tillvarata och värdera elevernas flerspråkighet, 

kunskap och erfarenheter. I stället förknippar skolpersonal elevernas flerspråkighet med 

brister och problem. Elmeroth34 skriver att det finns skillnader mellan etniska gruppers 

inställning och kunskap om språk. Löfgren35 menar att dessa skillnader inte kan förklaras 

utifrån deras vistelsetid i Sverige utan att det snarare handlar om den sociokulturella 

bakgrunden. Det finns olikheter gällande syn, uppfostran, inställning till språk och skolan som 

är en avgörande faktor för språkutveckling. 

 

3.1.4 Mångkultur 
Spowe36 förklarar begreppet kultur som ett socialt system. Detta sociala system står för en 

samling uppfattningar, attityder och vanor. Värderingar och sedvänjor som fungerar som 

filter, genom vilket en etnisk grupp återspeglar och låter sig påverkas av den värld de lever i. 

Han framhåller att kultur är en pågående process. Lorentz37 förklarar mångkultur som ett 

tillstånd och att mångkultur innebär att samhället eller skola befolkas av individer som 

representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationalitet. Mångkultur blir ett tillstånd när dessa 

olika kulturer möts och låter sig påverkas av varandra. Grubber38 anser att det är när man 

jämför andra med det ”svenska” som definitionen mångkultur uppstår, det som tycks vara det 

”osvenska” blir de ”andra”, ”olika” kulturer, som i sin tur leder till mångkultur.  Thavenius 

skriver att skolan har en problematisk och nationell kulturell identitet där det talas för lite om 

kultur som identitet i den mångkulturella skolan.39 

 

 

3.1.4 Interkulturell jämförelse med mångkulturell 
Oftast används begreppet interkulturellt istället för mångkulturellt för att man har en kunskap 

om att dessa två begrepp har samma betydelse. Dock så skriver Lorentz att ordet interkultu-

                                                           
33 Forskning om undervisning och lärande (6) 2011 Läraryrkets interkulturella dimensioner.  Stockholm s.9 
34 Elmeroth, Elisabeth Alla lika – Alla olika. Almqvist & Wiksell international Stockholm, Sweden 1997 s.38 
35 Löfgren, H. 1985 Elever med annat hemspråk än svenska. Lund: Pedagogiska institutionen s.21 
36 Spowe, Bengt, 2003 Röster från den mångkulturella skolan s. 9 
37 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 16 
38 Gruber, Sabine 2008 När skolan gör skillnad. Liber AB: Upplaga 1:1 s. 50 
39 Thavenius, J 1996 Svenskämnet och kulturer. I: Utbildning och demokrati, 5(3), s-5-21 
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rellt är en handling, aktion och rörelse mellan individer och begreppet mångkulturellt anger en 

egenskap hos kulturen. Det vill säga att mångkulturell är ett tillstånd i en verksamhet som 

t.ex. förskola/skola där det samlas individer från olika kulturer. 

 

I bokenInterkulturella perspektiv har man nästan samma förklaring på begreppet, mångkul-

turalitet där man skriver att man använder begreppet mångkulturell för att ange en situation, 

en position. Ett exempel på det är samhället eller en skola där det finns individer som repre-

senterar olika skilda kulturer, nationaliteter och etniciteter. 40 Eriksson41 skriver dock att inter-

kulturell och mångkulturell kan smälta ihop och bli verifierad när en individ beter sig enligt 

de normer, värderingar och förväntningar som finns inom minst två kulturer. 

 

 

3.2 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt kommer vi redogöra för tidigare forskning inom det mångkulturella 

forskningsområdet i skolan. Till att börja med att introduceras forskning om lärares förståelse 

av begreppet mångkultur och dess förhållningssätt till undervisning och skolan. Slutligen 

presenteras forskning om lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund. 

 

3.2.1 Lärares uppfattningar om mångkultur 
I den integrationspolitiska maktutredningen42 står det att i skolor finns ett motstånd till att 

benämna icke etnisk-svenskar som invandrare. Lärare vill hellre individualisera eleverna än 

särskilja mellan eleverna med hänvisning till deras ursprung eller kultur. Men lärare fann det 

svårt att hantera vardagen utan hjälp av kategorier, en vanlig kategori i skolorna var 

invandrarbarn. I utredningen framstod det att alla barn som inte ansågs vara svenska föll i 

denna kategori särskilt de barn som inte har svenska som modersmål. Gruber43 förklarar att 

styrdokumentens direktiv att öka det mångkulturella perspektivet hos läraren möjliggör ett 

uteslutande av kategorin invandrarelever. Utifrån utredningen kan man påstå att lärare i stort 

sett benämner elever med utländsk bakgrund som de osvenska, ojämnlika barnen. 

                                                           
40 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 16-17 
41 Eriksson, R. 1994 Biculturalism in Upper Secondary Education. Stockholm Universitet s.38 
42 SOU 2004:33 Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Stockholm 2004 
s.33 
43 Gruber, Sabine 2008 När skolan gör skillnad. Liber AB: Upplaga 1:1 s.51 
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Gruber beskriver även ett fenomen i skolor där de vill synliggöra mötandet av olika kulturer 

bland eleverna. Detta görs genom uppvisandet av kulturella skillnader som musik, dans, och 

traditioner bland eleverna. Gruber framhåller att dessa försök leder till att elever 

identifierande som invandrare fungerar som representanter för ”främmande kulturer” medan 

elever identifierande som svenskar intar åskarrollen. Hon44 förklarar ytterligare att detta 

synliggörande av kulturer kan utgöra ett avtryck av hur skolpersonalens åtskillnad mellan 

elever grundar sig på en tanke på kulturella olikheter, framför allt identitet och nationella 

skillnader. Spowe45 bekräftar detta påstående genom att skriva att lärarens goda avsikter att 

inkludera dessa elever i undervisning och skola får oavsedda konsekvenser. Bland annat att 

kategoriseringen av begreppet invandrarbarn verifieras och att dessa elever inte blir 

individualiserade utan snarare att deras skillnader i härkomst betonas. Däremot skriver 

Lorentz i boken Möten i mångfaldens skola46  att lärare ska med en positiv klang lyfta fram 

elevens etnicitet genom skönlitteratur, filmer och resor till elevens ursprungsland. På så sätt 

kan man utöka förståelsen för elevens bakgrund. I takt med detta kan man öka förståelsen för 

de traditioner, värderingar och uppfattningar som kan skapa klyftor mellan etniska svenskar 

och svenskar med utländsk bakgrund. Lorentz47 menar att lärare ska kunna skapa ett intresse 

för att lära känna sina elever samt deras behov av olika etniska tillhörighet. Gruber48 förklarar 

detta påstående och menar att skolpersonal ska först och främst, utan elevernas referensramar, 

utveckla mer kunskap om andra kulturer och inte uppmana barnen till att visa eller berätta 

något om ”sin kultur”. För detta leder till ytterligare en särskiljning mellan invandrar elever 

och etnisk svenska elever. 

I Möten med mångfaldens skola49 nämns ett begrepp som heter ”ett vi som erkänner ett unikt 

du”. Begreppet kan ses som en modell där en vi-identitet ska skapas bland eleverna som en 

gemensam nämnare, alltså att eleverna ska ingå i en gemenskap som medborgare. Det handlar 

utifrån moraliska värden om allas lika värde. Lärare ska med stöd i begreppet samtala om sätt 

att erkänna detta begrepp. Genom samtal ska de utveckla ett sätt att känna, tänka och handla 

som motverkar de motsättningar som finns mellan olika individer och grupper. Man menar att 

genom detta kan man motverka de gruppidentifikationer som uppstår och främja en 

                                                           
44 Gruber, Sabine 2008 När skolan gör skillnad. Liber AB: Upplaga 1:1 s.52 
45 SOU 2004:33 Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Stockholm 2004 
s.36 
46 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.31 
47 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.31 
48 Gruber, Sabine 2008 När skolan gör skillnad. Liber AB: Upplaga 1:1 s. 74 
49 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.54 
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individualisering. För att man ska kunna leva i ett mångkulturellt samhälle är det bra att hitta 

balansen mellan ens egen behov och kunna se vilka likheter och olikheter vi har. Om man är 

medveten om dessa skillnader kan man skapa ett jämlikt mångkulturellt samhälle. 50 

Spowe51  skriver att för att undvika ett ”vi och dom”-perspektiv krävs det att lärare har en god 

medvetenhet om sina egna värderingar och kännedom om begreppet mångkultur, kultur och 

etnicitet. Spowe menar att det är lätt för lärare att se på beteenden med fördomsfulla ögon och 

uppfatta beteenden som främmande hos elever med utländsk bakgrund. Lärare kan ha 

förutfattade meningar om orsaker till varför olika saker sker. 

Spowe52 menar att de mångkulturella eleverna i klassrummen ska ses med positiva ögon av 

lärarna och av alla andra elev er i skolan.  Han skriver även53 att det måste finnas en 

ömsesidig kontakt mellan barn, elever och lärare med olika kulturell bakgrund, där 

klassrummets normer ska baseras på förståelse, acceptans och respekt. Lärare ska hitta 

gemensamma intressen och beröringspunkter som överskugga de sociala kategorierna. I 

boken54 Möten med mångfaldens skola står det att det gäller att erkänna de olika etniciteter 

och alla kulturella yttringar hos en elev eller grupp. 

 

                                                           
50 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.54 
51 Spowe, Bengt, Röster från den mångkulturella skolan. Kunskapsföretaget AB 2003 s.13 
52 Spowe, Bengt, Röster från den mångkulturella skolan. Kunskapsföretaget AB 2003 s.37 
53 Spowe, Bengt, Röster från den mångkulturella skolan. Kunskapsföretaget AB 2003 s.18 
54 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur AB Lund 2010 s.54 
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3.2.2 Lärares förhållningssätt till elevernas olikheter i undervisningen 
Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle där kraven på lärare att inta en bredare 

multikulturellt synsätt blir allt högre. Till följd av detta möter lärare dagligen elever och 

föräldrar från olika ursprung och främmande språk. Därför är det viktigt att ha en förståelse 

för den kulturella mångfalden som genomsyrar samhället och skolan.  I rapporten Att vara 

lärare i en mångkulturell skola55 hänvisar man till arbetet i en mångkulturell skola där man 

ställer andra krav på lärarkompetensen utöver den kompetensen som krävs för att undervisa. 

Enligt rapporten är en av dessa kompetenser en stor anpassningsförmåga till skolmiljön. I 

möten i mångfaldens skola56 står det att lärares förmåga att möta olikheter får en viktig 

betydelse i strävan mot ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Därför är det 

viktigt att som lärare uttrycka värderingar som bygger på människors lika värde. Lahdenperä57 

menar att om läraren i olika ämnen skapar öppenhet för olika kulturella uttryck och i 

samspelet får kännedom om detta kan det leda till ett bättre lärande och utveckling både för 

lärare och för eleverna. Sjöwall58 skriver i sin bok Kulturmöten i barnomsorg och skola att 

invandringen har ökat i Sverige med många flyktingar som flytt från krig, förtryck och andra 

förhållanden. När man jobbar i en mångkulturell skola ska man vara mer uppmärksam på vad 

som händer i världen och varför det sker förtryck och konflikter i dessa länder. Detta 

förutsätter en djupare förståelse för dessa elever och skapar trygghet hos dem. Vidare skriver 

Hedencrona59 i sin bok Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola att elevernas sätt att 

utrycka sig och tolka saker och ting har en stor påverkan på vilken bakgrund de har. Av den 

anledningen är det viktigt att läraren har det i baktanken när de befinner sig i dessa 

kulturmöten.  Hedencrona förklarar vidare att detta ger upphov till positiva och negativa 

konsekvenser i dessa kulturmöten. Nackdelen är att det kan förekomma konflikter om man 

misstolkar varandra. Men det skapas också möjlighet till samtal vilket leder till att relationer 

kan byggas.  

                                                           
55 Andersson, Katarina & Refinetti, Monica Att vara lärare i en mångkulturell skola. IPD-rapport: Göteborg 
Universitet s. 24 
56 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo 2010 Möten i mångfaldens skola. Lund: Studentlitteratur AB s. 32 
57 Lorentz, Hans & Lahdenperä, Pirjo 2010 Möten i mångfaldens skola. Lund: Studentlitteratur AB s. 35 
58 Sjöwall, Anna 1994 Kulturmöten i barnomsorg. Lund: Studentlitteratur s.7 
59  Hedencrona, Eva & Kós – Dienes, Dora 2003 Tvärkulturell kommunikation i förskona och skola Lund: Stu-

dentlitteratur s. 32-33 
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Fredriksson60 lyfter i sin bok Skola för mångfald eller enfald fram att interkulturell 

undervisning är även nödvändigt för elever i en mångkulturell skola, detta för att eleverna ska 

kunna lära sig att handskas med kulturmöten.  Fördelen är att det möjliggör positiva 

kulturmöten som ger kunskap om varandra. Men för att eleverna ska kunna utveckla sitt 

bemötande i sådana situationer krävs det att de har lärt sig att hantera dessa möten.  I en sådan 

situation har läraren en viktig uppgift att i undervisningen lära elever att handskas med dessa 

kulturmöten samt kunna behärska de kulturmöten som uppstår i undervisningen.  Därför är 

det viktigt att lära elever att umgås i det mångkulturella samhället och lära dem att ta vara på 

de positiva möjligheter som dessa kulturmöten skapar. Men för att läraren ska skapa dessa 

positiva möjligheter måste han/hon först vara medveten om särdrag i andras kulturer såväl 

som sin egen. Vidare skriver Fredriksson att läraren måste kunna möta andra kulturer på ett 

sådant sätt att det inte uppstår konflikter. 

I rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola61 står det att skolan har i uppgift att lära 

elever om att människor är lika värda även om de inte är lika. Det vill säga att läraren ska se 

till att dessa elever lär sig att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Läraren 

kan lära eleverna detta genom att ge dem möjlighet att lära sig om varandras bakgrund, tankar 

och vanor vilket anses leda till att eleverna får ett annat sätt att se på människor. Det skapar 

ömsesidig empati för varandras levnadssätt. För att skapa denna förmåga menar Spowe62 att 

elever behöver tid för att utforska sin egen sociala identitet och empati för andra människor. 

Vidare skriver Lorentz63att ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan ske genom 

ömsesidig nyfikenhet och ökad förståelse för egna och andras kunskapssyn, tankesätt och 

värdegrunder och livsformer. Med detta menar författaren att man ska utveckla en 

interkulturell kunskap som medför en medveten förståelse för sig själv och andra individer 

och kulturer. 

                                                           
60 Fredriksson, Ulf & Wahlström, Pär 1997 Skola för mångfald eller enfald Legus Förlag s.82 
61 Andersson, Katarina & Refinetti, Monica Att vara lärare i en mångkulturell skola. IPD-rapport Göteborgs 
Universitet s.24 
62 Spowe, Bengt, Röster från den mångkulturella skolan. Kunskapsföretaget AB 2003 s.38 
63 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.65 Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
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3.2.3 Lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund 

Lahdenperä64 lyfter fram att skolledare och lärarna har ansvaret för planering, genomförande 

och utveckla ett samarbete med föräldrarna. Dock så kan det ta lång tid och olika former av 

samarbete för att kunna skapa en god samverkan som grundar sig på förtroende mellan 

skolans personal och föräldrarna. I läroplanen65 står det att skolan och föräldrarna har ett 

gemensamt ansvar för elevens skolgång och att en god samverkan ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Alfakir66 hävdar att läroplanens för 

grundskolan tal om samverkan mellan hemmet och skolan är i princip utformad utifrån en 

homogen skola, där det bara finns svenska barn med svenska föräldrar. I boken Skolan och de 

kulturella förändringarna67 stärker författarna Alfakirs påstående och menar att läroplanen tar 

ställning till en typ av kultur och inte andra. Läroplanen säger ingenting om de olika 

perspektiven om de varierande kulturtraditionerna dvs. att läroplanen alltså väljer ut en 

homogen strategi och struntar i de heterogena. 

Laid68 diskuterar att det kan vara svårt för många skolhuvudmän i Sverige att skapa en god 

kontakt med föräldrar med utländsk bakgrund. Det är svårt att få dessa föräldrar att engagera 

sig i sina barns skolor. Elmeroth69 skriver att föräldrarna ska besöka sina barn under 

lektionstid och visa sin delaktighet i barnets skola genom information och möten. Elmeroth 

betonar vikten av föräldrarnas engagemang och menar att det har en stor betydelse för elevens 

skolutveckling. Lahdenperä70 anser att det är under dessa möten som lärare och föräldrar får 

sina första intryck av varandra. Många attityder formas under dessa möten som attityder kring 

läraren, skolan och undervisningen, och många föräldrar reflekterar över sitt förtroende för 

läraren och skolan. Laid71 lyfter fram att när olika kulturer möts varje dag kan det skapa 

spänningar mellan lärare och barnens föräldrar. En av dessa spänningar är de kulturella 

skillnaderna som finns och som kan skapa missförstånd mellan lärare och föräldrar. Laid 

fortsätter med att påpeka att lärare har svårt att handskas med föräldrarnas kulturella 

                                                           
64 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.63 Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
65 Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem 2011, Skola och hem s.16 
66 Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring. Stockholm Liber 2009 s. 20 
67 Thavenius, Jan Persson, Magnus & Andersson Gustav, Lars. Skolan och de kulturella förändringarna 
Studentlitteratur AB 1999 s. 154-155 
68 Bouakaz, Laid. Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor s.43 Studentlitteratur AB Lund 2009 Upplaga 1:1 
69 Elmeroth, Elisabeth Alla lika – Alla olika. Almqvist & Wiksell international Stockholm, Sweden 1997 s.45 
70 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.63 Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
71 Bouakaz, Laid. Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor s.56. Studentlitteratur AB Lund 2009 Upplaga 1:1 
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värderingar som kan påverka barnet och dess undervisning. Fredrikson72 förklarar att föräldrar 

med utländsk bakgrund ofta jämför sitt barns skolmiljö med den skolmiljön han/hon själv 

upplevt i sin uppväxt. Dessa föräldrar känner inte igen sig i sitt barns skola och skapar då 

motsättningar mellan föräldern och skolan. Laid ger fler exempel på kulturella konflikter som 

kan uppstå bland annat utländska föräldrar som anser att deras flickor bör vara ensamma när 

de duschar, flickor får inte simma, föräldrar vill ge sina barn ledighet under ”deras” religiösa 

högtidsdagar m.m. Laid menar att det är just dessa kulturella värderingar som kan leda till 

spänningar mellan lärare och elever, i synnerhet hos de lärare som finner dessa kulturella 

värderingar och traditioner som felaktiga. Fredriksson73 skriver att många föräldrar med 

utländsk bakgrund vill att deras barn ska behålla sin egen nationalitet och kultur och att skolan 

kan ses som hotande. Fredriksson betonar att när skolan kräver att få blanda sig i det som 

föräldrar anser vara deras domäner, skapas den hotfulla situationen som mest. Laid74 förklarar 

ytterligare och menar att lärare kan ibland uttrycka sig med en aggressivitet och intolerans 

mot föräldrarnas gammaldags tradition och menar att de inte passar in i den svenska skolan. 

Dock så förklarar Lahdenperä75 att för enlärare som inte bor i det mångkulturella området 

innebär det en svårighet att skapa en förståelse för föräldrars kultur och sociala situation. Hon 

menar att detta kan leda till en försvårad kontakt med föräldrarna. För att föräldrakontakt och 

föräldramöten ska verka som en arena för samverkan krävs en interkulturell kompetens hos 

både lärare och föräldrarna.  Lahdenperä76  menar att föräldrar med utländsk bakgrund 

behöver utveckla sin förståelse och medvetenhet för den svenska kulturen och normer och att 

detta kan ge legitimitet åt lärarna och skolan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Alfakir77 skriver att föräldrarnas språkkunskaper kan vara en av orsakerna till den svaga 

samverkan mellan dessa aktörer. Föräldrar med invandrarbakgrund kan ha svårigheter att 

behärska det svenska språket och detta ligger till grund för brist i kommunikationen. Som i sin 

tur kan leda till missförstånd, det vill säga att lärare kan uppfatta föräldrar som inte 

kommunicerar mycket med lärarna som oengagerade när det i själva verket handlar om brist i 

                                                           
72 Fredriksson, Ulf & Walhström, Pär Skola för mångfald eller enfald Legus Förlag 1997 s.109 
73 Fredriksson, Ulf & Wahlström, Pär Skola för mångfald eller enfald Legus Förlag 1997 s.109 
74 Bouakaz, Laid. Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor s.58. Studentlitteratur AB Lund 2009 Upplaga 1:1 
75 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.64. Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
76 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.64. Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
77 Alfakir, Nabila Föräldrasamverkan i förändring. Stockholm Liber 2009 s.35 
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språket. Andersson78 skriver i sin rapport att föräldrar inte kan uttrycka sig då de inte är 

förtrogna med svenska referensramar samt känner en brist i språket. Hon skriver även i 

rapporten att föräldrar med utländsk bakgrund inte har så stor makt över skolan eftersom de 

har kunskap om makten. Lahdenperä79 instämmer med detta hinder och skriver att lärare kan 

på grund av föräldrarnas språkhinder känna sig osäkra och inte veta inte hur de ska behandla 

frågor som handlar om kultur, livsåskådning och religiösa skillnader som genomsyrar den 

mångkulturella skolan. Lahdenperä80  tar även upp en annan problematik med detta fenomen. 

Hon förklarar att eleven har i bristen på kommunikation mellan lärare och föräldrar en 

möjlighet att utöva en maktposition där han/hon spelar ut de vuxna mot varandra. Alltså att 

när en kontakt brister mellan lärare och föräldrar kan eleven dra nytta av detta till sin egen 

fördel. När elever blir ombedda att tolka information och används som tolkar i t.ex. 

utvecklingssamtal kan eleven tolka och formulera sig på de sätt som gynnar eleven. Enligt 

Lahdenperä så hamnar elever i en form av maktposition som utövas på flera sätt. Vill eleven 

inte att föräldrarna ska delta i föräldramöte finns risken att de inte lämnar informationen till 

föräldrarna. På grund av den språkbrist som finns hos föräldrarna kan eleverna manipulera 

information som gynnar hen. För att lösa denna problematik så krävs en speciell kompetens 

som t.ex. en tolk. Ladberg81 skriver att tolk är ett viktigt hjälpmedel att använda med föräldrar 

som har brist i språket. Hon menar att tolk är den enda möjligheten för lärare att förstå 

utländska föräldrar med språksvårigheter. Ladberg82 skriver också att lärare ofta överskattar 

föräldrarnas kunskaper i svenska, ibland kan tolk behövas trots att en del föräldrar inte ber om 

det.   

                                                           
78 Andersson, Katarina & Refinetti, Monica Att vara lärare i en mångkulturell skola. IPD-rapport Göteborgs 
Universitet s.32 
79 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.68. Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
80 Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Möten i mångfaldens skola s.75. Studentlitteratur AB, Lund 2010 Upplaga 
1:1 
81 Ladberg, Gunilla 1987 Samarbete med invandrarföräldrar. Förskolans förlag s.26 
82 Ladberg, Gunilla 1987 Samarbete med invandrarföräldrar. Förskolans förlag s. 27 
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3.3 Teoretiskt perspektiv 
Vi har utgått från ett interkulturellt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv som studiens 

teoretiska ramar. 

 

3.3.1 Interkulturellt perspektiv 

Begreppet interkulturellt perspektiv innefattar kulturellt lärande, interkulturell 

kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning”83. Interkulturellt perspektiv betecknar 

även områden som handlar om kulturmöten, mångkultur, skillnader och likheter i pedagogiska 

sammanhang. Vidare definierar Lorentz 84.att i interkulturellt perspektiv ska man utveckla ett 

förhållningssätt som ska omfatta ömsesidig nyfikenhet och ökad förståelse för egna och 

andras kunskapssyn, tankesätt och livsformer. Detta sker bland annat i undervisningen.   

I boken Skolan som mångkulturell arbetsplats skriver Lorentz85 att skolan ofta är den enda 

mötesplats där det kan skapas möjligheter till interkulturella möten. Fredriksson86 skriver att 

skolan fungerar som en mötesplats som möjliggör möten av olika kulturer. Han förklarar att 

alla dessa möten kan ge upphov till konflikter. Där läraren står i centrum av dessa konflikter 

och möten, läraren måste enligt Fredriksson skapa broar, medla och lösa konflikter mellan 

olika kulturmöten. Lorentz87  anser att för ett interkulturellt möte ska uppkomma bör läraren 

ha en interkulturell kompetens, som innebär att han/hon måste ha kunskap andra människors 

levnadssätt och kunna anpassa dessa möten utifrån deras kunskap. 

Elmeroth88 skriver att interkulturell kompetens förutsätter en förståelse och kunskap om 

kulturens regelsystem. Elmeroth menar att detta regelsystem är viktigt i interaktionen mellan 

människor. När dessa olika regelsystem möts uppstår oftast missförstånd som beror på 

regelbrott i följd av dessa framkallar negativa fördomar. Lorentz säger att ”interkulturell 

kompetens är förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna 

                                                           
83 Lorentz och Bergstedt Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s.14, Lahdenperä 2004 
84 Lorentz och Bergstedt Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s.14, Lahdenperä 2004 
85 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s. 137 
86 Fredriksson, Ulf & Walhström, Pär Skola för mångfald eller enfald Legus Förlag 1997 s. 108 
87 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.115 
88 Elmeroth, Elisabeth 1197 Alla lika – Alla olika. Stockholm: Almqvist & Wiksell international s. 54-55 
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förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter”89. Ett exempel på det kan vara ett möte 

mellan personer som har en annan kulturell bakgrund. För att en lärare effektivt ska kunna 

”anpassa” sig till sådana möten, är det viktigt att läraren har kompetensen att tala med dessa 

individer på ett sätt där man kan förmedla förståelse och ha en förståndig syn på det de gör 

och säger så att det skapas empati och känsla av gemenskap90. 

I boken Interkulturell perspektiv91 står det att mångkulturell eller interkulturell undervisning 

är nödvändig för alla elever och för den svenska skolans styrdokument. Lorentz 92hänvisar till 

år 1996 då regeringen (SOU 1996:143) skrev om skolväsendet, att etnisk och kulturell 

tillhörighet är en viktig dimension som behöver beaktas i skolans arbete. Elmeroth93 skriver 

att elevernas erfarenheter och bakgrund ska anses som värdefulla av läraren och användas 

som utgångspunkt för den fortsatta undervisningen. Även Lorentz bekräftar Elmeroths 

påstående då han skriver att alla elever oavsett bakgrund får möjligheten att använda sina 

erfarenheter och ska bli sedda och bekräftade av lärare i skolan.94  Lorentz95  förklarar att en 

mångkulturell undervisning förstås oftast som en undervisning för invandrare och andra 

marginaliserade grupper och utgör en avvikelse från majoritetens utbildningsnorm detta tolkas 

som att undervisningen är för elever med olika brister, särskilda behov och för skolor med 

stora problem, detta innebär vidare att bristperspektivet ses som något karaktäristiskt. Därmed 

framställs mångkulturell skola och undervisning som avvikande från majoritetens 

utbildningsnorm vilket innebär att områden reserveras för en smal avvikande sektor. 

 

3.3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö skriver att i en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och 

kollektiv tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden.96 Säljö lyfter fram 

lärande och försöker bidra med en analys som är baserad på aktiviteter i samspel mellan  

enskilda människor, organisationer och samhället, och som utvecklar och besvarar insikter, 

kunskaper och färdigheter i detta samspel.97 Han menar i sin teori att lärandet ska analyseras 

utifrån aktiviteter. Vidare skriver han att i ett sociokulturellt perspektiv ses lärande ske i 

                                                           
89 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.115 
90 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.116 
91 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 53 
92 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s. 53 
93 Elmroth, Elisabeth 2008 Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s.78 
94 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.100 
95 Lorentz och Bergstedt, Locke Davidson, 1996 Interkulturell perspektiv. Studentlitteratur AB 2006 s.52-53 
96 Säljö, Roger 2000 Lärande i praktiken. Stockholm: Bokförlaget Prisma s.13 
97 Säljö, Roger 2005 Lärande och kulturella redskap. Nordstedt Akademiska Förlag s.16 
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samspel med andra och genom samspelet uppnår man ett lärande. Han anser att för att förstå 

hur lärandet sker och utvecklas är det viktigt att analysera den sociala praktiken.98 Därför är 

hans analys ur ett lärandeperspektiv baserat på olika aktiviteter i samhället där han lägger 

fokus på att förstå samspelet hos bl.a. individer, familjer, skolan och de resurserna utanför 

människor. Vidare skriver han att utmaningen är att hitta lärandets karaktär och förstå de 

händelser samt de situationer där de ”omvandlar” både sig själv och sin omvärld. Säljö anser 

att man måste titta på människans omgivning och den tillgång som finns tillgängliga alltså 

vilka resurser som erbjuds och vilka krav som ställs för att man ska kunna lära sig saker och 

ting. För att det är genom lärandet man kan se resultatet av mänskliga handlingar.  För att man 

ska kunna veta hur människor lär och vad som är väsentligt att kunna kan man inte förenkla 

det till en fråga som handlar om hur vi fungerar som individer. Människors förmåga att tänka 

och lära är inte begränsade av den mentala och biologiska utrustningen som de är födda med. 

Utan varje människa är en kulturindivid som samspelar och tänker tillsammans med andra 

människor i vardagliga aktiviteter. Det finns olika materiella resurser som man kan använda 

sig utav för att tänka med. Med detta menar Säljö99 att även om man är biologiska varelser 

och är född med en viss utrustning, finns det tillgång till olika hjälpmedel och verktyg som får 

oss människor att bygga vidare på vår tänkande. 

 

Enligt Säljö100 skapar man sociokulturella resurser genom kommunikation som också förs 

vidare genom kommunikation. Det är en grundtanke i det sociokulturella perspektivet. 

Säljö101 menar att det är genom interaktion som individen blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter genom att höra vad andra talar om och hur dem föreställer sig världen, vilket gör 

individen medvetande om vad som är intressant och värdefullt att veta och plocka ut det som 

är oväsentlig 

 

Säljö analyserar lärande ur ett socialt och kulturellt perspektiv. För att förstå mänskligt 

lärande, utgår han från begreppet redskap i sin teori. Det finns olika sociokulturella redskap 

som människor använder för att utveckla en förståelse men för att kunna få en mänsklig 

kunskap måste man ta reda på hur människor använder sig utav dessa redskap, av mänsklig 

kunskap. Men hur dessa kunskaper används av människor måsta analyseras. Redskap är delad 

i två kategorier den är antingen interkulturell, d.v.s. språklig, eller materiell, det vill säga 
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artefakter. 102 Man kan säga att människan har behov utav dessa redskap för att det ska 

ske/leda till ett lärande.  Han anser att människor föds in i och utvecklas inom ramen för 

samspel med andra människor, genom samspel får vi erfarenheter tillsammans med andra. 

Tillsammans med medaktörerna får vi möjlighet att förstå hur världen fungerar och ska 

förstås. Sammanfattningsvis kan man säga att människor lär sig uppmärksamma, beskriva, 

agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och främjar.103 

 

Säljö skriver att i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning 

viktiga och det är det som utgör länken mellan barnet och omgivningen. Vidare skriver han att 

det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion som barnet blir 

delaktig i hur människor i dess omgivning uppfattar och förstår företeelser. Att lära sig ett 

språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällelig 

gemenskap.104 Man anser att fysiska redskap är meningsfulla i våra ögon och det gör att ens 

syn på världen förändrar. Både de fysiska och språkliga redskapen är lika viktig eftersom att 

det är det som visar resultatet av människor.105   

 

Det är genom språket som människan får tillgång till att utveckla och kommunicera 

kunskaper.  När vi till exempel talar om världen kan vi på så sätt analysera, observera och dra 

slutsatser om hur världen fungerar. I det sammanhanget kan vi få ta del av vad andra tycker 

och tänker. Det bidrar till att vi kan se världen ur andra människors perspektiv.  Man föds med 

språket och även om vi har förmågan att kommunicera via språk finns det språkliga kategorier 

som är nödvändiga för ens lärande och utveckling som inte är medfödda. Det är nödvändigt 

för att kunna organisera sociala handlingar.  Med hjälp av språket utvecklas bland annat vårt 

medvetande för kulturella intryck.106 
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4.  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärares förhållningssätt till mångkulturen som genomsyrar 

lärarens verksamhet, perspektiv och förhållningssätt. Vi kommer även undersöka vad lärare 

har för uppfattning om föräldrar med utländsk bakgrund. Utifrån detta syfte har vi formulerat 

följande frågeställningar. 

 

4.1 Frågeställningar 

 Hur sig förhåller sig fyra lärare till elevers olikheter i det mångkulturella klassrum-

met? 

 Vad är dessa fyra lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund? 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod. För att få kunskap om lärares uppfattningar om det 

mångkulturella klassrummet och föräldrar med utländsk bakgrund, anser vi att en kvalitativ 

intervju är det redskap som ger oss svar på de vi vill undersöka. Kvale107 beskriver den 

kvalitativa intervjun som ett medel som söker förståelse för världen från en 

undersökningspersons synvinkel, genom att utveckla en mening ur hans/hennes erfarenheter. 

Enligt Kvale108 konstrueras kunskap genom ett samspel och ett professionellt samtal mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Under intervjun sker ett utbyte av åsikter mellan två 

personer som samtalar om ett tema av ömsesidigt intresse. Den kvalitativa forskningsintervjun 

har som syfte och mål att erhålla beskrivningar av respondentens livsvärld genom 

hans/hennes tolkning av det beskrivna fenomenet. 109 

En intervjuguide har skapats som stöd för intervjun (se Bilaga 1).  Intervjuguiden är uppdelad 

i teman som är framtagna utifrån syftet och frågeställningar. Genom att strukturera intervjun i 

teman kan man lättare identifiera de frågor man ställer och finna mönster bland 

respondenternas svar. 

 

5.1 Urval 

Insamling av våra data genomfördes på två olika skolor, skola A och B, i Mellansverige. 

Skolorna är belägna nära varandra i ett mångkulturellt och invandrartät område där 

majoriteten av eleverna är svenskar med utländsk bakgrund. Elever har således varierande 

kulturell och etnisk bakgrund. Genom att skolorna är belägna mellan ett höghusområde och 

ett villaområde, har elever också olika socioekonomisk bakgrund. Skolorna uppvisar vidare en 

god integrering och goda studieresultat. I skola A finns klasserna F-5 och i skola B klasserna 

6-9. Skolorna delar på matsal, men har skilda fritidsgårdar.  

Vi började med att besöka skolorna och lämnade ett brev med en förfrågan om intervju med 

lärarna. Valet föll på fyra lärare som arbetar i klasser där minst hälften av eleverna har 

utländsk bakgrund. Vi intervjuade Anders och Lina från skola A, som båda arbetar på 
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lågstadiet. Lina arbetar i en förberedelseklass. På skola B intervjuades Karin och Malin som 

arbetar i på mellanstadiet. Karin är lärare i svenska och hemkunskap och Malin är lärare i 

svenska som andra språk och matematik 

 

5.2 Material 
Intervjuer med tre av lärarna spelades in på telefon som sedan överfördes till en datorfil.  

Intervjun med den lärare som valde att inte bli ljudinspelade nedtecknades i stället. Lärarens 

kroppsuttryck eller liknade antecknades också för alla fyra intervjuer. I denna logg skrev vi 

även ner våra reflektioner eller frågor som dök upp under intervjun. Intervjumaterialet består 

av omkring 100 minuters ljudinspelning och två helskrivna anteckningsblad för den 

respondenten som valde att inte bli ljudinspelad. 

 

5.3 Databearbetning och analysmetod 
Enlig Kvale 110 så innebär transkribering att tranformera den talande formen som är ett 

levande muntligt samtal till den skriva textens form. Efter insamling av vår empiri 

transkriberade vi intervjuerna och bearbetade våra loggboksanteckningar. Vi har valt att inte 

transkribera pauser eller tonfall på grund av brist på tid och resurser. Men lärarens kropps- 

eller ansiktsuttryck har noterats när vi bedömt det behövligt för tolkningen av det sagda. I 

analysen har vi utgått från vår intervjuguide för att kunna finna mönster och strukturera 

svaren hos lärarna. 

För att kunna plocka ut de mest väsentliga i vår empiri har långa uttalanden kortats ner till 

korta och meningsfulla meningar. Kvale111 beskriver detta som meningskoncentrering som 

innebär att man drar samman intervjupersonens yttrande till korta formuleringar.  

   

5.4 Genomförande 
Kvale112 skriver att den halvstrukturerade intervjun har en guide som innehåller en översikt 

över de ämnen som ska täckas och förslag på frågor. Han skriver även att intervjuaren får 
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utifrån eget utrymme i intervjun bestämma hur strikt hon ska följa guiden och hur mycket hon 

ska följa respondentens svar och de nya inriktningar som kan öppna sig.113 Vi valde att inte 

följa vår intervjuguide till punkt och pricka, utan endast utgå från guiden och låta intervjun 

inta en naturlig process där lärarna inte känner sig utfrågad utan snarare som en aktör i ett 

ömsesidigt samtal. 

Intervjuerna genomfördes i respektive skolor. Vi gav utrymme till lärarna att själva välja 

intervjuplats. Syftet är att de ska känna sig som mest bekväma och hemmastadgade. Samtliga 

intervjuer skedde i respektive lärares klassrum där de kände sig som mest ostörda. 

Innan intervjun påbörjades, talade vi om för läraren om studiens syfte och frågeställningar. Vi 

informerade om de etiska riktlinjerna som enligt Kvale114 rör samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll. Sedan gick vi vidare med intervjufrågorna. Kvale115 menar 

att intervjuaren måste ha en god ämneskunskap för att kunna följa upp frågor och ställa andra 

frågor. Vi var väldigt observanta på karaktären hos svaren som gavs, för att utifrån svaret 

kunna, med känslighet och försiktighet, ställa ytterligare andra frågor. Kvale116 skriver att 

intervjuaren måste ha kunskap om intervjuämnet för att kunna vara observant på att kunna 

tolka tonfall, ansiktsuttryck osv.  

Genom att vara observant på den intervjuades kroppsspråk kan man upptäcka känslor som kan 

uppstå i vissa frågor och genom detta ställa följdfrågor som leder till meningsinriktade och 

fördjupade svar.  Genom att endast använda bandspelare för att spela in förlorar man de 

känslomässiga uttrycken hos respondenten. Därför valde vi att under intervjun använda en 

loggbok som fungerar som en journal där vi noterade kroppsspråk och ansiktsuttryck för att i 

det senare skedet få en rikare grund för analysen.  

 

5.5 Etiska aspekter 
Vår forskningsfråga berör en känslig aspekt hos den enskilde läraren där hans/hennes 

värderingar om begreppet det mångkulturella klassrummet behandlas. Värdering kring elever 
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med utländsk bakgrund behandlas vidare samt föräldrar med utländsk bakgrund. Att behandla 

begreppet mångkultur tillsammans med lärare möjliggör utrymme för honom/henne att 

reflektera över sina egna normer och värderingar. Kvale117  skriver att intervjuer kan behandla 

känsliga ämnen där det är viktigt att värna konfidentialiteten för intervjupersonen och de 

människor och institutioner som nämns i intervjun. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

forskningsetik. 

Det första forskningskravet är informationskravet, som innebär att man informerar dem som 

ska vara med i studien om deras frivillighet och rätt att neka sin delaktighet när som helst. 

Undersökningens syfte ska anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i stora drag 

genomförs.118 Denna information ska ges muntligt eller skriftligt. 119 I vår studie har vi munt-

ligt informerat de deltagande lärarna i samband med förfrågan inför intervju men även innan 

intervjun verkställs för att återigen få en bekräftelse för informationskravet. Det andra forsk-

ningskravet är samtyckeskravet120 där deltagarna i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från vårdnadshavare 

om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Studiens 

frågeställningar anser vi vara av känslig karaktär eftersom lärares personliga uppfattningar 

fokuseras Vi har tagit hänsyn till denna etiska aspekt genom att informera de deltagande 

lärrna om samtyckeskravet och att de själva får bestämma om och hur länge samt hur de ska 

delta i undersökningen. En av lärarna valde att inte bli ljudinspelad och med hänsyn till detta 

valde vi att i stället föra anteckningar. Vi har utgått från konfidentialitet kravet121 vilket bety-

der att alla insamlade uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Det ska inte vara möjligt att identifiera de som var med i studien, därför har vi valt att 

namnge de deltagande med påhittade namn. All personuppgifter ska försvaras på en säker 

plats där obehöriga inte har tillgång till. 122 Nyttjande kravet123 är ytterst känsligt och väsentlig 

inom vår forskningsstudie i den mening att reflektionerna från lärarna berör personliga upp-

fattningar om mångkulturalitet som är av en känslig natur.  

 

                                                           
117 Kvale, Steinar & Svend Birkman. Den kvalitativa forskningsintervjun upplaga 2:1 Studentlitteratur AB, Lund 
s203 
118 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 7 
119 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 7 
120 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 8 
121 Kvale, Steinar & Svend Birkman. Den kvalitativa forskningsintervjun upplaga 2:1 Studentlitteratur AB, s. 88 
122 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 12 
123 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s. 14 
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5.7 Reflektion över metod 
Inför vårt metodval förutsatte vi att de deltagande lärarna skulle samtycka till att spelas in. 

Men den planen fick således ändras vid intervju med en av dem. Genom att anteckna 

förlorade vi en del information, fokusering på att genomföra anteckningar i samband med att 

lyssna och ställa följdfrågor medförde en hel del nackdelar. Att anteckna påverkar det 

"naturliga samtalet" som sker med ljudinspelning, där man kan fokusera helt och hållet på 

respondenten och hans/hennes svar. 

En annan reflektion är att en del intervjupersoner ger mer utförliga svar än andra genom att 

förklara och ge livliga och innehållsrika beskrivningar av sin livsvärld. Medan andra 

intervjupersoner ger korta och oreflekterade svar på frågorna. Reflektionerna bakom detta är 

att alla människor är olika och kan då behöva en ny omformulerad fråga som passar in i dess 

tolkningsvärld. Kvale skriver: 

Vissa intervjupersoner tycks vara bättre än andra124 

Det vi även kunde se tydligt var att alla lärarna uttryckte sig med försiktighet med tanke på att 

innehållet berör etnicitet och kulturell bakgrund. Att forskaren själv har annan kulturell 

bakgrund och etnicitet, kan medföra att lärarna uttrycker sig med känslighet och med syftet att 

forskarna inte ska ta illa vid. Det kan bidra till att de eventuellt inte vågade uttala sig negativt 

om elever eller föräldrar med utländsk bakgrund. Men genom att vi gav  exempel på vissa 

missförstånd som kan ske i dessa möten, utifrån våra egna erfarenheter, var förhoppningen att 

det skapade en trygghet för dem.  

 

 

                                                           
124 Kvale, Steinar & Svend Birkman. Den kvalitativa forskningsintervjun upplaga 2:1 Studentlitteratur AB, Lund 
s.181 
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6. Resultat 

Studiens resultat kommer presenteras med utgångspunkt i våra frågeställningar och studiens 

syfte. Vårt resultat baseras på fyra lärares tankar och reflektioner kring de frågeställningar 

som ingår i den intervjuguide som använts.   

 

6.1 Hur uppfattar lärarna att de förhåller sig till elevers olikheter i det 

mångkulturella klassrummet? 

Denna del av intervjun handlar om lärarens förhållningsätt till mångkulturella elever i 

undervisningen. Men för att kunna få en förförståelse för lärarens förhållningsätt till elevers 

olikheter i det mångkulturella klassrummet valde vi även att undersöka deras uppfattningar 

om begreppet mångkultur.  

När lärarna tillfrågades om vad de tänkte på när de hör begreppet mångkultur ansåg Lina att 

mångkultur är när många människor från olika kulturer kan samsas under samma tak. Medan 

Karin förklarar att skolan som de arbetar på är en mångkulturell skola, men att ha elever med 

utländsk bakgrund i undervisningen har ingen påverkan hennes undervisning. För henne är det 

viktiga att behandla eleverna lika utan att kategorisera dem med avseende på deras kulturella 

bakgrund. Men däremot lägger hon till att man tar del av elevernas kultur när det blir 

väsentligt. Det tas upp när det exempelvis är deras högtider som ramadan. Malin uttrycker det 

på liknande sätt då hon också anser att det inte är någon skillnad på dessa elever. Men hon 

lägger till att dessa elever kan ha svårigheter med språket och då ska man ta hänsyn till det 

och hjälpa dem för att det ska gå bra för dem i skolarbetet. Elever med utländsk bakgrund kan 

ha svårigheter med språket och då ska man ta hänsyn till det och anpassa undervisningen 

utifrån deras språkförmåga. För Anders är däremot mångkultur en grupp med människor som 

har olika erfarenheter. Vidare menar han att man har olika erfarenheter och att de berikar det 

på olika sätt eftersom att man är olika. 

Vid förfrågan om vad det innebär för dem som pedagog att ha mångkulturella elever i 

klassrummet hade Karin och Malin samma förhållningsätt. De anser att man ska behandla alla 

sina elever lika. Karin lägger fokus på att se alla som en individ och genom att göra det anser 

hon att det också leder till en lärorik undervisning utan olikheter. Malin säger vidare att det 

enda som kan skilja dessa elever åt är språkförmågan och det ska man ta hänsyn till och hjälpa 
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dessa elever. Lina som arbetar i en förberedelseklass anser också att språket har en viktig del i 

undervisningen. Hon anser att språkutvecklingen hos elever underlättar lärarens 

förhållningsätt, det gör att man får mer förståelse för varandra. Anders menar att han inte har 

något speciellt förhållningsätt gentemot dessa elever. Han lägger mer fokusen på vad eleverna 

ska lära sig än hur de ska lära sig. Dock så lägger han till att han utgår från deras kulturella 

bakgrund om det behövs. När vi gick in på frågan på hur dessa elevers bakgrund kan påverka 

undervisningen, hade Karin inget svar på den frågan. Malin, å andra sidan, menar att om dessa 

elever berättar om sin levnadsätt för sina klasskamrater kan det ha en positiv inverkan.  Lina 

hade ytterligare ett tillägg till denna fråga. Hon menar att fördomar kan utvecklas om man 

exempelvis är i en blandad klass och en del flickor inte vill delta i simundervisning på grund 

av sitt kulturarv. Det kan således bli ett dilemma på hur man ska lösa detta problem på bästa 

möjliga sätt. 

 I den klassrumsmiljö som jag befinner mig nu skulle det inte bli ett problem 

men det skulle skapa ett avstånd i en vanlig klass. - Lina 

 När vi gick vidare till frågan som rör hur läraren anpassar sin undervisning för elever med en 

annan bakgrund, ansåg Malin att man kan göra det genom att planera undervisningen utifrån 

deras språkkunskaper. Malin anser att ju mer ett barn kan behärska språket, desto bättre 

kommer det gå med andra skolämnen. Därför anpassar hon sin undervisning genom att tänka 

ut skoluppgifter och olika undervisningsmetoder som är anpassade till deras språkförmåga. 

Detta gör hon genom att t.ex. ge instruktion muntligt eller skriftligt. Malin menar att det kan 

bli en negativ konsekvens om eleven inte har en så utvecklad språkförmåga. Ibland finns inte 

tillräckligt med resurser och tid. Det leder till att eleven kan få hjälp försent och börjar lägga 

fokus på andra saker som att de börja prata med sina klasskamrater, gå runt i klassrummet 

m.m. Det i sin tur påverkar både eleven själv och andra elever. Men Malins lösning är att 

utesluta vissa kurser för dessa elever och anpassa undervisningen efter deras behov. Enligt 

Lina handlar inte det i det här fallet om mångkulturella elever eller olika kulturer. Utan det 

handlar om elevernas kunskapsbehov och att välja kunskapsnivå utifrån det. Även här anser 

Lina och Malin att ju mer man förstår språket desto mer kommunicerar man med andra. Det i 

sin tur gör att eleverna blir mer sociala i olika sammanhang där man får möjlighet att byta 

kunskaper och erfarenheter. Detta har en stor inverkan på att bli accepterad i olika samhällen. 

Anders anser att det har mycket med språkkunskapen att göra. Beroende på hur väl eleverna 

behärskar språket kan man anpassa undervisningen utifrån det. Anders anser att barnens 

dåliga skolresultat ofta beror på att de inte behärskar språket tillräckligt och att deras ”dåliga 
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betyg” har ingen annan orsak än en inte så utvecklad språkförmåga. Han lägger fokus på 

innehållet i undervisningen och anser att ju mer man kan behärska språket, desto mer 

socialiseras man i samhället. Elevernas olika kulturella bakgrund anser han inte är så 

väsentlig. Utan det är elevernas språkkunskap som är det viktiga för honom.  Även i den 

frågan anser Karin att om man behandlar alla lika anpassar man undervisningen till alla 

elever.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna inte anser att elevernas olika kulturella bakgrund är 

en barriär. Utan de väljer att fokusera på elevernas individuella förutsättningar och behov. 

Den mångkulturella klassen och elevernas olika kulturer är inte en aspekt dessa lärare 

fokuserar och de olika kulturerna verkar inte vara ett hinder i undervisningen. En aspekt som 

kan vara en konsekvens av elevernas kulturella bakgrund är en inte så utvecklad 

språkförmåga. Detta tas upp av alla lärarna och de menar att elevernas språkkunskap är det 

som är avgörande för deras förutsättningar till lärande. Detta kan ses tydligt vid förfrågan om 

vad de tänker på när de hör begreppet mångkultur. Tre av lärarna menar att mångkultur för 

dem är att människor är lika men kommer med olika kulturell bakgrund. Däremot hävdar den 

fjärde läraren, Anders, att mångkultur för honom är människor med olika erfarenheter. Han 

fokuserar inte etnicitet eller kultur i svaret på den frågan. 

 

6.2 Vad är lärares uppfattningar om föräldrar med etnisk bakgrund? 

Den första frågan om föräldrar med etnisk bakgrund rör vad lärarna anser om föräldrakontakt. 

Karin säger att ifall det finns föräldrar som inte kan språket så finns det tolk. Anders nämner 

att språket kan vara svårt och han föredrar inte att ta kontakt med utländska föräldrar på 

telefon utan hellre i fysiska möten och genom tolk. Dock så nämner Anders en till aspekt 

angående samverkan med utländska föräldrar. Han säger att det ibland kan uppstå 

missförstånd och att föräldrarnas bakgrund styr den syn de har på skolans roll och 

ansvarsfördelningen mellan skolan och föräldrarna. Malin nämner att föräldrakontakt är 

mycket viktigt och ger uttryck för en önskan om att utländska föräldrar ska vara mer delaktiga 

i föräldramöten. Hon tror att det finns ett missförstånd där utländska föräldrar tror att skolan 

ska sköta allt och av den anledningen kommer det få utländska föräldrar till föräldramöten. 

Malin säger också att ifall någon inte förstår det svenska språket så finns det alltid en tolk. 

Lina svarar kort på frågan med att många gånger blir föräldrarna kontaktade genom tolk ifall 

de inte kan svenska. Alla lärarna betonar vikten av föräldrakontakt dvs. att d. Det är viktigt 
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med föräldrakontakt men att språket hos utländska föräldrar kan skapa ett hinder. Det positiva 

är att tolk finns tillgänglig som stöd ifall det behövs. 

När frågan om hur bra relation de har till elevernas föräldrar konstaterar både Karin från skola 

B och Anders från skola A att man ofta kommer i kontakt med föräldrarna när deras barn har 

hamnat i en konflikt. Det är då man uppnår en bättre och godare kontakt med föräldrarna, för 

att föräldrarna blir kontaktad oftare. Lina från skola A hävdar att föräldrakontakten ser 

mycket olika ut och beror på föräldrarnas delaktighet. Malin konstaterar att hon har 

åstadkommit en mycket bra relation till sina elevers föräldrar. 

Frågan om föräldrakontakt vidareutvecklas till frågan ifall det finns några skillnader mellan 

föräldrar med utländsk bakgrund och etniskt svenska föräldrar. Karin fastställer att skillnader 

finns och att utländska föräldrar är mer engagerade i hur deras barn uppför sig i skolan. Karin 

hävdar att för föräldrar med utländsk bakgrund är det oerhört viktigt att deras barn uppför sig 

ordentligt och visar respekt för äldre och för sina lärare. Karin menar alltså att det finns 

kulturella skillnader mellan dessa båda grupper av föräldrar. Anders menar å andra sidan att 

det inte är någon skillnad mellan föräldrarnas etnicitet. Utan den avgörande faktorn i 

skiljelinjen mellan föräldrar är deras utbildningsnivå och hur mycket de läser hemma. Anders 

säger lite snabbt att han har hört att svenska föräldrar är mer engagerande medan utländska 

föräldrar är väldigt glada och tacksamma. Malin säger att utländska föräldrar inte är delaktiga 

och ibland dyker de inte upp, alltså att detta är något som inte är fallet hos etniskt svenska 

föräldrar. Lina menar att begreppet utländsk bakgrund är mycket brett och att det snarare är 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund som skiljer dessa två grupper åt. Föräldrarnas 

ekonomiska status och den maktposition de en gång haft i hemlandet har en betydande roll för 

deras syn på skolan och undervisning. Hon menar också att det ofta blir missförstånd mellan 

lärare och föräldrar med utländsk bakgrund. Lärare måste vara extremt tydliga med 

föräldrarna eftersom brister i språket kan det leda till missförstånd. 

Vid frågan om lärarnas erfarenheter med föräldrar med utländsk bakgrund säger både Anders 

och Lina att de upplever dessa föräldrars syn på skolan som väldigt odisciplinerad. Anders 

menar att vid sådana tillfällen hanterar han det genom att förklara för dem vilken sorts 

pedagogik som genomsyrar undervisningen. Lina säger att anledningen till att dessa föräldrar 

anser skolan som ”slapp” är på grund av kulturella missförstånd. De skolor och 

utbildningssystem som föräldrarna är vana med upplevs annorlunda jämfört med Sverige och 

att detta ligger till grund för den syn dessa föräldrar har. Lina säger  
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”Faktum är att man kan ganska mycket här efter nio år”. 

 Malin hävdar att föräldrar med utländsk bakgrund är precis som etniskt svenska föräldrar och 

att utländska föräldrar kan till och med vara mer mån om sina barn än etniskt svenska 

föräldrar. Men att de med utländsk bakgrund inte har de redskap som etniskt svenska föräldrar 

har. Det rör språk och kunskap om svenska samhället och skolan och detta utgör ett hinder för 

dessa föräldrar. Karin däremot menar att det finns skillnader mellan dessa grupper av 

föräldrar. Hennes erfarenheter är att pappor med utländsk bakgrund är mycket strikta mot sina 

söner och att uppförandet kan till och med ha större betydelse för föräldern än betyget. Karin 

fortsätter och förklarar att hon uppmärksammar att pappor är mer aktiva i föräldramöten och 

andra kontakter med skolan än mammorna. Det kan dock bero på att papporna behärskar 

språket mer än mammor. Det kan även finnas en kulturell baktanke som att det är pappornas 

uppgift att ”ha koll på familjemedlemmarna”. Karin säger att hon inte vet exakt varför det 

kan vara så. 

Nästa fråga rör vilken syn läraren tror att föräldrar med utländsk bakgrund har på skolans 

verksamhet. Lina nämner att det finns kulturella skillnader i synen på diagnoser och 

skrivsvårigheter i skolan. Hon upplever att ifall en elev har läs- och skrivsvårigheter kan 

föräldrar med utländsk bakgrund förknippa det med något som anses dumt och att detta har 

med deras hemland att göra. Hon säger att här i Sverige har man en annan syn på det. Malin 

uttrycker en osäkerhet och säger att hon ibland känner att föräldrar med utländsk bakgrund 

lägger stor vikt på uppfostran och därmed lägger ett stort ansvar på skolan som uppfostrare. 

Anders, Karin och Lisa upplever att dessa föräldrar anser att skolan inte har disciplin. 

Jag har oftast diskussion med föräldrar, då pratar de alltid om sin egen 

skolgång. Men jag tror ju på den här skolan, alltså svenska skolan. – Anders 

De är förvånad över svenska skolans disciplin och har svårt att förstå att vi har 

det så här i svenska skolor och de tror att vi har mindre disciplin. – Karin 

Dom tycker väl att det är för slappt och att man inte göra något i skolan, men vi 

måste ju anpassa oss efter svenska skolan och inte deras skola som dom är vana 

med. – Lina 

En sista fråga tar upp ifall lärarna anser att det kan vara svårare att uppnå en god kontakt med 

föräldrar med utländsk bakgrund i jämförelse med etniskt svenska föräldrar. Anders konstate-
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rar bestämt att det inte finns någon skillnad. Malin hävdar däremot att tyngdpunkten för en 

god kontakt ligger hos läraren, men att ett hinder för detta möte kan vara språket. Även Lisa 

tar upp denna problematik och anser att språket kan försvåra den goda samverkan. Karin säger 

att: 
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Det är lite lättare att ha kontakt med svenska föräldrar eftersom att vi har "gått i samma 

skola".7. Analys  
Analysen av resultaten baseras på studiens teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Den 

struktureras utifrån studiens två frågeställningar om hur de deltagande lärarna förhåller sig till 

elever i det mångkulturella klassrummet och vilka uppfattningar de har om föräldrar med 

utländsk bakgrund.  

 

7.1 Hur uppfattar lärare att de förhåller sig till elevers olikheter i det 

mångkulturella klassrummet? 

Karin från skola B säger att det hon tänker på när hon hör ordet mångkultur är: 

 Barn som kommer från olika länder. - Karin 

Här menar Karin att mångkultur för henne är etnicitetsbundet och mångkultur är att man inte 

delar en gemensam nationalitet eller etnicitet, detta är därmed mångkultur. Lorentz125 pekar 

på detta sätt att förhålla sig genom att skriva att mångkultur beskrivs som ett tillstånd i en 

skola där de samlas individer från olika kulturer.  

Lina från skola A uttrycker detta däremot som: 

Ja, då tänker jag på att många kulturer kan samlas under samma tak. Men 

mångkultur är ju inte bara majoritetssamhället och minoritet samhället utan det 

kan väl även vara elever från samma länder. 

Med detta motsätter sig Lina det Karin uttalar och hävdar att mångkultur inte är etnicitet. Att 

härstamma från ett och samma land innebär också mångkultur. Kultur beskrivs av Wellros126 

som något som människosläktet omskapar i sin dagliga kontakt med andra och det innefattar 

språk, tankemönster och värdesystem. Med detta menas att individer från samma etniska 

grupp kan ha olika språk, tankemönster och värdesystem. Just därför kan mångkultur som 

Lina säger finnas inom en etniskt homogen grupp. Malin från skola B beskriver mångkultur 

med en positiv betoning och menar att mångkultur innebär människor från olika grupper. 

För mig är mångkultur, att man lär sig av varandra, umgås med alla träffar 

andra människor från olika grupper. Det har alltid varit en månkulturell skola 

här och det är även ett mångkulturellt område och man får lära sig andra saker 

                                                           
125 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats Studentförlaget AB Lund 2009 s.3 
126 Wellros, Seija Språk, kultur och social identitet, Studentlitteratur 1998 s.13 
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av elever med en annan kulturell bakgrund. Jag hävdar att det är jätte bra. Även 

om man går här i centrum ser man att det är mångkultur. 

Med detta citat kan man lägga märke till att Malin har ett interkulturellt perspektiv. 

Lahdenperä127 skriver att lärare ska utveckla sin interkulturella kompetens genom att visa 

intresse för sina elever, lära känna dem men samtidigt vara känslig för deras etnicitet. I boken 

Skola som mångkulturell arbetsplats128 skrivs det om fördelen om det mångkulturella 

samhället, de menar att man ska ta tillvara på mångkulturen på alla möjliga sätt. Svenska 

elever har en oerhörd tillgång att utveckla en förståelse för andras tankesätt. Vilket innebär att 

fördomar försvinner om människor från olika kulturer. Genom att lära sig om varandra så lär 

man sig att skapa en ömsesidig respekt för varandras kulturer. 

Det innebär att det är att alla inte är lika. Och att de på något sätt berikar men 

det kan bli svårt. – Anders 

Lahdenperä skriver att kulturmöten för det mesta är mycket lustfyllda företeelser. Men det 

kan också uppstå situationer som kan upplevas svåra, komplicerande eller provocerande när 

man inte har tillräckligt kunskap. 

Lärandet ska ses som ett skapande och läraren är kulturbärare och ska interagera 

kultur i sin undervisning. I och med att bindning till familjen försvagas blir lärarens 

roll att vara förebild. Läraren ska lära eleverna hur de ska förhålla sig till 

värdegrunden, demokrati syn och etc. 129 

 

7.1.1 Undervisning  
Att ha elever med utländsk bakgrund i klassrummet har ingen stor betydelse för Karin och 

Malin. Deras förhållningsätt till dessa elever är att behandla dem som svenska elever.  

Genom att behandla alla lika sker en lärorik undervisning utan olikheter. 

 – Karin 

Detta tolkas som att Karin menar att om man behandlar alla sina elever lika kan man på så vis 

inkludera elever med utländsk bakgrund. I boken Interkulturella perspektiv130 skriver forskar-

na hur nödvändigt det är att ha en interkulturell kompetens. Lorentz skriver att läraren har i 

                                                           
127 Lahdenperä, Hans Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur 2010 s.31 
128 Lorentz, Hans Skolan som mångkulturell arbetsplats. Studentlitteratur AB Lund 2009 s.63 
129 Andersson, Katarina Att vara lärare i en mångkulturell skola, Göteborgs Universitet 2001 s.8 
130 Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (2006). Interkulturella perspektiv. Pedagogik i mångkulturella 
lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur s. 109 



40 
 

uppgift att skapa en plattform där man respekterar och får en förståelse för elevernas kultu-

rella olikheter.  Andersson131 skriver att genom att behandla alla lika, osynliggör läraren dessa 

elever med en annan kulturell bakgrund. Som vi tidigare skrev i vår studie ska all skolperso-

nal ha ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning. I artikeln Den interkulturella blicken i 

pedagogik132 står det att den interkulturella pedagogikens huvudsyfte är att synliggöra det 

osynliga. Detta kan pedagogen göra i undervisningen genom att framhäva de kulturella och 

sociala sammanhang. Karins vidare definition är att om det blir väsentligt med elevernas kul-

tur tar vi hänsyn till det, t.ex. Ramadan.  I den svenska skolan ska alla livsåskådningar väl-

komnas därför har skolan i uppgift att främja olika religioner i undervisningen.  Roth skriver 

att när man gör det tar man också bort fördomar och negativa inställningar till elever med 

olika kulturella bakgrunder.133 

En annan aspekt på hur en elev med en annan kulturell bakgrund kan påverka undervisningen 

enligt Malin är att om dessa elever berättar om sin levnadsätt för sina klasskamrater om vad 

det äter, hur de handlar m.m., anser hon att det kan ha en positiv inverkan. Malins förhållning-

sätt till interkultur rör framför allt mat, dans m.m. Men i Läraryrkets interkulturella dimens-

ioner134 betonas att man inte ska reducera begreppet kultur till exempelvis en kulturdag med 

maträtter och danser. Malin menar vidare att ett sätt som kan påverka hennes undervisning är 

att elever med en annan utländskt bakgrund kan ha svårt att ta emot instruktioner på grund av 

inte så utvecklad språkförmåga. Hennes lösning är då att anpassa undervisningen utifrån deras 

behov.  I artikeln Den interkulturella blicken i pedagogik står det att genom att använda sig av 

material som är anpassat till elever med en annan kulturell bakgrund som har svårigheter gör 

dessa elever delaktiga i lärandet.  Vidare skriver Jahanmahan att i en interkulturell undervis-

ning har pedagogerna förmågan att anpassa undervisning och stoff till olika förutsättningar för 

lärande hos eleverna.135 Även Höding136 instämmer i påståendet att ha lärarkompetens innebär 

att man ska ha förmågan att anpassa undervisningen efter elevers olika behovs, att kunna ge 

instruktioner på ett begripligt sätt och kunna motivera och stimulera dessa elever för att det 

ska leda till fortsatt lärande.  

Lina däremot hade en annan inställning till denna fråga. Hon säger att fördomar kan uppstå 
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om man är i en blandad klass. Exempelvis vill en del flickor inte delta i simundervisning på 

grund av förälderns kulturarv. Det är inte alltid helt enkelt hur man ska lösa detta eller 

liknande problem på bästa möjliga sätt. I en sådan situation har i första hand idrottslärarna i 

uppgift att hitta lösningar, för att eleven ska nå de mål som krävs och att undervisningen ska 

ske på ett lustfyllt sätt137.  

Om man har inkluderande processer i skolan, har man också tillgång till att delta i det sociala 

livet i skolan, utifrån ens egna förutsättningar.138  I ett sådant fall förkommer inkludering och 

integrering. Där inkludering innebär att man anpassar undervisningen utifrån elevens behov 

och förutsättningar. Sedan finns det begreppet ”integrering” som innebär att det är eleven 

själv som ska anpassa sig till skolans ”regler”139.  Tanke på att den skolan som Lina arbetar på 

tar man ingen hänsyn till elever med sådana behov. När Lina säger att de tyvärr får underkänt 

i idrott ser vi här att skolan tillsammans med föräldrarna inte funnit någon lösning på den 

situationen.  

 

7.1.2 Språkets roll i elevernas lärande  
Lärarna Malin, Lina, Karin och Anders har samma syn när det gäller att språket spelar en stor 

roll i lärandet. Om man inte behärskar språket påverkar det också ens skolgång i alla skoläm-

nen.  De anser att ju mer man behärskar språket, desto fortare kommer man att socialiseras i 

olika samhällsgrupper.  

… dåliga skolresultat ofta beror på att de inte behärskar språket tillräckligt och 

att deras ”dåliga betyg” har ingen annan orsak än språkbristen. – Anders 

Höding140 skriver att anledningen till varför utländska elever kan ha sämre resultat i skolan 

beror mycket på språket. En annan orsak är att elever med utländsk bakgrund känner ett utan-

förskap och stöter på problem på grund av att den svenska skolan vilar på svenskheten som 

norm. Hänsyn tas således inte till att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle vilket innebär 

att flera människor från olika kulturer har samlats i ett land. Varje kultur innehåller värdering-

                                                           
137 Larsson, Håkan. (2007). Lika för alla – om likabehandling i idrott och hälsa, ur Idrottsdidaktiska Utmaningar 
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139 Nilholm, Claes. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi s.14 
140 Högdin, Sara 2007Utbildning på (o) villkor: Om kön och etnisk bakgrund i grundskolan. Stockholm Universitet 
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ar om vad som är bra eller dåligt. Våra värderingar leder sedan till utvecklande av ett normsy-

stem som skapar regler om t.ex. hur vi bör uppföra oss i olika sociala situationer.141  

Språk och identitet är beroende av varandra. Det är genom språket man visar vem man är på 

så sätt bevarar man sin identitet. Genom språket definierar vi oss själva och blir definierad av 

andra.  Det är även genom språket som individen lättare blir delaktig i olika kulturella sam-

manhang.142 Som Wellros också anser är språket ett hjälpmedel för att underlätta socialisat-

ionen.143 

Ju mer man förstår språket desto mer kommunicerar man med andra vilket gör 

att de blir mer sociala i olika sammanhang där man får möjlighet att byta kun-

skaper och erfarenheter. Vilket har en stor påverkan på att bli accepterad i 

olika samhällen. – Malin 

Säljö skriver att det är språket som är centralt för det sociala samspelet och att lära sig ett 

språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en viss samhällsgemenskap.144 

Det är med hjälp av språkliga redskap som vi definierar och löser problem, diskuterar och 

genomför olika handlingar.145 Kommunikationen och språket är centrala aspekter för mänsk-

ligt lärande. Språket är centralt i relationen till mänskligt tänkande, som kan beskrivas som att 

man tänker tyst dvs. inre samtal. Det är genom språket som vi utvecklar kunskaper och det är 

även genom språket som vi kommunicerar våra erfarenheter med varandra.146 Genom att höra 

vad andra säger och föreställer sig världen, blir vi medveten om vad som är intressant och 

väsentligt att lära sig.147 Det är genom kommunikationen som vi får möjlighet att ta till oss 

nya sätt att tänka och reflektera.148 Med hjälp av språket kan vi tolka olika händelser dvs i 

begreppsliga termer som vi sedan kan jämföra och lära av erfarenheter.149  

 

7.2 Vad är lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk 

bakgrund? 
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I det här avsnittet behandlas mönster som återfanns i lärarnas svar när det gäller deras 

uppfattning om föräldrar med utländsk bakgrund.  

 

7.2.1 Språk som kommunikationsbärare 
Den viktigaste kommunikationskanalen mellan skolan och hemmet är genom samtal, i former 

av telefonsamtal, föräldramöten och utvecklingssamtal.150 Det framkommer att lärarna menar 

att föräldrars brist i det svenska språket utgör en barriär i samverkan mellan lärare och 

föräldrar. Lärarna menar att språket är en orsak för de missförstånd som kan ske i dess möte. 

Jag tror nog etniskt svenska har mer att säga till om. Etniskt svenska föräldrar 

vågar liksom diskutera med lärare medan utländsk förälder kanske inte kan 

diskutera på grund av språket. - Lina skola A 

Lina påtalar att etniskt svenska föräldrar har en större möjlighet att framföra åsikter och 

tankar om skolans verksamhet. Etniska svenskar har mer att säga till om. Medan avsaknad av 

språkkunskaper blockerar föräldrar med utländsk bakgrund att kunna diskutera 

skolverksamheten. Gruber151skriver i sin avhandling att lärare i ”förortsområden” kan uppleva 

att föräldrars försiktighet och osäkerhet är positivt. Lärare känner sig inte kritiskt granskade 

och ges större auktoritet. Gruber visar att lärare i mångkulturella skolor anser att föräldrar 

med utländsk bakgrund är lätta att hantera och de ställer inte lika höga krav som etniskt 

svenska medelklassföräldrar.  

För språket kan göra det svårt att få bättre kontakt med föräldrar o så. – Anders skola A 

 Anders pekar här på att språket i en inte så utvecklad form leder till att kontakten till föräldrar 

försvagas. De missförstånd som sker i detta möte beskrivs som en kulturchock av Wellros152. 

Hon menar att individer med utländsk bakgrund som inte är integrerade i det nya landet 

känner en osäkerhet i sina handlingar. Individen vet inte heller hur den blir bedömd eftersom 

han/hon inte vet hur ”normen” är eller ser ut. Dessa missförstånd kan vara på grund av brist i 

språket. Till följd av det kan man känna ett misslyckade i sin kommunikation och att detta är 

smärtsamt och förstör deras självförtroende. Wellros menar att det finns faktorer som 
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förklarar dessa föräldrars svaga kunskap i språkanvändningen. Många föräldrar med utländsk 

bakgrund bor i invandrartäta områden och blir sällan exponerad för svenskar, bristen i kontakt 

med svenskar kan leda till att viljan att lära sig och tala svenska minskar, skriver Elmroth153. 

För att då uppnå en god förälder samverkan krävs en fungerande kommunikationskanal menar 

Johansson och Wahlberg154. Dock så skriver Högdin155  att den största ansvarsfördelningen 

ligger hos skolpersonal som har till ansvar att på bästa sätt upprätthålla en kontakt med 

föräldrar som är den viktigaste faktorn för elevens skolutveckling. Karin har valt att lösa 

denna problematik på annat vis, hon säger under intervjun att hon har bra kontakt med dessa 

föräldrar och ifall de inte kan språket så har hon tolk som hjälpmedel. Olsson skriver att man 

absolut inte ska använda anhöriga eller barn som tolk, med det kan föräldern förlora sin 

auktoritet.156 Spowe157 skriver att människor använder sin språkutveckling för att omskapa 

och skapa referenser och erfarenheter och att lärare måste utveckla kunskaper som inkluderar 

istället för exkluderar. 

7.2.2 Kultur 
 

Lärarna upplevde kritik gällande disciplin och uppfostran av barnen. Kritiken var som störst 

hos föräldrar med utländsk bakgrund. När jag frågade om vilka missförstånd som kan uppstå i 

mötet mellan lärare och föräldrar med utländsk bakgrund svarade alla lärarna: 

Ja de tycker väl att det är för slappt och att man inte gör något i skolan. Men vi 

måste ju anpassa oss efter svenska skolan och inte deras skola som dom är vana 

med. – Lina 

De är förvånad över svenska skolans disciplin och har svårt att förstå att vi har 

det så här i svenska skolor och de tror att vi har mindre disciplin. – Malin 
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Broqvist158 menar att föräldrar med utländsk bakgrund kan känna sig hotade av den svenska 

skolan gällande deras uppfostran av barnen. Många av dessa föräldrar har erfarenheter från ett 

mer strikt och auktoritärt skolsystem jämfört med Sveriges. Med utgångspunkt i detta kan 

dessa föräldrar anse att den svenska skolan är svag och passiv. Att skolpersonal tar stor 

hänsyn till barnens tankar och känslor, kan uppfattas av dessa föräldrar som att eleverna får 

göra hur de vill och behandla personalen hur de vill. 

Men det är ju i för sig fler utländska föräldrar som tycker att det inte är 

disciplin i skolan. Men då får jag bara försöka tala om det för dem att det 

handlar väl mer om vilken sorts pedagogik man tillhör o så. – Anders  

Högdin159anser att när dessa konflikter uppstår måste föräldrar få en möjlighet att påverka 

skolmiljön och med det känna en delaktighet, annars uppstår missnöjen hos föräldrarna som 

då leder till en ökad segregering mellan lärare och föräldrar. Johansson och Wahlberg160 

skriver att föräldrars medvetenhet om deras rättigheter och skyldigheter i skolan utgör en 

avgörande faktor för samverkan mellan lärare och föräldern. Genom att Anders diskuterar och 

förklarar för dessa föräldrar om skolans kultur påvisar han något som Jensen & Jensen161 

beskriver som den professionella läraren. Det innebär att en lärare är professionell när 

han/hon kan använda sina yrkesmässiga erfarenheter i sitt arbete och möte med elever och 

föräldrar. Anders upplever att kritiken är något som ska tas om hand av skolledningen. I 

samtalen med lärarna framkommer det upprepade gånger vilka förväntningar föräldrar med 

utländsk bakgrund har på sina barn. Karin berättar att hon upplever att utländska föräldrar 

känner att det är viktigt att deras barn uppför sig ordentligt och visar stor respekt för lärarna. 

I alla kulturer finns regler, normer och värderingar. De fungerar som referensramar när 

föräldrar uppfostrar sina barn. De här reglerna, normerna och värderingarna blir genom 

uppfostran förstärkta och överförda till barnen.162 Exempelvis tränas barn till föräldrar som 

kommer från utomeuropeiska kulturer i tidig ålder att umgås med människor i alla åldrar.163 
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På så sätt lär de sig att respekten för äldre har stor betydelse i deras kultur. Ladberg164 skriver 

att skillnader i ens livsvanor leder till skillnader i uppfostran. 

Ja det är ju jätte viktigt och man vill alltid att de kommer till föräldramöten. Jag 

hoppas att det inte beror på att de inte vågar komma till skolan, att de kan tycka 

att skolan ska sköta allting. – Malin  

Alfakir165  menar att skolans uppdrag att aktivt samverka med föräldrar kan upplevas som 

svårt om föräldrarna inte kommer på möten och träffar. En del lärare kan därmed tolka det 

som att de saknar ett intresse för sina barn och dess skolinsatser. Men att föräldrarna inte 

deltar betyder inte att de saknar intresse utan detta kan vara ett kulturellt missförstånd, 

eftersom dessa föräldrar inte har för vana att gå på föräldramöten från sina hemländer. Detta 

är en aspekt som lärare bör ha förståelse för och finna lösningen på det utifrån ett 

interkulturellt perspektiv. En av orsakerna till att dessa föräldrar har denna förhållningsätt till 

skolans verksamhet kan bero på att de inte har en kunskap om hur skolans kultur fungerar och 

därmed känner de sig utanför.166 Granstedt167 skriver att det är av stor betydelse att föräldrar 

är delaktiga i föräldramöten, men att det finns olika orsaker till att få utländska föräldrar dyker 

upp. Av den anledningen är det klokt att man som lärare hellre ringer och bjuder in än skickar 

inbjudningslapp. Thornberg menar att det är viktigt att lärare har en positiv relation till 

föräldrarna och därmed får en positiv inställning till eleven. Då kan man tillsammans med 

föräldrar fokusera på elevens styrkor och förutsättningar. Lärare ska medvetet arbeta för att 

utveckla en god föräldrakontakt. Ifall konflikter skulle uppstå ska läraren finna hanterbara sätt 

att lösa dessa konflikter, genom att lyssna på föräldrarnas och elevernas åsikter och tankar och 

med det finna lösningar. Adelswärd168skriver att lärarens förhållningsätt till föräldrarna och 

eleven har stor betydelse för hur mötet utfaller. Lärare kan hamna i en maktposition där 

han/hon är medveten om sitt mandat att underkänna eller bedöma eleven. Hur läraren utövar 

sin maktposition i samtalet med föräldern har betydelse för hur mötet blir. 

7.2.3 Socioekonomisk faktor 
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Föräldrarnas utbildningsnivå är något som tas upp vid upprepade tillfällen under våra 

intervjuer. Lärarna menar att elevens framgång i skolan inte har med föräldrarnas etnicitet 

eller kultur att göra utan snarare deras socioekonomiska bakgrund. Anders och Karin svarar 

på följande sätt på frågan om det finns skillnader mellan föräldrar med utländsk bakgrund och 

etnisk svenska. 

Det är skillnad på föräldrar inte på deras etnicitet. Utan det handlar mer om 

vad man vill för sitt barn ja men det här om föräldrarnas utbildningsnivå och 

så. – Anders 

Alltså utländsk bakgrund det är ju så himla brett. Det handlar ju snarare om 

klassskillnader än kulturella skillnader. - Karin 

Föräldrars socioekonomiska bakgrund har betydelse för elevens skolutveckling, skriver 

Högdin169. Hon förklarar att utländska föräldrar oftare än etniska svenska har lägre 

socioekonomisk status. Resultat från tidigare undersökningar visar att barn vars föräldrar ha 

en låg socioekonomisk status, har sämre resultat och utveckling. Elmroth170 bekräftar detta 

påstående och skriver att barn till föräldrar som har lång skolbakgrund är oftare inriktade på 

studier och väljer exempelvis tyska eller franska som tillval i språkkunskap. Högdin171 skriver 

i sin avhandling att det finns ett starkt samband mellan förälderns integrering i 

arbetsmarknaden och barnets delaktighet i skolan. Hon hänvisar till Schröder & Vilhelmson 

som menar att elever med utländska föräldrar kan tappa sin motivation för skolan om de 

upplever att deras föräldrar inte är utbildade och arbetar. Läraren förhåller sig till elever med 

föräldrar med låg socioekonomisk bakgrund på så sätt att dessa elever lättare tillskrivs att vara 

problematiska och avvikande i skolan172. Elmeroth173 skriver att föräldrarnas engagemang har 

stor betydelse för barnens skolresultat. Miller174 anser att man ska väcka intresset för barnens 

skolarbete hos föräldrarna och genom det öppna en kommunikationskanal mellan barnet och 

föräldern rörande skolutvecklingen. Johansson och Wahlberg175 skriver i sin avhandling att 
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föräldrar ska vara delaktiga i barnens skolgång och vara tillgängliga att ställa upp som 

lärarresurser, dvs. att föräldrar ibland ska vara närvarande i undervisningen.  Då kan man ta 

tillvara på den kompetens som finns mellan föräldrar och elev. Elmroth176 bekräftar och 

skriver att det är viktigt för föräldrarna att besöka skolan på lektionstid och att de är delaktiga 

i barnens utveckling detta genom möten med lärare. 
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8. Diskussion 
 

8.1 Lärares uppfattningar om sitt förhållningssätt till elevers olikheter i det 

mångkulturella klassrummet 

 

Lärarna i denna studie har inte en bred uppfattning om interkulturell undervisning. Det blev 

synligt i deras svar på frågan om deras tolkning av begreppet mångkultur i klassrumet. De gav 

i sina svar uttryck för att elever från olika kulturer samlas under ett tak. I analysen av av inter-

vjuerna visar det sig att lärarna inte har en interkulturell undervisning. För Anders är mång-

kultur en grupp med människor med olika erfarenheter som berikar undervisningen på olika 

sätt. Däremot nämner han att barnens olika kulturella bakgrund inte är väsentlig i hans meto-

der i undervisningen. Han är mer fokuserad på vad han ska undervisa om än hur han ska un-

dervisa. Orsaken till att Anders inte kan reflektera på sin undervisnings metod i förhållande 

till barnens kulturella bakgrund kan vara för att Anders har en brist i sin interkulturella förstå-

else. Lahdenperä och Lorentz anser att177 för att läraren ska lyckas i sin interkulturella under-

visning måste läraren förvärva personliga färdigheter och kompetenser som gynnar elevers 

lärande i en mångkulturell klass. Dessa färdigheter består av lärarens förståelse för mångfald 

och dess didaktiska konsekvenser samt lärarens kompetenser. 

Malin anser att alla elever är en enskild individ och man bör inte kategorisera eleverna utifrån 

deras kulturella bakgrund. Detta pekar på en brist i den interkulturella förståelsen.  Enligt An-

dersson178  så gynnar detta inte ett interkulturellt klassrum, då lärarens synsätt att se alla bar-

nens som lika leder till att elevernas olika bakgrund blir osynlig. Det gäller inte att bejaka 

skillnader utan snarare att hitta samband mellan elevers olika kulturer, det gäller att läraren 

ska utveckla strategier för att hantera elevers olika kulturella skillnader.  Lärarens interkultu-

rella kompetens gör att läraren kan förstå sig själv och även föra vidare interkulturell kompe-

tens till sina elever.179  

Lärarna visade endast en interkulturell kompetens när de anpassade undervisningen efter ele-

                                                           
177 Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.) (2010). Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och 
nya pedagogiska utmaningar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.18 
 
178 Andersson, Anders 1999 Mångkulturalism och svenska folkhögskolan. Uppsala Universitet s.26 
179 Lorentz, Hans (2009). Skolan som mångkulturell arbetsplats – Att tillämpa interkulturell pedagogik. Lund: 
Studentlitteratur.s.44 
 



50 
 

vernas språkkunskap. Läraren anser att det inte finns någon olikhet mellan bakgrund, det är 

endast elevernas språkkunskap som skiljer dem åt. Lärarna anser att språkets betydelse har en 

viktig faktor för sociala samvaron mellan eleverna. Säljö180 menar att språket utgör en viktig 

faktor för ett socialt samspel där eleverna kan lära sig av varandras kulturer och uppnå en 

samhällsgemenskap. 

Lärarna har således inte speciella sätt att hantera elever med en annan kulturell bakgrund. Det 

de däremot uppmärksammar är hur dessa elevers kunskap utvecklas genom språkförståelsen. 

Det är viktigt att ständigt arbeta med att uppmuntra och stärka elevernas självförtroende och 

bygga bra relationer med dem, och att anpassa arbeten utifrån elevernas erfarenheter, upple-

velse och förståelse.  Då har man som lärare grunden till interkulturell kompetens, vilket alla 

läraren bör ha. Begreppet interkulturell kompetens bör finnas hos alla lärare men i det här 

fallet med de intervjuade lärarna ser vi att det inte är det som är huvudfokus. Men om man har 

interkulturell kompetens kan det också skapa en närmare relation till sina elever. I denna dis-

kussion kan man säga att elevernas kultur påverkar undervisningen därför att ju mer olika 

kulturer samlas under ett tak, desto mer ökar erfarenheter, kunskaper, förståelse och solidari-

teten. Därför är det tråkigt att dessa lärare inte har en interkulturell förståelse. 

 

8.2 Lärares uppfattningar om föräldrar med utländsk bakgrund 

 

Föräldrarnas brist i språket begränsar mötet med lärare, i den meningen att en begränsad 

språkbehärskning utgör en barriär för kommunikation och förståelse. Lärarna upplever en 

frustration och menar att föräldrar med utländsk bakgrund inte har det språkliga kapitalet för 

att utveckla ett forum för diskussion, kritik och utveckling i samverkan med lärare. I det 

sociokulturella perspektivet läggs stor fokus på språket. Språket ses som ett redskap för 

kommunikation och utgör en länk till omgivningen. Det språkliga kapitalet behövs för att 

kunna samspela med andra. Konsekvensen av språkbrist hos föräldrar med utländsk bakgrund 

är en aspekt som de intervjuade lärarna uppmärksammar. Wellros181 pekar på dessa föräldrars 

nuvarande sociala tillstånd och menar att de är bosatta i socialt utsatta områden med hög 

invandrartäthet och är därmed isolerade från det ”svenska” samhället. Detta är något som 

lärare ska ha förståelse för och de bör utveckla ett interkulturellt perspektiv. Elmeroth182 

                                                           
180 Säljö, Roger 2000 Lärande i praktiken. Stockholm: Bokförlaget s.91 
181 Wellros, Seija (1998). Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur. S.46 
182 Elmeroth, Elisabeth 1197 Alla lika – Alla olika. Stockholm: Almqvist & Wiksell international s. 54-55 
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skriver att interkulturell kompetens är att ha förståelse och kunskap om andra kulturer. 

Läraren Lina nämner under intervjun att många lärare inte har en förståelse och känner ingen 

empati för föräldrarnas skäl till att de invandrat i Sverige. Många föräldrar har varit med om 

krig, flykt undan förtryck, svält och så vidare. 

Lärarna förstår inte den kritik som föräldrar med utländsk bakgrund har gentemot skolan, dvs. 

att skolan är för ”slapp” och odisciplinerad. Återigen behöver lärare utveckla en interkulturell 

kompetens, eftersom det finns en orsak till den här kritiken. Det som framkommit av resultat 

och analys i det här arbetet är att det denna kompetens inte finns hos de lärare som medverkat 

i intervjun. Tidigare forskning visar att föräldrar med utländsk bakgrund upplevt och själva 

ofta gått i ett annorlunda skolsystem än det svenska. Oftast jämför de sin egen skolgång med 

barnets skolgång vilket leder till att denna kritik uppstår. Tidigare forskning belyser även 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och vilken betydelse den har för elevens 

skolutveckling. Parzysk183 skriver att elever vars föräldrar har en hög sociokulturell bakgrund 

möter inte lika ofta svårigheter i skolan i jämförelse med elever med lägre social status.  

Den tidigare forskning som är central för den här studien blev bekräftade utifrån de 

intervjuade lärarnas utsagor samt genom studiens resultat och analys. De dilemman som 

belyser tidigare forskning är något som är uppkomna i skolmiljön och i mötet mellan lärare 

och föräldrar med utländsk bakgrund. Det finns en stor avsaknad av kompetens om 

mångkultur hos lärare. Lärarna har inte en förståelse för föräldrarnas synsätt och beteende. De 

är inte medvetna om föräldrarnas kultursystem, dess normer, värderingar och regelsystem. 

Med denna kunskap och medvetenhet kan man finna bättre lösningar på hur en bättre kontakt 

med dessa föräldrar kan åstaskommas. Tidigare forskning visar att en bra samverkan mellan 

skola och hem gynnar elevens skolutveckling, därför bör denna samverkan vara en aspekt 

som lärare tar hänsyn till och reflekterar över. Många lärare anser att föräldrar med utländsk 

bakgrund saknar en delaktighet i skolan som blir synlig vid bl.a. föräldramöten, då deras 

frånvaro uppmärksammas. Ifall dessa lärare har en medvetenhet om föräldrarnas kulturella 

bakgrund skulle de förstå att föräldrarnas frånvaro inte betyder att de inte bryr sig om sina 

barn eller vill vara delaktiga, utan snarare att de inte förstår innebörden och funktionen av 

föräldramöten. Detta är endast en kulturkrock som med ömsesidig förståelse och kunskap går 

att åtgärda. 

                                                           
183 Parzysk, Ing-Marie 1999 En skola för andra. Stockholm: HSL Förlag s.65 
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9. Konklusion 
 

För att alla elever ska kunna känna ett likt värde, bör lärarna synliggöra alla elevers etnicitet 

och kulturella bakgrund och tillåta dem att ta del av varandras kulturer. Som många författare 

också anser är det genom att lyfta elevernas kulturella bakgrund som man lär sig om ”värl-

den” genom samspel med varandra. Det skapar också en djupare förståelse för medmänniskor 

emellan. Målet med denna studie var att få en inblick i den mångkulturella skolan genom att 

fokusera på lärarens perspektiv. 

Under vår undersökning inom ämnet mångkultur i skolan kom vi fram till att det är viktigt att 

läraren bör ha interkulturell kompetens för att varje enskild elev, och speciellt de som har en 

annan kulturell bakgrund, ska känna sig bekräftade. Det var också en anledning till att vi 

valde att intervjua just dessa lärare för att kunna få en inblick utifrån deras perspektiv på den 

mångkulturella skolan. Därför hade vi stora förväntningar på att vi skulle få en djupare förstå-

else för ämnet genom att utgå utifrån deras perspektiv. Men det visade sig att de lärare vi in-

tervjuade möter elever med utländsk bakgrund som individer där deras kulturella bakgrund 

inte stor i fokus i lärarnas undervisning. Fokus ligger snarare på att utgå från elevernas indivi-

duella nivå och där läraren utgår från målen i läroplanen.   

Ett förslag på framtida forskning är att ta reda på elevers och föräldrars syn på den mångkul-

turella skolan, där man kan fördjupa sig i vilka uppfattningar föräldrar har och hur elever upp-

lever mångkulturen i skolan. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Tema 1 – Lärarens bakgrund 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur kommer det sig att du utbilda dig till lärare? 

 Hur kommer det sig att valde att arbeta på den här skolan? 

 Hur många elever har du i klassen? 

 Hur många av dina elever har en utländsk bakgrund? 

 Förutom utländsk bakgrund, finns det några andra faktorer som skiljer eleverna åt? 

Tema 2 – Lärarens uppfattning om begreppet mångkultur? 

 Vad tänker du på när jag säger begreppet mångkultur? 

 Vad innebär mångkultur för dig? 

 Vad betyder en mångkulturell skola för dig? 

 Vilka effekter kan det finnas av en mångkulturell skola? 

Tema 3 – Lärarens förhållningsätt till mångkulturella elever i undervisningen 

 Vad innebär det för dig som pedagog att några av dina elever har utländsk bakgrund? 

 På vilket sätt kan elevernas bakgrund påverka undervisningen?  

 Hur anpassar du dina lektioner till elevernas olika bakgrund? 

 På vilket sätt kan du inkludera elever med utländsk bakgrund till undervisningen? 
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 Hur ser du på din roll när det gäller att skapa förutsättningar för individualisering för 

elever med utländsk bakgrund? 

Tema 4 – Lärarens syn på föräldrar med utländsk bakgrund 

 Vad anser du om föräldrar kontakt? 

 Hur nära relation har du till dina elevers föräldrar? 

 Finns det några skillnader med föräldrar med utländsk bakgrund och etnisk svenska 

föräldrar? 

 Vad är dina erfarenheter med föräldrar med utländsk bakgrund? 

 Vilken syn på skolans verksamhet tror du att föräldrar med utländsk bakgrund har? 

 Vilken syn på skolans verksamhet tror du att etniska svenska föräldrar har? 

 Kan det vara svårare att uppnå en god kontakt med föräldrar med utländsk bakgrund i 

jämförelse med etnisk svenska? 



59 
 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 

 

Hejsan! 

Vi är två studenter som just nu läser vår examenstermin vid Uppsala Universitet. Vi ska nu 

börja skriva vårt examensarbete som handlar om lärarens uppfattning och arbete inom mång-

kultur. Tanken med vår studie är att studera lärarens uppfattning om begreppet mångkultur 

och hur de arbetar med elever med utländsk bakgrund. Vi vill även studera vad lärarna anser 

om föräldrar med utländsk bakgrund och vad de tror deras syn är på skolan. 

Med mer mångkulturell barngrupp i det här fallet syftar vi på en barngrupp där 50 % av bar-

nen har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Med annan kulturell bakgrund menar vi 

barn som har annat modersmål än svenska, barn som har föräldrar från andra länder eller barn 

som firar andra högtider än de svenska etc.  

För att samla in material till vår studie har vi valt att använda oss av intervjustudie. Tanken är 

att fem pedagoger ska ställa upp för en intervju där de svarar på våra utformade frågor. 

I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska principer. Detta innebär att 

deltagande i denna studie är helt frivilligt och att ni när som helst kan välja att avbryta er 

medverkan. Ni kommer att vara anonyma och det insamlade materialet kommer endast att 

användas för forskningsändamål vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstu-

dier, vid Uppsala Universitet. 

Vi är glada om ni ställer upp i vår studie och vi vore tacksamma om vi fick svar om antal lä-

rare som kan ställa upp för en intervju. 

 

Mvh  

 

Saven Sadik & Özlem Isbitrici
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