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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka yrkesverksamma grundskolelärares förhållningssätt till 

mångkulturen i klassrummet. Vår studies utgångspunkt är även att undersöka lärarnas 

förhållningssätt till hur utbildningen bör utformas för att motsvara de krav samhället ställer på 

individer för att leva och verka i ett mångkulturellt samhälle. För att uppnå vårt syfte har vi valt 

att intervjua åtta lärare som arbetar på två olika skolor. Vi analyserade intervjumaterialet med 

hjälp av Kincheloe & Steinberg (1997) taxonomier för att finna lärarnas förhållningssätt. 

Resultaten i vår studie visar att de lärare vi intervjuat till största del har ett critical 

multiculturalistisk förhållningssätt där lärarna vill tillgodose de behov eleverna kan ha. Lärarna i 

den här undersökningens förhållningssätt till mångkulturen i klassrummet är positiva. Vi 

upptäckte under vår studie att det fortfarande finns en del negativa föreställningar och 

förutfattade meningar gentemot elever med annan etnisk bakgrund än svensk. Vår slutsats är att 

majoriteten av lärarna vi intervjuat har ett critical multiculturalistisk förhållningssätt till 

mångkulturen i klassrummet. Lärarna vill anpassa och individualisera undervisningen i skolan 

efter varje individs behov och förkunskaper.  

 

Nyckelord:  Mångkultur, conservative multiculturalism, liberal multiculturalism, pluralist 

multiculturalism, left-essentialist multiculturalism, critical multiculturalism,   integration, 

assimilation. 
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Inledning  

Jag kom från min värld, du kom från din, Med erfarenheter olika. 

Kom visa mig din värld. Jag visar dig min. 

Vi skulle varandra berika. Jag ser från mitt håll, du ser från ditt.  

Vi ser ej lika. Men, vi ser på allt från olika håll. 

Så blir vi oändligt rika.  

- Okänd författare 

 

Sverige är idag ett land bestående av en mångfald av människor. Exempelvis hävdar forskaren 

Inger Gröning (2006) att den mångfalden i vårt samhälle är en följd av den stora migration samt 

globalisering som skedde under tidigt 1980-tal. Resultatet är att vi i Sverige i dag har en större 

språklig, kulturell och social mångfald även bland våra elever i skolan. 

Begreppet mångkultur och dess koppling till skolan i Sverige inrättades den 9 mars 1995, då 

regeringen tillsatte en utredning som utfördes av Skolkommittén. Tredje delbetänkande 

fokuserade på det svenska samhället som mångkulturellt, och de ställde frågor hur mångkulturen i 

samhället skulle kunna tas tillvara i en skolkontext. Delbetänkandet fick namnet Krock eller möte. 

Om den mångkulturella skolan (SOU 1996:143).  

Efter läroplanens införande (Lpo94) och regeringens delbetänkande har det förts heta debatter i 

media vad gäller utbildningens utformning samt om den håller måttet för att möta vårt samhälle 

som det ser ut i dag. Till exempel har det debatterats om läroplanens mål gällande att den svenska 

skolan skall bedrivas utifrån kristna traditioner men samtidigt vara icke- konfessionell. I 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 står det: 

… I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande… 

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 

       (Lpo 94 s, 3) 

Ett exempel är slöjdebatten. Det är ett ständigt aktuellt debattämne. I Frankrike har bärandet av 

burka förbjudits i skolan och denna lagstiftning har lett till debatter angående ett eventuellt 

införande av likadan lagstiftning i Sverige. 

Den svenska skolans utveckling har gått i från att vara en skola där alla ges samma kunskap på 

samma sätt. En skola som ger samma kunskaper på samma sätt till varje elev, innebär en 

assimilationstendens.  Fokus ligger på att behandla samtliga elever lika samt ett försök att forma 

skolans individer utifrån svenska normer och värderingar. Det eleven hade med sig in i 

klassrummet i form av tidigare erfarenheter och förkunskaper togs inte tillvara på. Detta kunde 
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upplevas som diskriminerande från elevens sida.  I dag fokuseras det inom den svenska skolan 

mer på ett interkulturellt förhållningssätt. En interkulturell undervisning innebär en strävan efter 

att låta olika kulturer få utrymme i undervisningen i en ständig växelverkan, där olika kulturer får 

utrymme och respekt . Ett interkulturellt förhållningssätt anses vara mindre utpekande samt 

mindre diskriminerande.  

Lahdenperä (2008) definierar begreppet interkulturellt förhållningssätt som en strävan efter 

integration. Olikheter ses inom detta förhållningssätt som berikande samt en tillgång i samhället.  

Hon menar att resultaten antyder att ett interkulturellt förhållningssätt är minst diskriminerande 

för elever med invandrarbakgrund. Fokus inom detta förhållningssätt är att problematisera 

verksamheten istället för individen.  

  Anledningen till att vi valt att fördjupa oss i detta ämne är för att det är ett ständigt aktuellt 

ämne. Lahdenperä (2008) menar att det är av stor vikt för lärarna att få kunskap om hur de ska 

hantera mångkulturen i klassrummet. Genom denna insikt kan lärarna ge eleverna de verktyg 

samt kunskap som eleverna behöver för att möta och förstå det mångkulturella samhället.  

  Det är av stor vikt att vi som blivande lärare är medvetna om det egna förhållningssättet 

gentemot mångkulturen i klassrummet. För att kunna erbjuda eleverna den utbildning de har rätt 

till och behöver för att på bästa sätt möta och följa med i samhällets utveckling bör alla lärare 

reflektera och analysera över sitt förhållningssätt. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka grundskolelärares förhållningssätt till 

mångkultur i klassrummet.  Vi vill undersöka variationer av förhållningsätt till mångkulturen hos 

lärarna inom en och samma skola samt mellan två skolor som har olika elevunderlag vad gäller 

etniskt bakgrund. Vår förhoppning är att denna uppsats ska väcka tankar kring hur man kan 

arbeta med mångkulturella frågor efter att ha fått syn på vilka föreställningar som finns hos 

lärarna.  

De frågor som vi ställer oss för att uppnå vårt syfte är följande: 

• Hur talar lärarna om mångkultur i klassrummet? 

• Skiljer sig detta mellan de olika lärarna inom respektive skola? 

• Skiljer sig detta mellan de olika skolorna? 
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Bakgrund  

Mångkultur i Läroplanen  

Skolans skyldighet och lärarens uppdrag är att motverka diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet och religion. Vår studie går ut på att undersöka lärarens förhållningssätt till 

mångkulturen i klassrummet.  De demokratiska värdena är samhällets fundamentala bas som skall 

genomsyra hela skolans verksamhet. Uttryck som förståelse för andra medmänniskor, kulturell 

mångfald, trygg identitet samt delaktighet ryms i Lpo 94. Skolan och lärarens arbete för alla dessa 

värden skall bidra till att bilda värn mot intolerans, rasism, främlingsfientlighet och mobbing. För 

att arbeta gentemot dessa värden måste också läraren vara medveten om sina egna föreställningar.  

Det är viktigt att kunna vara öppen i sinnet och föra dialog om mångkultur. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet så står det klart och tydligt att skolan och läraren 

ska arbeta mot en skola där alla respekteras och är lika värda oavsett bakgrund.   

I Lpo 94 står det att ett av skolans värdegrunds mål är: 

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

att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och 

nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelsen för den kulturella 

mångfalden inom landet (Lpo s, 4) 

Några av det mål och riktlinjer som finns för de som arbetar i skolan; 

Alla som arbetar i skolan skall: 

• Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor och 

utanför den närmaste gruppen, 

• I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,  

• Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 

• Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt (Lpo 94 s, 8) 

 

Det står det även att: 

läraren skall; 

• Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet,  

• Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,  

• Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förbygga och 

motverka alla former av kränkande behandling 

• Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och,  

• Samarbeta med hemmen i elevernas fostran och då klargöra skolans normer och regler som en grund för 

arbetet och för samarbetet (Lpo 94 s, 9) 
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Dold läroplan  

Lärarens förhållningssätt till mångkulturen i klassrummet lyser ofta igenom i form av 

följemeningar, den dolda läroplanen som Broady (1981) valt att kalla det. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94), ges mål för 

undervisningen. Därefter är det upp till den enskilde läraren att tolka och omvandla målen och 

riktlinjerna, samt välja innehåll för att uppnå dessa. Då detta är personliga val och prioriteringar 

från lärarens sida kan det påverka budskapet samt vilken kunskap som prioriteras och anses vara 

den viktigaste. Valen som läraren gör har betydelse för vad eleverna lär sig.  

Den dolda läroplanen är krav som ställs på eleverna av läraren, där det som förväntas av eleverna 

inte är konkret formulerat eller synligt. Broady (1981) ger några exempel på några dolda krav som 

en lärare kan ha på sin elev utan att vara medveten om det.  

 

 Krav på att kunna arbeta individuellt 

 Krav på att vara uppmärksam 

 Krav på att vänta 

 Krav på att kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt 

 Krav på att kunna undertrycka sina egna erfarenheter 

 Krav på att underordna sig lärares osynliga auktoritet 

 

Dessa exempel som Broady (1981) tar upp var exempel på den dolda läroplanen just då 
undersökningen genomfördes. Idag kan den dolda läroplanen innehålla fler olika dolda krav som 
läraren kan ha på eleven ett exempel är ett internationellt perspektiv som kan uttryckas i form av 
”kulturturism”.  Inom detta arbetssätt väljer läraren att endast fokusera på utvalda delar inom 
olika kulturer och inte visar inte helheten utan använder sig av tema dagar för att presentera en 
vis bild av andra kulturer.  
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Tidigare forskning 

När det tidigare talats om invandrare och svenskar så har forskning använt sig av olika begrepp 

för att definiera den mångfald som finns inom landet. Vi väljer att använda begreppet mångkultur 

när vi benämner den mångfald som finns i samhället. I vår studie har vi fokuserat på lärarnas 

förhållningsätt till mångkulturen i klassrummet. 

När vi tittat på tidigare forskning har vi avgränsat oss till avhandlingar som rör tvåspråkighet samt 

mångkultur i skolan. Forskningen problematiserar assimilationstendensen som förekommer inom 

skolan, eleverna skall skolas om till att bli ”svenskar”.  Det visar sig att man inte haft för vana 

inom skolan att ta tillvara elevernas första språk och förkunskaper för att bygga vidare på. Språk 

och kultur hänger samman och skall inte skiljas åt. Vi anser därför att det i vår studie är relevant 

att titta på tidigare forskning om tvåspråkighet och mångkultur.  

Tvåspråkighet  

Forskning har tidigare intagit ett majoritetsperspektiv på tvåspråkighet, vilket innebär att 

forskning har lagt fokus på majoritetsspråket. Mellan 1920 talet och in en bit på 1960- talet låg 

fokus på ”faror” i pedagogiken.  

Ett argument för assimilation var en oro att eleverna riskerade att bli ”halvspråkiga” och detta 

menade man skulle försvåra integrationen i det svenska samhället. Kanadensiska forskarna Peal & 

Lamberts (1962) påvisar att de elever som var tvåspråkiga kunde få högre resultat än enspråkiga 

på kunskapstest om de fick tillämpa sitt modersmål. Österberg (1961) genomförde liknande 

experiment i Sverige.  Eleverna fick undervisning på sin egen dialekt, i det här fallet pitemål. 

Resultatet visade att dessa elever utvecklade en bättre läs- och skrivkunnighet både på sin dialekt 

samt i majoritetsspråket till skillnad mot den kontrollgrupp som endast undervisades i det 

svenska språket. Det verkar som om dessa studier låg före sin tid gavs de inte någon större 

uppmärksamhet utan tystades ner. För femton år sedan fick den amerikanska forskaren Christina 

Bratt Paulston(1982) i uppdrag av skolöverstyrelsen att granska forskning kring svensk 

tvåspråkighet. Studien fokuserade främst på de tvåspråkiga elevernas undervisning. Efter studiens 

publicering satt en het debatt igång på grund av att forskaren inte lyckats frigöra sig från sin egen 

etnocentrism som lyste igenom i form av följemeningar. Detta genom att konstatera att 

assimilation var lösningen på invandrarproblemen. 

Ada, Alma, Flor (1998) tar upp vikten av att låta eleverna få behålla sin kultur och sitt första språk 

för en optimal kunskapsutveckling, samtidigt som omvärldskunskapen förstärks och förmågan att 

kommunicera och interagera socialt förstärks.  
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Language is a gift that provides understanding of ourselves and other people. It is a gift for communication and 
social action. It is a gift for learning. If one language is a gift, two or more languages are a double, or a multiple gift. 
There is no sane argument to defend that having the ability to speak only one language is better than having the 
ability to speak two. Monolingual persons have do with the limitations that an exclusive view of the world creates. 
Bilinguals have the advantage afforded by a dual view of the world, and those who learn several languages have the 
added benefit of understanding the human experiences from multiple viewpoints(Ada, Alma, Flor, 1998,s.188). 
 

 

Otterup (2005)har i sin studie tittat på elever med svenska som andraspråk. Författaren visar olika 

förutsättningar för ungdomars flerspråkighet och beskriver betydelsen av olika aspekter av 

flerspråkighet och hur detta visar sig i ungdomarnas identitetskapande. Otterup (2005) nämner i 

sin avhandling att det förekommer tvingade maktrelationer inom den svenska skolan. Skulden till 

minoritetselevers misslyckanden i skolan läggs på eleverna själva, både språkliga men även andra 

brister. Orsakerna till minoritetselevers misslyckanden söks i deras invandrarbakgrund. Otterup 

(2005) belyser två faktorer som viktiga för att minoritetselever skall nå större framgång i 

skolarbetet. Den första faktorn är vikten av att förhandla om makten mellan lärare och elev. Den 

andra faktorn är att läraren måste se över hur kunskapen förmedlas till eleverna. 

 

Mångkultur 

I tidigare forskning om lärares förhållningssätt till mångkulturen har vi bland annat tagit del av 

Parszyk (1999) avhandling En skola för andra: minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i 

grundskolan.  I avhandlingen tar hon upp och problematiserar integrationsprocesserna som 

förordas i regeringspropositionen (1997/98:16). Besluten har i praktiken lett till en form av 

assimilation med ”svenskheten” som norm. Hon belyser även hur individer bedöms utifrån sin 

hudfärg och tillskrivs egenskaper och identiteter, även om de är födda svenska medborgare och 

inte kan kännas vid dessa karaktärsdrag. 

 Parszyk(1999) menar att det fortfarande existerar ett ”vi och dem”, beroende på människans 

behov att kategorisera. Något som ofta glöms bort är att etnicitet och kultur inte behöver gå hand 

i hand. Författaren rekommenderar ett förhållningssätt där vi erkänner olika kulturers särskilda 

värden. Författaren menar att en erkännande pedagogik bör löpa som en röd tråd genom 

undervisningen.  Förståelsen för andra kulturer måste förstärkas, där vi som svenskar inte anser 

oss stå över andra kulturer. 

I en annan studie följer Parszyk (2002) under nio år några assyriska/syrianska elevers skolgång. I 

studien framkommer lärarnas förhållningsätt gentemot dessa elever. De lärare som hade få elever 

med assyrisk/syriansk ursprung i klassen visade sig ha mindre kunskap och större fördomar 

gentemot dessa elever. Medan de lärare som själva var assyrier/syrianer betraktade eleverna mer 

positiva. Många upplevde inte någon skillnad mellan assyriska/syrianska elever utan ansträngde 

sig för att se ”neutralt” på elevernas etniska ursprung. Parszyk (2002) visar i en annan studie om 

den osynliga rasismen, att lärarnas dolda fördomar gömmer sig i uttalanden så som att ungdomar 

i invandrartäta skolor är kriminella. Lärarna tror sig veta att eleverna med annan etnisk bakgrund 

har problem, vilket även avspeglar sig i den immanenta pedagogiken. Immanent pedagogik 

http://disaweb.ub.uu.se/cgi-bin/chameleon?sessionid=2010121513060206071&skin=default&lng=sv&inst=consortium&host=disa.ub.uu.se%2b8044%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=Parsyk,%20Marie&scanu1=1003&elementcount=1&t1=skola%20f%c3%b6r%20andra%20%3a%20%20minoritetselevers%20upplevelser%20av%20arbets-%20och%20livsvillkor%20i%20grundskolan%20%2f&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://disaweb.ub.uu.se/cgi-bin/chameleon?sessionid=2010121513060206071&skin=default&lng=sv&inst=consortium&host=disa.ub.uu.se%2b8044%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&scant1=Parsyk,%20Marie&scanu1=1003&elementcount=1&t1=skola%20f%c3%b6r%20andra%20%3a%20%20minoritetselevers%20upplevelser%20av%20arbets-%20och%20livsvillkor%20i%20grundskolan%20%2f&u1=4&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
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handlar om den omedvetna påverkan som finns i vår kultur och visar sig i vårt sätt att tänka, 

fostra och undervisa barn. Parszyks (2002) studie visar på att lärarnas förhållningssätt till elever 

med annat etniskt ursprung har stor betydelse för deras skolframgång. 

Även Schmauch(2006) tar upp i sin avhandling ”den osynliga vardagsrasismen” som finns 

samhället. Hon menar att det inflytande och den makt som finns mellan olika etiska grupper i 

samhället, är en maktordning som kan ses som rasism. Utifrån detta förhållningssätt legitimeras 

maktordningen genom biologisk eller kulturell tillhörighet.  Maktordning är en form av rasism.           

Schmauch (2006) menar att rasism gör att raser skapas och inte tvärtom. När författaren talar om 

detta menar hon att ”Vi och de andra” det vill säga de som företräder normen och de som står 

utanför denna, som existerar i samhället, kan spåras till kolonialtiden. De upprätthåller de 

maktstrukturer som samhället består av. I Sverige handlar uppdelningen främst om ”svenskar” 

och ”invandrare”.   

Schmauch (2006) visar på att maktrelation är när en grupp människor försöker få kontroll över 

en annan. En maktrelation är inte något statiskt, utan kan förändras genom interaktion människor 

emellan i form av exempelvis samtal. Författarinnan menar att makt är tätt sammankopplat med 

hur kunskap formuleras, vilken kunskap som anses vara nödvändig avgörs av de personer som 

har makten.  

Ett annan viktigt bidrag inom forskningsfältet mångkultur och lärares förhållningsätt till 

mångkulturen är Pirjo Lahdenperä.  Lahdenperä (1997)  konstaterar i sin avhandling att vissa av 

lärarnas analyser av elevers behov är monokulturella. ”Svenskheten” är norm, utgångspunkt och 

mål med undervisningen. Det innebär att lärarna utgår från sina kulturella värderingar och 

levnadssätt då de planerar sin undervisning. Lärarens förhållningssätt till elever med en annan 

etnisk bakgrund kan därmed bli diskriminerande och föga uppmuntrande. Om läraren besitter ett 

monokulturellt perspektiv kan det vara svårt att utgå från den enskilde elevens behov, 

förutsättningar och tidigare erfarenheter i utformandet av undervisningen.  

Lahdenperä (1997) menar också att läraren kan uppleva en osäkerhet när det kommer till att 

hantera en mångkulturell klass, det kan vara svårt och tidskrävande. Samarbetet mellan lärarna 

och föräldrarna är väsentligt för barns och ungdomars skolframgång. Ett gott samarbete med 

hemmet minskar lojalitetskonflikter mellan skola och föräldrar samt ger förutsättningar för 

integration och samverkan.  

Lahdenperäs (1997) doktorsavhandling "Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?" berör etniska 

relationer och interkulturell undervisning, närmare bestämt relationen mellan lärares sätt att 

uppfatta skolsvårigheter och deras förhållningssätt till elever med invandrarbakgrund. Utöver 

skolsvårigheter har hon forskat om interkulturellt lärande/interkulturell undervisning, lärande och 

lärarroll i multietniska skolor, mångkulturell skol- eller verksamhetsutveckling och ledarskap. 

Lahdenperä (1997) kom också fram till att lärare med annan etniskt bakgrund än svenskt har 

lättare att se individen, istället för att kategorisera eleverna efter deras kulturella tillhörighet.  

Lahdenperä (1997) talar om en interkulturell pedagogik där man studerar socialisation, lärande 

och undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt och interkulturellt sammanhang. För att skapa 

insikt om hur kulturbundna föreställningar påverkar elever, lärare och föräldrar måste det byggas 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Doktorsavhandling
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upp en kompetens hos lärarna. Detta för att kunna relatera kulturella faktorers inverkan till 

individens utveckling och lärande.  

Ytterligare forskare inom fältet är Runfors (2003), Stigendal (2006), Bunar (2001),Pripp (2001) 

Gustafson (2006) och Hägerström (2004). Samtliga har fokus på mångkulturen i sina 

avhandlingar.  

Runfors (2003) påpekar i sin avhandling att skolan är en starkt ideologisk laddad institution. 

Under sin studie rörande mångkultur, upplevde forskaren att det var ett känsligt ämne som 

studerades. I sin studie upptäckte Runfors(2003) att elevers olikheter tonas ned och det 

annorlunda problematiserar av skolan. I undervisningen betraktas eleverna som lika fast med 

olika förkunskaper. Skolan lyfter fram brister i språk och anpassning hos elever med annan 

etniskt bakgrund än svenskt. De sociala och kulturella skillnaderna marginaliseras. Under studien 

upptäckte Runfors (2003) fanns det en allmän rädsla för att misstolkas.    

Runfors (2003) påpekar att människors möjligheter i samhället inte endast är beroende av 

rättigheter, utan även hänger samman med det värde samhället tillskriver dem. Runfors (2003) 

upptäckte ett hierarkiskt förhållningssätt gentemot olika kulturer och vilket utrymme de ges i 

undervisningen. Eleverna med annan etniskt bakgrund än svenskt fick olika egenskaper tillskrivna 

utifrån ett stereotypt förhållningssätt från lärarnas sida. 

Stigendal (2006) visar på att lärare är dåligt insatta i elevers vardagsliv. Skolans personal tycker att 

elevers dåliga betyg beror till 36 procent på eleven och endast 13 procent på lärarna. 

Undersökningen visar på hur skolans personal och eleverna gav olika svar när det gällde vissa 

frågor, som exempelvis föräldrars intresse för skolan. 90 procent av eleverna tyckte att 

föräldrarna var intresserade av skolan medan endast 17 procent av personalen uppgav samma 

svar. Författaren menar att det intressanta med studien är skillnaderna mellan svaren. Stigendal 

(2006) problematiserar detta resultat då svaren skilde sig åt med så stora marginaler. Författaren 

menar att upplevelsen från både håll kan leda till missförstånd mellan skola och hem. Stigendal 

(2006) menar att vi måste skapa en plattform för eleverna, där lärarna är mer insatta i elevernas 

vardagsliv för att stärka eleverna. Detta möjliggör vidare kunskapsutveckling för eleverna som 

behövs för lyckad skolframgång. Då vi ska undersöka lärares förhållningssätt till mångkulturen i 

klassrummet kan vi genom våra intervjufrågor ta reda på hur insatta lärarna är i elevers vardagsliv.  

Ljungberg (2005) uppmärksammar föreställningar hos lärarna om ”invandrarelever” i skolan. 

Författaren tar upp två olika förhållningssätt till ”invandrarelever”. Det första förhållningssättet 

är mer kategoriserande, här betraktar man ”invandrarelever” som en brist eller som en resurs 

beroende på sammanhang.  Det andra förhållningssättet är icke- kategoriserande. 

Ljungberg (2005) tar även upp att identitetskonstruktionen och kollektiva identifikationer är 

komplexa och beroende av en mångfald av faktorer. De är även sammankopplade med de 

externa uppfattningarna av individens kollektiva tillhörighet samt hur individen själv definierar 

dessa. Studiens resultat visar att elever tillskrivs vissa egenskaper i skolan, som kan vara beroende 

av kollektiva identitetskonstruktioner eller kategoriseringar. Föreställningarna samverkar med 

självuppfattningen och det egna identitetsskapandet. ”Invandrare” får därmed olika betydelser i 

olika sammanhang och kontexter.  Ljungberg (2005) har kommit fram till att den vanligaste 
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föreställningen om ”invandrare” är att det finns problematik som anses bero på brister såväl 

språkliga som kulturella.   

Bunar (2001) tar upp den rådande maktordningen i samhället som speglas inom skolan . Skolan 

kan ses som en arena där en ständig kamp mellan skilda sociala grupper ständigt är aktuell, i form 

av frågor som rör rättigheter, skyldigheter samt ömsesidiga förpliktelser. En faktor som hjälper 

till att förstärka detta förhållande är den så kallade närhetsprincipen.  Denna princip innebär att 

eleverna blir placerade i skolor i sin närmiljö, vilket leder till att skolorna speglar de rådande 

förhållandena.  Bunar (2001) problematiserar att det i Belgien förekommit att välsituerade skolor 

undviker att ta emot elever med annan etnisk bakgrund än svensk för att inte sänka skolans 

status.   

 I sin avhandling visar Bunar (2001) att dessa tendenser även existerar i Sverige. De svenska 

skolor som ligger i medelsklassområden med svenska invånare i majoritet anses ha högre status 

än skolor i områden där majoriteten av invånarna har invandrarbakgrund. Författarens resultat 

visar att närhetsprincipen förstärker segration. Bunar (2001) visar även på att eleverna tar till sig 

den negativa bilden av området och det blir en del av deras identitetsskapande. 

Oscar Pripp (2001) har forskat inom ämnet mångkultur men utifrån ett annat perspektiv med 

utgångspunkt i arbetslivet. Vi anser att forskningen är relevant för vår studie då vi kan se samma 

struktur i skolan som existerar i arbetslivet. Pripp (2001) talar om maktrelationer och att 

arbetsmarknaden är hierarkiskt indelad utifrån olika etnisk kategoriseringar. 

 

Pripp(2001) menar att människor utgår från ett identitetsperspektiv. Människor ser identitet som 

ett resultat av en relation där varje individ har en objektiv identitet. Det betyder att individen blir 

förstådd och bedömd av sin omvärld. En kategorisering av individen dels utifrån hennes sociala 

identitet vilket betyder kön, ursprung, ålder och klass. Men även utifrån hennes personliga 

identitet som egenskaper och kompetenser. Han menar att det är viktigt att förstå att individen 

upplever sig själv och presenterar sig utifrån hur hon upplever att omgivningen bedömer henne. 

Därför är lärarens förhållningssätt och agerande mot eleverna av stor betydelse för elevernas 

identitetsskapande.  

 

Gustafson (2006) har haft fokus på 11-12 åringars identitetsarbete i olika skolor i segregerade 

stadsdelar. Författarens resultat är att skolvalen bidrog till en förstärkt uppdelning mellan ”vi och 

dem”. Det visade sig också i hennes resultat att barnen förhåller sig till den rådande 

områdesdiskursen. Författaren belyser också att skolvalsfrågan har stor betydelse för barnens 

identitetsarbete. Eftersom våra delstudier kommer att ta plats på olika skolor med olika 

förutsättningar visar detta att närhetsprincipen kan vara problematiskt. Gustafson (2006)påpekar 

det olika villkoren och förutsättningarna som finns för barnen i studien.  

 

Hägerström (2004) menar att objektivitet är både en kulturell och politisk artefakt som bygger på 

samhällets rådande maktrelationer. Genom att hålla tillbaka andra grupper stärker man den egna 

gruppen och dess position. Författaren menar att fördomar bygger på förutfattade meningar i 

form av generaliseringar. Institutionell diskriminering däremot bygger på avsiktliga hierarkiska 

system som upprätthålls genom regler och föreskrifter i en strävan efter att bibehålla en 
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maktrelation. Hägerström (2004) belyser att föreställningar kring ”vi och dom” är kopplade en 

normativ, om än inte alltid synlig, svenskhet, som är dold bakom allt det som skolan består av. 

Det kan vara lärarens upplägg, läroplaner och allmänna föreställningar om hur man beter sig och 

framför allt inte gör.  

 

Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp  

Kincheloe & Steinberg (1997) menar att mångkultur är ett problematiskt begrepp som kan betyda 

allt men samtidigt ingenting. Begreppet kan användas i ett mer övergripande perspektiv där man 

kan tala om många olika sociala kategorier så som ras, klasstillhörighet, kön, språk, kultur, sexuell 

läggning samt funktionshinder.  

From our perspective multiculturalism is not something one believes in or agrees with, it simply is 

(Kincheloe & Steinberg 1997 s, 2).  

 Vad författarna menar är att mångkultur är ett tillstånd i vårt samhälle och bildar numera en 

helhet. Vårt numera mångkulturella samhälle innebär en blandning av kulturer som ständigt är i 

kontakt med varandra, i ständig interaktion tillsammans vilket medför att alla är beroende av 

varandra för att samhället skall fungera.  

  I vår studie syftar vi till människors olika etniciteter när vi talar om begreppet mångkultur. När 

vi talar etniciteter så hänvisar vi till Hastrups(2010) definition som bygger på att ”folk” uppfattas 

som en grupp människor med ett gemensamt kulturgods. Kultur är föränderligt i möten med 

andra kulturer.  

Kincheloe & Steinberg (1997)  tar i sin bok ChangingMulticulturalism upp viktiga begrepp som är 

centrala för critical pedagogy och som vi valt att använda oss av i våra analyser för att studera 

lärares förhållningssätt till mångfald i klassrummet. Vi kommer att använda oss av de engelska 

begreppen för att undvika direkta översättningar som kan få en annan betydelse.  

Författarna påpekar att vi sedan slutet av 1990-talet lever i en ny samhällelig kontext till följd av 

en ökad migration, vilket lett till en rik mångfald. Med migrationen har kulturer möts och nya har 

omformas. Detta har medfört att ”den vita rasen” har haft makt inom olika domäner och 

institutioner så som skolan. Domänerna har ifrågasatts av minoriteten och behövts förändras för 

att passa det nya mångkulturella samhället. Den ökade migrationen har medfört att nationer har 

börjat ifrågasätta om deras institutioner och skolformer möter det nya pluralistiska samhällets 

krav.  

 Kincheloe & Steinberg tar i sin bok upp de olika taxonomier de utvecklat för att klargöra olika 

sätt begreppet mångkultur används på samt olika förhållningssätt gentemot begreppet. 

Författarna förespråkar ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen. Förhållningssättet de 

förespråkar benämns Critical multiculturalism. Nedan följer en förklaring av de olika taxonomierna. 
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Conservative multiculturalism 

Inom detta perspektiv ses minoriteter från missgynnande miljöer ned på och anses ha lägre status. 

De anses även ha fel familjevärderingar för att de inte har samma värderingar som majoriteten. 

Innehållet i läroplanen bestäms av de majoritetsbefolkningens dominerande normer. 

Majoritetsbefolkningen förväntar sig att andra kulturer skall anpassa sig efter de rådande normer 

och värderingar som samhället domineras av, en assimilationstendens. 

Den rådande samhälls normerna ifrågasätts inte av majoriteten. ”den vita rasen” representerar 

normen. Framgång är beroende av hudfärg och etnisk tillhörighet. 

 

Liberal multiculturalism 

Inom detta perspektiv anser man att man bör se alla som lika, en strävan efter utslätning. De 

olika möjligheterna ger ojämlikheter mellan etniciteterna.  Liberalisterna anser att alla individer 

har möjlighet att lyckas bara de ges rätt förutsättningar. Vi är alla ansvariga för vår egen framgång 

respektive misslyckande. Alla konkurrerar enligt liberalisterna utifrån samma möjligheter. För att 

ge de olika etniciteterna utrymme förespråkas en undervisning som tar in andra kulturer vid 

enstaka tillfällen i form av exempelvis temaupptakter baserade på andra kulturer. ”Vithet” ses 

fortfarande på som icke-etnisk norm. 

 

Pluralistic multiculturalism 

Detta perspektiv är det man oftast talar om i allmänna ordalag då man talar om mångkultur. Här 

fokuseras mer på skillnader än likheter till skillnad mot tidigare nämnda perspektiv. Precis som i 

det liberalistiska perspektivet lyckas man inte bortse från ”vitheten” som norm och att komma 

bort från ett eurocentriskt tankesätt, det vill säga västerländska normer och värderingar 

prioriteras. 

Det alltmer globaliserade samhället och dess marknadsekonomi ser mångkultur som ett 

inneboende värde och resurs. Läroplanen fokuserar på att ”lära om” beteenden och mönster och 

värderingar. Inom detta perspektiv anser man att det förekommer orättvisor beroende på etnisk 

tillhörighet. Utbildningens syfte är att motverka fördomar och stereotypiska uppfattningar om 

andra etniciteter. Minoritetsgruppers arv bör lyftas och ses med stolthet på, vilket är ett av 

undervisningens uppdrag. 

    Inom detta perspektiv fokuseras det inom skolan på att ”kulturturism” istället för att titta på 

människors lidande och hur orättvis världen kan se ut beroende på etnicitet. Trots fastställda 

lagar finns fortfarande beteenden och attityder som nedvärderar personer med annan etnisk 

bakgrund inom detta perspektiv. 

  Pluralistisk mångkulturalistisk utbildning segregerar människor enligt Kincheloe & Steinberg 

(1997). Den tenderar att indela personer med samma etniska bakgrund i mindre grupper, i en tro 



  15 

 

att de därför har samma behov. Detta leder till  kategorisering och isolering av människor som 

ses som socialt och kulturellt annorlunda. 

 

Left- essential multiculturalism 

Fokus inom detta perspektiv ligger på kulturella skillnader. Etnisk tillhörighet ligger som grund 

för kategorisering av människor. Genom detta perspektiv missar man ofta subtila tendenser till 

rasism. Inom detta perspektiv förespråkas inte studier av olika kulturers och etniciteters historia, 

då detta anses vara diskriminerande samt utpekande. 

Olika etniska grupper anses inom detta perspektiv ha vissa specifika egenskaper gemensamt med 

varandra. En rädsla för att inte vara ”politisk korrekt” gör att man inom detta perspektiv 

undviker att studera de olika etniciteterna var för sig, lösryckt från en större kontext.  

 

Critical multiculturalism 

Detta perspektiv förespråkar författarna Kincheloe & Steinberg (1997). Inom detta perspektiv ser 

man att representation av etnisk tillhörighet ses som ett större komplext perspektiv. Läroplanen 

bör lägga fokus på att förändra kulturella och sociala skillnader. En medvetenhet om att alla 

människor inte har samma förutsättningar beroende på i det här fallet etnisk tillhörighet. Till 

skillnad till de tidigare perspektiven anser man inom detta perspektiv att det redan finns rättvisa i 

de västerländska samhällena men fokus bör läggas på hur man fördelar resurserna. Det hjälper 

inte endast med lagar och regler. Man måste även se vinsterna med olika kulturer, vilka resurser 

de innehar samt vad varje kultur har att bidra med till majoritetens samhälle.  

   Författarna påpekar att vi alla måste inta ett kritiskt förhållningssätt och våga ifrågasätta 

rådande normer. I ett kritiskt mångkultulturalistiskt perspektiv anser man till skillnad mot tidigare 

nämnda perspektiv att man bör ge olikheter ett erkännande. För att kunna upptäcka orättvisor 

kan man inte blunda för olikheter. Interaktion anses vara viktigt för ett utvidgat perspektiv.  

Mångkulturell utbildning bygger på solidaritet i olikheter och ser det som en resurs. Vi bör 

respektera och lyssna på andra perspektiv för att lära oss mer och ta till oss värdefull kunskap. En 

strävan efter ett integrerat samhälle, där alla ses som individer som trots detta är 

sammankopplade med varandra och har ett gemensamt ansvar för varandra. 

  Olika traditioner av kunskap bör tas tillvara på. Elevernas olika förkunskaper respekteras och 

ges utrymme. Inom detta perspektiv anses ”den vita rasen” som en bland alla andra och denna 

norm bör ifrågasättas. En medvetenhet om att olika historiska händelser kan tolkas på olika sätt 

och att inget är rätt eller fel är en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. Den rådande konflikten i 

Gaza mellan palestinier och israeler kan ses som exempel på hur det kan finnas olika perspektiv 

på samma konflikt beroende på vilken sidas historia man lyssnar till., vilket är viktigt att ha i 

åtanke. Kunskap är inget statiskt utan kan ta olika former, målet kan vara detsamma även om 

vägen dit ser olika ut 
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Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att nå vårt syfte. Enligt Johansson & 

Svedner (2006) ger den kvalitativa metoden ger en djupgående men smal information och vårt 

syfte är att få en djupare förståelse för respondenternas förhållningssätt till mångkultur i 

klassrummet. Intervju som metod är i denna studie att föredra framför exempelvis enkäter.  

  När vi genomfört våra samtalsintervjuer har vi haft några viktiga aspekter i åtanke. Dels har vi 

varit klara över vårt syfte och vilka svar vi behöver för att undersöka ämnesområdet, men även 

varit intresserade av beskrivningar av respondentens livsvärld. När en kvalitativ metod används är 

det inte den absoluta sanningen som eftersträvas utan respondentens upplevelser av 

ämnesområdet, i det här fallet mångkultur.  

 Esaiasson (2007) belyser ovan nämnda aspekter som viktiga vilket vi haft i åtanke då vi 

genomfört våra samtalsintervjuer. Tanken med vår studie är att den ska vara ett kompelement till 

annan forskning och vi ansåg att den kvalitativa forskningen var det bästa alternativet för oss att 

nå önskat resultat. 

 Esaiasson (2007 s, 289) belyser att en serie samtalsintervjuer skulle kunna generera nya idéer 

inom forskning. Eftersom vi är intresserade av lärarnas förhållningsätt till mångkulturen i 

klassrummet är det av stor relevans att se den sociala föreställningsvärld den enskilda människan 

lever i.  

För att uppfylla kravet för vetenskaplighet som examensarbete kräver har vi under arbetets gång 

använt oss av Strömquists (2005) råd för uppsatsskrivande som stöd.   

 

Datainsamlingsmetoder 

För att få en uppfattning om lärarnas förhållningssätt till mångkultur i klassrummet behövde vi 

använda oss av datainsamling både via intervjuer, litteratur samt avhandlingar.  

De intervjupersoner vi valt för vår studie är respondenter. Esaiasson (2007) menar att 

intervjuobjektet kan ersättas av annan person på samma position, vilket i det här fallet skulle vara 

verksamma grundskolelärare. Det vill säga vi intervjuar en ”roll” och inte en privat person.  

 

Vi använde oss av Esaiasson (2007) när vi utformade vår intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 

frågor indelade i fem olika teman. Som ett första steg använde vi oss av så kallade 

uppvärmningsfrågor, för att få den intervjuade att slappna av, samt att skapa en bra relation till 

personen i fråga. Det andra steget var tematiska frågor, vilka utformas som öppna frågor och kan 

ses som de viktigaste frågorna under hela intervjun. Som ett tredje steg använde vi oss av 

uppföljningsfrågor för att få ut ett mer innehållsrikt svar på de frågor vi tidigare formulerat. 

Därefter följer direkta frågor, som vi använder oss av för att försöka klargöra information som 

känns oklar. Det femte steget rör tolkande frågor. Dessa använder vi oss av för att kontrollera att 
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vi förstått saker rätt, samt att den intervjuade får en möjlighet att lyssna till hur vi tolkat dennes 

svar. Intervjun avslutas med en sista fråga för att sammanfatta intervjun. 

 

Metoden har vi valt i ett försök att sätta oss in i den verklighet de intervjuade respondenterna 

beskriver . Vi strävade efter att skapa subjekt -subjekt relation till respondenten samtidigt som vi 

försökte komma närmare respondenten. Resultaten från de olika intervjuerna sammanställdes 

och analyserades var för sig för att se om eventuella mönster utkristalliserar sig. Därefter 

jämförde vi våra analyser och gjorde en syntes. Det intressanta blir att se om det finns skillnader 

och likheter som beror på skolornas elevunderlag vad gäller etnisk bakgrund mellan de bägge 

skolorna.  Intervjuguiden såg likadan ut för alla lärare som intervjuades, samt hade i förväg 

formulerade frågor, för att intervjuerna i så hög utsträckning som möjligt skulle bli jämförbara.   

 

 Urval och avgränsningar 

Vårt urval baserades på lärare som arbetar på skolor med olika antal elever med annat etniskt 

ursprung än svenskt. För att begränsa vår studie har fokus inte legat på kön eller klasskillnader.  

 

För att undersöka och upptäcka likheter samt eventuella skillnader i lärarnas förhållningssätt till 

mångkultur i klassrummet har vi valt en jämförande studie. Studien har utförts på två olika 

skolor. En av skolorna ligger i ett område med ett litet antal invandrarelever. Skolan bedriver 

verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Den andra skolan är belägen i ett invandrartätt 

område. Även denna skola bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. 

  De åtta grundskolelärare vi har valt att intervjua arbetar i årskurs 4 upp till årskurs 9. För att 

fördjupa oss i ämnet har vi även tagit del av relevant litteratur som rör mångkultur i klassrummet, 

samt tidigare forskning inom samma område. 

På grund av tiden vi fått avsatt för vårt examensarbete var vi tvungna att begränsa antalet 

respondenter. Vi fick endast möjlighet att genomföra samtalsintervjuer med fyra lärare var. En 

intressant aspekt var att de två skolorna hade olika antal elever med annan etnisk bakgrund.   

Studien vi genomfört är inte generaliserbar då antalet respondenter är begränsad. Då det är 

omöjligt att inta ett totalt objektivt förhållningssätt utan antydan till egen tolkning vid intervjuer 

kan vi inte garantera att analysen är färgad av våra egna uppfattningar och tolkningar, vilket man 

som läsare bör ha i åtanke vid läsning av materialet.  

 

Forskningsetiska reflektioner 

 Trost (2007) talar om vikten att informera och tala om vad intervjun ska beröra för att få ett 

informerat samtycke.  Informationen som ges till respondenten skall innehålla om vilket ämne 

intervjun kommer att handlar om. Viktigt är det dock att inte berätta för mycket då detta kan 

styra intervjupersonen in intervjun i en förutbestämd riktning. Informationen gavs initialt via e-
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post till lärarna. Informationen gavs även vid intervjutillfället och i samband med detta fick 

respondenterna skriva under ett samtycke. Dessutom fick lärarna ett dokument rörande samtycke 

att skriva under. Tystnadsplikt rådde under hela arbetet och intervjupersonens identitet hålls 

hemlig. Det är även av stor vikt att vi under hela processen respekterar respondentens rätt till 

integritet.   

Vi har även följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se 2010-10-20). 

Analys och tolkning 

När diskussionerna kring våra enskilda resultat övergick till jämförelser var det dags för den 

jämförande analysen att ta form.  

Efter transkriberingen av respondenternas svar bör forskaren läsa materialet många gånger såväl 

snabbt och översiktligt som långsamt och reflekterande. Enligt Esaiasson (2007) är detta av stor 

vikt för att upptäcka mönster. Vi har bearbetat materialet genom att systematiskt klassificera 

svaren genom att analysera en fråga åt gången, men också hela intervjun för att se mönster. Detta 

för att det ska bli överblickbart.  

När vi analyserade våra resultat intog vi ett hermeneutiskt förhållningssätt. Enligt Molander 

(2003) är hermeneutisk förhållningssätt en medvetenhet om att vi alla är tolkande varelser. Det är 

av stor vikt att försöka se respondent svaren ur olika synvinklar och försöka inta olika perspektiv.  

Vi kommer att använda oss av våra nyckelbegrepp när vi redovisar vår analys. 

http://www.vr.se/
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Resultat  

Resultatpresentationen nedan är uppdelad i tre delar. Först presenteras våra två undersökningar 

var för sig, sedanen presentation av de olika respondenterna. Vi har valt att kalla dem vid namn 

istället för vid nummer för att dessa skall uppfattas som individer istället för objekt. Namnen är 

dock fingerade. Därefter har vi sammanställt de två separata studierna för att upptäcka eventuella 

likheter alternativt olikheter mellan synen på mångfald i de två skolorna.    

Delstudie 1(Alexandra Padilla): 

Presentation av skolan 

Skolan jag genomfört min undersökning på är en privatskola. Skolan är belägen i ett område med 

god socioekonomisk standard. Eleverna kommer från studievana hem där majoriteten av 

föräldrarna har en akademisk utbildning. Föräldrarna är över lag mycket engagerade i skolan och 

en del föräldrar är aktiva i skolstyrelsen.  

  Skolan har ca 200 elever i årskurserna 0-9. Varje pedagog har ansvaret för 15-20 elever i 

blandade årskurser. Pedagogen är ansvarig för att följa dessa elevers kunskapsutveckling samt 

hålla i dessa elevers utvecklingssamtal. Skolan har ett litet antal elever med annat etniskt ursprung 

än svenskt. 

  Rektorn på skolan är ytterst ansvarig över verksamheten och har ett tätt samarbete med 

pedagoger. Rektorn har delegerat en del uppgifter till specialpedagoger samt en pedagog som har 

huvudansvaret för den övergripande pedagogiska planeringen. Tillsammans bildar dessa personer 

en så kallad pedagogisk styrgrupp.  

 Under min undersökning fick jag möjlighet att samtala med skolans pedagogista och på detta sätt 

få en ingående beskrivning av skolan och dess motto. Pedagogistan berättade att skolan arbetar 

efter en tro att pedagogen skapar förutsättningar för eleverna att vara kompetenta. Eleverna är 

inte oskrivna blad, utan bär med sig erfarenheter och förkunskaper då de kommer till skolan, som 

bör tas tillvara på.  

 Kontexten, miljön och mötet mellan pedagog och elev har stor betydelse för lärandeprocessen. 

Lärande anses inte vara något statiskt, en utmanande miljö uppmuntrar och skapar 

förutsättningar för lärande och bör dessutom ske i meningsfulla sammanhang . Arbetssättet på 

skolan sker förutom ordinarie ämnesundervisning till stor del i ämnesövergripande projekt som 

sker i åldersblandade grupper., eleverna delas in i mindre heterogena grupper, sammansatta 

utifrån elevernas styrkor och förmågor för att komplettera och lära av varandra. Grupperna 

omformeras med jämna mellanrum för att eleverna skall få maximalt kunskapsutbyte av varandra, 

öva upp sin förmåga till samarbete samt se varandra som resurser. Tanken bakom arbetssättet är 

även att undvika en ”vi och dem” tendens. På skolan finns även ett övergripande syfte med 

arbetssättet att inte se teori och praktik som åtskilda från varandra. Varje individ ses på skolan 

som unik men samtidigt involverad i ett livslångt lärande i interaktion med andra. Enligt skolans 
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kunskapssyn kan grupplärandet även ses som den ultimata formen av individuellt lärande. 

”Förändring kräver deltagande” är ett av skolans motton. 

 

Urval av respondenter 

Vid urvalet av respondenter var det individens föreställning om mångfald i klassrummet jag ville 

ta del av. Då förhållningssätt är något personligt är det inte möjligt att vara källkritisk och värdera 

något som ”falskt” eller ”sant”. Förhållningssätt är något subjektivt och kan därför inte 

ifrågasättas.  En respondent kan undvika att dela med sig av åsikter och tankar som inte anses 

som lämpliga och istället framställa sig och sitt förhållningssätt på ett mer fördelaktigt sätt. Då jag 

inte haft tid och resurser för att komplettera mina intervjuer med uppföljande observationer har 

jag inte sett hur lärarna omsätter teori i praktik. Jag upplevde det dock som att respondenterna 

gav ärliga svar och svarade uppriktigt på mina frågor. 

   Under de samtalsintervjuer jag utförde följde jag Esaiassons (2007) råd om att inte välja 

subjektiva experter samt respondenter som är bekanta sedan tidigare då det då kan vara 

problematiskt att upprätthålla en vetenskaplig distans till respondenten. 

Mitt urval baserades även på grundskolelärare som undervisar i olika ämnen för att få en bättre 

helhetsbild över lärarnas förhållningssätt till mångkultur i klassrummet. 

Jag valde ut mina respondenter utifrån vilken skola de arbetade vid. Då detta är en jämförande 

studie var det ett viktigt kriterium att respondenterna skulle arbeta vid en skola med en minoritet 

av elever med annat etniskt ursprung än svenskt. Detta på grund av att uppsatsen är av 

jämförande karaktär.  Jag ville även intervjua lärare som undervisar i olika ämnen på en och 

samma skola för att kunna jämföra förhållningssätt till mångkultur i klassrummet som kan 

relateras till det ämne lärarna undervisar i.  

 

Presentation av respondenter 

Nedan följer en presentation av de respondenter jag valt ut till mina samtalsintervjuer. Samtliga 

respondenter är verksamma grundskolelärare i årskurs 1 till 6. Respondenterna är även mentorer, 

vilket innebär att de är ansvariga för varsin grupp elever. Detta ansvar innebär bland annat att 

dokumentera dessa elevers kunskapsutveckling.  

 

Katarina 

Katarina 33 år, arbetar som lärare inom estetiska ämnen såsom syslöjd och bild, hon har arbetat 

på skolan i drygt två år. Katarina är i grunden konstnär och van att arbeta mångkulturellt och med 

olika uttryckssätt som dessutom är ett konstant inslag i hennes undervisning. 
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Elin 

Elin 34 år och har arbetat på skolan i drygt tio år. Hennes ämnen är idrott & hälsa samt 

hemkunskap. Elin har följt eleverna från årskurs 1 fram till nu, vilket medför att hon har god 

kännedom om elevernas bakgrund.  

Lars 

Lars 32 år, arbetar som matematik och samhällskunskapslärare. Lars har arbetat som lärare i drygt 

åtta år och varit anställd på den aktuella skolan i fyra år.  

Victor 

Victor 37 år, har arbetat som lärare i tre år och arbetar som engelskalärare, samt svenskalärare. 

Victor har trots sin korta tid som verksam lärare en stor erfarenhet av att arbeta med barn och 

ungdomar med olika etniska bakgrunder. Victor är andra generations invandrare, vilket kan ha 

betydelse för studiens resultat. 

Hur talar lärarna om mångkultur i klassrummet? 

Under intervjun är Katarina otroligt engagerad. Hon upplevs som mycket bekväm i rollen som 

respondent och hennes svar är snabba men samtidigt reflekterande.  

 Som svar på frågan om mångfalden och dess betydelse i undervisningen, svarade Katarina  

 Livsviktig! Då det inte finns som et naturligt inslag i elevernas skola innebär det att skolan inte 

speglar vårt samhälle som det ser ut i dag. Det är lärarnas skyldighet att förbereda eleverna på hur 

vårt samhälle ser ut, ge eleverna en tolerans för olikhet och utbilda dem till demokratiska 

medmänniskor med förmåga till kritiskt tänkande. 

Katarina säger att hon ser alla elever som olika och unika. Det är lärarens uppgift att få eleverna 

att komma till insikt om att de utvecklar sina förmågor i samspel med andra och att mångkulturen 

är en möjlighet i undervisningen att vidga sina vyer och få en bra allmänbildning. Mångkulturen 

är enligt Katarina en självklarhet i undervisningen oavsett om man arbetar i en skola med en 

majoritet eller minoritet av elever med invandrarbakgrund. Katarina ser det som otroligt 

berikande med andra kulturer i sin undervisning.  

 Att utesluta andra kulturer i undervisningen är nästintill omöjligt i de ämnen jag undervisar i, Om 

inte omöjligt så skulle det i alla fall bli otroligt ”fattiga” ämnen. 

Elin upplevdes som lite obekväm i rollen som respondent. Till en början fick jag intrycket av att 

hon kände sig ifrågasatt och att intervjun var en form av kontroll, trots att jag tydligt redogjorde 

att så inte var fallet. Det krävdes att jag som intervjuare lade ner stor möda på 

uppvärmningsfrågorna för att få respondenten att slappna av och öppna sig. De första frågorna 
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besvarades kortfattat och jag upplevde det som att respondenten oroade sig över att inte ge ett 

politiskt korrekt svar på de känsliga frågorna. Jag upplevde det också som om respondenten var 

oroad över att bli felciterad. Som svar på frågan om hon anser att det är av stor vikt att låta andra 

kulturer genomsyra undervisningen svarar hon. 

 här på skolan är ett inkluderande förhållningssätt en självklarhet, annars har man valt fel 

arbetsplats. 

När samtalet väl tog vid, upplevde jag att Elin blev mer avslappnad och engagerad i frågorna.  

Elin nämnde att hennes ämnen inte uppmuntrar till att ta in andra kulturer på ett naturligt sätt 

och att hon därför inte reflekterat särskilt mycket över detta. Hon nämner att hon nog borde 

anstränga sig ytterligare för att låta andra kulturer konkretiseras i hennes undervisning men hon 

oroar sig för att det blir onaturligt och skall upplevas som konstlat, utifrån detta påstående kan jag 

tolka att Elin har ett inslag av left- essential multikulturalistiskt förhållningssätt. De 

projektarbeten hon är delaktig i är både ämnesöverskridande och genomsyras ofta av olika 

kulturer, vilket hon säger kompenserar för avsaknaden av detta i övriga ämnen hon undervisar i. 

 de olika projekt vi arbetar med rymmer olika kulturer och därför tycker jag inte det är nödvändigt 

att ”tvinga” fram det i alla ämnen. 

Elin önskar att det fanns en större mångkultur i skolan för att bättre förbereda eleverna på det 

”riktiga” samhället. 

skolan blir ju lätt en skyddad verkstad, där de vuxna reder ut eventuella konflikter och 

meningssiljaktigheter. Eleverna är otroligt bra på att acceptera varandras olikheter, men här på 

skolan rör det mest utseende och brytningar, inte andra kulturer.   

Lars upplevs som mycket trygg i sin roll som lärare vilket lyser igenom i de svar han ger under 

intervjun. 

Jag har egentligen inget tänk om mångkulturen i klassrummet, olikheter är spännande men 

behöver inte ha något med etnisk bakgrund att göra.  Vi är ju alla olika på vissa sätt och lika på 

andra.  

Genom Lars snabba och direkta svar på frågorna jag ställde kan jag tolka det som att han är 

otroligt trygg i sin roll som lärare och med sitt förhållningssätt till mångkulturen i klassrummet. 

Lars menar att mångkultur endast är en fördel i de ämnen han undervisar i. Genom att ge 

exempel från olika kulturer breddar eleverna sitt perspektiv och sin förståelse för andra 

människors livssituationer. Lars menar att det är viktigt att använda sig av exempel från olika 

kulturer inte bara de som existerar inom klassrummets väggar. Utifrån Lars svar tolkar jag det 

som han har ett critical- multikulturalistiskt förhållningssätt, där även orättvisor mellan olika 

kulturer lyfts fram. 

Victor är mycket intresserad och engagerad i mångkulturella frågor . Intervjufrågorna bildar 

grunden för en intressant diskussion.  Victor påpekar under intervjun att han trivs otroligt bra 

med att arbeta i en skola som inte ser olikheter som något belastande utan tvärtom som något 

som berikar. Trots att skolan har en minoritet av elever med annat etniskt ursprung betyder det 
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inte att alla elever är ”lika”. På skolan uppmuntrar man istället olikheter och bekräftar eleverna 

för just deras specifika egenskaper och styrkor. Victor ser det som en självklarhet att använda sig 

av en mångkulturell undervisning, men påpekar att det är betydligt enklare för honom som 

arbetar som språklärare att ha ett inkluderande arbetssätt.  

Vi måste lära våra elever att se varandras olikheter som tillgångar. Det är viktigt att påpeka för 

eleverna att det inte finns något som är rätt eller fel. Det är okej att vara olika 

Victor lägger stor vikt vid att inkludera olika kulturer i sin undervisning, han berättar att han 

använder sig av konkreta exempel i sin undervisning för att exempelvis visa på maktstrukturer i 

samhället med koppling till olika etniciteter: 

Jag använder mig ofta av kolonisationen av olika länder och kopplar detta till varför ett visst språk 

talas just där, trots att det inte är ursprungsbefolkningens språk ... 

Detta citat anser jag fångar att Viktor har en stor medvetenhet om de maktstrukturer samhället är 

uppbyggt av.  

 

Skiljer sig sättet att tala om mångkultur åt mellan de olika lärarna inom samma skola? 

Katarina har en mycket positiv inställning till begreppet mångfald. Hon anser att det är berikande 

och lärorikt . Då klassen inte har någon mångfald att tala om anser hon det av stor vikt att sträva 

efter att försöka få in ett mångfaldsperspektiv i undervisningen för att på detta sätt spegla 

samhället som det ser ut i dag. Variation är något som uppskattas av både elev och lärare påpekar 

Katarina, därför är mångfalden ett ypperligt sätt att göra undervisningen mer spännande. Katarina 

ger exempel på hur hon använder sig av en mångkulturell undervisning bland annat genom att 

studera olika kulturers sätt att uttrycka sig genom konst. 

Elin påpekar att skolan har ett motto som lyder: mångfald berikar, vilket hon ställer sig bakom. 

 Grundinställningen är det viktigaste, oavsett etnisk bakgrund och det är vad jag försöker arbeta 

med. Värdegrunden som står nedskriven i läroplanen skall alltid genomsyra undervisningen.  

Elin anser att mångkultur berikar, men påpekar att hon önskade att den var större på skolan. 

Detta för att stämma bättre överrens med hur samhället utanför skolan ser ut. Dessutom skulle 

det underlätta det interkulturella arbetet menar hon. Av Elins svar kan jag tolka att hon är 

medveten om att hennes undervisning saknar mångkulturella inslag. Jag tolkar det som att Elins 

förhållningssätt till mångkulturen i klassrummet är problematisk på det sättet att hon har problem 

att motivera för eleverna hur denna kunskap är relevant i sammanhanget. 

Lars använder sig inte av den enskilde elevens kultur i undervisningen då detta kan upplevas som 

stötande och utpekande, då det är så få elever som har annat etniskt ursprung . Några av eleverna 

är adopterade i tidig ålder och detta är ett känsligt ämne då en av dessa elever inte vill att någon 

av kamraterna skall känna till detta.  
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  Däremot menar Lars kan undervisningen ibland handla om religion eller kultur som någon av 

eleverna tillhör . Vid dessa tillfällen är det av stor vikt att vara lyhörd för eleven och inte aktuellt 

att ge sig in i en diskussion om vad eleverna tillhör för religion, då detta är ett känsligt ämne. Är 

eleven beredd att dela med sig av sin kultur eller religion är detta ett välkommet inslag i 

undervisningen säger Lars. Istället för att ställa direkta frågor till eleverna med annat etniskt 

ursprung än svenskt försöker Lars relatera till aktuella händelser i världen som han använder sig 

av i sin undervisning för att konkretisera ämnet för eleverna. . I dessa fall måste man som lärare 

vara extra lyhörd och agera samtalsledare påpekar Lars.  

    Vill eleverna berätta om sin religion är detta självklart ett uppskattat moment, men det skall alltid 

initieras från elevens sida. 

  Lars anser det som viktigt att öva på att ta en annan människas perspektiv, att lära eleverna 

förstå att det alltid finns två versioner av en händelse och använder sig av det tänket i sin 

undervisning. Vid undervisning av religion och främmande kulturer är det viktigt att få med ett 

brett spektra så att inte den enskilde individen känner sig utpekad 

Victor har själv annat ursprung än svenskt och menar att det gör det lättare för honom att 

använda sig av andra kulturer i undervisningen utan att det skall framstå som diskriminerande. 

Victor inleder ofta med att ta exempel från sin kultur innan han ger exempel från andra kulturer 

samt frågar om någon elev vill dela med sig av sina egna erfarenheter, vare sig de är egna 

upplevda eller något de känner till. 

Victor säger att han önskar att skolan hade haft fler elever med annat etniskt ursprung då detta på 

ett enklare sätt skulle spegla samhället som det ser ut på makronivå.  

 Mångfalden ger oss många goda möjligheter att lära av varandra och lära oss uppskatta olikheter 

och andras kunskap.  

 

Analys 

I min analys har jag använt mig av de olika taxonomier som Kincheloe & Steinberg (1997) tagit 

fram för att analysera lärares förhållningssätt till mångkultur. Genom att använda mig av dessa 

taxonomier kan jag få en mer tematisk uppbyggd och djupare analys. 

   När gemene man talar om mångkultur i stort, är det oftast utifrån ett pluralistic 

multikulturalistisk förhållningssätt. Förhållningssättet fokuserar på olikheter och undviker 

assimilation. Synen på olikhet kan dock problematiseras då det särskiljer olikheter som ”exotiska” 

(Kincheloe & Steinberg (1997). 

Ett multiculturalistiskt förhållningssätt kan trots goda intentioner leda till omedveten 

diskriminering samt rasism i form av en immanent pedagogik. Läraren förmedlar omedvetet ett 

förhållningssätt som kan vara av negativ karaktär för eleverna. Detta förhållningssätt innebär att 

läraren behandlar elever med annat etniskt ursprung som en homogen grupp med samma 

förförståelse, erfarenheter och behov (Parszyk 2006, s, 47). 
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  Gemensamt för de fyra grundskolelärarna som jag intervjuat var att de alla nämnde att de 

strävade efter en interkulturell undervisning, en undervisning med en ständig växelverkan mellan 

olika kulturer samt ett inkluderande klimat i klassrummet.  

Utifrån Victors utsagor (se s.26) hänvisar jag till vad Schmauch (2006) konstaterar i sin studie. ”Vi 

och de andra” det vill säga det som företräder normen och de som står utanför denna, som 

existerar i samhället kan spåras till kolonialtiden. De upprätt håller de maktstrukturer som 

samhället består av.  

Både Parszyk (2002) och Pripp (2001) visar på att lärarens förhållningsätt har stor betydelse för 

elevernas identitetsskapande och skolframgång, vilket jag tycker att Viktor är väl medveten om. 

Efter att ha analyserat Viktor svar tolkar jag det som han precis som Parszyk (2002) förespråkar 

har en erkännande pedagogik, där ”svenskheten” inte står över andra kulturer. Ladenperä (1997) 

skriver i sin avhandling att lärare med annat etniskt ursprung kan ha det enklare att se till 

individen och inte generalisera, vilket jag tycker Viktor är ett bra exempel på.   

Jag kan utifrån min analys av respondent svaren ställa syntesen att lärarna jag intervjuat 

övervägande har ett Critical multikulturalistiskt förhållningssätt, med inslag av left- essential 

multikulturalistiskt förhållningssätt och pluralist multikulturalisiskt. Kincheloe & Steinberg 

definierar detta förhållningssätt som en förmåga att kunna ta olika perspektiv.  Den 

”västerländska manliga vita normen” ifrågasätts och den ”den vita rasen” ses som en etnicitet 

bland andra inom detta förhållningssätt. Lärarna jag intervjuade menade att det är viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till vad vi värderar som viktig kunskap att lära sig i skolan. Den kunskap 

eleverna har med sig när de börjar skolan i form av egna erfarenheter och förkunskaper bör tas 

tillvara och förvaltas så att eleverna kan bygga vidare på den kunskap de redan besitter. 

   Jag kan konstatera att det även förekommer ett visst inslag av förhållningssättet pluralistic 

multiculturalism. Kincheloe & Steinberg (1997) definierar detta förhållningssätt som en form av 

”kulturturism” undervisningen fokuserar på att motverka fördomar och stereotypiska 

föreställningar om andra kulturer. Resultatet blir dock oftast att man endast ”turistar” i andra 

kulturer och tittar på det som är spännande och ”exotiskt”. left essential multiculturalism 

förhållningssätt  är ett annat förhållningssätt som jag kan konstatera att en av lärarna till viss del 

besitter. Kincheloe & Steinberg (1997) definierar detta förhållningssätt som ett perspektiv där 

kulturella olikheter tas fasta på och är centrala. Då skolan har en minoritet av elever med annat 

etniskt ursprung kan man inte helt applicera detta perspektiv på skolan men skolan har en 

inställning att olikheter berikar. 

Om man i en svensk skola behandlar alla elever lika betyder det att man ser alla elever/barn som 

om de vore svenskar. Det låter måhända jämlikt och demokratiskt. Det är raka motsatsen 

(Strandberg, Max i Hultinger & Wallentin 2000, s.110). 

Sammantaget kan jag konstatera att de intervjuade lärarnas förhållningssätt gentemot mångkultur 

i klassrummet stämmer mest överrens med critical multikulturalistiskt förhållningssätt som även 

Kincheloe & Steinberg (1997) förespråkar. Mångfald ses enligt lärarna som något berikande och 

en möjlighet att utbyta erfarenheter, samt lära av varandra. Samtliga lärare eftersträvar en 

interkulturell undervisning, en ständig växelverkan mellan olika kulturer. Ett problem som 
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samtliga lärare brottas med är att klassrummet inte speglar samhället utanför skolan. Det är ett 

problem som lyfts fram av samtliga lärare. Lärarna menar att det förmodligen kan vara av ännu 

större vikt att fokusera på olika kulturer i undervisningen då det inte finns som ett naturligt inslag 

i elevernas vardag. En interkulturell undervisning menade majoriteten av lärarna var en 

självklarhet och något som skall löpa som en röd tråd undervisningen igenom. Efter att ha 

intervjuat lärarna kan jag konstatera att de inte har nått dit än, men att de flesta av lärarna är på 

god väg. En förklaring Elin gav till varför hon inte använder sig av en interkulturell undervisning 

var att ämnet läraren undervisar i inte kräver detta för att ta till sig de nödvändiga kunskaperna 

inom ämnet. Elin anser dessutom att det känns diskriminerande att blanda in olika etniciteters 

kultur och historia lösryckt från ett större sammanhang.  Jag tolkar detta som ett inslag av 

förhållningssättet Left- essential multiculturalism. 

       .att lägga in mångkultur i ett så praktiskt ämne kan lätt uppfattas som utpekande och inte 

relevant i just det sammanhanget. Kanske blir det enklare att konkretisera då den nya läroplanen 

sätts i bruk. Nuvarande läroplan är ju väldigt abstrakt, det ser bra ut på pappret men ä svårare att 

genomföra i praktiken 

 Majoriteten av lärarna säger att det var en nyttig erfarenhet att reflektera över sitt förhållningssätt 

till mångkultur i klassrummet och att det förhoppningsvis kommer leda till en mer frekvent 

förekommande interkulturell undervisning. De lärare som undervisade i teoretiska ämnen menar 

att det är av stor vikt att fokusera på en interkulturell pedagogik. En av de intervjuade lärarna 

påpekade att hon ansåg det extra viktigt att fokusera på detta i en skola där majoriteten av 

eleverna har svenskt ursprung och det inte finns som ett naturligt inslag i elevernas vardag. Elin, 

en av lärarna som undervisar i främst praktiska ämnen menade det var svårt att fokusera på olika 

kulturer i undervisningen, då detta endast blir utpekande och kan upplevas som utpekande av de 

få elever som har annat etniskt ursprung än svenskt. 

 Slutsatsen jag dragit av detta är att lärarens förhållningssätt till mångkultur i klassrummet och 

dess betydelse i undervisningen till viss del är ämnesrelaterat, det vill säga ämnet används som 

”ursäkt” för att läroplanens mångkulturella mål inte uppfylls. Med det menar jag att läraren som 

undervisade i SO-ämnen upplevde det som enklare att använda sig av olika kulturer inom 

undervisningen utan att det känns utpekande för den enskilde eleven. Den lärare som 

undervisade i idrott upplevde det som allt för utpekande att tala om olika kulturer i anknytning till 

ämnet på grund av minoriteten av elever med annan etnisk bakgrund än svensk. 

  De lärare som undervisade i språk samt samhällsorienterade ämnen var de som tycktes lägga 

störst fokus på interkulturell undervisning och dess betydelse. De lärare som arbetade med mer 

praktiska ämnen hade inte i samma utsträckning reflekterat över mångkulturens betydelse och 

relevans för undervisningen. Under intervjuns gång kunde de dock få vissa aha- upplevelser där 

de insåg att de omedvetet använt sig av andra kulturers kunskap i sin undervisning utan att ha 

uppmärksammat eller påpekat detta för sina elever. 

   Elin nämnde efter att intervjun avslutats att hon definitivt skulle bli mer uppmärksam på detta 

och använda sig av ett mer medvetet interkulturellt perspektiv i sin undervisning.  
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  Att endast se elever med annat etniskt ursprung som olika på grund av det kriteriet är inte bara en 

form av diskriminering, utan även tecken på att vara oupplyst. Det absolut viktigaste är att inte 

”lägga locket på”. Informera och utbilda eleverna tror jag är det bästa alternativet. 

Ett tydligt mönster som framträder i undersökningen är att lärarnas förhållningssätt till 

mångkulturen i klassrummet har ett tätt samband mellan deras förhållningssätt till det 

mångkulturella samhället över lag, och vikten av att försöka spegla det mångkulturella samhället. 

Samtliga lärare var väl medvetna om att skolan inte speglar samhället som det ser ut och vad detta 

har för konsekvenser och majoriteten hade där ett critical multiculturalism förhållningssätt, där de 

kritiskt granskar vad olikheter ges för erkännande . Kulturella olikheter ses som resurser som alla 

har något att bidra med. Överlag ansåg lärarna att det är av stor vikt att uppmärksamma och 

förbereda eleverna på hur vårt mångkulturella samhälle utanför skolan faktiskt ser ut. Mångkultur 

skall ses som en resurs och tillgång som berikar. Lärarna hade sammantaget ett gemensamt 

förhållningssätt till mångkulturen i klassrummet och undervisningens utformande för att möta 

det mångkulturella samhällets krav. Lärarna var väl medvetna om att eleverna inte dagligen kom i 

kontakt med mångkulturen och att en mångkulturell undervisning bör vara ett naturligt inslag i 

skolan. Lärarna har goda intentioner och ett gemensamt positivt förhållningssätt gentemot 

mångkultur i klassrummet, samtliga lärare menar att de kommer reflektera mer över användandet 

av mångkulturen i sin undervisning och utvärdera sin undervisning gentemot läroplanens 

mångkulturella mål. 

 Skolan jag utfört min studie på har ett ledmotiv som lyder: olikhet berikar, vilket samtliga lärare 

ställer sig bakom. För att alla elever oavsett kultur eller religion skall känna sig lika betydelsefulla 

har skolan därför beslutat att kalla julavslutningen för termins/vinteravslutning istället för 

julavslutning, då detta tidigare medverkat till att elever med annan tro tagit ledigt vid avslutningar 

om de hållits i kyrkan eller kallats vid olika högtiders namn. 

  På skolan finns elever som på grund av sin tro inte firar jul, detta handlar om både elever med 

annat etniskt ursprung, men även barn till svenska föräldrar som inte är av kristen tro.  Samtliga 

lärare jag intervjuat anser det som viktigt och tar hänsyn till elevernas tro och erbjuder därför 

alternativa uppgifter att utföra vid exempelvis julpyssel. Samtliga lärare utom Victor ansåg det 

som svårt att anpassa uppgifterna så att det gick att bedöma att eleverna når målen som finns i 

läroplanen. Även här kunde jag se ett mönster att det främst var ämnesrelaterat om lärarna 

upplevde det som ett problem eller inte att tillfredställa alla elevers skilda behov. De lärare som 

undervisade i teoretiska ämnen ansåg att det bör läggas stor vikt vid interkulturell pedagogik. En 

av de intervjuade lärarna påpekade att hon ansåg det extra viktigt att fokusera på detta i en skola 

där majoriteten av eleverna har svenskt ursprung och det inte finns som ett naturligt inslag i 

elevernas vardag. En av lärarna som undervisar i främst praktiska ämnen ansåg att det inte fanns 

anledning att fokusera på olika kulturer i undervisningen då detta endast blir utpekande och kan 

upplevas som utpekande av de få elever som har annat etniskt ursprung än svenska. 

Katarina som undervisar i ämnena slöjd och bild har även ett left essential förhållningssätt då hon 

gärna använder sig av elevernas etniska bakgrund i sin undervisning. Katarina har ett visst inslag 

av förhållningssättet Pluralistic multikulturalism då hon gärna lyfter minoritetsgruppers arv och 

uppmuntrar eleverna med annat etniskt ursprung än svenskt att vara stolta över sitt arv och dela 

med sig av detta. Inom detta förhållningssätt lyfts endast det negativa fram inom de olika 
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kulturerna, det ges ingen djupare kunskap om förhållanden och orättvisor som existerar mellan 

olika kulturer.  Jag anser dock att Katarina har ett övervägande förhållningssätt av critical 

multikulturalism, hon nämner även att hon som övriga lärare på skolan arbetar aktivt med 

mångkultur i de olika projekten som alltid är i gång på skolan.  

En av de senaste ”läxorna” som gavs till eleverna på skolan var att läsa på om barn som hade det 

svårt i andra länder, ta reda på så mycket fakta som möjligt om deras förhållanden. Eleverna fick 

sedan arbeta hemma eller någon annanstans för att samla ihop 100 kronor. Eleverna skulle sedan 

redovisa och motivera inför klassen varför de valde att skänka sina pengar till just det ändamålet. 

jag använder mig ofta av elevernas skilda kulturer i undervisningen, jag tycker det är något att vara 

stolt över och som bör lyftas fram, men naturligtvis gäller det att vara lyhörd för hur eleverna 

ställer sig till detta. Det finns så mycket att hämta ur andra kulturer vad gäller bland annat konst 

Som svar på frågan om det finns svårigheter eller utmaningar att arbeta i en skola med en 

minoritet av elever med annan etnisk bakgrund än svensk och ändå få in mångkulturen som ett 

naturligt inslag i undervisningen kan jag konstatera att det finns vissa svårigheter. En svårighet 

som samtliga av de intervjuade lärarna upplevde, var att undervisa om mångkultur utan att 

diskriminerad, samt lämna någon kultur utanför. Det finns även en risk att någon elev känner sig 

utpekad med tanke på att skolan har en minoritet av elever med annat etniskt ursprung än 

svenskt. Risken är då påpekar lärarna att eleven känner sig annorlunda och särbehandlad på 

grund av sitt ursprung. 

  De olika ämnena gav olika förutsättningar för att använda sig av olika kulturer i undervisningen 

påpekade flera av lärarna. Alla lärare var dock eniga om att det var möjligt att undervisa 

interkulturellt inom alla ämnen men att det kräver mer förberedelser och tiden är en begränsande 

faktor. 

Slutsatsen jag har dragit är att lärarna på den skolan jag utfört mina intervjuer har ett övervägande 

critical multikulturalistiskt förhållningssätt. Lärarna strävar efter integration och olikheter ses som 

berikande och en tillgång. Ladenperä (1997) uppmuntrar till et förhållningsätt som är minst 

diskriminerande för elever med invandrar bakgrund. Fokus inom critical multikulturalistiskt 

förhållningssätt är att problematisera verksamheten istället för individen. På den skola där jag 

utfört min studie sker en kontinuerlig utvärdering av lärarna och verksamheten. 

Som en sammanfattning av lärarnas förhållningssätt till mångkultur i klassrummet har jag valt att 

citera Runfors (2003) 

det är skolan som måste anpassa sig till de elever som kommer dit, inte tvärtom. (Runfors, 

2003,s.100). 
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Delstudie 2(Gülbahar Saritas):  

Presentation av skolan   

Skolan jag valt att utföra min undersökning på är en kommunal skola. Skolan är belägen i ett 

område med en lägre socioekonomisk standard. Eleverna kommer från hem där majoriteten av 

föräldrarna inte har en akademisk utbildning och ingen studievana. 

  Skolan har ca 300 elever i årskurserna 0-9. Skolan är uppdelad i två olika byggnader, i den ena 

byggnaden går det elever från förskoleklass upp till årskurs fem. I den andra byggnaden går det 

endast elever från årskurs 6 upp till årskurs 9. Majoriteten av eleverna som går på skolan har en 

annan etniskt bakgrund. 

  Rektorn har ett tätt samarbete med lärarna och är väldigt engagerad för arbetet i skolan enligt 

lärarna. Enligt det som står på skolans hemsida är det gemensamma arbetet för skolan att de 

arbetar språkutvecklande i alla ämnen. En annan punkt som man lyfter stark fram på hemsidan är 

att möten och utveckling är deras byggstenar i skolans arbete.  

Anledningen till val av skola var att i mitt fortsätta arbeta med min studiekamrat så ska vi jämföra 

två olika skolor. Min studiekamrat har valt att intervjua lärare på en skola där det finns en liten del 

med barn med en annat etniskt ursprung. Medan jag har valt att titta på lärare som arbetar på en 

skola där den större delen av eleverna har en annan etniskt ursprung. Detta för att både ta reda på 

lärarens förhållningssätt men också se om detta skillnader/likheter mellan dessa lärare som jobbar 

på olika typer av skolor. 

 

Mitt urval och respondenterna 

När jag skulle intervjua lärarna så skickade jag en e-post till vederbörande med information om 

vad min studie skulle handla om. Jag ville få lärarna att fundera på om de ville delta i min studie. 

Efter att jag hade fått ett svar så ringde jag upp lärarna och bestämde träff på skolan. När jag kom 

dit så satte vi oss ner i ett grupprum där vi kunde vara själva under intervjun. Eftersom vi satt 

själva under intervjun så fanns det inga störande moment och läraren kunde ta god tid på sig för 

att svara. Trost (2005) talar om narrativa intervjuer. Med detta menar han att narrativ helt enkelt 

betyder människans berättelse om sitt liv. Själva berättelsen ska vara personens egen och 

intervjuaren skall inte avbryta eller styra intervjun utan endast lyssna uppmuntrande. Eftersom vi 

satt i ett grupprum under intervjun så kunde samtalet genomföras på ett lugnt sätt. Under 

intervjun så använde jag mig av mobiltelefonen för att spela in intervjun. Anledningen för att jag 

valde att spela in intervjun var för att underlätta samtalsflödet men också för att kunna lyssna på 

svaren helhjärtat. Jag kunde därför fokusera på intervjun och på informanten. Efter intervjun var 

klar var det dags att skriva ner intervjun. När jag var färdig med transkriberingen av intervjuerna 

kunde jag börja bearbeta och analysera informanternas svar. Enligt Trost (2005) är det av stor 

vikt att man utgår från den teoretiska bas som studien har när resultatet ska bearbetas och 

analyseras.  
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I min bearbetning och analysering av resultaten hade jag Kincheloe & Steinberg (1997) teoretiska 

utgångspunkt som bas.   

Mitt urval av informanter har sett olika ut. Först och främst har det lärarna som har haft tid och 

möjlighet deltagit i studien. Vilket kön informanten hade ingen betydelse för vår studie då fokus 

inte låg på könen på informanterna. En annan faktor som har haft betydelse har varit tiden. Jag 

har använt mig av informanter som har svarat på min e-post så snabbt som möjligt, då tiden för 

genomförandet av intervjuerna har varit begränsad.   

Nedan följer en kortfattad presentation av mina informanter (namnen är påhittade). Eftersom det 

intressanta i detta fall inte är de enskilda personernas åsikter så kommer jag fortsättningsvis 

använda deras (påhittade) namn och redovisa dem var för sig. Vår fokus med studien är att 

undersöka och försöka att redovisa de föreställningar som vi har funnit hos lärarna. För att 

läsaren ska få lite information om lärarna vars förhållningssätt och erfarenheter ligger till grund 

för denna studie, har jag valt att ge en kortfattad presentation av dem. Anledningen till att jag har 

valt att hitta på namn åt dessa personer istället för att kalla dem exempelvis ”Lärare A och Lärare 

B” är att det gör dem mer levande. Dessutom anser jag personligen att läsbarheten gynnas genom 

att använda vanliga namn.  

Anna är 58 år klasslärare i en årskurs femma.  Hon har arbetat på skolan i åtta år och arbetat som 

lärare i 36 år. Hon har till största delen av sin karriär arbetat med låg och mellanstadielever. Hon 

har utbildad sig på lärarhögskolan 1988 . Hon har även gått fortbildningskurser och läst bland 

annat ledarskap och barn i riskzon.   

Lisa är 64 år gammal och klasslärare för elever med olika åldrar. Lisas dröm har hela tiden varit 

att arbeta med barn. Hon tog sin student i Finland och fortsatte att studera i Sverige senare i livet. 

Hon har arbetat på skolan sedan i början av 90-talet och har arbetat med olika åldrar från årskurs 

ett till och med årskurs fem. Hon är utbildad lärare och var färdig med sin utbildning 1977.  Hon 

har även fil.kand. i nordiska språk.  

Malin är 37 år gammal och har arbetat som lärare i 10 år. Hon har utbildad lärare från årskurs 1 

till och med årskurs 6. Hon har arbetat med elever i olika åldrar under sin karriär. På denna skola 

har hon arbetat ett halvt år och hon valde läraryrket för att hon ville arbeta med människor 

berättar hon för mig.  

 

Maria är 62 år gammal och är utbildad mellanstadielärare. Hon har arbetat på skolan sedan 1983 

men har även hunnit arbeta lite på andra olika skolor. Hon har också under sin karriär hunnit 

arbeta med vuxna invandrare som kallades grund- vux. Hon valde läraryrket för att hon alltid har 

gillat att arbeta med människor och även tyckt om att leda.  
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Procedur:   

Under intervjuerna använde jag mig av min mobil för att spela in intervjun samtidigt som jag 

förde kortfattade anteckningar. Anledningen till att jag valde att föra anteckningar samtidigt som 

jag spelade in var dels för att kunna skriva ner intressanta saker som inte kom med på 

inspelningen så som stämningen eller miner. Men också för att säkra mig i fall tekniken skulle 

mot förmodan svika mig och mobiltelefonen av en anledning inte skulle fungera.  

För att få så detaljerade svar som möjligt i våra intervjuer, skrev vi ner och förberedde våra alla 

frågor innan. Jag och min skrivpartner gjorde det genom att skriva en gemensam intervjuguide 

för att kunna jämföra och analysera svaren både separat men också tillsammans Men under själva 

intervjun fans det utrymme för informanten att berätta något som vi inte specifikt frågat efter då 

vi ville vara flexibla och lyhörda för informantens berättelser.  

 

Resultat  

I detta avsnitt av min delstudie kommer jag att redovisa resultaten som jag har fått av mina 

undersökningar. Jag har valt att redovisa resultatet genom att ha våra frågeställningar som rubrik 

där jag efter sammanfattar deras synpunkter som framkommit och i vissa fall illustreras 

synpunkter med citat. För att underlätta för läsaren har jag valt att redan här också väva in mina 

egna tolkningar, synpunkter och slutsatser i resultatredovisningen. Jag kommer analysera 

informanternas svar utifrån Kincheleo & Steinbergs (1997) teoretiska utgångspunkt för att få en 

mer mer en djup och tematisk upplagd analys.  

Under intervjun utgick jag från olika temaoråden och inom dessa områden har jag sökt i 

informantens svar efter svar på mina frågeställningar. Bearbetningen av materialet har gått till så 

att jag så som Trost (2005 s, 131) föreslår, ritade upp en stor tabell där informanternas namn fick 

en varsin rad och mina frågeområden bildade varsin kolumn. På detta sätt skaffade jag mig en 

överblick över de data som jag fått in från mina intervjuer och jag kunde då börja titta efter 

mönster.  

 

Hur talar lärarna om mångkultur? 
 
Alla lärarna på den skolan som jag har använt mig som informanter talar om mångkultur som 

något som de har utvecklats av både som person och sin lärarroll. De verkar överens om att det 

är något som är spännande och utmanande.  

 

Anna beskriver mångkulturen i klassen som en utmaning och att man hela tiden måste tänka om, 

det som hon tycker är viktig att komma ihåg att vara flexibel som lärare och inte låsa fast vid sina 

tidigare erfarenheter. Anna beskriver också att eleverna i hennes klass skapar en stark ”vi och 
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dem” känsla. Hon menar att det är svårt för invandrar eleverna att kalla sig själva svenskar och att 

vara svensk nästan har en negativ klang för dem.  Hon menar att hon själv inte delar sådana 

tankar utan ser alla elever i sin klass som svenskar. Hon menar att segrationen i bostadsområdet 

leder till att eleverna inte ser sig själva som svenskar.  

 

När Lisa beskriver mångkulturen i sin klass menar hon att för henne och hennes elever betyder 

det att alla accepterar och respekterar allas ursprung. Hon menar att det är viktigt som pedagog 

att man lyssnar på varje elev och att det är viktigt att eleven ska få representera sitt land och 

representera sig själv. När hon talar om mångkulturen i sin klass menar hon att det är viktigt för 

henne att eleverna ska få vara stolta över sitt språk och sitt ursprung. 

 

När Malin beskriver mångkulturen i klassen talar hon om att det kräver mycket av henne som 

pedagog, hon måste hela tiden analysera sitt eget arbete och se vilka konsekvenser detta får. 

Eftersom hon är ny känner hon inte att är så insatt i elevernas kultur och menar hon att 

fortfarande lär och anpassar sig till den nya skolan. Det är många olika input och barnen kommer 

med olika ryggsäckar till skolan säger hon själv. 

 

 När Malin talar om mångkultur och tar upp ämnet om elevernas olika ryggsäckar så bli min 

första tanke att varje pedagog oasvett var man arbetar måste ta vara på elevernas tidigare 

erfarenheter. Att vi som pedagoger måste vara medvetna om elevernas tidigare erfarenheter 

oavsett elevernas ursprung. Det jag vill lyfta fram och visa på att det är viktigt för pedagogen att 

tänka på och gäller alla elever på alla skolor oavsett var man arbetar.  Men jag kan tänka mig att 

det hon menar med det hon berättar att det blir väl mer nyanserat i en klass med mångkultur. Det 

kan finnas flera olika och väldigt skilda kulturbakgrunder som hon inte har så mycket erfarenhet 

av.   

 

Så som Kincheloe & Steinberg (1997) menar att inom perspektivet critical multiculturalism att olika 

traditioner av kunskap bör tas vara på och elevernas förkunskaper måste ges utrymme. Även om 

Malin uppger att det kräver mycket av henne som pedagog innebär det inte att hon ser negativt 

på mångkulturen utan tvärtom visar det en medvetenhet hos henne om att hon måste lära känna 

sina elever för att kunna ge deras traditioner och förkunskaper utrymme i undervisningen. 

 

Den sista läraren sa så här om mångkultur i klassen:  

 

Att arbeta med mångfald i klassrummet är att man lär sig en massa(…) Man lär känna barn och 

vuxna från andra kulturer… Jag tycker att det är spännande när det uppstår kulturmöten och 

kulturkrockar. 

 

En av lärarna tar upp det som Kincheloe & Steinberg (1997) också tar upp när de beskriver 

begreppet mångkultur, för henne betyder begreppet allt eller inget. Hon uppger att begreppet kan 

ha olika betydelser beroende på kontexten. Så som Kincheloe & Steinberg menar kan begreppet 
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mångkultur innefatta bland annat kön, språk och sexuell läggning. Lisa uppger att hon att 

begreppet kan ha ett innebära fler faktorer än den kulturella bakgrunden.  

 

Jag förklarar att studien handlar om elever med annan etnisk bakgrund. Jag förstår att hon som 

författarna problematiserar begreppet och användningen av begreppet. Det är viktigt att vara 

tydlig med vad som menas med begreppet i just detta sammanhang men också förstå 

komplexiteten i begreppets innebörd.  Lisa visar förståelse och medvetenhet om begreppets 

komplexitet.  

  

I det stora hela när jag ska analysera lärarnas förhållningsätt tycker jag det stämmer in på critical 

multiculturalism. Lärarna uppger att de har ett positivt förhållningssätt till mångkulturen som 

finns i deras klasser. Lärarna är medvetna om att elevernas bakgrund och kultur tillhör ett större 

komplext perspektiv. Parszyk (2002) belyser också vikten av lärarens förhållningsätt till elever 

med annan etnisk bakgrund har stor betydelse för dessa elevers skolframgång.  

 

Ett av kriterierna i critical multiculturalism som tas upp i Kincheloe & Steinberg (1997) är att visa 

en medvetenhet om att alla människor inte har samma förutsättningar. Lärarna uppger tydligt i 

sina svar att de är medvetna om elevernas olika förutsättningar. Så här säger Anna: 

 

Jag tror att de flesta av mina elever kommer att lyckas.(...)men det behövs mycket mer resurser i 

skolan för att hjälpa de elever som inte har samma förutsättningar hemma.(...)Jag försöker att 

hjälpa eleverna så gott jag kan men ibland räcker man inte till 

 

Genom att lära känna och förstå eleverna visar lärarna ett intresse för elevernas bakgrund men 

blir också uppmärksamma på vilka olika förutsättningar eleverna har.  Så här säger Maria: 

 

För mig är det viktigt att varje elev ska känna stolthet över sitt ursprung.(…) och över sitt 

modersmål.(…) Vi har tidigare haft ett lyckat samarbete med modersmålslärarna i matematik 

undervingen…(…) Vi såg stora framsteg hos eleverna.   

 

Lärarna uppger vikten med att eleverna får se värdet i sin eget språk och etniska bakgrund. 

Otterup (2005) och Flor (1998) belyser vikten av att låta eleverna få behålla sin kultur och sitt 

första språk för en optimal kunskapsutveckling.  

 

 Här visar också lärarna med det de uppger att de har ett critical multiculturalistisk 

förhållningssätt genom att uppfylla ett annat kriterium inom perspektivet. Detta kriterium handlar 

om enligt Kincheloe & Steinberg (1997) om att respektera och lyssna på andra perspektiv för att 

läsa oss mer. Lärarna uppger också att de inte kan hålla sig till den traditionella undervisningen 

utan måste tänka om, vara kritiska och ifrågasätta de rådande normerna. Dessa svar som lärarna 

uppger stärker ytterligare det faktum att de har ett critical multiculturalistisk förhållningssätt då 
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Kincheloe & Steinberg (1997) också har att inta ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasätta de 

rådande normerna som kriterier för critical multiculturalism.   

 

Under intervjuerna med lärarna uppger de både fördelar med att arbeta i en klass med 

mångkultur men också svårigheter.  

Så här beskriver Anna mångkulturen i klassen: 

 

 
Jag känner att jag har världen i mitt klassrum… 

   

När det kommer till vad som är fördelarna med att arbeta i klass med mångkultur verkar alla 

lärarna uppge mer fördelar än nackdelar.  

Anna berättar att hon tar vara på elevernas kunskap om deras ursprungs land och deras religion 

när de har undervisning i samhällskunskap. Hon säger att hon använder deras kunskap för att 

förmedla kunskap till de andra eleverna.  Anna uppger att hon ser mångkulturen i klassen som en 

tillgång både eleverna och för henne. Att få möta eleverna i deras kunskaper och tillsammans 

bygga vidare på detta är den bästa belöningen menar hon.  

Lisa berättar om det som hon tycker är fördelarna är att eleverna i hennes klass alltid är 

tacksamma, de vill lära sig och ”fylla” på med kunskap. Hon säger att hon hela tiden ser framsteg 

och det är belöningen. Hon uppger att hon gör mer nytta på denna skola än någon annan skola. 

Hon menar att eftersom det kan vara en sådan utmaning att utforma och anpassa undervisningen 

efter alla elever så är belöningen väldigt stor när man ser framstegen. Det som är fördelen för 

eleverna är att de får möta olika slags människor och olika kulturer uppger Lisa. 

Lisa uppger fördelarna med mångkulturen i klassen är att:  

… de får se verkligheten.. 

 

Jag tolkar det Lisa säger så som att eleverna får en möjlighet att träffa olika människor och 

uppleva många olika händelser under sin uppväxt. När dessa elever växer upp och arbetar i 

samhället så kommer de vara öppna och tycka att det är spännande med andra människor och 

kulturer. Detta är inte självklart, det finns inga garantier men eleverna har bättre odds att se och 

lära sig om andra människor och ta någon annans perspektiv på nära håll. Som sagt är detta inget 

som endast gäller dessa elever. Som tidigare nämnts är kriterierna enligt Kincheloe & Steinberg 

(1997) för ett critical multiculturalistisk förhållningsätt att vi bör lyssna på andra perspektiv för att 

lära oss mer och ta till oss värdefull kunskap. Det Lisa uppger är att det finns många elever med 

olika kutrulla bakgrunder i skolan och detta ger möjlighet till att vidga sina egna perspektiv som 

lärare men också att eleverna få se, lyssna och respektera andras perspektiv.  
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Malin säger att fördelarna för henne är att hon som person har utvecklats och få sett olika 

perspektiv. Hon menar att hon får olika vyer, ser saker på olika sätt och får höra något annat än 

vad hon är van vid. Detta menar hon också är det som är fördelarna för eleverna. Hon säger 

också så här: 

Det som jag har lärt mig av arbetet i klassen är att jag har fått insikt i en invandrares liv… (..)  Jag 

har fått möjlighet att se det på nära håll… 

 

Det Maria tar upp som fördelarna är att det är berikande både för henne och för eleverna 

och hon tycker att det är spännande med mötena mellan de olika kulturerna. Hon uppger 

att det är spännande att se vad som uppstår i kulturkrockarna och att man måste våga se 

saker ur någon annans perspektiv. Hon säger också att det som hon har lärt sig av att 

arbeta i en klass med mångkultur är att människor är lika.  Hon menar att hon måste visa 

hänsyn och respektera barn och föräldrar.  

Det som Maria tar upp att ”alla är lika” kan man egentligen problematisera utifrån critical 

multiculturalistisk förhållningssätt . Kincheloe & Steinberg (1997) menar att inom perspektivet så 

talar man om olika förutsättningar för människor och kulturella skillnader.  Det som författarna 

menar är att alla är olika och har olika perspektiv och inom detta perspektiv ligger fokus på detta. 

Här kan man ifrågasätta om lärarens förhållningssätt stämmer in på critical multiculturalism.  

Lärarens svar där alla är lika stämmer mer in på Kincheloe & Steinbergs perspektiv liberal 

multiculturalism. Det är inom detta perspektiv det talas om att alla är lika och lärarens uppgav ett 

liknande svar men nu tolkar jag i detta fall lärarens svar endast syftade till respekten och 

hänsynen. Eftersom hon sedan talar om att det är viktigt med ett erkännande för alla så tolkar jag 

detta som att man visar respekt för allas olika syn och perspektiv på saker. Hon syftade nog inte 

till att eleverna ska lära sig lika och har lika förutsättningar i undervisningen. Maria talar också om 

att det är viktigt i hennes arbete att varje elev ska känna stolthet över vart de kommer ifrån och 

över sitt modersmål. Hon försöker att ha flygresan varje morgon som en röd tråd genom sin 

undervisning. Hon ger ett exempel: 

Vi har nu varje morgon börjat med att 8.15 så går planet(..) detta gör jag också för att eleverna ska 

komma i tid på morgonen(… )Jag har vissa elever som har svårt att passa tiderna så detta är  mitt 

sätt  för att få dem att komma i tid och inte missa planet(…)Så flyger vi till ett nytt land varje 

morgon och de barn som kommer från det landet får tala om vad man äter, tala om vad man har 

för kläder och sånt...Det här gör vi varje dag. 

 

Eftersom Maria uppger och talar om sin undervisning då hon använder av flygresan varje 

morgon och dessutom uppger att hon vill ha det som en röd tråd, så stärks att hon intar ett 

critical multiculturalistisk förhållningssätt. När hon uppger att hur hon arbetar med sin 

undervisning så visar min tolkning av hennes tidigare svar vara korrekt. Om Maria hade talat om 

hur hon anser att alla är lika sin undervisning så hade hon stärkt left pluralistiskt förhållningsätt 

inom Kincheloe & Steinbergs (1997)taxonomier.  Hon lyfter också fram hur hon tar tillvara på 
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elevernas förkunskaper och ger dem ett erkännande. Hon bygger sin undervisning genom att 

lyssna och respektera elevernas perspektiv. Med det Maria uppger visar hon ett försök att ta vara 

och se olikheter som en resurs. Kincheloe & Steinberg (1997) lyfter fram att se olikheter som en 

resurs ett kriterium för critical multiculturalism. Parszyk (1999) menar också att det är av stor vikt 

att ha en erkännande pedagogik som bör löpa som en röd tråd genom undervisningen.  

I och med att jag inte har varit med och observerat lärarens undervisning är det självklart svårt 

för mig att kunna bekräfta det som hon uppger. Det är viktigt att man är medveten om risken att 

undervisning om andras perspektiv kan öka klyftan mellan eleverna och de kan endast själva då 

välja det som de vill ta till sig av andras perspektiv. Detta problematiserar Spowe (2003), han 

menar att det finns en risk att vi ”turistar” i andra kultur och väljer det som vi vill ta till oss. 

Därför problematiserar jag ”flygplans resa” som en av lärarna uppger använda sig av i sin 

undervisning. Beroende på hur naturligt inslag ”flygplans resa” är i undervisningen så påverkar 

det elevernas syn på varandra.  Men om man ska det positiva med inslaget av ”flygplans resa” så 

är det att hon uppger att den är återkommande varje dag, vilket kanske då leder till att man inte 

just ”turistar” utan verkligen drar lärdom om olika länder på ett naturligt sätt. Kincheloe & 

Steinberg (1997) tar också upp att denna tendens finns inom förhållningssättet left pluralistiskt.  

När jag har talat med de fyra lärarna om vad som är fördelarna med att arbete i en klass med 

mångkultur är de överens om att det har vidgat både deras och elevernas syn på livet och världen. 

Alla verkar nöjda med att arbeta i klasser med mångkultur och ser fördelarna som något som 

väger tyngre än nackdelarna. Några talar också om hur roligt det är att gå till jobbet, att den ena 

dagen aldrig är lik den andra. Eftersom tre av de fyra lärare som jag har intervjuat har arbetat där 

en längre tid så kan jag dra den slutsatsen att lärarna verkar trivas med att arbeta i en klass med 

mångkultur. Malin har arbetat påskolan under ett halvt år och känns och upplevs positiv i sin 

förhållningsätt. Hon och uppger att det är ett väldigt givande jobb och låter väldigt entusiastisk 

över arbetet i klassen.  

När man tittar på lärarnas förhållningssätt efter deras svar i intervjuerna så kan jag analysera 

svaren och se helheten av lärarnas svar att de i huvudsak har critical multiculturalistisk 

förhållningsätt. Lärarna uppger att de ser mångkulturen som något berikande och som en resurs i 

undervisningen.  

För att tränga lite djupare in i de föreställningar som lärarna har om att arbeta i klasser med 

mångkultur så har jag utgått från Kincheloe & Steinberg (1997) olika perspektiv. Slutsatsen är att 

jag kan utifrån svaren se att lärarna i huvudsak har ett critical multiculturalistisk förhållningsätt 

men det fanns även inslag av andra . De ser varje elev som en individ och försöker att ta vara på 

elevernas förkunskaper för att få de att utvecklas. I detta perspektiv försöker man att undvika 

assimilation och vill istället att elevernas skall integreras i undervisningen. De fyra lärare som jag 

har intervjuat strävade efter att inkludera alla i undervisningen. Läraren som arbetat på skolan en 

mindre tid kändes inte lika erfaren. De erfarna lärarna tyckte inte att det var några konstigheter 

utan att mångkulturen i klassen och i skolan var en självklarhet. Ladenperä (1997) menar också att 

en interkulturell pedagogik, där man studerar socialisation, lärande och undervisning i ett 

mångkulturellt sammanhang är mest optimal för elevers utveckling och lärande. Detta citat 

stämmer in på lärarnas undervisning och arbetssätt: 
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Elevernas kulturbakgrund ska ingå som beröringspunkter i undervisningen (Strandberg, Max i 

Hultinger & Wallentin, 1996,s.112). 

 

När jag intervjuar lärarna om mångkulturen i klassrummet så uppger de också en del svårigheter 

med arbetet.  Anna menar att det problematiska med att arbeta i en klass med mångkultur att hon 

måste vara flexibel och hela tiden hitta nya sätt att arbeta i klassen. Hon säger också att det tar 

mycket energi att arbeta i en klass med mångkultur. För att inkludera alla elever så tycker hon att 

man måste tänka om och skapa förförståelse och det kan ta mycket tid. Hon säger att det är extra 

viktigt en klass med mångkultur att man fördjupar sig i språket och skapar förståelse. Ett exempel 

hon ger är när hon har haft geografi lektioner i sin klass och de har talat om ebb så har hon 

illustrerat detta på ett konkret sätt med hjälp av bilder för att konkretiserar begreppet för 

eleverna. Anna visar här en medvetenhet om att eleverna är olika i hennes klass och att hon 

måste anpassa undervisningen för alla även om det känns tufft och krävande ibland.  

 

Lisa uppger svårigheter med att arbeta i klass med mångkultur. Det är krävande att ta hänsyn till 

alla elever när det är en många elever i klassen med annan etnisk bakgrund. Det som både Lisa 

och Anna tar upp som ett problem är att eleverna inte bara har en annan etniskt bakgrund utan 

man måste ta hänsyn till att många barn kommer från trasiga hemförhållanden. Dessa 

förhållanden gör att det blir en utmaning och problematiskt inte bara för pedagogen utan även 

eleven. Lärarna talar om att det blir svårt att få eleverna att gå vidare i sin kunskap om det är en 

massa problem hemma. Så som jag tolkar detta menar man att det är mer komplext än vad man 

tror. Dessa elever kanske inte bara ska uppnå målen i skolan utan klara av svårigheter hemma. 

Både Lisa och Anna visar en medvetenhet om det som krävs av dem för att kunna anpassa 

undervisningen för alla elever.  

Anna säger så här: 

 ... det måste satsas resurser i skolan och för familjerna(…) Förr eller senare måste man åtgärda de 

elever som missgynnas. Jag tycker att alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en förutsättning är 

att man satsar på familjerna. Det måste finnas mer tid och resurser för att stärka både barnet och 

familjen… 

  

Det som menas är att det bli svår att få eleverna att bygga vidare på sin kunskap och lära sig nytt 

om man inte kan fokusera på skolarbetet. Detta kan ibland kräva att lärarna får agera psykolog 

för att hjälpa eleven vidare. Lärarna menar ändå att det är värt att hjälpa eleverna med den sociala 

biten, oavsett om det gäller familjen eller något annat eftersom det gynnar dem i sitt arbete i 

klassen och i sin undervisning. 

Det som Malin menar är problematiskt för henne med att arbeta i en mångkulturellklass är att det 

tar mycket tid och att det är mycket att ta hänsyn till i sin planering av undervisningen. Hon 

tycker även att det är svårare med föräldrakontakter . I tidigare arbeten har hon haft mer 

homogena klasser och då har hon inte upplevt detta utan snare tvärtom, där föräldrar har varit 

väldigt engagerade i skolan och arbetet. Hon menar också att hon hela tiden måste vara medveten 
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om språket och att hon måste vara mer konkret när hon talar om nya begrepp. Här ger hon ett 

exempel på mattelektioner där hon visar olika mattebegrepp visuellt och eleverna får använda 

många sinnen för att skapa en förståelse.  

Maria uppge att det tar mycket längre tid med inlärningen för elever med annan etniskt bakgrund 

än svensk. Därför måste hon vara noga med att välja vad hon vill att eleverna ska lära sig och 

fördjupa sig i. Hon menar att undervisningstiden inte räcker till och detta leder till att hon måste 

fokusera på baskunskaperna.  

Det som lärarna verkar vara överens om när det gäller det problematiska med att arbeta i en klass 

med stor kulturell mångfald är att det tar mycket energi och tid att planera och genomföra sin 

undervisning. Många talar också om att man hela tiden måste konkretisera begreppen i språket 

för att eleverna ska skapa sig en förståelse. Malin som inte arbetat lika länge som det andra lärarna 

verkar tycka att det är svårt med föräldrakontakten. Dem andra lärarna uppger inte denna 

svårighet utan tar upp svårigheter som gäller den sociala biten.  Här verkar lärarna överens om att 

det kräver energi att hjälpa både eleven och hemmet samt tar tid från deras planeringsarbete. När 

lärarna lägger tid på elevernas familjeförhållanden så tar detta självklart tid från något annat så 

som planeringstid men även undervisningstid. Även om detta kan kännas problematiskt många 

gånger så tror jag som lärarna själva att det gynnar deras arbete i längden.  Citatet nedanför visar 

arbetet som lärarna lägger ner på sin undervisning och på eleverna: 

 

 När man arbetar i en klass med mångkultur måste man se till helheten(…)Man måste se hela 

familjen och se hela barnet…Jag tycker att det är viktigt att man hjälper familjen att ordna en sak i 

taget och ställa sig frågan –Hur kan jag hjälpa familjen och eleven i vardagen?(…)Det är viktigt att 

man inte fastnar på små saker utan ser till helheten…(..)Familjen måste komma på fötter så att 

barnet känner sig trygg(…) Tryggheten är A och O och då kan eleverna lära sig nya saker och 

fungera i skolan… 

 

Om vi ser till de svårigheterna som lärarna uppger så kan man se att de ser att dessa beskrivningar 

har ett större komplext perspektiv. Eleverna har olika förutsättningar och lärarna är tvungna att 

se det större komplexa perspektivet i ämnet. De kan inte endast lägga fokus på elevens skolgång 

utan måste se till elevernas familj och den segregation som finns i samhället.  Detta belyser också 

Kincheloe & Steinberg (1997) att om man intar ett critical multiculturalistisk förhållningsätt så ser 

man att etnisk tillhörighet som ett större komplext perspektiv. Så som författarna tar upp så är 

lärarna dessutom medvetna om att deras elever inte har samma förutsättningar så finns viljan att 

ge alla elever en möjlighet att lyckas. Ladenperä (1997) menar att samarbetet mellan lärarna och 

föräldrarna är väsentligt för elevernas skolframgång, ett gott samarbete minskar 

lojalitetskonflikten mellan skola och hem och ger förutsättningar för integration och samverkan.    
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Skiljer förhållningssättet mellan de olika lärarna som arbetar på skolan? 

Den största skillnaden mellan lärarna och deras förhållningsätt är att de tre lärarna som arbetar 

lite längre på skolan verkar vara mer insatta i elevernas kulturer medan Malin inte har lika stor 

erfarenhet av att arbeta med elever med annan etniskt bakgrund än svensk. Hon upplevs lite 

osäkrare i sin lärarroll men talar också om att hon lär sig varje dag.  

De andra tre lärarna verkar vara överens om hur de ser på mångkulturen och vilket 

förhållningsätt de har. Det finns olika traditioner som man har i skolan. När vi talar om 

julavslutning i kyrkan uppger alla lärare och verkar överens om att man inte behöver ändra på 

dessa traditioner. Lärarna uppger vikten av att elever med annan etnicitet än svensk ska vara 

delaktiga i dessa traditioner. Lärarna uppger att de inte tycker att skolan ska ändra på 

traditionerna för att anpassa dem efter elever med annan etnicitet än svensk. Det har uppstått 

ibland att vissa elever inte vill vara med på julavslutningen men då behöver de inte vara med.  

När Malin talar om detta så säger hon så här: 

Vi i Sverige ger oss för snabbt… vi är så rädda att trampa någon på tårna! Det är bättre att föra 

diskussioner om ämnet och inte ta något för givet… 

När man tittar på lärarna svar om de traditioner som finns i skolan kan jag se att här håller 

man inte ett critical multiculturalistisk förhållningssätt. Lärarna vill inte ändra på 

traditionerna som står för den svenska normen. Samtidigt som man kan problematisera 

lärarnas svar på många sätt. När jag utgår från Kincheloe & Steinbergs(1997)perspektiv så 

ser jag att lärarnas svar här inte är flexibla och de har en mer left-essentialistisk 

förhållningsätt där det finns en kategorisering och det egna sättet känns bäst.  Men lärarnas 

svar kan också betyda att det finns en strävan att vilja göra eleverna delaktiga i samhället 

som de lever i. Jag tolkar lärarnas svar och ser att det finns en vilja att ta vara på alla 

traditioner. Lärarna menar skoltraditionerna som finns ska ta tillvaras så som lärarna tar 

vara på elevernas traditioner.  

Alla fyra är överens om att en ”god svenska” är en förutsättning för att bli inkluderad i 

samhället. Det är endast Malin son definierar vad en ”god svenska” är för henne. Hon 

beskriver det som att eleven kan göra sig förstådd och obehindrat prata med andra.  

Anna beskriver att det är viktigt att varje individ har en ”god svenska”. Tyvärr definierar 

hon inte detta och vad det betyder för henne. Det som kan vara problematisk med detta är 

att det är svårt för mig att veta vad hon menar och kan därför inte jämföra svaren. Tyvärr 

beskriver inte heller de andra två lärarna innebörden i vad de menar med ”god svenska”, 

men de är överens om att det är väldigt viktigt för elevernas framtid.  Det blir svårt mig att 

kunna jämföra respondenternas svar eftersom jag inte hur de definierar en ”god svenska”. 

En ”god svenska” kan betyda många olika saker för olika människor och om man tycker att 
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det är nödvändigt för eleverna att ha det för att lyckas så hade det varit intressant att 

jämföra lärarnas svar.    

Något som mer som lärarna beskriver med mångkulturen i klasserna är det sociala koderna och 

det svenska normerna som inte är självklart för alla elever eller deras föräldrar. Så här säger Lisa: 

Ibland kan det vara svårt att förklara för föräldrar att de ska ta med en massa ombyten som 

tillexempel regnkläder och vinterkläder(...) Det kan vara svårt för dem att förstå att vi är alltid är 

ute på rasterna oavsett väder.. 

 Lärarna verkar överens om att det är en utmaning att arbeta i en klassa med mångkulturen i 

klassen. Lärarna uppger tydligt att de inte kan ha ”svenskheten” som en norm utan måste se 

andra alternativ. Så här säger Anna: 

Det kan vara en utmaning att arbeta i en mångkulturell klass ibland(...) eftersom man vill ta vara på 

olikheterna i klassen så måste man tänka om hela tiden och vara flexibel(…) det kräver mycket 

arbete… 

 

Kincheloe & Steinberg (1997) menar att inta ett critical multiculturalistisk förhållningssätt innebär 

att inte lägga fokus på att ändra sociala och kulturella skillnader, utan ta vara på olikheter. Genom 

lärarnas öppenhet och vilja att utvidga sina perspektiv så kan de inta ett kritiskt förhållningssätt 

mot den rådande normen.   

Några större skillnader finns det inte mellan lärarnas förhållningsätt till mångkulturen i klassen. 

Alla lärarna har en positiv inställning och har tro om att eleverna kommer att lyckas i framtiden.  

Genom att analysera och tolka lärarnas svar kan man se att det har ett critical multiculturalism 

förhållningsätt.  De visar en förståelse för att elevernas etniska tillhörighet tillhör ett större 

komplext perspektiv och förstår att eleverna har olika förutsättningar. De tar vara på elevernas 

förkunskaper och ser olikheter som en resurs.  

Avslutningsvis vill jag stärka lärarnas förhållningsätt med att uppge detta citat igen: 

Jag känner att jag har världen i mitt klassrum…  
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Jämförande analys: 

Skiljer sig förhållningssättet mellan de olika skolorna? 

När vi tittar på resultaten från våra olika skolor så kan vi se att lärarna är väldigt engagerade och 

har goda intentioner. Vi kan utifrån resultaten av lärarnas svar konstatera att det finns en strävan 

efter ett critical multiculturalism förhållningssätt. Vissa av de intervjuade lärarna har haft den 

goda viljan men risken finns att detta skapar osäkerhet och större klyftor vad gäller det 

mångkulturella. Den goda viljan som vi ser hos lärarna kan kopplas till ett pluralistic 

multiculturalistisk förhållningsätt. Kincheloe & Steinberg (1997) visar på att inom detta 

perspektiv så vill man ”lära om” beteenden och mönster. Förhållningssättet tenderar att indela 

personer med samma etniska bakgrunder i mindre grupper i en tro att de därför har samma 

behov.  

Många av lärarna i den homogena skolan uppger att det finns en rädsla med att genomföra en 

undervisning med fokusering på mångkultur. Lärarna är rädda för att peka ut elever med annan 

etniskt bakgrund på grund av att antalet är så få. Denna rädsla kan enligt Kincheloe & Steinberg 

(1997) visa att lärarna har en left-essentialistisk förhållningsätt. Inom perspektivet finns en rädsla 

för att inte vara politisk korrekt därför undviker lärarna att peka ut olika etniciteter än svensk.    

I den mer heterogena skolan talar lärarna om mångkultur som något givande i klassen. Lärarna 

uppger olika problem man upplever på grund av den stora mångkulturen i klassen också. De 

problem som lärarna uppger behöver inte nödvändigtvis uppstå på grund av det är en klass med 

mångkultur. Vi vill problematisera svårigheterna som lärarna beskriver, då dessa problem inte är 

typiskt för just dessa skolor, utan skulle kunna appliceras på andra skolor i hela landet. Lärarnas 

arbete med att anpassa undervisningen så att den individualiseras efter eleverna skall gälla alla 

skolor i Sverige enligt Läroplanen (Lpo94). Även om lärarna uppger att det finns problem med 

arbetet i skolan så innebär detta inte att de har ett annat perspektiv en critical multiculturalistisk 

förhållningssätt. Inom perspektivet så ska det finnas en medvetenhet om att etnicitet tillhör ett 

större komplext sammanhang. Genom lärarnas svar ser vi att de har en positiv inställning till 

mångkulturen i klassen men samtidigt medveten om svårigheter som kan uppkomma. Lärarna 

uppger också att mer resurser behövs för att kunna föra arbetet framåt.  

En annan viktig aspekt som lärarna uppger är ta vara på elevernas förkunskaper i undervisningen. 

I den homogena skolan kan det vara lättare för läraren att relatera till de svenska elevernas 

förkunskaper eftersom läraren själv har dessa förkunskaper.  I den heterogena skolan uppger 

endast en lärare att det kan vara svårt att relatera till eleverna förkunskaper. Ingen av de andra 

lärarna uppger att kunna relatera till elevernas förkunskaper som något problematiskt. I detta fall 

kan lärarens anställning ha betydelse. Läraren som upplever svårighet med att relatera till 

elevernas förkunskaper har endast arbetat på skolan i ett halvt år. Hon uppger att hon inte har 

tillräckligt med erfarenhet av att arbeta i mångkulturellklass än men att hon är villigt att lära sig 

under tiden.     
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Majoriteten av lärarna på den heterogena har ett kritiskt förhållningssätt. Det kommer fram i 

intervjuerna att de inte ser ”svenskheten” som en norm utan måste utgå från det elever de har i 

sin klass. Kincheloe & Steinberg (1997) menar att inom perspektivet critical multiculturalism är 

det viktigt att vi alla måste inta ett kritiskt förhållningssätt och våga ifrågasätta de rådande 

normerna.  

Den homogena skolan har som riktlinje ”olikheter berikar ” och alla som arbetar på skolan måste 

följa detta. Hos majoriteten av lärarna finns en medvetenhet om mångkulturen men en av lärarna 

hade inte reflekterat över ämnet.  

När vi jämförde skolorna så såg vi ändå att skillnaden inte är så stor. I den homogena skolan 

uppger lärarna att alla är olika. Lärarna vill inte fokusera inte på etniska skillnaderna utan vill 

individualisera och anpassa undervisningen efter varje elev. I heterogena skolan vill lärarna och är 

tvungna att se till varje elevs behov. Vi tolkar och analyserar att skillnaden inte är så stor mellan 

lärarna på skolorna. Den enda skillnaden som vi ser att lärarna uppger på den heterogena skolan 

är man tvungen att kritisk granska då det är en stor del av eleverna som har en annan etnisk 

bakgrund. Vi ser att lärarna genom deras svar har en positiv syn på mångkulturen i klassen och 

kan med det säga att lärarna i huvudsak har ett critical multikulturalistiskt förhållningsätt, men 

även har inslag av andra förhållningssätt som Kincheloe & Steinberg (1997) tar upp. Lärarna är 

medvetna om elevernas olika förutsättningar och behov. De vågar att ifrågasätta sina normer och 

vill ge eleverna ett erkännande. Lärarna ser olikheter som något naturligt och berikande, de vill 

också ta vara på och ge utrymme till elevernas traditioner. Ladenperä (1997) menar att 

interkulturellt förhållningssätt är en strävan efter integration, där olikheter ses som en tillgång. 

Författaren menar att en interkulturell förhållningsätt är minst diskriminerande för elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk. Lärarnas svar visar att de har strävan efter ett critical 

multikulturalistiskt förhållningssätt.  
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Avslutande diskussion 

Efter att vi genomfört våra studier och jämfört resultaten kan vi konstatera att lärarnas 

förhållningssätt till mångkultur i klassrummet påminner förvånansvärt mycket om varandra med 

tanke på de två skolornas olika förutsättningar. Eftersom vi endast genomförde samtalsintervjuer 

och inte observerade lärarnas undervisning så kan vi inte dra några slutsatser om hur de 

intervjuade lärarnas förhållningsätt tar sig uttryck i undervisningen.  

Mångkulturen i klassrummet lärare nya utmaningar samt möjligheter som är viktiga att ta tillvara i 

undervisningen. En möjlig negativ konsekvens man som lärare bör ha i åtanke är att elever lätt 

kan känna sig utpekade och diskriminerade samt segregerade från gruppen om det etniska 

ursprunget hela tiden står i fokus. En avvägning är därför av största vikt. Det innebär även en 

god kännedom om elevernas inställning till att dela med sig av sin kultur och bakgrund och ta 

hänsyn till detta i undervisningen. 

Spowe (2007) beskriver mångkultur som problematiskt eftersom detta oftast behandlar kultur på 

ett ytligt plan, exempel på detta kan vara tema dagar i skolan då vi turistar olika länder och då 

fokuserar på det vi vill se. Detta kan förstärka ”vi och – dem” förhållningssättet. Spowe (2007) 

förespråkar ett interkulturellt förhållningssätt, där han inte talar om en metod utan ett 

förhållningssätt som ska genomsyra undervisningen för att undvika diskriminering. Ett 

interkulturellt förhållningssätt menar han är att alla elever ska få komma till tals och bidra med sin 

kulturbakgrund. En växelverkan mellan olika kulturer och ömsesidig respekt för varje individ.    

De lärare vi intervjuat har inte uppgett att de ”turistar” i olika kulturer i sin undervisning. Vi har 

båda erfarenhet av det ”turistande” arbetssättet från vår skolgång. Vi tror att arbetssättet 

fortfarande kan vara ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. 

De svar vi fått genom denna studie om lärarnas förhållningssätt till mångkultur i klassrummet är 

att de har i huvudsak ett critical multiculturalistisk förhållningssätt, men att det finns inslag även 

av andra. Synen på mångfald i klassrummet är positiv och anses vara något som berikar 

undervisningen. Lärarna är mycket medvetna om vikten av att anpassa undervisningen utifrån 

elevernas behov. Det är en självklarhet för lärarna att utgå ifrån varje elevs förkunskaper och 

kunskapsnivå då de planerar sin undervisning så att det alltid finns uppgifter anpassade för olika 

nivåer.  

Alla lärare vi intervjuat har ett stort engagemang för att ta tillvara alla olika kulturer och vad de 

har att lära oss. Då denna undersökning endast är utförd på två skilda skolor är det inte möjligt 

att generalisera och konstatera om detta är typiskt för den svenska skolan. Även den mest pålästa, 

medvetna och engagerade läraren har fördomar och detta kan begränsa lärarnasarbete, därför 

detta viktigt för vår kommande yrkesroll. Genom att ta del av andra lärares förhållningssätt gör 

detta oss mer medvetna och reflekterande om vårt eget förhållningssätt . Detta ger oss och 

kanske andra ett under och verktyg som ger en konkret bild av man har att arbeta med.  
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Som vanligt så dök det upp andra intressanta saker som man kunde studera vidare i en djupare 

undersökning. I den homogena skolan så benämner man inte terminsavslutningar i form av 

kristna anspelningar som exempelvis julavslutning och har inte avslutningen i kyrkan. I den 

heterogena skolan så hade man julavslutning i kyrkan fast majoriteten av eleverna är muslimer.  

Avslutningsvis så är det inspirerande att upptäcka att det finns lärare som ser mångkulturen som 

något självklart och berikande i klassrummet. Vi anser att Runfors (2000) citat fångar vår studies 

essens i en enda mening: 

 Samtidigt som samhället finns i skolan, så skapar skolan samhället (Runfors, 2000,s.52 i 

Andersson & Refinetti, 2000) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Tema 1: Inledande frågor: 

1) Vad heter du? Ålder? Kön?  

2) Vad har du för utbildning? Vart har du studerat? 

3) Hur länge har du arbetat som lärare? 

4) Vilka åldrar arbetar/har du arbetat med? 

5) Hur kommer det sig att du valde läraryrket? 

Tema 2: Uppföljningsfrågor 

1) Vad innebär det att arbeta som lärare på en mångkulturellskola respektive skola med en 

minoritet av elever med annat etniskt ursprung? 

2)   Vilken innebörd lägger du i begreppet mångfald? 

3) Vilka förutsättningar krävs för att genomföra en undervisning där mångkultur löper som 

en röd tråd genom undervisningen? 

4) Hur genomsyrar mångkulturen din undervisning, och skolans lokala arbetsplaner? 

Tema 3: direkta frågor 

1) Vad innebär mångkulturen konkret för dig i din undervisning? 

2) Kan du beskriva eller ge ett eller flera exempel på när mångkulturen är berikande 

alternativt belastande för din undervisning? 

3) Hur utvärderar du din undervisning utifrån ett mångkulturellt perspektiv? 

4) Hur påverkas din lärarroll av den mångkulturella verkligheten i skolan? 

5) Hur kan ditt arbete i skolan motverka främlingsfientlighet och rasism? 

6) På vilket sätt kommer elevernas kulturbakgrund fram i undervisningen? 

Tema 4: Tolkande frågor 

1) Anser du att det finns ett behov av interkulturell undervisning? 

2) Anser du att det är lika viktigt att lägga fokus mångfaldsfrågor om man arbetar i skola där 

majoriteten av eleverna har helsvenskt ursprung? 

3) Tror du att en ”god svenska” är en förutsättning för att eleverna ska lyckas? 

4) Behöver man ändra på traditionerna i skolan (jultraditioner)?  

Tema 5: Framtiden 

1) Vilka förutsättningar ges på din skola för att utveckla den interkulturella undervisningen? 

2) Ger skollagen och läroplanen (staten) skolan och lärarna tillräckligt med resurser och 

fortbildning för att kunna konkretisera dessa för en likvärdig utbildning? 

Avslutande fråga: Vad är en demokratisk sola anser du och vilka rättigheter bör elever, 

lärare och föräldrar ha i en sådan skola? 


