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Sammanfattning 
 
Dagens Sverige är ett mångkulturellt land vilket medför att vissa skolor har en bred kulturell 

mångfald. Både lärarna och elevernas bakgrund och kultur har en viktig roll i deras respektive 

utvecklingsprocess. Enligt skolans styrdokument är det skolans uppgift att stimulera eleverna för 

deras livslånga lärande. Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare uppfattar att de arbetar 

med elevers kulturella mångfald i undervisningen, samt eventuella utmaningar och möjligheter de 

upplever. Undersökningen har sin utga ̊ngspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

 

Lärarna hör hemma i två kommunala skolor som ligger i områden med bred kulturell mångfald i 

två olika kommuner i mellansverige. Med kvalitativa intervjuer har vi intervjuat åtta la ̈rare som 

undervisar i grundskolans tidigare årskurser.  Skolorna benämns i studien som Alfaskolan och 

Betaskolan.  

 

Resultatet av studien visade på att lärarna ser kulturell mångfald som något viktigt och värdefullt i 

undervisningen. Undervisningen och eleverna berikas av kulturell mångfald genom diskussioner 

om länder, kulturer, traditioner och dylikt. I det dagliga arbetet gäller det att föra diskussioner om 

allas lika värde oavsett varifrån man kommer. Den största utmaningen handlar oftast om språket 

och samarbetet med föräldrarna. Några mycket värdefulla  arbetssätt som resultatet visade är 

anävndningen av bildstöd och översättningsprogram, samtidigt som lärarna ständigt arbetar 

medvetet med språket i undervisningen.  

 

En slutsats i studien är att en viktig förutsättning i arbetet i skolor med bred kulturell mångfald är 

att lärarna är flerspråkiga och att de vill lyfta elevernas olikheter lika mycket som deras likheter. 

 

 

Nyckelord: kulturell mångfald, språkutvecklande arbetssätt, utmaningar, möjligheter. 
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Inledning 

Sedan 1930-talet har Sverige varit ett invandringsland och fram till mitten av 1970-talet hade vi 

främst arbetskraftsinvandring (SCB, 2019-05-02). I och med arbetskraftsinvandring som skedde 

under dessa år kom den första stora strömmen med invandrare till Sverige (Lunneblad, 2009, s. 

11). Numera flyttar människor på grund av den ökade internationaliseringen och 

flyktingsströmmar ifrån sina hemländer. I och med att krig och konflikter har skett och sker i 

världen har människor flytt sina länder. Sverige är en av länderna som tagit emot invandrare 

och  flyktingar och det har lett till att landet har blivit mångkulturellt med en bred kulturell 

mångfald (Migrationsinfo, 2017). Definitionen mångkulturell har funnits länge och med tiden har 

begreppet blivit viktigare samt ändrat sin mening. Lunneblad (2009, s. 11- 22) beskriver att 

"mångkulturellt samhälle" består av människor från olika kulturer, etniska och/eller religiösa 

bakgrunder som bor i ett och samma samhälle. Denna ström av invandring har även medfört att 

det finns en mängd elever med olika etniska, kulturella, språkliga och religiösa bakgrunder. 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald (Lgr 11, rev. 2018, s 7). 

 
I skolans uppdrag står det även att alla människor, oavsett ålder har rätt till likvärdig utbildning, 

samtidigt som de har ra ̈ttigheter och skyldigheter gentemot samhället. Detta indikerar att skolans 

styrdokument vill att framtida medborgare ska växa upp med demokratiska värderingar, 

acceptans och respekt mot ma ̈nniskor och deras mångfald. Till följd av detta har lärarna en 

avgörande roll för alla elever i samhället, då de dagligen möter mångfalden i undervisningen. 

Detta kräver att lärarna besitter en bredare kompetens för att kunna bemöta dessa krav, därför 

måste lärarna förändra och anpassa sitt tankesätt och tillvägagångssätt för att kunna bemöta de 

kraven som finns i mångfaldens skolor i dagsläget. 

Med vårt självständiga arbete såg vi möjligheten att studera ett område som utökar vår förståelse 

och kunskap. Därför kommer det här arbetet att inrikta sig på lärares förutsättningar för att 

kunna stödja alla elevers lärande.  

Arbetsfördelning 
Fördelningen i arbetsprocessen har varit likvärdig mellan Mahak Pourheidari och Minoush 

Valatabar. De gånger vi har intervjuat eller fördelat arbetsmomenten har vi alltid bearbetat datan 
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och sammanställt texten tillsammans. De arbetsmomenten som fördelades mellan oss var att 

Mahak Pourheidari tog hand om intervjuerna på Alfaskolan och Minoush Valatabar tog hand om 

intervjuerna på Betaskolan. Vi tog även hand om transkriberingarna var för sig, men bearbetade 

och sammanställde resultatet tillsammans. Gemensamt valde vi material som var relevant för 

studien och som kunde hjälpa oss att besvara studiens syfte och frågeställning. Inför 

analysprocessen valde vi att tillsammans analysera all data genom att färgmarkera ord, meningar 

och begrepp som kunde användas under våra frågeställningar. Avslutningsvis vävdes resultatet in 

i en diskussionsdel, där vi synliggjorde delarna som kunde besvara våra frågeställningar.  
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Bakgrund 

Dagens skola ställer andra krav än förr. Detta beror på att skolan har fler elever med olika 

bakgrunder och förutsättningar. Allt flera elever kommer från olika delar av världen. Därmed står 

skolan och lärarna inför större utmaningar. Lärarna i de skolor med bred kulturell mångfald 

möter andra utmaningar än tidigare. Därför måste lärarna vara medvetna om och förstå att i 

skolan finns både elever och personal med andra bakgrunder och kulturer än den etnisk 

dominerade. Förutsättningarna som lärarna har kan skilja sig åt beroende på området de arbetar i, 

men även beroende på deras egna bakgrunder. I forskning har det visat sig att även lärarnas egna 

kulturer och etnicitet spelar roll vid kulturmöten i skolmiljön (Lahdenperä & Lorentz, 2010, s. 30-

31). Skolan i sig är uppbyggd enligt svenska normer och värderingar. Detta återspeglas i 

styrdokumentet där det gynnar det svenska idealet och missgynnar icke etniska svenskar. Därför 

försöker dagens forskning tydliggöra begreppet kulturell mångfald för att tydliggöra innebörden 

med det. För att vi ska kunna besvara våra frågeställningar krävs det att vi reder ut de centrala 

begreppen kultur, mångfald och kulturell mångfald för att på så sätt tydliggöra uppsatsens 

innehåll. Först kommer vi presentera vad styrdokumentet säger gällande kulturell mångfald. 

Nedan kommer vi presentera de begrepp som vi har använt i vår uppsats.  

Vad säger styrdokumentet?   
Enligt styrdokumentet, Lgr 11, ska eleverna via skolan och utbildning öka sin förståelse för andra 

människor, men även kunna utveckla sin förmåga att sätta sig in i andra människors situationer. 

Enligt styrdokumentet ska barn fostras till demokratiska medborgare där de lär sig att ta hänsyn 

och skapa förståelse för varandras olikheter (rev 2018, s. 5).  

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsa ̈ttning eller för annan kränkande behandling (Lgr 

11, rev. 2018, s. 5). 

 
Vidare redogörs det att Sveriges samhälle är mångkulturellt. Därför ska eleverna utveckla 

förståelse för kulturer och traditioner i skolan samt skapa en förståelse och respekt för andra 

människor med hjälp av de demokratiska värderingarna. Elever ska utveckla medkänsla för att 

kunna sympatisera med andra människors levnadsförhållande och deras syn på tillvaron. De ska 

även utveckla förståelse för den svenska kulturen och formas till framtida medborgare, för att på 
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detta sätt utveckla en egen identitet. Detta “värdegrundsarbete” ska kommuniceras till eleverna 

via olika ämnen och situationer genom hela skolgången.   

Defini t ion av centrala begrepp 

I föreliggande studie har begreppen mångfald, kultur och kulturell mångfald varit centrala och 

kommer definieras och redogöras i följande kapitel. En kort sammanfattning kommer även att 

inåg i slutet av kapitlet. 

Kultur 

Kultur förenas oftast med nationell och etnisk tillhörighet, däremot behöver den inte förenas till 

någon av dem (Wigg, 2008, s. 8). Woolfolk och Karlberg (2015, s. 117) uttrycker att begreppet 

kultur även kan kopplas till konst och artefakter som skapas och förs vidare. Därmed finns det 

ingen komplett översikt av begreppet, eftersom begreppet förknippas med en mängd varierande 

betydelser och värderingar. Även Stier (2009, s. 26) uttrycker att begreppet kultur är en 

tolkningsfråga då det kan tolkas på flera olika sätt då termen är mer än olika traditioner och språk. 

Enligt Sharma (2011, s. 94-95) är kultur en daglig process som människor skapar genom möten 

med andra. Sharma menar att grupper av människor delar och överför samma tankar, symboler 

eller regler från generation till generation, detta kopplar hon till den dagliga processen som sker. 

Människor med annan etnisk bakgrund anpassar sig ofta efter den kulturen som brukas i det nya 

landet, samtidigt som de bevarar vissa delar av sin egen. Fjällhed (2012, s. 68-69) uttrycker att 

kultur är något som invånarna i ett land omedvetet har kommit överens om. Det kan handla om 

att landet har en sorts religion som krav och det innebär att människor då ska förhålla sig till den.  

Mångfald 

Under samtal och diskussioner om integrationspolitiken växte begreppet mångfald fram i Sverige 

runt 1990-talet (Mlekov och Widell, 2003, s. 24). Enligt Lahdenperä och Lorentz (2010, s. 15, 19) 

så förknippas mångfald mestadels med positiva värden. Mångfald är ett begrepp som kan ha helt 

olika betydelser beroende på kontexten (ibid., s.19). Med begreppet mångfald har man beskrivit 

de olika samhälleliga aspekterna och de olika etniska grupper som funnits, exempelvis i USA 

används begreppet vid tillfällen då man talar om de svarta, vita och färgade. Begreppet ger en bild 

av att det finns kulturella skillnader. Men vem det är som bestämmer eller definierar olikheterna, 

är något som konstant diskuteras i debatter och inom forskning (ibid., s.19). Under 2000-talet 

lagstiftades gällande likabehandling och antidiskriminering att begreppet mångfald skall omfatta 

flera kriterier såsom kön, ålder, religion, sexuell läggning, etnicitet, nationellt ursprung. 

Lahdenperä och Lorentz (2010, s. 19: Lahdenperä, 2015, s. 16-18) påstår att dessa olika kategorier 
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utgör aspekter av kulturell mångfald. Paulina de los Reyes (2005) uttrycker att begreppet 

mångfald används för att visa variationer av olika egenskaper som individen har i samhället.   

Kulture l l  mångfald 

Lahdenperä uttrycker att begreppet innebär mångfald av kulturer, som i sin tur ska ge en bild av 

de olika kulturella skillnaderna (2015, s. 16). Enligt Edling och Liljeros innebär kulturell mångfald 

att man lär känna och tolerera individer från olika kulturer, samt att dessa individer ska verka sida 

vid sida. I skolor med kulturell mångfald innebär det att i skolmiljön existerar  det respekt och 

acceptans av olika kulturer, religioner och språk (2010, s. 75). Begreppet vill i ett samhälle stödja 

samexistens mellan etniska och kulturella olikheter. Samexistensen mellan olika grupper går i linje 

med hur samhället hanterar invandrings- och minoritetsfrågor (Mlekov & Widell, 2003, s. 24).  

 

Sammanfattningsvis definierar vi begreppen för att vi vill skapa förståelse för deras innebörd men 

även i vilka sammanhang man använder dem. Definitionerna skall även ge läsaren en 

bakgrundsinformation för att skapa förståelse för vilket sammanhang undersökningen gjorts i. I 

och med detta får vi även en större förståelse för elevers etniska tillhörighet, värderingar, 

olikheter och beteenden. Vi anser att begreppet kulturell mångfald är relevant för studien 

eftersom presenterade forskningsstudier i avsnittet har ett fokus vid elevers pedagogiska behov. 

Slutligen är syftet att skapa förståelse för de begreppen i relation till resultatet från informanterna.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att behandla och definiera viktiga områden från tidigare litteratur och 

forskning om kulturell mångfald. 

Forskningsöversikt  
Vi har tagit stöd av olika forskare som har arbetat med samma område som denna studie. Flera 

forskare är överens om att skolan på många sätt speglar samhället och dess utveckling (Runfors, 

2003, Lahdenperä & Lorentz, 2010, Gröning, 2006). Forskarna menar att skolan är en av 

samhällets viktigaste institutioner, som inte bara visar samhället utan även reproducerar det. 

Nedan kommer vi att presentera ett urval av tidigare forskning som är relevant för att undersöka 

hur lärarna uppfattar att de arbetar med elevernas kulturella mångfald i undervisning.  
 

Ann Runfors (2003) har skrivit en avhandling om mångfald, motsägelser och marginaliseringar 

med syfte att analysera och förklara hur pedagoger uppmärksammar elever med annat påbrå och 

hur den uppmärksamheten gynnar dem i deras inlärningsprocess. Runfors syfte var att notera och 

analysera pedagogernas syn på utländska elever och deras sätt att stödja eleverna i deras 

inlärningsprocess. Runfors redogör att elevers olikheter och skillnader bör mötas i skolan. Hon 

menar även att man ska kompenseras för att eleverna skall kunna nå målen, samt ha en möjlighet 

till en likvärdig utbildning. Dessa togs även upp i olika skoldebatter under 1990-talet. De 

olikheter och skillnader har handlat om begåvning, könsskillnader, klassbakgrunder, 

socioekonomiska villkor, immigration och invandrarbarn (2003, s. 69). Vidare redogör hon även 

att Lpo 94 tar upp värdet av kulturell mångfald, däremot finns det inte någon specifik definition 

av begreppet. Enligt Runfors skapar Lpo 94 en bild av att kultur är både motsättningsfylld och 

förenklad (ibid., s. 124), däremot menar hon att kultur är något som ska betraktas som “värdefullt 

för enskilda individer” (ibid., s. 124). Enligt Runfors ansåg lärarna att begreppet kultur är något 

komplicerat och inte så enkelt som Lpo 94 beskriver. Eftersom lärarna ställs inför situationer 

emellanåt där föräldrar vill att skolan och personalen ska visa hänsyn till deras bakgrund istället. 

Lärarna exemplifierade situationer när eleverna inte fick delta i gemensamma klassaktiviteter som 

utflykter, klassdisco och dylikt (ibid., s. 120-121). Lärarna menade att eleverna gick miste om 

upplevelser, såsom svenskdefinierade erfarenheter och kompetenser som de behövde för att 

“klara sig i samhället”. De menade att man tog chansen ifrån eleverna till inblick i olika 

situationer och tänkbara livsalternativ. Dilemmat är att skolan försöker att upprätthålla läroplanen 

medan elevernas kulturella bakgrunder komplicerar det. Detta kallar Runfors för ett retoriskt 
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glapp (ibid., s. 130). Lärarna på skolorna arbetade för att uppnå rättvisa och jämlikhet bland 

mångfalden av elever.  

 

Inger Gröning (2006) har skrivit sin avhandling Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. 

Syftet med arbetet har varit att bidra med förståelse av elevers lärande i mångkulturella skolor. 

Grönings avhandling undersöker interaktionsprocesser, språkfrågor och smågrupps- aktiviteter i 

flerspråkiga skolkontexter. Resultatet visade att elever kan vara resurser för varandra när de 

arbetar i smågrupper utan lärarens ledning. Gröning (ibid., s. 24) menar att eleverna klarar på 

egen hand att ta de språkliga frågorna seriöst genom att samarbeta och stötta varandra för att 

komma fram till olika lösningar. Hon påstår att de mindre kunniga eleverna stöttas i sitt lärande 

av de mer kunniga eleverna i gruppen (ibid., s. 24). Detta ligger även i linje med det 

sociokulturella perspektivet, där eleverna stödjer varandra att nå resultat och kommer fram till 

lösningar gemensamt.  

 

Enligt Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz (2010, s. 34-36) handlar interkulturell pedagogik om 

kulturella föreställningar samt hur individen påverkas av det. Relationerna och samspelet mellan 

lärare och elev och de olika elevgrupperna påverkas av kulturmöten. Inom den interkulturella 

pedagogiken räknas kulturmöten som något positivt i undervisningen, alltså ”[…]olikheterna som 

gynnar utvecklingen” inom den interkulturella pedagogiken. Lahdenperä och Lorentz säger att 

den interkulturella pedagogiken kan tillämpas i undervisningen först när en läraren skapat 

förståelse för vad kulturell mångfald och mångfald i allmänhet kan betyda. Lahdenperä och 

Lorentz menar  även att det är av vikt för lärare att känna till faktorer om elevens kulturella och 

etniska bakgrund för att kunna vara mer positivt inställd i bemötande av elever från olika 

kulturer.  

 

Huvudsaken är att det ska ske en utveckling men trots det måste läraren ibland hålla sig 

inom en viss ram, för vad som får och inte får göras. Att själv som ledare uttrycka 

värderingar som bygger på alla människors lika värde och inte tillåta diskriminering och 

rasism på skolan är av grundläggande betydelse (Lahdenperä & Lorentz, 2010, s. 32). 

 
De tar även upp att lärarens egna kultur och etnicitet spelar roll vid interkulturell pedagogik. 

Lärarens kultur och personliga åsikter kan påverka undervisningen och de olika relationerna till 

eleverna, då värderingar kan mötas. Lahdenperä och Lorentz (ibid., 30-31) menar att 

kommunikation är en värdefull faktor för att kunna ha en relation med föräldrar, skolan, elever 

och omgivningen. Undervisningssituationer och konflikter som uppstår i skolan som lärare och 
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personal behöver handskas med, innebär inte alltid att det endast handlar om etnicitet och kultur, 

utan om vilken uppfostran och vilka värderingar man fostrats med. Lahdenperä och Lorentz 

(ibid., s. 31-32) påstår att konflikter som uppstår handlar om personliga värderingar och 

fördomar. 

Lahdenperäs och Lorentz forskningsresultat landar i att man ska arbeta med fler heterogena 

grupper vilket resulterar i att elever lär sig mer, samtidigt som man bryter normen och arbetar 

mot fördomar. Enligt Lahdenperä och Lorentz (ibid., s. 32) är det lärarna som skall undervisa om 

värderingar som bygger på människors lika värde och motarbeta diskriminering och rasism på 

skolan. Lahdenperä och Lorentz menar att det är viktigt att läraren varierar sin undervisning 

genom att arbeta med olika lärstilar och utgår från elevernas mångfald i ett klassrum. Detta 

grundar sig i att variationer möjliggör bemötandet av elevernas kulturella mångfald för att 

förebygga fördomar och konflikter som kan finnas mellan elevgrupperna, för att istället öppna 

upp för ett lärande (ibid., s. 35). Om läraren i olika ämnen skapar öppenhet för olika kulturella 

uttryck och i samspelet får kännedom om och konfronteras med olika synsätt är elevernas och 

även lärarens möjligheter att lära sig mycket större. (ibid., s. 35). Lahdenperä och Lorentz 

uttrycker att en öppen diskussion på ett positivt sätt är en av de viktigaste aspekterna för läraren, 

att dagligen möta dessa och arbeta mot dessa. 

 

Merfat Ayesh Alsubaie (2015) nämner i sin artikel Examples of Current Issues in the Multicultural 

Classroom att det är viktigt att pedagoger har en bra relation till sina elever för att de ska må bra 

samt stimulera och vara studiemotiverade. Detta understryker han som en utmaning i ett 

mångkulturellt klassrum eftersom andraspråkselever måste arbeta extra hårt för att utveckla sina 

språkkunskaper för att kunna kommunicera med sina klasskamrater. Alsubaie uttrycker att 

pedagoger som anstränger sig för att utveckla kunskaper om sina elevers bakgrund, kultur och 

erfarenheter får en säkrare roll som lärare. Att vara flexibel och kunna hantera utmaningar som 

kan uppstå i mångkulturella klassrum är viktigare än kunskap.  

 

Halah Ahmed Alismail påpekar i sin artikel Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and 

Preparation (2016) att elever lär sig att integrera över språk- och kulturskillnader genom att vara en 

del av det mångkulturella klassrummet. Alismail menar att pedagoger behöver en definition på 

vad begreppet mångkulturellt klassrum är för att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning. 

Studien tyder på att flera pedagoger är medvetna om att de behöver mer kompetens om mångfald 

och kultur för att kunna bemöta sina elever. Att vara trygg i att undervisa i ett mångkulturellt 

klassrum är väsentlig för pedagogens medvetenhet och inställning kring mångkulturalitet och 

eleverna som de ska undervisa. Det betyder att det är viktigt att pedagoger är väl förberedda både 



 

 

13 

på personligt och ett professionellt plan, genom planering, stöttning och struktur, så de kan 

stödja eleverna från olika kulturer och med olika språk.  

 

Jim Cummins (2017, s. 16-18) som är världsledande forskare inom språklig, kulturell och religiös 

mångfald har kunnat koppla sina internationella erfarenheter och forskning till de svenska 

förhållanden. Han har kunnat visa vad lärare och skolledare bör göra för att hjälpa flerspråkiga 

elever att lyckas i skolan. Han menar att den snabbt ökande mångfalden i vårt samhälle ställer 

andra krav på lärarna än de annars hade gjort, då många nyanlända elever och deras familjer har 

vistats åratal i krigszoner och/eller flyktingläger. Cummins menar att i verkligheten finns det inte 

tillräckligt många kunniga lärare i något land som kan hantera deras socio-emotionella behov. För 

att skapa effektiva undervisningar bör lärare stötta elever och även föräldrar in i deras integrering 

i samhället, då deras kultur hemma skiljer sig från den dominerande kulturen i skolan och 

samhället. Det finns ett samband mellan effektiv undervisning och positiva mänskliga relationer. 

Cummins menar att mänskliga relationer är centrala i skolan. Samspelet som sker mellan elever 

och lärare, men även mellan elever, är viktiga för elevers framgång och motivation. Relationer 

väger tyngre än den ekonomiska och socialt missgynnande situationer som flera av eleverna har 

med sig till skolan. Cummins påstår att dessa utmaningar är verkliga och stora, speciellt när man 

ska undervisa i en skola för alla. Med detta menar han att det finns stora möjligheter för lärare att 

uppfylla sina kärnuppdrag: “att skapa utrymme i våra klassrum där unga människors tänkande 

vidgas och identiteter blomstrar”. Cummins utgår även från James Paul Gee (1999, s. 360) som 

har uttryckt: “Att barn inte vill identifiera sig med, eller till och med identifierar sig som 

annorlunda än lärare och skolor som de uppfattar som fientliga, främmande eller förtryckande 

gentemot deras egna identiteter och kulturer, är en fråga som är lika viktig för skolan som för 

politiken”. Cummins menar att elever blir mer motiverade om de känner en tillhörighet till 

miljön, att deras erfarenheter värderas och deras identiteter bekräftas. Elever har en tendens att 

annars dra sig undan skolarbetet om de upplever att deras kultur, språk eller erfarenheter inte 

respekteras. Avslutningsvis poängterar Cummins att lärarna har ett ansvar att ofrånkomligen 

stödja dessa elever och familjer i deras personliga anpassning och integration i det nya samhället. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Till studien har vi valt den övergripande teoretiska utgångspunkten “det sociokulturella 

perspektivet”. Vygotskij hade ett intresse för mänsklig medvetenhet, lärande och hur individer är 

i samspel med andra. Han menade även att människan tar till sig kunskaper via interaktion med 

andra människor. Vi vill synliggöra områden utifrån Vygotskijs tankesätt som är relevant till vår 

studie. Områdena kommer fokusera på relevansen med språket i ett klassrum och hur kunskap 

utvecklas. Med sociokulturella perspektivet som utgångspunkt kommer vi genom interaktion med 

lärare kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Teorin kommer även användas i 

diskussionsdelen som behandlar våra frågeställningar. Nedan presenterar vi den centrala delen av 

det sociokulturella perspektivet och begrepp som vi har utgått ifrån.  

Sociokulturella teorin 
Inom den svenska skolan är det sociokulturella perspektivet vanligt förekommande, då det bygger 

på synsättet att lärandet sker aktivt och i interaktion med andra och inte individualistiskt. 

Grunden i det sociokulturella perspektivet ligger på samspel, kommunikation och relationer 

mellan, direkt eller indirekt med andra. Vygotskij uttrycker att barns språkliga och tankemässiga 

utveckling är beroende av social kommunikation. Dialogen och samspelet med andra är grunden 

till ett barns utveckling (Säljö, 2017, s. 253). 

Språket  

Inom Inom det sociokulturella perspektivet tas förmågorna läsa, skriva, räkna, lösa problem och 

resonera abstrakt upp som något av en kulturell karaktär. I det vardagliga livet är det vanligt 

förekommande att använda språket som ett medel för att förstå sin omgivning och människor 

omkring den. I skolan är språket en vardaglig process, från att förstå till att göra sig förstådd. 

Den sociokulturella teorin ser elevinteraktion i språkliga heterogena grupper som tillfällen. Där 

man kan stötta varandra, utveckla kunskaper tillsammans och bidra till varandras språkutveckling. 

Detta innebär att språket är centralt för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. Hur vi 

människor tar oss an dessa förmågor och utvecklar dessa finner vi hos varje enskild individs 

sociala, historiska och kulturella erfarenheter i samspel med andra. Detta kallas inom 

sociokulturell teori mediering och grundar sig på att människor brukar redskap vid situationer då 

man vill förstå omvärlden och agerar i den (Säljö, 2017, s. 253). Avslutningsvis får vi inte bortse 

från vårt kroppsspråk, då vi kommunicerar även via ögonkontakt, gester och så vidare. Med 
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andra ord är vi multimodala teckenskapare, då vi kontinuerligt utvecklar nya metoder att uttrycka 

oss på (Säljö, 2017, s. 257). 

Approprier ing 

I skolan sker kunskapsutveckling och byte av kunskap kontinuerligt. Enligt Vygotskij tar en 

människas utveckling aldrig slut då man lär sig av varandra under hela sitt liv. Ett barns lärande 

och kunskap utvecklas konstant då de i skolrelaterade situationer och privat möter andra 

människor. Vygotskij menar att kunskap finns inom varje människa och utvecklas mellan oss 

människor genom samspel och kommunikation i olika situationer. Den primära socialisationen, sker i 

barnets tidiga ålder och är relevant eftersom barnet i detta stadie lär sig sitt förstaspråk, samspel i 

sociala sammanhang och utvecklar sin identitet. Den sekundära socialisationen utvecklas i möten där 

barnet förbereds för ett arbetsområde, exempelvis i skolan (Säljö, 2017, s. 259). Vygotskij skiljer 

på de vardagliga begreppen respektive vetenskapliga begrepp. Han menade att de vardagliga 

begreppen har med de grundläggande språkliga redskapen att göra. Genom dessa redskap kan 

man förstå sin omvärld. De vetenskapliga begreppen används i miljöer där vetenskapen finns, 

exempelvis i skolan. Vygotskij menar att vetenskapen inte är något enkelt att ta till sig, därmed 

behövs en kompetent person, exempelvis en lärare som kan förklara dessa vetenskapliga begrepp. 

Därför är skolan, undervisningen och den kompetenta pedagogen nyckeln till att det mindre 

erfarna barnet utvecklar och skapar en förståelse för alla kunskaper som undervisas i skolan. 

Vygotskij uttalade att den mindre erfarna individen är beroende av stöd från den mer kompetenta 

individen för att möjliggöra dennes utveckling och förståelse för sin omvärld (ibid., s. 259). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i tidiga skolår har att arbeta utifrån 

i ett klassrum med kulturell mångfald? För att undersöka detta har åtta lärare verksamma i tidiga 

skolår intervjuats med avseende på hur de arbetar i klassrum med kulturell mångfald samt vilka 

utmaningar och möjligheter de ser förknippade med detta. 

Frågeställningar: 

• På vilka sätt beskriver de intervjuade lärarna att de arbetar med elevernas kulturella 

mångfald i undervisningen? 

• Vilka utmaningar beskriver de intervjuade  lärarna att elevernas kulturella mångfald utgör 

i undervisningen? 

• Vilka möjligheter beskriver de intervjuade lärarna att elevernas kulturella mångfald utgör i 

undervisningen? 

Vår intervjumall återfinns som bilaga. Se bilaga 1. 
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Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera den valda metoden och intervjumetoden för studien. 

Avlsutningsvis kommer vi skriva våra egna reflektioner kring den metod vi har använt.   

Kvalitativ metod  
När det gäller forskning så gör man skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden handlar bland annat om karaktären av något medan den kvantitativa metoden 

avser mängden av något. Den kvalitativa metoden anser vi är mest lämpad till denna studie där vi 

intervjuar få individer. Det vi vill åstadkomma är att vi vill att lärarna lyfter fram sina tankar och 

erfarenheter. Larsson (2010, s. 54) skriver i Metoder i kommunikationsvetenskap att den kvalitativa 

undersökningen är den mest centrala för en studie där syftet är att få en vidare förståelse för vissa 

fenomen, “fenomenetskvaliteter” som Larsson uttrycker det.   

Kvalitativ intervjumetod  
Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som 

intervjuaren ställer ger utrymme för att svara detaljerat och med egna ord. Kvalitativ 

intervjustudie handlar om att man vill förstå världen genom att intervjua personer och höra deras 

synvinkel. Patel och Davidson (2003, s. 78) uttrycker att syftet med kvalitativa intervjuer är 

att  upptäcka, identifiera egenskaper och beskaffenheten hos någon, exempelvis informantens 

uppfattningar eller världsbild om något fenomen. Kvale och Brinkman (2014, s. 47) uttrycker 

även att den kvalitativa forskningsintervjun fokuserar på kvalitativ kunskap, vilket innebär att 

målet är att erhålla varierade förklaringar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas 

värld. Precis som Kvale & Brinkman uttrycker så arbetar kvalitativa intervjuer med ord, inte 

siffror. Intervju som metod handlar om att man ställer raka och enkla frågor, som i sin tur 

resulterar i en mängd data (Trost, 2010, s. 25). Vi använde oss av nio semistrukturerade frågor 

vilket ger oss en frihet att ställa följdfrågor. Denna förespråkar även Esaiasson m.fl. (2007, s. 283) 

då den ger oss en chans att ställa fördjupande följdfrågor för att ta reda på lärarnas arbetssätt. 

 

Trost (2010, s. 71) rekommenderar inte detaljerade frågor vid en intervju, däremot ska större 

frågeområden användas, men med få punkter. Han uttrycker att den erfarna intervjuaren enkelt 

ska ta fram konkreta frågor under intervjuerna. Men eftersom vi inte var erfarna intervjuare eller 

välinformerade om ämnet innan studien påbörjades, ansåg vi att det blev svårt att endast använda 
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oss av frågeområden. Därmed var det enklare att använda en detaljerad frågeguide som vi 

genomförde i en numrerad ordning. Den kvalitativa intervjuaren motiverar intervjupersonen att 

så konkret som möjligt beskriva vad denne upplever, känner och handlar. Koncentrationen är på 

att ta emot varierande redogörelser som återberättar den kvalitativa mångfalden, alla olikheter och 

variationer, hos ett fenomen, än att komma fram till en fast kategorisering. Denna metod är 

fokuserad och inriktad på specifika ämnen, då man använder sig av öppna frågor, vilket leder 

informanten till vissa teman (Kvale & Brinkman, 2014, s.122-125).  

 
Genom att använda den kvalitativa intervjumetoden, ger den oss en fördel att på ett djupgående 

sätt ta reda på informanternas arbetssätt. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 37) menar att 

intervjuer grundar sig på att forskaren inte har kunskaper om ämnet, dock kan kunskaper 

presenteras i ett resultat efter intervjuprocessen. Även Svensson och Ahrne (2011, s. 23) uttrycker 

att genom intervjuer kan man få en inblick i hur lärarna upplever olika situationer, vilket gör just 

denna metod relevant och nödvändig för vår studie. Senare i avsnittet kommer vi att förklara 

studiens validitet och reliabilitet. 

Metodreflektion 
Här kommer vi diskutera och reflektera över studiens metodval. Användandet av 

semistrukturerade frågor fungerade bra i förhållande till vårt syfte. I och med att frågorna var 

öppna fanns det möjlighet till följdfrågor (Esaiasson, 2007, s. 283). 

Det var till gagn att i förhand ha planerat och formulerat ett tema med frågor. Även om temat 

inte visades för informanterna i förväg, skapade det en trygghet för alla. 

 

Att starta intervjuerna med inledande bakgrundsfrågor, visade sig vara en gynnsam metod då 

informanterna fick en mjukstart och kunde slappna av. Bakgrundsfrågorna var viktiga då flera 

informanter exemplifierade sina svar till sitt arbetssätt eller undervisningstillfälle. Detta gynnade 

oss som forskare, då vi fick en god förståelse av varje informant. Informanterna uppskattade 

även de inledande frågorna där de fick presentera sig själva. 

 

Valet av dokumentation uppfattades däremot som både en för- och nackdel. Att vi spelade in 

underlättade transkriberingen, samt att vi som intervjuare kunde släppa fokus på att 

dokumentera, och istället vara tillgänglig för informanterna. Nackdelen med valet av 

dokumentation är att det kan påverka validiteten, informanternas svar kan bli något återhållsam 

då de kan känna press på att svara på ett tydligt och korrekt sätt. Däremot upplevde vi att ingen 
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av våra informanter hamnade i den situationen. Som forskare var vi objektiva och opartiska 

under intervjuerna. Under studiens gång och i intervjuerna definierade vi inte begreppet mångfald 

åt informanterna, utan lät dem uttrycka sig fritt efter vad de själva anser ingår i begreppet. 

Avslutningsvis anser vi att detta metodval var passande till studiens syfte och frågeställning, då 

det resulterade i att vi fick fram informanternas uppfattning kring deras arbetssätt med elevers 

kulturella mångfald i klassrummet. 
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Genomförande 

I detta kapitel presenterar vi studiens verksamheter och informanter, tillvägagångssätt. 

Avslutningsvis presenterar vi de etiska övervägandena och validitet och reliabilitet. 

 

Verksamheterna  
Studien har genomförts på två olika kommunala skolor i mellanstora kommuner. Skolorna ligger i 

områden med bred kulturell mångfald. 

 

Alfaskolan är en F-3 skola. Skolan har cirka 100 elever. Skolan arbetar med tvålärarsystem där 

varje klass har två klasslärare och en samverkare som följer eleverna under hela dagen. Skolan har 

hög personaltäthet för att uppfylla elevernas behov. Skolan arbetar aktivt med interaktiva skärmar 

för att öka elevernas måluppfyllelse och resultat genom en mångsidig träning. Skolan har 

klassuppsättningar med datorer som eleverna får arbeta med. Skolan arbetar med ett nystartat 

projekt där eleverna får arbeta med konst, teater, dans och bild. Skolan har läspedagoger som 

utvecklar elevernas läsning. Personalen på skolan har även ett ombudsuppdrag för att integrera 

olika projekt i skolan, exempelvis kulturombud, miljöombud och dylikt. 

 

Betaskolan är en F- 4 och har i nuläget ca 260 elever. I kommunen finns det ett beslut om att alla 

elever från och med årskurs fyra ska erbjudas studiestöd i skolans regi. Men då skolan har en bred 

kulturell mångfald med stor andel elever som inte har svenska som modersmål, beslutade skolan 

att erbjuda studiestöd redan från årskurs ett. Skolan satsar på att öka elevernas måluppfyllelse och 

resultat genom digitala hjälpmedel, och därför har alla elever på skolan tillgång till en egen iPad. 

Skolan har även satsat på dans, musik och bild från lägre åldrar de senaste åren för att ge 

möjlighet till eleverna att finna sin unika egenart.  

Urval 
Vårt urval är målstyrt med motiveringen att vi har gjort urvalet på ett strategiskt sätt, vilket 

innebär att vi intervjuade pedagoger som är mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2011, s. 394-395). Bryman (ibid., s. 394) uttrycker att urvalet ska vara såväl tillräckligt 

som hanterbart för att få fram det empiriska materialet undersökningen eftersträvar, vilket 

innebär att uppnå en teoretisk mättnad . Undersökningen genomfördes på två olika grundskolor i 

olika kommuner. Det finns inga manliga grundskollärare på dessa skolor. Urvalet blev därmed 
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åtta kvinnliga lärare, fyra från varje skola. Till urvalsprocessen tog vi hänsyn till lärarnas 

utbildningsnivå och deras olika erfarenheter av att arbeta i skolor med bred kulturell mångfald. Vi 

tog även hänsyn till årskurserna då vi även själva är yrkesverksamma i F-3.  

 

Informanterna 

Alfaskolan 
Anna: Verksam lärare med grundskollärarutbildning inriktning fritidshem och bild. Respondenten 

är 26 år gammal och talar urdu, svenska, engelska och persiska. 

 

Amy: Verksam lärare med grundskollärarutbildning, fsk-6. Respondenten är behörig i alla 

teoretiska ämnen och behörig i svenska som andraspråk för vuxna. Respondent är 39 år gammal 

och talar svenska och engelska. 

 

Ava: Verksam lärare med grundskollärarutbildning, fsk-6. Respondent förlängde sin utbildning 

för att få en specialpedagogiska profil. Respondent är 35 år gammal och talar svenska, engelska 

och tyska.  

 

Amelia: Verksam lärare med lärarutbildning från Irak. Hon har kompletterat sin lärarexamen här i 

Sverige för att bli behörig. Respondent är 44 år gammal och talar kaldeiska, arabiska, svenska och 

engelska. 

 
Betaskolan 
Bella: Verksam lärare med grundskollärarutbildning med SO som inriktning. Respondenten är 30 

år gammal och talar svenska, engelska, tyska, arabiska och turkiska. 

 

Bridget: Förstelärare med grundutbildning och vidareutbildning till SVA-lärare med inriktning 

grundskolan. Respondenten är 30 gammal år och talar svenska, engelska och kurdiska. 

 

Brianna: Verksam lärare med inriktning mot fritidshem, kompletterat med SV, SO, bild och 

musik. Respondenten är 29 år gammal och talar svenska, engelska, arabiska och franska.  

 

Betty: Verksam lärare med specialpedagogisk inriktning samt två och halvt års utbildning på 

Stockholms universitet som heter utländska lärares vidareutbildning. Respondenten är 46 år 

gammal och talar svenska, engelska och bulgariska.  
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Arbetsprocess 
Att formulera studiens syfte och frågeställningar var det första vi skrev, däremot modifierades 

den ett antal gånger. Vi valde senare informanterna utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

samt informanternas utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vi intervjuade en lärare i taget i deras 

egna klassrum i cirka 30 minuter. Vi valde att spela in alla intervjuer på våra mobiler. Ljudfilerna 

möjliggjorde att vi kunde pausa, spola fram och tillbaka. På detta sätt kunde vi försäkra oss om 

att vi inte glömt att ta med något viktigt som sades under intervjuerna. Sedan transkriberade vi 

vad lärarna hade sagt under intervjuerna för att kunna använda oss utav den för vårt arbete.  

Konstruktion av intervjufrågorna 
För att få en bred empiri har vi använt oss av kvalitativ intervjustudie där vi ställer raka och enkla 

frågor (Trost, 2010, s. 25). Våra intervjufrågor (se bilaga 1) började med inledande frågor som gav 

oss information om lärarnas ålder, utbildning och hur många språk de kan. Detta valde vi att göra 

för att få en rikare bild gällande lärarnas svar, samt kunskap om deras bakgrund och erfarenhet. 

Därefter ställdes frågor gällande lärarnas uppfattning kring deras undervisning, inkludering av 

språk samt möjligheter och utmaningar. Enligt Trost (2012, s.71) ska inte intervjufrågor vara för 

detaljerade, därför har vi valt semistrukturerade frågor. Däremot menar han att större 

frågeområden ska användas men att de endast ska vara några få punkter. Detta gynnar den 

erfarna intervjuaren då hen lättare kan få tydligare svar under intervjuerna. Formuleringarna av 

frågorna utgick från syftet och frågeställningen. 

Intervjuer, bearbetning av empiri och analys 
Intervjuerna tog plats på informanternas arbetsplats, i deras klassrum. Mahak Pourheidari 

intervjuade fyra lärare på Alfaskolan och Minoush Valatabar intervjuade fyra lärare på Betaskolan. 

De som medverkade vid intervjutillfällena var intervjuaren- vi och informanterna. Miljön var lugn 

och rofylld, vilket skapade en harmonisk atmosfär för att genomföra studiens intervjuer. 

Intervjuerna innehöll nio huvudfrågor och lämnade även plats för följdfrågor och resonemang. 

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra en rättvis avkodning samt att respondenternas tankar 

och svar ska framkomma i resultatet. Detta ledde till att vi kunde lägga all fokus på informanterna 

och vara tillgängliga för de vid eventuellt begreppsförklaring, samtidigt som vi fick en bredare 

insyn i deras åsikter och arbetssätt, vilket Kvale och Brinkmann (2014, s. 218-220) 

rekommenderar. Efter genomförda intervjuer har vi lyssnat igenom och transkriberat ljudfilerna. 

Under transkriberingarna överfördes tal från ljudinspelningarna till skrift, vilket leder till att 

texten kommer se annorlunda ut än den vanliga skrivna texten. Däremot är detta mödosamma 
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arbete nyttigt när man börjar med att analysera materialet (Fejes & Thornberg, 2017, s. 152). 

Efter transkriberingarna markerades de ord och begrepp som vi ansåg vara relevanta. Sedan 

strukturerades materialet genom att färgmarkera meningar, ord och begrepp efter kategorier som 

vi kopplade till våra tre frågeställningar: arbetssätt med kulturell mångfald, utmaningar med kulturell 

mångfald och möjligheter med kulturell mångfald.   

 

För att hitta samband och mönster i den insamlade datan behöver vi studera transkriberingarna 

och analyser dem. Den analysmetod som vi har använt oss av är interpretativ fenomenologisk 

analys metoden (IPA) som används som analysmetod inom den kvalitativa forskningen (Fejes & 

Thornberg, 2017, s. 148, 150). Denna metod är lämplig när man vill uppnå djupare kunskap eller 

förståelse om hur en person upplever speciella situationer eller händelser. Då vi genomför 

kvalitativa studier så pågår dataanalysen under hela forskningsprocessen: förberedelsetiden, 

insamling av data, bearbetning och tolkning av data. Den kvalitativa undersökningsprocessen 

beskrivs som: kodning, kategorisering och att hitta mönster. Tolkningsmetoden används när 

något annorlunda händer i våra liv, exempelvis en händelse som påverkar oss, det resulterar i att 

vi funderar över innebörden av vad som händer. Olika händelser visar sig och när vi tolkar dem 

skickar det budskap till oss som vi tolkar. Vid fortsatta bearbetningen av händelsen så finns den 

förståelsen med och underlättar den fortsatta läsningen och förståelsen. Detta kallas för den 

spiralliknande rörelsen. Där en ny förståelse vid vidare bearbetning genererar ytterligare ny 

förståelse. På detta sätt växer tolkningar fram vid bearbetningen av texten (Fejes & Thornberg, 

2017, s. 153). När vi försöker tolka och förstå en händelses mening och dess påverkan så 

använder vi oss av IPA metoden. I och med detta kommer metoden synliggöra den enskilda 

individens upplevelser av olika situationer (ibid., s.151). I detta fall är IPA relevant för oss då vi 

vill analysera och tolka hur informanterna upplever händelser eller situationer.  

Vi har därmed valt att analysera resultatet med stöd av IPA metoden för att få en djupare 

kunskap om vilka arbetssätt lärare har i ett klassrum för att arbeta med bred kulturell mångfald. 

Denna analysmetod hjälper oss att tolka den insamlade datan för att förstå dess betydelse, då den 

hjälper oss att synliggöra informanternas upplevelse av olika situationer. Metoden hjälper oss att 

få informanternas syn och få ett “inifrån-perspektiv”för att identifiera och beskriva lärarnas 

erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2017, s. 148-151).  

Etiska övervägande 
I vår studie har vi tagit hänsyn till ett antal krav med stöd av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 40). Kraven vi har tagit hänsyn till är: sekretesskrav, tystandspliktskrav, anonymitetskrav 
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och konfidentialitetskrav (ibid., s. 40). Hänsyn till konfidentialitet samt anonymitet har nyttjats 

genom att vi utfört datainsamling av material utan att individers identitet antecknats. Därmed 

innebär det att ingen kan kombinera exempelvis en viss uppgift med en bestämd individs 

identitet, varken namn på elever, lärare eller skola (ibid., s. 42). Hänsyn till tystnadsplikt har tagits 

genom att det sekretessmaterial vi har samlat in i samband med intervjuerna, skall stanna mellan 

oss och inte föras vidare till andra. Vi tog även hänsyn till samtyckeskravet genom att vi frågade 

studiens respondenter om de ville medverka i vårt forskningsarbete frivilligt. Vi informerade dem 

även att materialet som samlas in enbart används till denna studie. Genom att respondenterna 

skrev under samtyckesblanketten har vi fått deras samtycke att få skriva om deras arbetssätt och 

åsikter kring ämnet (ibid., s. 41). Enligt Vetenskapsrådet kan det uppstå situationer då insyn i 

forskningsmaterial är befogat och nödvändigt, exempelvis om andra forskare ska pröva det 

vetenskapliga resultatet. 

Reliabilitet och validitet  
Begreppen validitet och reliabilitet är två begrepp som ofta används inom forskning då man talar 

om en studies giltighet och tillförlitlighet (Bell, 2016, s. 133-134). När man talar om studiens 

reliabilitet talar man oftast om ett mått på tillförlitlighet. Detta innebär att studien ska kunna 

genomföras av någon annan på samma sätt och ge samma resultat. Till följd av detta blir studiens 

reliabiliteten hög (ibid., s. 133). Vi har tolkat intervjuerna och transkriberingarna objektivt. Vid 

alla intervjuer som genomförts, har samma upplägg och frågor använts. Frågorna som ställts 

ämnar möta vårt syfte och frågeställningar med varierande svar. Bearbetningen av data har 

genomförts på samma sätt samt att resultatet har inte misstolkats av oss, vilket innebär att vi inte 

påverkat pedagogernas svar eller tolkat svaren utifrån våra egna erfarenheter och känslor. Studien 

är enligt oss gjord på ett tillförlitligt sätt. Validitet har en mer komplex innebörd, då den handlar 

om ifall studien verkligen mäter det som är avsett att göra (ibid., s. 134). För att öka studiens 

validitet har vi riktat fokus på syftet och frågeställningarna. Vi har även försökt belysa lärarnas 

uppfattning kring elevernas kulturella mångfald i undervisningen och hur de två olika skolorna 

ser ut genom åtta lärares perspektiv. Intervjuerna ger oss en tydlig bild av hur dagens skola ser ut 

utifrån de åtta lärarnas perspektiv. 
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Resultat 

Under detta kapitel kommer vi att presentera intervjuerna skolvis i förhållande till studiens syfte. 

Resultatet kommer att presenteras här nedan utifrån studiens frågeställningar. Vi kommer att 

fokusera vårt innehåll på de centrala teman, arbetssätt med kulturell mångfald, utmaningar med 

kulturell mångfald och möjligheter med kulturell mångfald. Vi kommer även att styrka resultatet 

med utvalda citat.  

Arbetssätt med kulturell mångfald  

Alfaskolan 
Resultatet visade att lärarna på Alfaskolan hade en bred språkkunskap där de kunde tala flera 

olika språk. Däremot hade två av lärarna bredare språkkunskap än de andra. Samtliga lärare 

berättade att deras språkkunskaper har varit en förutsättning vid val av arbetssätt och i interaktion 

med eleverna. Anna och Amelia berättade att de fick vid flera tillfällen stödja elever med språket 

för att de ska förstå undervisningen, men även klara av det vardagliga skolrelaterade 

sammanhangen. Anna och Amelia beskrev sig själva som länken mellan det svenska språket och 

det främmande språket. Amelia, som själv är arabisktalande uttryckte att majoriteten av hennes 

klass var arabisktalande och detta ledde till att hon kunde fullfölja en lektion utan större svårighet. 

Hon nämner även att språkkunskaper är en förutsättning vid föräldrakontakten: 

 

Amelia: Jag samarbetar även med elevernas föräldrar genom att förklara ämnesspecifika 

ord på deras modersmål. På detta sätt involveras de automatiskt i skolarbetet. Många 

föräldrar ser matematik som något man räknar och blir klar. De ser inte grunden som är 

att förstå och lära sig nya begrepp som addition, multiplikation, division, hälften och så 

vidare. 

 
Amelia beskriver att föräldrar som inte har kunskaper för de ämnesövergripande begreppen har 

svårare att stödja sina barn vid skolarbete. Med detta menar hon att vid involvering av föräldrar, 

där hon kan förklara begreppen på deras språk, gynnar de elever som får stöd hemma. En annan 

förutsättning som lyftes fram var användning av bildstöd som ansågs vara något värdefullt. 

Samtliga lärare beskrev att vid situationer där svåra ord, meningar och begrepp dök upp, var 

användning av bildstödet både nödvändigt och viktigt. Amy anser att det inte är en självklarhet 

för elever att veta hur ett föremål ser ut. Hon menar att vid planering av sin undervisning 

involverade de fler bilder och filmer. Detta för att vidga undervisningen samtidigt som lärandet 
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blir mer konkret. Amy påstår att eleverna på något vis kunde följa med i undervisningen då de 

fick se undervisningsinnehållet visuellt. Vidare uttryckte Amy att elever kan ha svårigheter att 

koppla föremål till ett namn:   

 

Amy: Man kan inte se det som en självklarhet då flera elever inte har sett en nyckelpiga 

eller ekorre. 

 
Resultatet visade även att vid planering av undervisning organiserade samtliga lärare eleverna i 

par. Majoriteten förespråkar pararbeten då de anser att det gynnar eleverna, speciellt de som är 

språksvaga. Anna uttrycker att elever som får sitta i par lyfter varandra mer, då de språksvaga 

eleverna kan få svåra begrepp beskrivna på sitt modersmål. Enligt Anna är detta väldigt lärorikt 

då bägge får möjligheten att skapa en relation som blir hållbar. Samspelet mellan elever vid 

pararbeten berikar de, då eleverna får uttrycka sig och föra dialog på ett naturligt sätt. Anna 

uttryckte att hon även märkt att eleverna uppskattar denna arbetsmetod.   

 

Beta skolan 
Samtliga lärare uppfattar att språket är en central faktor för deras arbetssätt i skolan. Då flera 

lärare har arabiska som modersmål har det lett till att de får användning av språket vid 

kommunikation med eleverna. I och med att skolan består av flera arabisktalande elever anser 

lärarna att deras egna språkkunskaper varit en förutsättning. Vidare fortsätter Bella specificera att: 

 

Bella: Jag använder mig av mitt modersmål, engelska och Ipad för att översätta till 

andra språk. 

 
Samtliga lärare beskriver att vid vissa undervisningstillfällen får de översätta ord och meningar till 

elevernas modersmål för att eleverna ska utveckla förståelse för orden och för att det skall sätta 

orden i rätt sammanhang. Bridget berättade att hon översätter svåra svenska ord till elevernas 

språk. Hon anser att detta är en förutsättning för att eleverna ska förstå orden på ett djupare sätt 

eftersom hennes elever har skolbakgrund från sina hemländer. Elevernas förkunskaper 

underlättar förståelsen för de nya begreppen, då de kan förknippa begreppen med en tidigare 

erfarenhet och inre bild. Även Bella beskriver att med sådana översättningar får elever 

möjligheten att utveckla förståelse för orden, stavningen och sammanhanget. Vidare beskriver 

Bella hur man kan koppla undervisningsinnehållet till elevernas erfarenheter och kulturer för att 

stödja lärandet: 

Bella: Om jag ska prata om påsken kan jag då referera till den muslimska Eid el fitr.   
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I resultatet framkom det även att samtliga lärare inte förespråkar vissa arbetssätt då eleverna inte 

har samma förutsättningar på grund av sina kunskapsnivåer. Betty förespråkar inte ett kollektivt 

lärande utan nämner att hon måste anpassa sin undervisning på olika nivåer för att nå alla 

enskilda elevers svårigheter: 

 

Betty: Via gemensamma genomgångar så når jag bara vissa elever och inte alla. På 

grund av den breda kulturella mångfalden som vi har i klassen, är grupparbete och 

cirkelarbete bra för oss. 

 
De olika arbetssätt Betty integrerar i sin undervisning är bildstöd och QR-koder för film. Med 

dessa arbetssätt når hon alla elever även de elever med diagnoser och språksvaga. I och med att 

Bettys elever ligger på olika kunskapsnivåer får hon göra olika lektionsplaneringar för en och 

samma lektion. För att nå alla elever var Betty tvungen att genomföra individuella genomgångar. 

Vilket har lett till att kollegiet avlastar Betty för att ge henne extra planeringstid. 

 

Andra förutsättningar för att stödja elevernas lärande som framkom är det som Bridget beskriver 

som grupparbete och cirkelarbete. Hon anser att dessa är lämpliga arbetssätt som fungerar i 

skolor med kulturell mångfald. Integrering av det multimodala arbetssättet förespråkas av Brianna 

som beskriver att det ger lärarna möjlighet att integrera flera ämnen. Hon menar att genom 

användning av bilder, gester och kroppsspråk kan hon inkludera och stödja elevers 

språkutveckling. Samtidigt kan hon sätta sig in i deras situation och observera var eleverna ligger 

kunskapsmässigt för att ge dem möjligheterna att lyckas.  

Utmaningar med kulturell mångfald 

Alfaskolan 
Resultatet visade på att de utmaningar som uppstår med elevers kulturella mångfald, är något 

samtliga lärare var överens om. Däremot tryckte de på olika områden som de ansåg vara svårast. 

De berättade att en av utmaningarna i skolan är att prata om det svenska samhället. De beskrev 

att elever har andra kunskaper och erfarenheter kring religionsfrihet, homosexualitet och att 

familjer kan se olika ut. Detta resulterar i att eleverna har problem vid undervisningstillfällen där 

ny information skulle läras ut. Amelia berättade om ett undervisningstillfälle som resulterade i att 

elever hade negativa värderingar om ämnet. Hon beskrev att utmaningen i undervisningen var att 

få eleverna att förstå demokratiska värderingar och inte kränka någon beroende på dess kön och 

sexuell läggning:  
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Amelia: Vi pratade om pride och ritade prideflaggan och eleverna tyckte att det var 

äckligt. 

 
Amy beskrev även att utmaningar i skolor med kulturell mångfald utvecklas när det blir för 

många elever med samma kulturell bakgrund. Hon menar att den svenska kulturen kan bli osynlig 

och inte lika självklar, utan istället blir deras egna kultur den självklara.  

Enligt Amy och Ava kan en av orsaken vara att eleverna har olika uppfostran, religiösa aspekter 

eller inställningar till demokratiska värden. Ava berättade att olika beteenden, såsom oönskade 

beteenden utvecklas och kan leda till missförstånd och oftast grundar det sig på att man har olika 

uppfattningar om saker:  

 

Ava: När det gäller uppfattningar gällande olika saker kan det visa sig i olika beteenden 

som eleverna kan utveckla. Dessa beteenden kan vara gentemot barn och vuxna och 

även beteende som inte är önskvärda. 

 
Med detta uttalande menar Ava att missförstånd kan exempelvis handla om vad elever får fira, ha 

på sig, vad de får delta i eller om elever får göra studiebesök till olika heliga platser såsom moské, 

kyrka och synagoga. Vidare uttrycker Ava att det kan skapa ett hinder för eleverna då de kan ha 

svårt att anpassa sig i samhället. Hon beskriver även att det kan bli svårt för eleverna att nå det 

kunskapskrav som tas upp i styrdokumentet som råder i skolan. Istället försöker alla lärare att se 

de olika utmaningarna som något positivt. Amelia uttryckte specifikt att hon försöker göra sitt 

bästa med att utbilda elever om Sverige och dess samhälle, samt att människor måste acceptera 

sina skyldigheter och rättigheter. I resultatet framkom det även att mer eller mindre utvecklade 

språkkunskaper kan vara en utmaning. Anna uttalade att vid tillfällen då varken lärarna eller 

eleverna kan göra sig förstådda blir det svårt att fullfölja undervisningen: 

 

Anna: Elever som har svårt med språket kan ibland få stöd av personal på skolan som 

kan samma språk, eller så tar vi hjälp av våra andra elever som är så hjälpsamma och 

försöker översätta. Däremot finns det tillfällen där vi inte har någon med det språket. 

Och det är vår största utmaning. 

 

Betaskolan 
Samtliga lärare uttrycker att utmaningarna är många på denna skola. Den största utmaningen är 

de språkliga kunskaperna. Flera lärare uttalar att eleverna ligger på olika nivåer både språk- och 

kunskapsmässigt, vilket försvårar undervisningen. Bella lyfter en utmaning om att hon nyligen har 

fått en ny elev som inte har någon skolbakgrund från sitt hemland, vilket innebär att eleven 
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varken kan läsa eller skriva på sitt modersmål. Detta har enligt Bella försvårat inlärningen av det 

nya språket:  

 

Bella: Jag har en elev som har Urdu som modersmål och jag kan inte kommunicera 

med honom. Han kan varken läsa eller skriva då han inte har gått i skola tidigare. Då 

kan jag inte heller översätta med ipad. 

 
Bella berättar även att en stor andel av eleverna är födda i Sverige, men har föräldrar som inte 

talar det svenska språket flytande. Hon beskriver att det skapar ett hinder för eleverna att få stöd 

hemma. Hon uttalar sig även om att andra faktorer kan spela roll och kan resultera i att man drar 

slutsatser om eleven exempelvis hur länge de har bott i Sverige, vilka föräldrar de har och vilken 

socioekonomisk bakgrund de har. Bridget uttrycker att de olika faktorer som Bella tar upp ovan 

kan mildras genom att lärarna införskaffar bakgrundshistorik om eleven för att utveckla 

förståelse. Hon menar att i och med man inte har kunskaper om andra kulturer så blir det svårt 

för lärarna att sätta sig in elevernas traditioner, värderingar och beteende. Därför anser hon att 

man måste vara mottaglig för dessa nya intryck och bettende som ingår i kulturer:  

 

Bridget: Man måste ta reda på fakta och information innan man drar förutfattade 

meningar och slutsatser, då man inte känner till alla kulturer.  

 
En annan utmaning som Betty nämnde var kombinationen av kulturell mångfald och olika 

diagnoser, vilket innebär att elever inte bara har svårigheter med anpassning till det nya samhället, 

utan även andra funktionella hinder.  

 

Betty: Det är en stor utmaning för jag måste anpassa varje undervisning utifrån varje 

elevs behov.  

 
I resultatet framkom det att i Bettys klass finns det elever med både diagnoser och kulturell 

mångfald. Hon beskriver att på grund av dessa kombinationer, är hon tvungen att skapa flera 

anpassningar än hon normalt skulle ha gjort. Vidare fortsätter hon berätta att anpassningarna 

behöver väldigt mycket tid för att skapas på ett så välplanerat och strukturerat sätt. Detta för att 

undvika några hinder i undervisningen. Därmed fick Betty extra tid för att sätta sig in i elevens 

situation för att möta deras behov, enligt henne.  
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Möjligheter med kulturell mångfald 

Alfaskolan 
I resultatet framkom det under kategorin utmaningar att språket vid vissa tillfällen kategoriseras 

som en utmaning, däremot är möjligheterna övervägande. En stor möjlighet på skolan är att 

samtliga lärare har en bred språkkunskap, vilket resulterar i att man har tillgång till stöd och 

tolkning för eleverna. Men möjligheterna finns även bland elever som omedvetet ställer upp och 

stödjer sina klasskamrater vid de olika tillfällen där språkliga svårigheter uppstår. Anna och Amy 

uttryckte att de har elever med varierande språklig nivå i klassrummet, för dem är det lämpligt att 

kombinera språksvaga elever med de som behärskar språket. De menar att metoden är gynnsam 

för elevers kunskapsutveckling för att lära sig och utveckla ett nytt språk. Ava kopplade 

utmaningar till möjligheter och menade att utmaningar kan stärka gruppen, samtidigt som den ger 

förutsättningar att i en elevgrupp med kulturell mångfald ge och ta del av varandras olikheter: 

 

Ava: Bara vi ger oss tiden och sätter oss in i vad varje elev har för bakgrund, vad de har 

för intressen, till vad de har för bagage. Om vi ser till att vi lär oss av varandra så kan 

möjligheterna blir oändliga. För att få en förståelse för varandras olikheter. 

 
Resultatet visade även på att samtliga lärare anser att elever kan lära sig av varandra och dess 

olikheter. Amy uttryckte att elever har möjligheten att diskutera om varandras olikheter genom att 

göra en jämförelse med var de lever nu eller var deras föräldrar kommer ifrån. Amelia ser också 

elevers olikheter som en möjlighet och beskriver att integreringen av flera ämnen i undervisning 

blir mer praktiskt, värdefull och kunskapsrik. Anna nämnde även vikten av att integrera kulturer 

via musik och dans. Hon påstår att elever bildar intresse för varandras kulturer när de sjunger och 

dansar till olika låtar från olika delar av världen. Anna beskriver att undervisningen blir mer 

lärorik och rolig. Under intervjuerna framkom det även att Anna, Amy och Ava föredrog att 

arbeta med par- och grupparbeten, då de ser möjligheter med det. Större andel av lärarna 

föredrog att arbeta med par- och grupparbeten för att inkludera de språksvaga eleverna men även 

skapa starka relationer dem emellan:  

 

Anna: När jag tänker på hur jag ska para ihop elever väljer jag oftast en som inte kan så 

mycket svenska, tillsammans med en som talar samma språk. Klasskamraten kan 

översätta och samtidigt förklara det på svenska också. Vilket jag tycker är väldigt 

lärorikt. Och jag har märkt att eleverna uppskattar det också, väldigt mycket. 
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Anna menade att pararbeten gav eleverna de bästa förutsättningarna och möjligheterna för att 

både få stöd språkligt och utvecklingsmässigt. Anna, Amy och Ava menade att eleverna kände sig 

bekväma och tog uppgifterna seriöst vid stöd av en klasskamrat.  

 

Betaskolan 
Samtliga lärare uttrycker att elevers språkliga nivåer är varierande. Därmed anser Betty att 

möjligheten att ha elever som resurser för klasskamrater där de kan översätta ord och texter på 

både svenska och deras egna språk, är en god förutsättning för att stödja alla elevers lärande. Bella 

nämner att elever som resurser möjliggör att de språksvaga eleverna lär sig det svenska språket 

mycket snabbare och kommer lättare in i klassen. Brianna uttrycker att möjligheter med kulturell 

mångfald i ett klassrum skapar ett socialt sammanhang där elevernas relationer är mer 

sammansvetsade:  

 

Brianna: Jättemånga möjligheter, jag märker att de lär sig mycket av varandra. Det är väl 

något som vi har här på våran skola och det är att vi har elever från olika kulturer och 

då känner de igen sig mycket i varandra. 

 
Bella och Bridget beskriver att undervisningen blir rikare genom att ta del av elevernas olika 

bakgrunder. Eleverna får möjligheten att berätta om sina kulturer, traditioner och upplevelser. 

Eleverna eller de vuxna kan få läsa berättelser och sagor från olika länder och olika kulturer. 

Detta leder till att klassen öppnas upp för nya perspektiv där diskussioner om olika samhällen 

och religioner utvecklas. Även Brianna specificerar att samhörigheten som skapas får eleverna att 

känna en gemenskapen till varandra. Vidare uttrycker hon att eleverna har lättare att skapa 

relationer, de bjuder på sig själva samt är respektfulla mot varandra.  
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Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att koppla våra resultat till vår teoretiska utgångspunkt. Samtidigt 

kommer vi att sätta resultatet i relation till den presenterade tidigare forskningen. Vi kommer i 

underrubrikerna att sammanfatta skolornas arbetssätt med kulturell mångfald, utmaningar med 

kulturell mångfald och möjligheter med kulturell mångfald.  

Arbetssätt med kulturell mångfald 
Utifrån resultatet ser vi att samtliga lärare var eniga om de olika förutsättningarna som togs upp. 

Alla uppfattade språk och kommunikationssätt som det centrala för sina arbetssätt. Lärarnas 

uttalande går i linje med Lahdenperä och Lorentz (2010, s.30-31) forskningsresultat om att 

kommunikation är något värdefullt. Detta skulle gynna relationerna med föräldrar, skolan och 

eleverna. Vidare uttrycker alla lärare att en stor egenskap med mångkulturella skolor är att den 

kulturella mångfalden innebär flertalet språkkunskaper som är gynnsam vid språkinlärning. Elever 

som inte besitter svenska språket kan få språkstöd från elever som självmant hjälper till att tolka 

och agera som en sorts resurs. Skolorna arbetar med elevers modersmål vid 

undervisningssituationer där de svåra orden och begreppen översätts till elevers språk. Resultatet 

visade att flertalet lärare arbetade med att översätta svåra ord via Google Translate, och med stöd 

av lärare och klasskamrater som talar samma språk. Det resulterar i att eleverna tar till sig de nya 

svenska orden, kan göra en jämförelse med sina förkunskaper och samtidigt utöka sitt ordförråd. 

Resultatet ovan går i linje med Alismails (2016) uttryck om att elever lär sig förstå språk- och 

kulturskillnader vid integrering i de mångkulturella klassrummen. Enligt Alismail bör lärare till en 

början skapa förståelse för uttrycket mångkulturellt klassrum, för att kunna utifrån förståelsen ge 

alla elever en likvärdig utbildning och utforma sin undervisning utifrån elevernas kunskapsnivå.  

 
En annan förutsättning för att underlätta lärandet, som tre lärare uttalade sig om var par- och 

grupparbeten. För lärarna handlar det om att organisera arbetsgrupper där man placerar de elever 

som talar samma språk i samma arbetsgrupp. Eleverna kan då stödja varandra vid tolkning och 

lätta översättningar. Detta menade lärarna var en gynnsam arbetssätt. I Grönings (2006, s. 24) 

avhandling visade resultatet på att elever som har svårare med språket kan få stöd av elever som 

är mer kunniga genom att arbeta i små grupper, utan lärarens ledning. Detta visade på att eleverna 

tar de språkliga frågorna mer seriöst och utvecklar en sort relation där de samarbetar och stöttar 

varandra för att komma vidare till lösningen. Både lärarnas och Inger Grönings uttalande är även 
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i linje med det sociokulturella perspektivet som grundar sig på samspel genom språk. Med språk 

innebär det att kommunikationen och relationen mellan, direkt eller indirekt med andra individer 

är grunden till utveckling, vilket även kallas för appropriering. (Säljö, 2017, s. 253). Appropriering 

grundar sig på hur människor tar till sig nya kunskaper. Eleverna som drog nytta av kamratstödet 

utvecklades snabbare, då de var med i undervisningen och byggde på sin kunskap. Vygotskij 

påstår att kunskap finns inom varje människa och den utvecklas när vi samspelar med varandra 

och kommunicerar i olika situationer. Han beskriver att språket är ett ultimat redskap som berikar 

individen genom teckensystem. Det skapar möjlighet till att uttrycka oss samt vägleda oss i 

omvärlden (Säljö 2017, s. 259).  

 

I resultatet framkom det även att i skolor med kulturell mångfald, är det viktigt att man utgår 

ifrån varje enskild elev och dennes kunskapsnivå. Samtliga lärare förespråkar bildstöd som något 

viktigt då undervisningen och språket tydliggörs, samt att man når varje elev. Flera lärare 

beskriver att ett nytt språk och dess begrepp kan försvåra inlärningen för elever, då i vissa fall är 

informationen inte är så självklar. I och med det ska lärare använda bildstöd för att kunna 

kommunicera och förtydliga de olika svårigheterna som uppstår i undervisningen för eleverna. 

Detta stödjs även av Säljö som beskriver att i sociala sammanhang tar människor stöd av bilder 

för att lättare kunna diskutera om ämnet och skapa en förståelse, samt utveckla sina kognitiva 

förmågor (Säljö, 2017, s. 253-256).  

 

Samtliga lärare beskrev att man skall bemöta elever utifrån deras utgångspunkt för att skapa 

möjligheter för deras utveckling. För att möjliggöra bättre bemötande uttryckte lärarna, Bridget 

och Brianna från Betaskolan att man kan blanda olika lärstilar som: se, känna, uppleva, prova, 

diskutera för att nå fram till alla elever. Detta tar även Lahdenperä & Lorentz upp i sin forskning 

där de beskriver att läraren ska variera sin undervisning genom de olika lärstilarna. På detta sätt 

kan man bryta normen och arbeta mot fördomar, samtidigt som läraren utgår från elevgruppens 

nivå och mångfald. När lärarna bemöter de fördomar och konflikter som finns mellan grupperna 

så skapas gemenskap och öppnar upp för ett lärande miljö, ”Skolan är en plats där kulturella 

konflikter måste konfronteras genom omprövning av idéer, föreställningar och uppfattningar.” 

(Lahdenperä & Lorentz, 2010, s. 35). 
 

Sammanfattningsvis beskrev samtliga lärare att det multimodala arbetssättet och integrering av 

olika verktyg såsom, interaktionstavlor, böcker, bilder och filmer är viktiga förutsättningar för att 

stödja elevernas lärande. För att kunna inkludera alla elever tog lärarna stöd av 

översättningsprogram, modersmålslärare, studiehandledning samt andra vuxna och elever på 
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skolan. Säljö uttrycker även att man inte får bortse från individens kroppsspråk och menade att 

man kommunicerar även via ögonen, miner och gester. Därmed är vi människor multimodala 

teckenskapare, då vi kontinuerligt utvecklas via nya metoder och uttryckssätt (Säljö, 2017, s. 257). 

Utmaningar med kulturellt mångfald 
En stor utmaning som kan uppstå i skolorna är att det talade språket inte förstås och att det inte 

finns någon vuxen eller elev med just de språkkunskaperna. Flera lärare upplever att de vid vissa 

tillfällen inte räckte till och kunde inte heller ta stöd av någon annan vuxen eller elev, för att 

kompensera det främmande språket. En orsak som gjorde att det blev ännu svårare var att 

eleverna inte såg den svenska kulturen som en självklarhet. Bella och Amy uttryckte att det kunde 

bidra till att elever och deras föräldrar inte assimilerats in i samhället. Enligt flera lärare kunde 

detta försvåra deras arbete då mängden olikheter är för bred. Dilemmat är att områden där 

kulturell mångfald är stor, drar oftast till sig individer som delar samma kulturarv och språk. 

Innehållet i uttalandena ovan från de olika lärare behandlas även av Cummins. Han menar att det 

finns stora utmaningar i skolan, speciellt när man ska undervisa i en skola för alla. Enligt honom 

möter lärare i dagens skola andra krav och utmaningar än tidigare. Han menar att i dagens skola 

bör lärare även ha kompetensen att hantera de socio-emotionella behov som finns hos de elever 

och föräldrar som är nya i Sverige. Däremot uttrycker han att det inte finns tillräckligt många 

kunniga lärare i något land som kan hantera dessa behov och utmaningar. För att kunna hantera 

dessa behov menar Cummin att lärare bör effektivisera undervisningarna genom att stötta elever i 

deras integrering i samhället och klassrumsmiljön. Han påstår att det finns ett samband mellan 

effektivisering av undervisningar och positiva mänskliga relationer och de är väsentliga för elevers 

framgång och motivation. Cummins uttryck går i linje med James Paul Gees (1999, s. 360) 

påstående om att elever känner sig mer motiverade när de kan identifiera sig med miljön, speciellt 

när deras erfarenheter värderas och deras identiteter bekräftas.  

 

Amelia som uttryckte att det uppstod negativa tankar och värderingar kring exempelvis 

homosexuallitet i samhället går i linje med en av Runfors studier (2003, s. 121, 124), där hon 

presenterade några liknade situationer där lärare diskuterar om att kultur kan vara något 

komplicerat. Lärarna menade att emellanåt kan de ställas inför situationer där exempelvis 

föräldrar inte ville integrera sina barn i olika klassaktiviter som utflykter, klassfester och 

traditioner. Däremot ville föräldrarna att lärarna ska respektera deras kulturella bakgrund. 

Runfors (ibid., s. 130) kallar detta för ett retoriskt glapp. Begreppet innebär att det utvecklas ett 

glapp mellan läroplanens tolkning av kultur och föräldrarnas tolkning av kultur. Vidare beskrev 
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flera lärare att detta även påverkar relationerna med föräldrar då det gäller att förklara det svenska 

samhällets värdegrund även för dem. Lärarna beskrev att det är en utmaning som de möter varje 

dag. De nämnde vidare att man får arbeta och tydliggöra att i Sverige har vi religionsfrihet och ett 

demokratiskt samhälle. Vi visar respekt för alla människor oavsett hudfärg, kön och 

trosuppfattning. De demokratiska värdena ska läras ut via värdegrundsarbete till eleverna. Detta 

är även något som står i skolans styrdokument. “Skolan ska i samarbete med hemmen fra ̈mja 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarska ̈nnande 

individer och medborgare” (Lgr 11, rev, 2018, s. 7). Enligt styrdokument ska skolan samarbeta 

med hemmet för att eleverna ska utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Men för att 

kunna bemöta eleverna och föräldrarna så gäller det att ha Bridgets, Briannas och Avas 

inställning, vilket handlar om att läraren ska skapa förståelse för de olika kulturerna och sätta sig 

in i deras situation för att kunna föra dialog både med eleverna och hemmet. Precis som 

Lahdenperä och Lorentz (2010, s. 32) uttrycker är det lärarna som ska lära ut värderingar för att 

inte tillåta diskriminering och rasism på skolan. Därför har vi som lärare ett viktigt uppdrag att 

lära ut demokratiska värderingar för att minimera kränkningar och andra fördomar, så att 

eleverna blir goda framtida samhällsmedborgare. 

 

Avslutningsvis uttrycker flera lärare från Betaskolan att planeringen av undervisning är en 

utmaning, då många behov skall tillfredsställas. Betty uttryckte att det är en utmaning att planera 

vid tillfällen där behoven är för många. I resultatet framkom det att eleverna som har en 

kombination av en eller flera diagnoser och en annan kultur, försvårar planeringen ytterligare. I 

Bettys fall måste hon skapa fler olika lektionsplaneringar för en och samma undervisning. 

Effekten blir att hon lägger mer tid åt lektionsplanering än vad andra kollegor gör för att kunna 

inkludera alla elever i undervisningen. Detta innebär att genom inkludering så utvecklas eleverna 

när de interagerar med andra elever. Vid inkludering sker samspel med andra. Detta går i linje 

med vad det sociokulturella perspektivet ger uttryck för, nämligen att lärandet sker i samspel med 

andra och inte individuellt (Säljö, 2017, s. 253). 

Möjligheter med kulturellt mångfald  
Även om utmaningarna är många ser samtliga lärare flera möjligheter med kulturell mångfald.  

Alla lärare uttrycker att mångfalden berikar undervisningen genom att den blir innehållsrikare och 

att man kan diskutera, jämföra och dela med sig av sina egen kulturella erfarenhet och länder. 

Eleverna kan skapa hållbara relationer samtidigt som de stödjer varandra under skolgången. 

Lahdenperä och Lorentz (2010, s.36) nämner att kulturmöten påverkar relationen och samspelet 
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mellan lärare och elev positivt. De menar att olikheterna gynnar utvecklingen inom den 

interkulturella pedagogiken. I styrdokumentet står det att utifrån social gemenskap främjas 

människans identitetsutveckling, därmed är den en viktig hörnsten (Lgr 11, rev 2018, s. 157). 

Även Alsubaie (2015) uttryckte att relationer mellan lärare och elever är viktiga då de skapar 

positiva känslor och trivsel, samtidigt som eleverna stimuleras till och bevara studiemotivationen. 

 

I resultatet framkom det även att möjligheterna på skolorna med kulturell mångfald beskrivs som 

oändliga. En lärare från Alfaskolan beskrev att utmaningar kan stärka dem genom att man lär sig 

av varandras olikheter. Det handlar om att man tar sig tid och sätter sig in i varandras 

bakgrunder. I Lahdenperä och Lorentz (2010, s. 36) resultat framkom det att den interkulturella 

pedagogiken sker i undervisningen först när en lärare bildar förståelse för faktorer som kulturell 

mångfald och vad det innebär. Men även i linje med deras uttryck om att lärare måste känna till 

faktorer som elevernas etniska bakgrund. En annan möjlighet är att elever lär sig det svenska 

språket mycket snabbare då de inkluderas i klassen genom att de känner en sorts samhörighet 

med andra elever redan från start. Enligt Bella kan detta bero på att elever inte ser kulturell 

mångfald som ett hinder, då alla har utländsk påbrå. Därmed menar hon att inget känner sig 

utanför. En slutsats vi drar utifrån vårt resultat är att elever känner större samhörighet i sin 

“utländska klass” än i samhället i stort. Detta kan bero på att alla har olika bakgrunder och då 

accepterar de varandra mycket mer än vad de hade gjort annars.  

 

Sammanfattningsvis var samtliga lärare eniga om att en av de största möjligheterna var att flera 

elever och vuxna behärskar olika språk som gynnar elevers skolgång och undervisning. Detta 

grundar vi  på Vygotskijs uttalande om att språket är en central del för kunskapsutvecklingen i 

skolrelaterade ämnen. Flertalet lärare från skolorna uttryckte att i olika 

undervisningssammanhang hjälpte klasskamrater varandra med att tolka ord och korta texter för 

att stödja varandra och vägledas framåt. Denna möjlighet berikar även klassrumsmiljön som får 

ett annat socialt sammanhang då kamraterna hjälps åt, klassrumsmiljön blir mer sammansvetsad. 

Vygotskij påstår att en mindre erfaren elev är beroende av stödet den får från den mer 

kompetenta. Den mer kompetenta eleven möjliggör den svagas utveckling genom att visa och 

tydliggöra dennes omvärld (Säljö, 2017, s. 253-256). Men däremot menar Vygotskij att den 

kompetenta läraren är nyckeln till att det mindre erfarna barnet utvecklar förståelse för all 

kunskap som presenteras i skolan (ibid., s. 253-256).  
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Konklusion 

Vår studie har hjälpt oss att se vilka förutsättningar de två skolor har när det gäller kulturell 

mångfald och stöd för alla elevers lärande. På skolorna fokuserar lärarna på att vara 

språkutvecklande i alla situationer som uppstår i verksamheten. Vi anser att de lärare som är 

språkkunniga och kan flera språk, har en fördel i klassrum med kulturell mångfald. Det handlar 

inte bara om att lärarna kan flera språk, utan att deras kunskaper bidrar till att stödja flera elever 

och hjälpa dem i undervisningen. Vi kan även uttrycka oss om att man ska vara öppen för ny 

kunskap och inkludering gällande kulturell mångfald. Efter studien kan vi konstatera att mycket 

handlar om lärarens kompetens och viljan att värdesätta de olika förutsättningarna som finns i 

skolan för att nå alla elever. 

 
Resultatet visar att lärare i första hand vänder utmaningar med kulturella mångfald till 

möjligheter. Enligt oss visar detta på en kompetens som dessa lärare besitter. Genom att 

inkludera elevernas kulturella mångfald och ämnen har de givit elever möjligheten att utvecklas 

kunskapsmässigt och samtidigt skapa en sammansvetsad klassmiljö. Vi anser att de arbetssätt som 

lärarna väljer att vidta ökar elevernas förståelse så att de ska nå kunskapskraven. Vi fick intryck av 

att lärarna vill synliggöra elevers olikheter lika mycket som deras likheter. Detta anser vi är väldigt 

värdefullt. Däremot framkom det inte tydligt i resultatet att lärarna uppmuntrar elever att 

ifrågasätta olikheterna, för att lära sig att respektera och acceptera dem. Vi anser att om lärare 

arbetar med sådana förhållningssätt kan det bidra till lärorika kulturmöten. Vi anser även att lärare 

behöver reflektera över sina synsätt och värderingar för att utveckla förståelse för varandra och 

andras sätt att agera. Lärare har ansvar att bemöta elever där de befinner sig. Att ha tolerans och 

våga skapa kulturmöten där man delar med sig av sina olikheter, oavsett etnicitet eller 

trosuppfattning, bidrar till förståelse av demokratiska värderingar samt en positiv känsla som 

berikar elevernas självkänsla.  

 

Under studiens gång blev vi konfunderade över elevers acceptans gällande andras kulturella 

mångfald, men att de samtidigt har svårigheter att acceptera exempelvis homosexualitet. Utifrån 

vårt resultat och lärarnas respons kan vi se indikationer på att elever påverkas av sina föräldrar 

som har en stark religiös tro, men även vilken uppfostran de har. Detta gör att både deltagandet i 

aktiviteter och assimileringen i samhället försvåras. Detta är något vi även ser i vårt arbete som 

lärare och håller med resultatet och lärarna. Vi kan även dra slutsatsen att vårt arbete är viktigt 
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och därför ska vi förse eleverna med de demokratiska värderingar i syfte till att förebygga 

fördomar.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att studien är av stor relevans för oss, eftersom vi redan är verksamma 

lärare på skolor med bred kulturell mångfald. Vi vill väcka uppmärksamheten kring ämnet och 

visa på hur viktigt det är att skolor med kulturell mångfald får det stöd de behöver. För framtida 

forskning vill vi föreslå att man undersöker hur lärare arbetar med kulturell mångfald i 

mellanstadiet till skillnad från lågstadiet som den här studien fokuserar på. För att skapa ett mer 

omfattande arbete skulle man kunna inkludera observationer mellan lärare och eleverna som en 

kvalitativ forskningsmetod.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
Vi kommer under intervjun utgå från 9 frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilka språk talar du? 

3. Vad har du för akademisk utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

5. Använder du andra språk i din undervisning?  

6. Vilka utmaningar upplever du att du möter i din undervisning med elevernas kulturella 

mångfald? 

7. Vilka mo ̈jligheter upplever du att du möter i din undervisning med elevernas kulturella 

mångfald? 

8. Hur planerar du din undervisning med hänvisning till den kulturella mångfald du har i 

klassrummet? 

9. Vilka arbetssätt uppfattar du som bäst lämpade i din undervisning? 

 


