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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att belysa hur pedagoger arbetar för att skapa ett interkulturellt 

klassrum. Genom att undersöka hur pedagoger vid två olika grundskolor arbetade utifrån ett 

interkulturellt perspektiv samt även undersöka pedagogernas uppfattningar om ett interkulturellt 

perspektiv, uppfylldes syftet. Det teoretiska perspektiv vi använde oss av i vår uppsats var ett 

interkulturellt perspektiv. Utifrån det interkulturella perspektivet undersökte vi hur pedagogerna 

arbetade med och uppfattade begrepp som kultur, språk, mångkultur och identitet. Metoderna 

som användes i uppsatsen var observation och intervju.  

Resultatet visade att det interkulturella klassrummet skapas främst genom att pedagogerna 

uppmärksammar och arbetar med elevernas språk och kulturer. Resultatet visar även att 

pedagogerna innehar en medvetenhet om det interkulturella perspektivet och de begrepp 

perspektivet består av. Genom att bejaka och bekräfta elevernas kulturella bakgrunder stärks 

samtidigt deras identitetsutveckling och självkänsla. Ett interkulturellt perspektiv på lärande 

förutsätter en medvetenhet hos pedagogerna om varför och hur de skall arbeta interkulturellt.  

Om pedagogerna innehar en medvetenhet om vikten av det interkulturella perspektivet och dess 

begrepp speglas det i sin tur i deras arbetssätt.  

 

 

 

Nyckelord: kultur, identitet, språk, interkultur, observation, intervju  
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Inledning 

Dagens samhälle kan beskrivas som en mosaik av olika språk, religioner, etniciteter, kulturer, kön 

och sociala klasser. Alltsedan 1950-talet har det skett en ökad invandring av människor till Sverige 

och andelen medborgare med utländsk bakgrund ökar ständigt vilket gör att det i skolan idag 

finns barn från flertalet olika länder och med olika kulturer representerade. Därför anser vi 

författare att interkultur är ett viktigt ämne att utforska och undersöka. Intresset för att välja 

ämnet interkulturell pedagogik har funnits hos båda författarna sedan länge. Vi har i skolans värld 

mött barn som kommer från olika kulturer och olika delar av världen och sett vilken betydelse en 

gemenskap och en samhörighet har för alla elever oavsett bakgrund. Därför kändes valet av ämne 

till uppsatsen väldigt klart för oss när det i höstas blev dags att påbörja vårt examensarbete. I 

uppsatsen har vi delat upp arbetet mellan oss genom att ansvara för varsin insamling av empiri 

genom metoderna observation och intervju. Theresia har haft ansvaret för observationsdelen, 

medan Félicité har ansvarat för intervjudelen. 

Skrivandet av denna uppsats har varit en omvälvande resa för oss båda och nu är vi äntligen 

framme vid resans slut. Vi vill härmed ge det varmaste tack till vår handledare Katarina 

Gustafson som handlett oss genom hela skapandet av uppsatsen. Tack för din hjälp och ditt stöd 

från början fram tills det färdiga resultatet. Vi vill även tacka de skolor och pedagoger som ställde 

upp för insamlingen av vår empiri. Ett tack vill vi även ge till våra familjer och vänner som har 

stöttat och uppmuntrat oss under resans gång. 
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Bakgrund 

I samband med att Sverige har blivit ett mångkulturellt land, har det ställts nya krav på den 

svenska skolan. Begreppet interkulturell undervisning har introducerats, och nya krav har ställts 

på undervisningen i skolan. En interkulturell undervisning innebär ett medel för att föra samman 

och uppmärksamma olika kulturer, länder och minoriteter i skolan, och skapa en samhörighet 

och förståelse för varandra (Lahdenperä, 2004a, s. 11).  

Inom forskningen kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen 

mångkulturell och interkulturell. Dessa begrepp definieras även var för sig i den forskning som 

utgör grunden för vår uppsats. Mångkultur definieras som personer med olika kulturella 

bakgrunder som existerar sida vid sida (Andersson, 1999, s.35; Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 16). 

Interkulturell innebär att personerna som finns i ett mångkulturellt sammanhang agerar 

tillsammans. I en interkulturell undervisning ligger fokus på en undervisning som ger kunskaper, 

färdigheter och attityder hos varje deltagare, och utvecklar en mer positiv inställning till andra 

kulturer. Detta för att kunna interagera med andra människors och därmed utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot egna fördomar om den andra (Andersson, 1999, s.38).  

Första gången dessa begrepp uppmärksammades i ett pedagogiskt sammanhang var år 1974 då 

Unesco (Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) fastställde en 

rekommendation för utbildning i medlemsländerna. Denna rekommendation handlade om 

utbildning för internationell förståelse. En punkt i denna rekommendation handlade om att 

medlemsländerna bör främja studiet av olika kulturer och deras ömsesidiga respekt och förståelse 

för varandra, samt deras ömsesidiga inflytande mellan dem (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.14). 

Ett dilemma för verksamma lärare i skolan är att anpassa undervisningen och lärandemiljön så 

att alla elever känner sig delaktiga och erkända. Skolan av idag är uppbyggd efter svenska normer 

och värderingar. Dessa normer framstår som det rätta sättet att vara. Normerna och 

värderingarna syns i lagar och styrdokument. Det är viktigt att som lärare kunna utforma sin 

verksamhet i skolan till en mångkulturell värld som förenar både svenska normer och värderingar 

med normer och värderingar ifrån den mångfald som finns i klassen (Lahdenperä, 2004b, s.28). 

Denna studies relevans styrks utifrån detta citat ur läroplanen för grundskolans tidigare år, 

LGR 11. Vid studier i LGR 11 finner vi under rubriken ”kunskaper” att:  

 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i 
möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, 
kultur, språk, religion och historia (Skolverket, 2012, s.14). 
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 Detta citat kan kopplas till den interkulturella undervisningens relevans för skolan och skolans 

elever. En interkulturell undervisning syftar till att skapa en gränsöverskridande interaktion och 

en ömsesidighet för varandra samt en tolerans för varandras kulturer. Den interkulturella 

undervisningen syftar också till att skapa en social rättvisa i samhället. Genom att arbeta 

interkulturellt i undervisningen kan läraren i skolan skapa förutsättningar för eleverna att få en 

vidare förståelse för varandra och varandras kulturer och liv (Lahdenperä, 2004a, s. 15). 
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

 I vår studie har vi samlat in empiri som handlar om hur pedagoger vid två olika skolor i Sverige 

arbetar interkulturellt. I detta kapitel avser vi göra en presentation av en del av den forskning som 

finns inom det interkulturella området. Vi har valt att redovisa den forskning som framkommit 

under olika teman. Dessa teman behandlar hur skolan har förändrats under 1900-talet och hur 

lärarens roll i skolan har förändrats i samband med detta. Under detta avsnitt presenterar vi även 

kort de forskare som vi funnit centrala inom fältet. 

 

En skola i förändring 

Det svenska samhället och den svenska skolan har gått från att vara monokulturellt till att bli 

multikulturellt (Lahdenperä, 2010, s.15). Pirjo Lahdenperä är professor vid Mälardalens högskola 

i Västerås. Hon är en välkänd forskare inom interkultur och mångfald. Lahdenperä (2010) menar 

att skolan har gått från att vara en monokulturell mötesplats till att bli en interkulturell 

mötesplats, en plats där människor från olika kulturer och bakgrunder möts och samverkar 

dagligen (Lahdenperä, 2010, s.15, 16). Norberg (2000) menar att Sverige blivit ett mångkulturellt 

samhälle de senaste årtionden (Norberg, 2000, s. 512). Det nya samhället och dess nya individer 

har inneburit en förändring av skolan och skolans arbetssätt. Begrepp som kulturmöten, 

kulturkrockar, integration och internationalisering har uppstått. Efter dessa förändringar har 

Sverige setts som ett mångkulturellt land med stor mångfald (a.a., s.512).  

Lunneblad (2006) beskriver också denna förändring i den svenska skolan. Johannes Lunneblad 

är fil. dr. vid Göteborgs universitet och har bedrivit mycket forskning inom det interkulturella 

fältet. Lunneblad redogör för att Sverige gått från ett kulturellt homogent till ett kulturellt 

heterogent samhälle, och menar att samhällets utveckling de senaste decennierna har 

karakteriserats av internationalisering och globalisering (Lunneblad, 2006, s.9). 

 

Läraryrket på en mångkulturell skola 

I takt med att mångfalden i Sverige har ökat, krävs det också nya pedagogiska strategier för 

verksam personal i skolan. Hans Lorentz är fil. dr. i pedagogik vid Lunds universitet. Lorentz 

(2007) menar att lärarens roll i skolan har förändrats i takt med ökningen av mångfalden 

(Lorentz, 2007, s. 187). Lärare av idag är inte längre enbart förmedlare av kunskap utan de bör 

även, enligt Lorentz, ha en uppfattning om att lärande sker i processer och i samspel med andra. 
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För att kunna förmedla detta till sina elever menar Lorentz att lärarna behöver använda sig av en 

pedagogik som är interkulturell (Lorentz, 2007, s.187).  

Även Eklund (2003) skriver om den förändrade rollen läraren fått i och med den ökade 

mångfalden. Eklund beskriver hur lärarens ändrade roll innebär att en medvetenhet och en 

kunskap behövs för att kunna agera interkulturellt i skolan (Eklund, 2003, s. 33, 34). Detta 

stämmer även överens med Bergstedts (2008) beskrivning av den förändrade lärarrollen. Bosse 

Bergstedt är professor i pedagogik vid Lunds universitet. Bergstedt betonar att de nya, 

mångkulturella lärandemiljöerna kräver förändrade kompetenser hos lärarna. Bergstedt menar att 

genom utbildning måste lärare tillägna sig strategier och metoder för att arbeta interkulturellt 

(Bergstedt, 2008, s. 14). Även Norberg (2000) understryker att lärarens roll i en mångkulturell 

skola är mycket väsentlig för elevernas utveckling och bildning. Läraren i dagens skola måste vara 

medveten om de förändringar som skett i skolverksamheterna, då det blivit en skola med elever 

från världens olika hörn (Norberg, 2000, s.516).   

Tarja Kröger är en finsk forskare som också har forskat inom interkulturella forskningsfältet. I 

en artikel redogör hon för en fallstudie som hon genomfört, där etniskt finska studenter, 

utbytesstudenter och en grupp av invandrarstudenter från Burma deltog i en fallstudie om 

betydelsen av användningen av kulturella artefakter för att främja en interkulturell 

kommunikation. Resultatet av denna studie betonar tre olika aspekter som ryms inom den 

interkulturella kompetensen; kognitiv, affektiv och interaktiv aspekt. Med kognitiv aspekt menar 

Kröger (2012) kunskaper om andra, deras beteende, kultur och historia. Med affektiv aspekt 

innebär det att aktörer i en mångkulturell kontext accepterar, respekterar och uppskattar 

varandra. Den interaktiva aspekten innebär att aktörerna i en mångkulturell kontext interagerar med 

varandra (Kröger, 2012, s.7). 

Kröger menar även att det är viktigt att inte bara konstatera kulturella skillnader mellan 

människor, utan för att få ett interkulturellt förhållningssätt måste man gå djupare och jämföra 

och uppmärksamma de skillnader som finns. Skillnader mellan olika kulturer bör inte enbart 

göras mellan olika individer utan bör även ses utifrån ett samhällsperspektiv (a.a.).  

Kulturmöten i skolan 

Forskning om skolan visar att en interkulturell pedagogik är nödvändig. Lahdenperä (1997) 

belyser en problematik som handlar om den negativa bild som skolpersonal målar upp när de 

talar om invandrarbarn och deras hemmiljöer. Föräldrar i Lahdenperäs studie presenteras enligt 

skolpersonalen som bristfälliga, inkompetenta och elaka. Problematiken handlar ofta om att 

invandrarföräldrarna inte förstår sig på svenska samhället, vilket innebär problem för deras barns 

skolgång. Detta leder i sin tur till att barn med invandrarbakgrund görs till barn med speciella 

behov. Utifrån detta perspektiv blir lärarens uppgift att kompensera det som eleverna inte får 

hemifrån (Lahdenperä, 1997, s. 158). Parszyk (1999) beskriver i sin avhandling hur elever ifrån 

andra länder än Sverige känner sig kategoriserade som invandrare, skilda ifrån andra grupper av 
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människor i Sverige (Parszyk, 1999, s. 61). Även Runfors (2003) talar om den kategorisering som 

ofta sker av människor med annan bakgrund än svensk. Hon talar även om hur den dominerande 

kulturen i samhället blir till en måttstock för vad som är bra respektive mindre bra, gällande 

beteende, handlingar etcetera. Den dominerande kulturen blir den eftersträvansvärda kulturen 

och Runfors menar att om man som människa inte tillhör denna kultur blir man klassificerad som 

”de andra” (Runfors, 2003, s.32). Detta stämmer även överens med Borgströms (1998) 

forskningsresultat. Borgström skriver i sin avhandling om hur de spansktalande ungdomarna i 

studien känner sig kategoriserade som ”de andra”, som en grupp som inte tillhör det svenska 

samhället (Borgström, 1998, s. 188). Lunneblad (2006) beskriver också denna sida av den svenska 

skolan. Lunneblad menar att det svenska utbildningssystemet är monokulturellt och utgår ifrån en 

svensk ideologi. Den svenska ideologin är ofta en outtalad ram i skolan, som lärare och elever går 

efter. Detta menar Lunneblad bidrar till att skapa kategoriseringarna av ”vi och de andra” 

(Lunneblad, 2006, s. 27). I ljuset av de ovan presenterade studierna avser vi behandla vårt syfte 

och våra frågeställningar.  

  

Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik avser vi presentera det teoretiska perspektiv vi använt oss av i vår studie. För 

att kunna behandla det syfte och frågeställningar som studien vilar på har vi använt oss av ett 

interkulturellt perspektiv. I följande avsnitt avser vi presentera det interkulturella perspektivet 

djupare. I det interkulturella perspektivet ingår flera relevanta begrepp som är centrala och som vi 

använt oss av för att analysera vår empiri. Dessa begrepp är mångkultur, kultur och etnicitet, 

identitet och språk.  

 

Ett interkulturellt perspektiv  

Flera forskare inom det interkulturella perspektivet har definierat begreppet interkultur. Enligt 

Lahdenperä (2004) samt Lorentz (2007) innebär interkultur ett begrepp som innefattar 

kulturmöten mellan människor. Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion 

mellan människor från olika kulturer samt en ömsesidighet för varandra (Lahdenperä, 2004, s.15; 

Lorentz, 2007, s. 98). Eklund (2003) menar att interkulturell pedagogik är en ständigt pågående 

process som syftar till att övervinna och överbygga kulturella barriärer. Eklund menar också att 

för att kunna skapa en bra interkulturell miljö, krävs det att alla lärare samverkar och använder sig 

av en helhetssyn på eleverna i skolan (Eklund, 2003, s. 338). Även Lunneblad (2006) har 

definierat vad interkultur är.  Lunneblad menar att interkulturellt lärande sker genom interaktion 

och möten mellan individer från olika kulturella och etniska bakgrunder. Det innehåll som bör 

finnas i skolan för att kunna tala om ett användande av interkulturell pedagogik är enligt 
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Lunneblad undervisningssituationer som behandlar attityder, fördomar, likheter, exkludering, 

jämlikhet etcetera (Lunneblad, 2006, s. 25). 

Lorentz & Bergstedt (2006) har lyft den normativa sidan med interkulturell pedagogik. 

Lorentz & Bergstedt beskriver den interkulturella pedagogiken som en pedagogik som hos vissa 

människor kan uppfattas som ett hot mot den svenska undervisningen och den svenska kulturen. 

(Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 30). Den svenska skolan är uppbyggd på svenska normer och 

värderingar, och detta menar Lorentz & Bergstedt kan sitta kvar i tankesättet på vissa skolor. 

Författarna menar även att interkulturell pedagogik är till för ”de andra”, exempelvis skolor som 

ligger i mångkulturella områden. Detta står i motsats till vad den interkulturella pedagogiken 

handlar om, då interkulturell pedagogik skall innefatta alla elever oavsett bakgrund (a.a., s. 31). 

Det interkulturella perspektivet finns även benämnt i det internationella forskningsfältet. 

Banks (2006) är en amerikansk forskare som studerat det interkulturella perspektivet. Han skiljer 

mellan begreppen multicultural education och intercultural education. Multicultural education är ett 

begrepp som beskriver undervisning om olika kulturer i skolan. Banks menar att multicultural 

education är vanligt utanför Europa; i USA, Australien, Storbritannien och Kanada. I motsats till 

detta menar Banks att intercultural education beskriver som ett samspel mellan de olika kulturer 

som finns i skolans verksamhet. Banks menar att intercultural education är ett arbetssätt som är 

vanligt i Europa och Skandinavien. Utanför Europa används ofta istället multicultural education 

(Banks, 2006, s. 69). Forskningen visar däremot att det interkulturella perspektivet finns 

representerat även utanför Europa. Perry & Southwell (2011) vilka är två australiensiska forskare. 

De talar om intercultural understanding, vilket innebär en förståelse både för sin egen men också för 

andras kulturer. Intercultural understanding innebär att likheter och skillnader kulturerna emellan 

skall tas upp och belysas för att få en ökad förståelse för varandra. Författarna belyser också 

vikten av en ömsesidig respekt för varandra och vikten av en ökad förståelse för varandra och 

varandras kulturer (Perry & Southwell, 2011, s. 454). Den internationella forskningen belyser det 

interkulturella perspektivet och dess budskap nästintill identiskt med den svenska forskning vi tar 

upp i vår uppsats. Skillnaden är Banks benämning av undervisning om kulturer istället för en 

interkulturell undervisning. Dock är Banks forskning intressant att ha med i vår uppsats. Det 

tyder på att det interkulturella perspektivet finns även utanför Sverige men att det tolkas och 

uppfattas olika utifrån vem som studerar det.  

 

Mångkulturalitet  

Lahdenperä (1997, s. 165) redogör för begreppet mångkulturalitet. Ett mångkulturellt samhälle 

innebär att en stor del av befolkningen har en annan etnisk bakgrund än svensk. På många 

svenska skolor finns det elever som representerar olika etniska kulturer, vilket innebär att dessa 

skolor är mångkulturella. Även i Lorentz (2007, s. 70) definieras det mångkulturella samhället 

som ett samhälle som befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etniciteter eller 

nationaliteter. För honom liksom Lahdenperä (1997) är mångkulturalitet på samhällsnivå ett 
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tillstånd, en situation, en position. Vidare definierar Lahdenperä (1997) mångkulturalitet på 

individnivå. För att en individ ska kallas för en mångkulturell individ förutsätter att han/hon har 

två eller flera kulturella bakgrunder: en ursprungskultur som innebär den kultur en individ 

förvärvar genom primär socialisation i familjen och skolan och en eller flera ytterligare kulturella 

bakgrunder som individen förvärvar genom att komma i kontakt med andra kulturer i olika 

kulturella miljöer (a.a. s.166).  

Lahdenperä lyfter även den rikedom som mångkulturalitet innebär för både individer och 

samhället, därför menar hon att en benämning som två- eller flerkulturella elever skulle kunna 

användas för att just betona dessa elevers kulturella rikedom och därmed erkänna deras 

mångfacetterade identiteter som en tillgång (Lahdenperä, 1997, s. 166).  

I vår uppsats kommer detta begrepp att användas som en kontext i vilket det interkulturella 

lärandet sker. Vår uppsats kommer delvis att behandla pedagogernas uppfattningar om detta 

begrepp. 

 

Kultur & etnicitet 

När Lunneblad (2006) definierar begreppet kultur lyfter han fram att det finns två synsätt inom 

forskningen om kulturbegreppet. Han menar att en definition av kultur används för att 

kategorisera och avgränsa människor i grupper och samhällen. En annan definition av 

kulturbegreppet är att det bör ses som ett begrepp genom vilket människor skapar sammanhang, 

betydelse och ordning i sina liv. Lunneblad menar därför att ett gemensamt synsätt på 

kulturbegreppet är nödvändigt. Vid studier om kulturbegreppet bör fokus därför ligga på att 

studera hur kulturen levs, istället för att kategorisera och ordna de kulturella uttrycken. Kulturer 

kan heller inte ses som stabila och strukturerade, utan måste ses som uttryck för 

meningsskapande i en ständigt pågående process (Lunneblad, 2006, s. 19). 

Gruber (2007) talar om det problematiska vid definierandet av kultur. Enligt henne kan 

begreppet kultur definiera värderingar och idéer som avspeglar sig i gemensamma traditioner, 

livsstilar, regler etcetera . Gruber talar om det faktum att kultur ofta tycks definiera något statiskt 

förhållande, förknippat med etniska tillhörigheter (Gruber, 2007, s. 21).  

Runfors (2003) diskuterar hur kulturbegreppet definieras och värderas i relation till det som 

accepteras och eftersträvas. Hon presenterar två sidor av begreppet kultur, sidor som ges olika 

positioner i skolan. De kulturella aspekter som består av upplevelser och föremål, som 

exempelvis mat, musik, dans, språk, klädsel, traditioner och ritualer upplevs i skolan som 

lätthanterigt och positivt. Kulturella aspekter som berör relationer mellan människor; relationer 

mellan barn och vuxna, mellan kvinnor och män, mellan individen och kollektivet, anses som 

svårhanterligt och därmed avvikande och negativt (Runfors, 2003, s. 127). 

Etnicitet betyder folk eller nation. Begreppet etnicitet definierar en grupp människors 

föreställningar om ett gemensamt ursprung, där människorna exempelvis har en gemensam 

religion, kultur, nation, hudfärg etcetera. För att kunna definiera människor som tillhörande en 
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etnicitet, krävs det ett medvetande och ett definierande från människorna själva som tillhörande 

etniska grupper (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s. 88). Lunneblad (2006) betonar att etnicitet 

ofta är kopplat till kategoriseringar av människor. Begreppet etnicitet har människors kultur som 

utgångspunkt, och det syftar till att definiera människor som delar normer, värderingar samt 

kulturella uttryckssätt. Lunneblad menar att när etnicitet definieras, är utgångspunkten en 

existerande ursprunglig gemensam historia, ett ursprungligt gemensamt språk, en gemensam 

religion etcetera, som människorna delar. Problemet med begreppet etnicitet är att det 

kategoriserar och delar in människor i grupper, utifrån skillnader och egenskaper (Lunneblad, 

2006., s.15, 16). Detta instämmer även Gruber (2007) i. Gruber menar att i forskning om skolan 

ställs ofta människor som har en annan etnicitet än den svenska emot den svenska etniciteten. 

Forskningen om skolan pekar ofta på vilka problem de människorna med annan etnicitet än den 

svenska får i den ”svenska” skolan och i det ”svenska” samhället (Gruber, 2007, s.27). Lunneblad 

menar att begreppet etnicitet bör användas med eftertanke, då det snarare pekar ut olikheter 

mellan människor istället för att fokusera på likheterna (Lunneblad, 2006, s.16).  

En central utgångspunkt i vår studie är att studera hur läraren hanterar och uppfattar möten 

mellan olika kulturer i skolan. Således är kulturbegreppet väldigt centralt i vår studie. I vår uppsats 

har vi valt att skriva begreppen kultur och etnicitet under samma rubrik. Detta för att dessa 

begrepp är ofta sammankopplade inom forskningen vi stött på. Kultur och etnicitet definieras 

aldrig var för sig, utan i de studier vi mött kopplar forskare kultur och etnicitet tillsammans.1 

 

Identitet 

Fränden (2010) menar att begreppet identitet består av två sidor.  Dessa sidor är dels den bild 

som individen tillskriver sig själv, samt den yttre självbilden som individen får från andra. 

Identitetsbegreppet är dubbelt betonat, vilket innebär att människan både kan identifiera sig som 

en individ, men samtidigt också som en del av en grupp. Dessutom blir identitet meningskapande 

i förhållande till andra människor (Fränden, 2010, s. 95).  

Detta anser även Borgström (1998). Borgström menar att det finns två aspekter på identitet, 

den subjektiva aspekten och den objektiva aspekten. Den subjektiva aspekten menar Borgström 

är den identitet som handlar om hur man definierar sig själv. Den objektiva aspekten på identitet 

menar Borgström är hur omvärlden definierar och identifierar en individ (Borgström, 1998, s. 

29). Borgström menar även att personer identifierar och definierar sig med andra personer, som 

de ser som viktiga, och att identitet är något som utvecklas under personers livstid (a.a., s .37). 

Goldstein-Kyaga & Borgström (2006) anser att det finns två sidor av begreppet identitet och drar 

en skiljelinje mellan objektiv identitet och subjektiv identitet. Författarna menar att den objektiva 

identiteten blir som individens verkliga identitet när den internaliseras, när själva individen 

definierar sig utifrån den identitet andra tilldelar en. Ses detta identitetsskapande utifrån etnicitets- 

                                                 
1 Se exempelvis Gruber (2007) samt Lunneblad (2006) 
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och migrationssammanhang blir den internaliserade tillskrivna identiteten på en grupp eller på 

individer som en etikett eller en kategorisering, även om människorna själva inte tillskriver sig de 

etiketter och kategorier de definieras i (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2006, s. 24).   

I vår uppsats kommer vi använda begreppet identitets båda dubbla sidor så som Fränden 

(2010) beskriver begreppet, både den sida av identitetsbegreppet som individen tillskriver sig 

själv, samt den sida individen får tillskriven till sig ifrån andra.  

 

Språk 

Bergöö & Ewald (2003) visar på vilken betydelse språket har för människor. Genom språket 

växer barnens identitet och självbild fram. Bergöö & Ewald menar att för att ge alla elever en 

chans att utveckla en långvarig språklig förmåga krävs det pedagogiska miljöer som är rika med 

språkliga inslag med avstamp från elevernas erfarenheter. Författarna betonar vikten av en 

undervisning vars innehåll fylls med elevernas omvärld samt deras kulturella erfarenheter. Detta 

menar författarna kan ge en möjlighet till att varje elev blir språkligt delaktig och därmed känna 

tillit till sin egen förmåga och kunskaper (Bergöö & Ewald, 2003, s. 32). 

Även Lorentz (2007) framhåller vikten av den mänskliga interaktionen för elevernas lärande. 

Om läraren i samspel med eleverna inte tar hänsyn till elevernas språk, kulturella bakgrund och 

erfarenheter missgynnas elevernas lärande (Lorentz, 2007, s. 112). Lorentz menar att om 

elevernas språkliga och kulturella erfarenheter inte uppmärksammas i undervisningen, kan detta 

leda till att vissa elever inte aktivt deltar i undervisningen. Lorentz menar vidare att detta i sin tur 

leder till att elevernas kunskaper betraktas som bristfälliga. Enligt Lorentz behövs en medveten 

lärare som söker de språkliga och kulturella kunskaper som eleverna har med sig i bagaget när 

barnen börjar skolan, för att därmed använda de som resurs i planering av en effektiv 

undervisning. För att tydliggöra vikten av elevernas modersmål och främja deras lärande menar 

Lorentz att lärare som försöker lära sig några ord på elevernas modersmål visar en betydelsefull 

respekt för elevernas kulturella bakgrund (a.a. s. 112).  

Eklund (2003) talar också om en stark band mellan språk och kultur. Språk är ett verktyg för 

att organisera individer som tillhör en kulturell gemenskap. Kulturarvet, värderingar och normer 

förmedlas genom språket. När minoritetsbefolkningen ger upp sitt hemspråk för att bara tillägna 

sig majoritetsbefolknings språk förlorar människorna därmed både språk, kultur och identitet. 

Däremot uppfattas tvåspråkighet och mångkulturalitet som språk- och kulturmässigt berikande 

samt även identitetsstärkande (Eklund, 2003, s. 81).  

I vår uppsats definierar vi begreppet språk som ett uttrycksmedel. I uppsatsen undersöker vi 

även språkets betydelse för individer i mångkulturella miljöer och de samband språket har med 

kultur och identitet.  
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Syfte och frågeställningar  

I vår studie ämnar vi undersöka hur läraren arbetar för att skapa ett interkulturellt klassrum. 

Utifrån detta syfte har vi utformat de frågeställningar vi har undersökt djupare. Dessa 

frågeställningar lyder:  

 

Frågeställningar 

1. Hur synliggörs aspekter som kultur/etnicitet, identitet och språk i undervisningen?  

 

2. Vilka uppfattningar har pedagogerna i studien om dessa begrepp?  
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Metod 

I relation till studiens syfte och frågeställningar anser vi att observation och intervju är två 

adekvata och kompletterande metoder för att genomföra vår studie. För att behandla ovan 

formulerade frågeställningar har vi observerat undervisningsgenomförandet och intervjuat lärarna 

på två olika skolverksamheter.  

I detta kapitel kommer vi redovisa för vårt val av metoder uppdelat var för sig. Ett av 

avsnitten behandlar observation som metod, och det andra om intervju som metod. I uppsatsen 

har Theresia ansvarat för observationsdelen och Félicité har ansvarat för intervjudelen2. 

Uppdelningen anser vi tydliggör de väsentliga skillnader som finns emellan de olika metoderna. 

När det kommer till etiska aspekter inom de olika metoderna har vi däremot skrivit de 

tillsammans utifrån en rubrik. Vi anser att de etiska aspekterna i de olika metoderna är noga 

sammanflätade och går inte att särskilja. Även avsnittet som handlar om vår studies validitet och 

reliabilitet är samskrivna under samma rubrik av samma anledning. 

 

Observation som metod 

Genomförande 

En observation innebär en uppmärksamt iakttagande. Observation som en vetenskaplig 

datainsamlingsmetod är ett vanligt verktyg för etnografisk fältundersökning, då den förutsätter att 

forskare har bestämt sig för att söka kunskap om människor och människors sociala grupper i 

deras naturliga miljöer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud, 2007, s. 344). Vid en 

observation ligger fokusen på vad människor gör och vad som sker vid en viss tidpunkt. 

Observation är inte enbart en metod där man bara tittar på vad som sker, utan bör också 

kompletteras av exempelvis foto och ljud eller dylikt (a.a., s. 344).  Observationsmetoden är bra 

att använda då man tror att det är en skillnad mellan det som människor säger att de gör, och vad 

de faktiskt gör. Om det man undersöker är känsligt och svårt att få fram i en intervju, passar 

observationsmetoden bra (a.a., s.344).  

Jag anser att observation var det rätta metodologiska arbetssättet för vår studie. Jag har 

studerat hur läraren hanterar mångfalden i klassrummet och därigenom bildat mig en uppfattning 

kring hur detta går till. Vid studiens början ansåg jag att frågor kring hur en lärare använder sig av 

den mångfald som finns i klassrummet kan vara känsliga för en lärare att svara på. Därför ansåg 

jag att observation som metodval passade vår studie.  

                                                 
2 I analyserna av vår empiri använder vi ibland ”vi”, exempelvis ”vårt teoretiska perspektiv”. Analyserna är trots 

detta självständiga.  
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Det jag undersökte i mina observationer var hur läraren arbetar med mångfalden i 

klassrummet, hur alla barns bakgrunder och kulturer tas tillvara på i undervisningen. Under mina 

observationer har jag dokumenterat med fältanteckningar samt videoinspelningar. Dessa två 

dokumentationstyper kompletterade varandra. Jag fick ner det som skedde i undervisningen med 

hjälp av videoinspelningen, och hade därmed en empiri att sedan analysera som var rik och som 

jag kunde återvända till och analysera flertalet gånger. Jag kompletterade även 

videoinspelningarna med skriftliga fältanteckningar för att exempelvis göra minneskommentarer 

och notera saker som eventuellt inte syntes på videoinspelningen. 

Denna metod har även Lunneblad (2006) använt sig av vid sin studie om mångfalden i 

förskolan. Lunneblads syfte var att ”analysera förskolans kultur- och identitets- re/producerande 

uppgift i relation till samhällets kulturella mångfald” (Lunneblad, 2006, s. 20). I studien 

observerar Lunneblad hur pedagogerna i förskolorna använder sig av ett mångkulturellt 

arbetssätt, samt hur mångfalden hanteras av pedagogerna (Lunneblad, 2006, s. 60). Lunneblad 

använder sig i studien både av observation som metod, samt även kompletterande intervjuer 

(Lunneblad, 2006, s. 73;  75). 

 

Intervju som metod 

Under studiens gång insåg vi att observation som metod inte räcker till för att behandla våra 

frågeställningar. Därför valde vi att komplettera vår empiri med intervjuer av verksamma 

pedagoger, detta för att belysa och besvara våra frågeställningar ytterligare utifrån pedagogernas 

perspektiv.  

Genomförande 

Intervjumetoden kan tyckas vara ett enkelt sätt att få en person att berätta sina åsikter och tankar 

om ett visst ämne. Men att genomföra en intervju är ett hantverk som kräver noggrann planering 

och strukturering innan genomförandet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). I planeringen av en 

intervju finns det flera centrala delar att följa. Innan intervjuarbetet startar är det viktigt att 

formulera syftet med intervjun och tematisera denna. Detta för att lättare kunna identifiera de 

frågor man vill ställa och vilken metod man skall använda för att besvara frågorna. Efter intervjun 

sker en transkribering samt analys av den insamlade empirin. (a.a., s. 118).   

Genom en kvalitativ forskningsintervju kan man som forskare söka reda på en människas 

åsikter, tankar och erfarenheter kring ett visst ämne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17).  Den 

kvalitativa intervjun söker kvalitativa, nyanserade beskrivningar av olika aspekter kring ett ämne 

från vardagsvärlden, och utifrån den intervjuades eget perspektiv. Intervjuare behöver inte arbeta 

med siffror utan hon/han har ord som arbetsredskap (a.a., s 39). Därför har jag i vår studie valt 

att använda kvalitativa intervjuer för att söka reda på lärarens tankar och åsikter kring det 
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interkulturella lärandet som sker i klassrummet. Jag har använt en halvstrukturerad intervju som 

styrdes av teman och underteman, med tonvikt på att se på intervjuprocessen som ett naturligt 

samtal samtidigt som att samtalet behandlar studiens frågeställningar och garantera koherens 

mellan insamlade data och resten av studiens delar.  

De fyra intervjuerna genomfördes på olika ställen. I överenskommelse med mina informanter 

valdes dessa olika platser utifrån informanternas bekvämlighet och min egen syn på om dessa 

platser är lämpliga för en intervju. Tre av fyra intervjuer genomfördes på skolorna i samband med 

pedagogernas rast. Pedagogerna Jenny, Berit och Anki valde platser där de ansåg att det var lugnt 

för ett samtal. Den fjärde intervjun genomfördes i ett hörn på ett café där vi två insåg att det inte 

skulle vara något problem, då de inte hade många gäster.  

En form av intervju som jag använde mig av är den som Kvale & Brinkmann (2009, s. 169-

171) kallar för narrativ intervju. I en narrativ intervju ställer intervjuare frågor som leder 

informanten till att berätta en historia. Intervjuarens roll är att lyssna, inte avbryta och ibland 

ställa frågor som hjälper berättaren att fortsätta berätta sin historia i den riktning som inte avviker 

från intervjuteman. Intervjuaren blir då en medskapare av berättelsen.  

Först presenterade jag mig själv och berättade varför jag ville intervjua personen, sedan lät jag 

informanten presentera sig och ge en personlig historia om hennes yrke. Därefter började jag 

med frågor som handlade om studiens syfte och frågeställningar. Som intervjuare hade jag alltid 

syftet och frågeställningar i huvudet för att allt eftersom informanten berättade under intervjun, 

kollade jag upp om jag fick svar på mina frågor. Annars ställde jag följdfrågor för att få fram 

kompletterande informationer. Exempel på dessa frågor kan vara ”På vilket sätt?” Nu blev jag 

mer nyfiken, hur gick det till”? Kan du förklara mera om…?” etcetera. 

 

Reflektion kring metoderna 

Observation 

Bjørndal (2005) skriver om de förberedelser och kriterier som en god observation innefattar. Som 

observatör är det nödvändigt att reflektera kring sin roll, dels vilken inverkan observatörens roll 

har på undervisningen samt hur pass delaktig man som observatör skall vara under 

observationstillfället. Bjørndal menar också att det är viktigt att reflektera vilken struktur 

observationen skall ha. I en situation där observationen är observatörens främsta uppgift och där 

observatören inte deltar aktivt i situationen kallas en observation av första ordningen (Bjørndal, 

2005, s.43). Denna struktur av en observation innefattar att en viss del av syftet med 

observationen berättas för de som blir observerade, och observatören har en hög öppenhet 

gentemot dem han observerar och en låg grad delaktighet i situationen (a.a., s.44). Denna struktur 

av observationer har jag använt mig av i insamlingen av min empiri. Jag deltog endast i klassen 

som observatör, och jag var öppen gentemot de deltagande i observationen om vad jag ämnade 

observera.  
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Under min insamling av empirin stötte jag på ett problem. Då jag valt att genomföra en viss 

del av mina observationer i en förskoleklass upptäckte jag snabbt att jag enbart kunde observera 

vid samlingstillfällen, då gruppen och pedagogerna var samlade i samma rum. Vid övriga 

aktiviteter i förskoleklassen spred elever och pedagoger ut sig i olika lokaler på skolan, lokaler där 

även elever och pedagoger från andra verksamheter fanns närvarande. På grund av etiska skäl 

kunde jag således inte observera dessa stunder, då det krävs tillstånd ifrån alla närvarande 

personer för att genomföra en observation. Insamlingen av empiri i förskoleklassen på skola A 

blev därför mindre omfattande i storlek i förhållande till empirin på skola B. 3 

Observationerna på skola B gick nästan som planerat, förutom några sporadiskt störande 

moment. Till följd av att en av eleverna i klassen inte fick filmas var det viktigt att hela tiden se till 

så att denna elev inte filmades, speciellt vid de tillfällen när eleverna började förflytta sig i 

klassrummet. Även om jag inte var en deltagande observatör fanns det några fall där jag kände 

mig tvungen att hjälpa eleverna och gå ifrån min roll som observatör. Till exempel när en elev 

kom till mig och bad om hjälp att ett plåster som ligger högt uppe där eleven själv inte nådde blev 

jag tvungen att frångå min roll som observatör. Eleverna kunde även komma och visa sig framför 

kameran för att busa ibland. Det sista hände på min sista dag på skolan, då jag inte längre var 

främmande för eleverna, utan min närvaro var något som de hade blivit vana vid.  

För att vara så objektiv som möjligt i min databearbetning lät jag min medskribent granska 

mina analyser.  

Intervju 

Det blev även problematiskt vid genomförandet av intervjuer på skola A. Vid insamlingen av 

empirin avsåg vi intervjua båda pedagogerna som arbetade på skola A. Vi avtalade tid och plats 

för intervjuer, men slutligen kunde bara en intervju genomföras med en av informanterna. 

Således ansåg vi att vi behövde ytterligare en intervju till vår empiri. Därför intervjuade vi en 

pedagog på skola C som arbetar i en mångkulturell klass.  

Andersson (1999 s. 100) liksom Kvale (1997 s. 134) lyfter kriterier för en god intervjukvalitet. 

Dessa kriterier är följande; spontana svar från den intervjuade, att man som intervjuare försöker 

verifiera sina tolkningar av intervjupersonernas svar under intervjuns förlopp, 

självkommunicerande intervjuer: det vill säga att svaren till frågorna utgör en historia som inte 

kräver extra förklaringar samt att den intervjuade bör få en positiv upplevelse av intervjun, vilket 

innebär att de känner sig berikade av att bli intervjuade. De intervjuer som jag genomförde 

uppfyller dessa krav, då de gav reflekterande berättelser om studiens huvudsyfte och dess 

frågeställningar utifrån informanternas utsagor. Informanterna blev nöjda med deras insats och 

de flesta började fundera över hur interkulturellt arbetssätt kan förbättras i de klasserna de 

ansvarar för och hur det kan anpassas till elevernas olika åldrar.   

                                                 
3 Se information om skolorna under rubriken ”Urval” på s. 20 
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Även Ambjörnsson (2003) beskriver hur hennes position som ung, svensk kvinna gjorde det 

lättare att få tillgång till tjejerna hon intervjuade. Ambjörnsson vill betona hur forskarens 

individuella egenskaper kan ha inverkan på den empiriska studiens genomförande och resultat 

Under hennes fältarbete hade hon tjejer som gick på gymnasiets barn- och fritidsprogram samt 

tjejer som gick samhällsprogrammet som målgrupp. Hon framhåller att hennes status som en 

kvinna från medelklassen och som representerar en officiell värld förklarar varför tjejerna på 

samhällsprogrammet blev mer mottagliga för hennes närvaro än tjejerna på barn- och 

fritidsprogrammet (Ambjörnsson, 2003, s. 46).  Att vara en utländsk student som ville behandla 

frågor som mångkulturalitet och interkulturellt perspektiv på lärande kan mer eller mindre ha 

påverkat både informanternas öppenhet och berättelser. Detta är dock inget jag själv 

uppmärksammat under studiens gång. Däremot insåg jag att informanterna berättelser gav mig 

tillräckligt med data för denna studie kan vila på. För att vara så objektiv som möjligt i min 

databearbetning lät jag min medskribent granska mina analyser. 

Etiska aspekter vid observation och intervju som metod 

Vid forskningsarbete finns regler och riktlinjer som måste följas. Eftersom forskning ofta 

involverar studier av andra människor är det viktigt att hålla sig till forskningsetiska principer. 

Som forskare har man själv ansvaret för att göra ett bra och etiskt godtagbart arbete (CODEX, 

2012). När man bedriver forskning finns det fyra övergripande krav som forskaren behöver 

förhålla sig till. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Kraven utgör en grund i forskningsetiska principer och innehåller olika delar 

som tydliggör och förklarar aspekter forskare behöver gå efter i insamlandet av sin empiri 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att berätta 

syftet med studien för deltagarna. Deltagarnas uppgift i studien och villkoren som gäller för 

deltagarnas medverkande skall förmedlas. Deltagarna skall också informeras om att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan påföljder (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  I vår studie 

har vi beaktat informationskravet genom att via ett informationsbrev delge både rektor, lärare, 

barn och vårdnadshavare vilken slags forskning vi avsåg bedriva i klassen. Alla delaktiga personer 

i vår studie fick information om syftet och metoderna för insamlandet av vår empiri, samt på 

vilka villkor de deltog i studien.   

I vår studie har vi även förhållit oss till samtyckeskravet. Detta innebär att deltagarna i en 

studie själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Som forskare måste man ha deltagarnas 

samtycke för att vara med i studien Är deltagarna i en studie under 15 år, måste tillstånd från 

vårdnadshavare ges. (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Vi har beaktat samtyckeskravet genom att ge en 

förfrågan om tillstånd till att genomföra vår studie till lärarna, barnen och dess vårdnadshavare i 

klassen.  Gemensamt med vårdnadshavarna har barnen fått ge sitt samtycke till att deltaga i 

studien, och vårdnadshavarna har fått ge sitt tillstånd till barnens deltagande. Vid insamlandet av 



20 

 

empiri genom intervjuer har vi muntligt frågat respondenterna om tillstånd samt i samband med 

detta meddelat på vilka villkor deltagandet sker i.  

Konfidentialitetskravet är också en aspekt vi har beaktat. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter som samlas in i en undersökning skall ges konfidentialitet och personuppgifter skall 

bevaras anonyma och skrivas på så vis att identitet på de deltagande inte kan identifieras. Studien 

skall ges sekretess och de deltagande skall vara informerande om detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

12). I vår studie har vi fingerat alla deltagares namn och platser empirin samlats in på, detta för att 

ge studien konfidentialitet, så att inga personer eller platser skall kunna identifieras och märkas ut. 

Slutligen beaktade vi nyttjandekravet i vår studie. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in till studien enbart får användas för forskningsändamål. Insamlade uppgifter får således 

inte användas i något annat syfte än för användning i forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14). De uppgifter vi har samlat in och analyserat har bara använts i relation till vår studie. 

Uppgifterna skall inte spridas vidare till andra parter, och används enbart i syftet att besvara våra 

forskningsfrågor vi formulerat.  

 

Reflektion kring studiens validitet och reliabilitet  

En faktor som är viktigt att tänka på vid alla empiriska studier är att studien uppnår ett visst mått 

av validitet och reliabilitet. Validitet innebär ett mått som avgör om forskaren undersökt det som 

forskaren ämnade undersöka. Om ett arbete har hög validitet har forskaren undersökt det som 

avsågs undersökas i studien (Kullberg, 2004, s.73).   Reliabilitet innebär ett mått på kvaliteten i 

studien, om studien är noggrant gjord och resultaten säkerställda. Om ett arbete hög reliabilitet 

betyder det att forskaren gjort noggranna analyser av empirin, och använt sig av relevanta 

analysredskap i relation till studien (a.a., s.73).  

För att uppnå validitet i vår studie har vi ansträngt oss för att vara objektiva när vi samlat in 

vår empiri, både vid intervjuer och vid observationer. Under insamlingen av vår empiri har vi 

alltid försökt att ha syftet och våra frågeställningar i åtanke och försökt förhålla oss till dem. När 

vi deltagit i klasserna som observatörer och sedan analyserat den empiri vi har samlat in, har vi 

gjort vårt yttersta för att inte utgå ifrån förutfattade meningar och förväntningar vi har haft inför 

observationerna. Likadant vid formandet av vår intervjuguide, samt genomförandet och 

analyserandet av intervjuerna. Även där har vi gjort vårt yttersta för att förhålla oss objektiva till 

empirin, och inte lagt in våra egna tolkningar och värderingar i respondenternas svar och vid 

analysarbetet. För att uppnå validitet har vi även varit noggranna vid transkriberingar och 

analyser. För att undvika att göra normativa eller kategoriserande analyseringar har vi 

medanalyserat varandras empiri och läst igenom varandras tolkningar och analyser för att få en ett 

resultat utan normativa eller kategoriserande inslag.  
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Urval 

Insamlingen av vår empiri genomfördes på tre olika skolor i Mellansverige genom intervjuer och 

observationer. Vi började med att skicka ut en förfrågan till tre skolor vi valt ut, skolor som vi på 

ett och annat sätt hade haft kontakt med via tidigare praktiker och jobb. Till svar fick vi tillstånd 

för att samla in empiri från samtliga rektorer. Efter rektorernas tillstånd gjorde vi en bedömning 

av vilken typ av empiri vi skulle samla in på de olika skolorna. Vi valde att genomföra våra 

observationer i en förskoleklass samt en årskurs 2 på två av de skolor vi fått tillstånd ifrån, kallade 

skola A samt skola B. Observation på den tredje skolan valdes bort då Félicité hade en personlig 

relation till läraren i klassen vi avsåg göra observationer i. Däremot genomfördes en intervju med 

en lärare på den tredje skolan, skola C. På skola A samt skola B ställde även lärare som arbetar i 

samband med klasserna upp på intervjuer; Jenny från skola A, Berit och Anki från skola B, samt 

och Carmen från skola C. Valet av skolorna och lärarna styrdes av faktum att dessa skolor är 

mångkulturella och vi hoppades på att det blir lätt att få tillträde då vi hade bekanta som arbetar 

där.  De båda skolorna vi valt till vår studie ligger inom olika socioekonomiska områden. Skola A 

ligger i ett villaområde utanför stadskärnan. Bostadsområdet har blandad socioekonomisk status. 

I skolan finns det barn representerade ifrån flera olika kulturer, skolan är således mångkulturell. 

Skolan har årskurser från förskoleklass upp till årskurs nio. Skola B ligger centralt i orten den är 

belägen. Skola B är en fristående skola som ligger i ett område med blandad socioekonomisk 

status. I skolan finns barn från många olika bakgrunder representerade, således är även denna 

skola mångkulturell. Även denna skola har årskurser från förskoleklass upp till år nio. Skola C 

ligger också den centralt. Skolan ligger i ett område som har god socioekonomisk status, och på 

skolan finns elever representerade från många olika kulturer. Även denna skola är således 

mångkulturell. På denna skola finns det årskurser från förskoleklass till årskurs nio.  

Material 

För att samla in vår empiri använde vi oss av inspelning med digitalkameror samt 

fältanteckningar. Vid inspelningen av undervisningssituationerna stod digitalkameran på ett stativ. 

Under observationerna kompletterades även videoinspelningen med fältanteckningar.  

Insamlingen av empiri skedde vid tre tillfällen vardera på skola A och skola B. Den empiri vi 

samlat in på de båda skolorna resulterade i 482 minuters videoinspelning sammanlagt. 

 Intervjuerna genomfördes i samband med observationerna. Intervjutiden var 60 minuter per 

respondent, och intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning via digitalkamera. I vår empiri 

har vi fyra respondenter från intervjuer.  
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Metod för databearbetning 

Transkribering av observationer 

Under insamlingen av empirin transkriberade jag de genomförda observationerna kontinuerligt. 

Detta för att kunna få en överblick över min empiri och även för att kunna kategorisera och 

strukturera upp materialet. Till en början gjordes grova transkriberingar då jag tittade på min 

empiri och transkriberade i stora drag det som skedde under observationerna. Efter denna 

bearbetning av materialet valde jag att fokusera på de relevanta delar av empirin som jag ville 

analysera. Dessa valda delar transkriberades sedan mer utförligt. 

Lunneblad (2006) menar att det finns olika tillvägagångssätt vid transkribering av 

observationer och olika modeller man som forskare kan följa för att transkribera sitt material. 

Dessa olika transkriberingsmodeller används för olika syften, exempelvis görs noggranna 

transkriberingar där varje harkling, mummel och detaljer skrivs ut i transkriberingen vid 

lingvistiska analyser. Lunneblads transkribering av empirin har inte följt någon sådan modell, då 

hans forskning belyser övergripande händelser och faktorer som sker i undervisningssituationer. 

Lunneblad har i sin avhandling således endast transkriberat de händelser som är relevanta för 

forskningen och utelämnat detaljerade beskrivningar av händelser och tal (Lunneblad, 2006, s. 

80). Lunneblads metod för transkribering har även jag utgått ifrån i transkriberingen av 

observationerna. Jag har transkriberat relevanta händelser och tal, men inte skrivit ut detaljer som 

exempelvis harklingar, bakgrundsljud eller mummel. Jag anser att en detaljerad transkribering av 

min empiri inte tillför väsentlig information för analysen, utan uppsatsens syfte och 

frågeställningar berör övergripande händelser och uppfattningar som sker i skolsituationer. 

Således anser jag i enlighet med Lunneblad, att detaljerade utskrifter av observationerna inte 

berikar uppsatsens resultat.  

 Transkriptionsmall för observationer 

Som beskrivet ovan har jag valt att endast skriva ut väsentliga händelser utan detaljer i mina 

transkriberingar. Varje händelse har jag valt att kalla ”punkt”. Tal ifrån lärare eller elever har 

markerats med en punkt och händelser som sker, exempelvis pauser eller tystnader har markerats 

med en punkt. För varje nytt tal eller ny händelse använder jag en ny punkt, detta för att kunna 

tydliggöra hänvisningar i mina analyser.  

 

Transkribering av intervjuer 

Transkriberingen av intervjuer är en omvandling av det muntliga intervjusamtalet till en skriven 

text som sedan kategoriseras och analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 193). Lunneblad 

(2006, s. 80) uppmärksammar att det är viktigt att vara medveten om att transkribering innebär 
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mer än att föra över inspelat tal till text. Att transkribera ett samtal är en preliminär tolkning som 

sker via ett urval av det ljud som fångas på bandet menar han. Själv har jag valt att transkribera 

material utifrån intervjuguidens teman och underteman, detta för att i samband med 

transkriberingen börja kategorisera informanternas berättelser med hjälp av studiens analytiska 

verktyg. 

Ur det transkriberade materialet har jag valt några av informanternas utsagor och använt dem 

som citat i mina analyser. Jag sparade inspelningarna på ett Usb-minne för att kunna gå tillbaka 

och lyssna på intervjuerna ifall jag var i behov av att kontrollera om jag hade tolkat 

informanternas utsagor rätt. För att kunna analysera det transkriberade materialet kategoriserade 

jag först informanternas utsagor med utgångspunkt ifrån våra teoretiska perspektiv. Meningen 

med detta var att jag ville söka reda på en tolkning av informanternas utsagor, en tolkning som 

skulle föra mig närmare studieobjektet genom att upptäcka informanternas egna perspektiv på 

studiens syfte och frågeställningar.  

Analysmetod 

För att analysera vår empiri har vi använt ett interkulturellt perspektiv. I det interkulturella 

perspektivet har vi analyserat empirin utifrån perspektivets centrala begrepp; kultur, språk, 

identitet samt mångkultur. I analyserna kommer begreppet mångkultur endast användas som 

analysbegrepp i intervjuerna.  

 I analyserna har vi haft fokus på centrala teman som framträder både i observationerna i och 

intervjuerna. Dessa kopplades sedan till de centrala begrepp som vi använt oss av i vårt 

perspektiv. Detta innebär att analysprocessen blev en form av växelverkan mellan empirin och 

det teoretiska perspektivets centrala begrepp. I intervjuanalysen kom även begreppet 

mångkulturalitet som ett centralt tema. 4 

 

 

 

                                                 
4 Se intervjuanalyserna s. 33 
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Resultat & analys 

Analys av observationer 

Under detta avsnitt av uppsatsen avser jag belysa relevanta händelser som skett i undervisningen i 

förhållande till uppsatsens frågeställningar. Jag avser även analysera dessa episoder utifrån våra 

teoretiska centrala begrepp, vilka är kultur, språk och identitet. Följande episoder är tillfällen jag 

observerat undervisningen vid skola A och skola B. Dessa tillfällen har valts ut då det skett 

relevanta händelser i undervisningen som går att koppla till arbetet med det interkulturella 

perspektivet.  

Episod 1 – språk & identitet  

Denna observation äger rum i en av förskoleklasserna på skola A. Vid detta tillfälle är det 17 

stycken elever i klassen, och tillfället som observeras är en samling. Med vid samlingen finns 

pedagogen Jenny och pedagogen Angela. Pedagogen Jenny leder huvuddelen av samlingen denna 

dag, och pedagogen Angela är med i klassen som en resurs.  I klassen finns barn från olika länder 

representerade. Några barn i klassen har ursprung ifrån Bosnien, Kurdistan, Iran samt Vietnam. 

Barnen med ursprung ifrån dessa länder har även modersmålsundervisning i dessa språk. Några 

barn i klassen har påbrå ifrån Tyskland och Finland. En av pedagogerna har påbrå från Italien. 5 

Denna episod utspelar sig under en morgonsamling i förskoleklassen. Under samlingen sjunger 

eleverna och pedagogerna en god morgon-sång tillsammans, en sång där man sjunger god 

morgon på olika språk.   

 

 

 1. Pedagog 1: - ”God morgon alla barn” 

   

 2. Eleverna:   - (Eleverna svarar i kör) ”God morgon fröken”  

 

 3. Pedagog 1: - ”Mår ni bra?”  

 

 4. Eleverna:   - (Eleverna svarar i kör) ”Jaaaaa”  

 

5. (Pedagogen sätter sig ner på en bänk framför eleverna och börjar sjunga en 

morgonsång. Eleverna sjunger med direkt) 

 

                                                 
5 Informationen om elevernas ursprung är taget ifrån intervjun med pedagogen i denna klass.  
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6. Pedagog 1, 2, eleverna: - ”Jag säger god morgon till dig *klapp klapp* Jag säger god 

morgon till dig *klapp klapp* Jag säger god morgon, jag säger god morgon, jag säger god morgon 

till dig *klapp klapp* Heeej! *vinkar med handen*” 

 

7. (När eleverna sjungit låten på svenska en gång går de sedan över till att sjunga 

den på engelska) 

 

8. Pedagog 1, 2, eleverna – ”I’m saying good morning to you *klapp klapp* I’m saying 

good morning to you *klapp klapp* I’m saying good morning, I’m saying good morning, I’m 

saying good morning to you *klapp klapp*  Helloooo! *vinkar med handen*” 

 

9. (Efter detta sjunger pedagogerna och eleverna sången på tyska, italienska, 

spanska samt tecknar orden i sången på teckenspråk) 

 

 

 

I denna episod kan vi se hur pedagogerna tillsammans med eleverna sjunger en god morgon-sång 

på olika språk (se punkt 6). I episoden lyfter pedagogerna och eleverna sången på sex olika språk 

(se punkt 6, 8, 9). Vissa av dessa språk finns representerade av någon elev eller pedagog i klassen. 

Bergöö & Ewald (2003) talar om språkets betydelse för en människas identitet och självbild, och 

menar att det är i språkliga sammanhang som en människas identitet och självbild kan styrkas och 

utvecklas (Bergöö & Ewald, 2003, s. 32). Således är språket en viktig faktor för att ge eleverna en 

chans att stärka sin självbild och identitet (a.a., s. 32). Även Lorentz (2007) menar att det är viktigt 

att ta hänsyn till elevernas språkliga förmågor som finns representerade i skolan (Lorentz, 2007, s. 

112).  I denna sång synliggör pedagogerna att det finns olika språk i världen, och lyfter upp vissa 

av dem i klassen genom att sången sjungs på tyska, italienska, spanska samt teckenspråk (se punkt 

8, punkt 9). Med hjälp av sången kopplar pedagogerna skolans värld till vissa av barnens 

bakgrunder och språk.  

Däremot finns tre av språken som är representerade i klassen inte med i sången. De språk som 

finns representerade av barn i klassen men som inte synliggörs i sången är vietnamesiska, 

kurdiska samt bosniska. Eftersom Bergöö & Ewald (2003, s. 32) talar om vikten av att få sitt 

språk erkänt i klassrummet, och att språkliga inslag i skolan bör utgå från elevernas erfarenheter 

och språkkunskaper de har sedan tidigare, kommer frågan upp om hur de elever vars språk inte 

uppmärksammas känner i denna situation. Lorentz (2007) anser att om inte språkliga och 

kulturella erfarenheter inte tas tillvara på i skolan, kan det leda till att visa elever blir missgynnade 

i undervisningen och inte känner sig delaktiga (Lorentz, 2007, s. 112). Samtidigt menar 

Lahdenperä (2004a) att för att kunna arbeta interkulturellt i skolan, bör det finnas en 
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gränsöverskridande process i undervisningen, som innefattar kulturmöten och interaktion mellan 

människor (Lahdenperä, 2004a, s. 15).  

I denna episod arbetar de observerade lärarna interkulturellt med hjälp av elevernas språkliga 

erfarenheter, när de lyfter vissa språk som finns i världen och vissa av språken som finns 

representerade av elever i klassrummet (se punkt 8, punkt 9). Men i denna episod lyfts enbart 

vissa språk fram. Alla elevers språk finns inte representerade i sången, och pedagogernas 

interkulturella arbete handlar i denna episod enbart om den språkliga aspekten.  

Episod 2 – kultur och traditioner  

Vid detta observationstillfälle sker observationen på skola B. Under denna observation är det 17 

stycken elever i klassen. Observationen sker i slutet av ett pass i svenska. Under denna 

observation är det pedagogen Berit som ansvarar för undervisningen. Pedagogen Berit delar ut en 

hemläxa som eleverna skall få. I hemläxan har eleverna i uppgift att skriva om sina föräldrar. 

Först skall de skriva om hur deras mamma och/eller pappa bodde när hon/han var ung. 

Eleverna skall be sina föräldrar berätta detta för dem, och sedan skriva ner det. Eleverna skall 

även be sina föräldrar berätta om hur de firade jul och nyår eller någon annan högtid som unga. 

Sedan skall eleverna få redovisa detta för varandra i klassen. Pedagogen betonar vid utdelningen 

av hemläxan att det är julen som eleverna skall intervjua föräldrarna om.  

 

 

 

1. Pedagog 1:   - ”Idag ska ni få en hemläxa som ni ska göra till nästa vecka. Och nu i den 

här läxan, så ska ni få fråga era föräldrar om hur de firade jul när de var unga” 

 

2. Elev 1:      -  ”Ska vi göra det som en sån, att man ställer frågor, som en intervju?” 

 

3. Pedagog 1: - ”Ja precis NN (säger elevens namn), det blir som att man intervjuar sin 

mamma och pappa. Ni ska sedan få berätta för oss i klassen hur era föräldrar firade jul när de 

var unga. Och jag vill också veta hur de bodde, till exempel var de bodde. De får även berätta om 

hur de firar andra högtider om de vill. Men eftersom det snart är jul så tänkte jag att vi skulle 

prata om hur olika familjer firar jul, så ska ni få berätta hur just era föräldrar gjorde det”   

 

4. (Läraren delar ut en skrivbok som de skall skriva hemläxan i. Eleverna får skriva 

upp de frågor de skall ställa till föräldrarna). 

 

5. Elev 2:          - ”Ska vi redovisa det här sen? För klassen bara väl?” 
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6. Pedagog 1:    - ”Ni kommer få berätta litegrann för varandra om det era föräldrar berättat 

för er. Så ska vi prata om det tillsammans och se vad ni har fått för svar. Är det nån som har 

några frågor kring läxan? Vet alla vad ni ska göra?”  

 

7.  (Läraren låter eleverna skriva klart frågorna de ska ställa sina föräldrar. Sedan får 

eleverna lägga ner läxorna i sina väskor).  

 

 

I denna episod kan vi se hur pedagogen Berit delar ut en hemläxa där eleverna skall intervjua sina 

föräldrar om hur de firade jul eller andra högtider när de var unga (punkt 3). Eleverna skall 

intervjua sina föräldrar hemma och sedan berätta om detta för varandra i skolan (punkt 6). 

Eleverna får i uppgift att genom en hemläxa berätta om sina föräldrars kulturer och traditioner. 

Borgström (2004) skriver att ett interkulturellt förhållningssätt skall präglas av öppenhet och 

tolerans och att en person som har ett öppet sinne kan förstå och acceptera att saker och ting kan 

vara annorlunda och ses från olika perspektiv (Borgström, 2004, s. 51, 52). Vid denna episod 

öppnar pedagogen upp för att skapa ett interkulturellt klassrum genom att ge sina elever en 

hemläxa, där deras föräldrar får berätta om hur de firade högtider som unga eller något annat från 

föräldrarnas kulturer.   

Runfors (2003) talar om att aspekter av kultur som handlar om språk, dans, mat, musik, 

traditioner, etcetera, upplevs och värderas som något positivt och berikande. I motsats till detta 

står den delen av kulturbegreppet som behandlar skillnader i exempelvis synsätt på manligt och 

kvinnligt, makt och status beroende av kulturell skillnad etcetera (Runfors, 2003, s. 127). Det 

Runfors skriver är något som påvisas i undervisningssituationen. Pedagogen Berit lyfter fram de 

positiva aspekterna av kulturbegreppet i denna hemläxa, eftersom läxan handlar om traditioner 

och högtider. För att kunna bedriva en undervisning som är genomsyrad av ett interkulturellt 

perspektiv krävs det enligt Lunneblad att skolan behandlar fördomar, likheter och attityder och 

inte bara det som är positivt och lätthanterligt (Lunneblad, 2006, s. 25). Vid detta tillfälle tar inte 

pedagogen upp några av de faktorer som Lunneblad beskriver, de sidor av kulturbegreppet som 

kan vara svåra att tala om. Däremot är hemläxan som pedagogen delar ut i denna episod en första 

början till ett arbete med ett interkulturellt perspektiv. Lorentz & Bergstedt (2006) menar att för 

att kunna få en interkulturell undervisning som är så givande som möjligt för alla deltagare, skall 

kulturmöten och delandet av erfarenheter, bakgrunder samt språkliga erfarenheter och kunskaper 

gälla alla elever som medverkar i undervisningen (Lorentz & Bergstedt, 2006, s. 31). Alla elever 

får en möjlighet att genom hemläxan berätta om de kulturer och traditioner som finns i deras 

familjer. Genom att läxan skall redovisas för varandra i klassen, finns det en möjlighet att 

eleverna får ta del av varandras kulturer och traditioner, och på så vis öppnar pedagogen upp för 

ett interkulturellt perspektiv.  
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En faktor som påvisas under observationen är att julen som tradition premieras. När läxan 

delas ut efterfrågar pedagogen att eleverna skall intervjua sina föräldrar om hur de firade jul som 

unga (se punkt 3). Visserligen får eleverna enligt pedagogens instruktioner fråga föräldrarna om 

andra högtider som firades också (se punkt 3). Men den återkommande frågan som pedagogen 

kopplar läxan till, är att eleverna skall intervjua sina föräldrar om hur de firade jul som unga. 

Anledningen till att läxan skall handla om detta, menar pedagogen är eftersom ”det snart är jul” 

(se punkt 3).  

Ytterligare ett exempel på vilken tradition som premieras är att pedagogen enbart lyfter de 

kulturer som verkligen firar jul. Att läxan handlar om just julen som tradition skulle kunna bli 

problematiskt då man i vissa kulturer inte ens firar jul, utan istället firar andra högtider. 

Lahdenperä (2004a) menar att när pedagoger använder sig av ett interkulturellt perspektiv 

behöver det inte betyda att alla kulturer skall finnas representerade i exempelvis en klass, för att 

bli uppmärksammade och talade om. I en interkulturell undervisning skall alla världens kulturer 

och traditioner uppmärksammas för att arbeta interkulturellt, inte bara de kulturer man möter 

själv (Lahdenperä, 2004a, s. 24).  Däremot finns det ändå en öppenhet i utformningen av läxan 

som gör att skilda traditioner kan komma fram. Om någon elev i klassen hade andra kulturella 

traditioner där man inte firade jul, hade dessa kulturer kunnat uppmärksammas på redovisningen.  

Episod 3 – kultur & identitet 

Denna observation sker på skola B i årskurs 2. Vid detta lektionstillfälle håller pedagogen Berit i 

lektionen. Tidigare har eleverna fått en hemläxa där de skall intervjua sina föräldrar om en högtid 

de firade när de var unga. Detta är alltså en uppföljning på episod 2. I denna episod skall en elev 

som härstammar ifrån Lettland, berätta vad denne fått fram under sin intervju av föräldrarna. 

Denna elev har bott i Sverige i två år, och har lettiska som modersmål. Eleven har intervjuat sina 

föräldrar om var de bodde när de var yngre, och nedan följer det som togs upp på lektionen av 

pedagogen och eleven.  

 

 

1. Pedagog 1:     - ”Är det nån nu som inte har berättat om sina föräldrar?” 

 

2. Elev 1:             - ”Jag har inte berättat, jag har inte boken där jag skrev med mig, men jag 

kan det i huvudet!” 

 

3. Pedagog 1:       - ”Ja vad bra, men det gör inget, berätta det du kommer ihåg! Tror du att 

du kan göra det utan att ha med det du skrivit?” 

 

4. (Eleven går fram till katedern och sätter sig på en stol som finns placerad 

framför klassen).   
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5. Pedagog 1         - ”Såå, vad berättade dina föräldrar för dig? Hur firade de julen?” 

 

6. Elev 1:               - ”Joo, alltså jag kan inte berätta om julen…. Men jag vet var de bodde! 

Min mamma alltså…”  

 

7. Pedagog 1        - ”Jaa, berätta för oss var de bodde? Kan du det?” 

 

8. Elev 1:                  - ”Mmm, alltså och min mamma, det stavas liksom och uttalas 

konstigt, och jag kan inte säga det på svenska. Men jag kan det på lettiska!” 

 

9. Pedagog 1:           - ”Okej, säg det på lettiska! Vi kan försöka säga det tillsammans 

annars…” 

 

 10. Elev 1:                - (Säger stadens namn på lettiska) 

 

11. Pedagog 1:         - (Upprepar stadens namn på lettiska)  

 

12. Elev 1:               - ”Ååh, du uttalade det rätt!” 

 

13. Pedagog 1:        - ”Gjorde jag det? Säger man såhär som jag gör?” (Ljudar stadens 

namn långsamt och upprepar uttalet för eleven).  

 

 14. Elev 1:             - ”Jaa, det är precis sådär man säger!” 

  

 

Även i denna episod fokuserar pedagogen på hur elevernas föräldrar firat jul som unga, genom 

att efterfråga detta när eleven redovisar sin uppgift (se punkt 5). Men eleven har inte intervjuat 

sina föräldrar om julen, utan eleven har istället intervjuat sin mamma om hennes uppväxt (se 

punkt 6, 8). När pedagogen uppfattar detta, låter hon eleven berätta om det istället för julfirandet 

(se punkt 7). Istället för att neka eleven berätta sin mammas historia, uppmuntras hon istället till 

att berätta. Under berättandets gång säger eleven ett ord på lettiska (se punkt 10). Pedagogen 

Berit upprepar ordet och uttalar det korrekt (se punkt 11).  Elevens respons är ett exalterat 

uttryck för att pedagogen uttalade ordet rätt (se punkt 12, 13).  

Lorentz (2007) menar att en pedagog som har förmågan att kunna några ord på elevens 

modersmål, signalerar en betydelsefull respekt för eleven och elevens språk (Lorentz, 2007, s. 

112). Bergöö & Ewald (2003) menar att pedagogiska miljöer behöver ha inslag av barns språkliga 

erfarenheter för att vara givande för eleverna, samt deras språkliga utveckling och 
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identitetsutveckling (Bergöö & Ewald, 2003, s. 32). Det vi ser Berit göra i denna episod är att 

uttala namnet på den lettiska staden korrekt och anstränga sig för att göra detta. Denna elevs 

språk och kultur uppmärksammas i undervisningen, och det syns i observationen hur 

betydelsefull detta blir för eleven, då eleven uttrycker sin glädje genom att utropa ”Ååh, du 

uttalade det rätt” (se punkt 10).  

Parszyk (1999) talar om hur självbilden konstrueras och upprätthålls genom en människas 

språk. Parszyk menar att den sociala situationen där en människas språk uppmärksammas och 

konstitueras är avgörande för självbilden (Parszyk, 1999, s. 80). Det vi ser i episoden är hur 

pedagogen Berit anstränger sig för att uttala den lettiska stadens namn korrekt. Eleven blir 

upprymd av pedagogens ansträngningar och eleven ger en positiv reaktion på pedagogens försök 

till att uttala det lettiska namnet. Det syns tydligt i episoden hur betydande det faktum att 

pedagogen kan uttala ordet på elevens modersmål är för eleven. Pedagogen visar intresse för 

elevens språk genom sitt engagemang i elevens berättande.  

 

Episod 4 – kultur  

Vid detta tillfälle sker observation på skola B. Observationen sker på morgonens första lektion. I 

denna observation ser vi pedagogen Berit som håller i sin lektion i årskurs 2. Längst fram i 

klassrummet står en säck med pantflaskor som eleverna har samlat in under november månad. 

Pengarna för pantflaskorna ska eleverna tillsammans med pedagogen lämna till en 

välgörenhetsorganisation, som sedan skall skicka pengarna till Sydsudan. Vid lektionens början 

skall eleverna gemensamt med pedagogen räkna hur många flaskor de fått in tillsammans. 

Eleverna och pedagogen räknar de flaskor de har fått in och lägger ihop de flaskor de har samlat 

in sedan tidigare. De samtalar sedan gemensamt om hur många flaskor de har fått in, och att 

pengarna för dessa pantflaskor kommer skänkas till Sydsudan.  
 

 

1. Pedagog 1:    - ”Som ni vet har vi ju samlat in flaskor tidigare. Och vår pant hittills som vi 

har fått in är ju 161 kronor. Vi ska fortsätta räkna nu och se hur många fler flaskor vi har fått 

in”  

 

2. (Eleverna räknar flaskorna tillsammans med pedagogen)  

 

3. Pedagog 1:      - ”Vad bra, så nu har vi 249 kronor tillsammans med alla flaskor, både 

de gamla och de nya vi har fått idag. Men varför ska vi samla in dessa pantflaskor, varför gör vi 

det? Kommer ni ihåg varför?” 
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4. Elev 1:             - ”Alltså vi ska ju ge bort pengarna till Sudan… Därför det har varit 

mycket krig i deras land och de kan behöva pengar för att få hjälp… det är fattigt….”  

 

5. Pedagog 1:     - ”Ja, det stämmer NN, det är krig i Sudan och de har det fattigt… Inte 

lika bra som här i Sverige…. Och, det var ju såhär att vi samlar in pengar för att skicka pengar 

till en välgörenhetsorganisation, som i sin tur kommer skänka pengarna till en 

välgörenhetsorganisation i Sudan. Kommer ni ihåg att vi har pratat om detta?” 

 

6. Elev 2:           - ”Ja nu minns jag också… var det, det var ju därför att de hade haft mycket 

krig i sitt land och det har vi inte här i Sverige, så de kan behöva hjälp med pengar och så….”  

 

7. Pedagog 1:        - ”Precis, precis som NN säger, vi samlar in flaskorna för att få pengar 

som vi kan skänka till en välgörenhetsorganisation i Sudan, eftersom de har krig i sitt land och 

andra svårigheter som vi inte har här i Sverige”  

 

 

I denna episod ser vi hur pedagogen Berit lyfter fram det tidigare arbetet klassen genomfört för 

att samla in pengar till en välgörenhetsorganisation som skänker pengar till Sudan. Genom att låta 

eleverna samla in pantflaskor som i sin tur genererar pengar att skänka till 

välgörenhetsorganisationen, uppmärksammar pedagogen Berit samtidigt att människor i världen 

inte har det lika bra ställt som i Sverige (se punkt 7). Berit har tidigare pratat om detta tillsammans 

med klassen, och en elev minns att anledningen till att de samlar in pengar genom pantflaskorna, 

är att det är krig i Sudan och att landet därför kan behöva hjälp (se punkt 6).  

I denna episod kan vi se hur eleverna och pedagogen tillsammans talar om en annan kultur än 

den svenska kulturen. Pedagogen vidrör även ett ämne som vanligtvis kan vara svårt att tala om i 

skolan, det som Runfors (2003) benämner som de sidor av kulturbegreppet som kan vara svåra 

att hantera och diskutera. Dessa sidor av kulturbegreppet kan exempelvis som i denna episod 

innehålla ämnen som krig och andra svårigheter människor i olika länder kan drabbas av 

(Runfors, 2003, s. 127). När pedagogen Berit uppmärksammar att det är krig i Sudan, lyfter hon 

denna sida av kulturbegreppet.  Det pedagogen Berit gör i denna episod skiljer sig från hur hon 

behandlar kulturbegreppet i episod två i denna uppsats. I episod två lyfter pedagogen enbart de 

positiva aspekterna av kulturbegreppet som exempelvis traditioner och högtider. I denna episod 

lyfter pedagogen nu en sida av kulturbegreppet som kan vara svårare att samtala om, men som 

ändå är viktig att lyfta i ett interkulturellt klassrum då man enligt Runfors måste lyfta alla sidor av 

kulturbegreppet för att få en gemensam förståelse för varandra (Runfors, 2003, s. 127). I denna 
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episod öppnar pedagogen även för att ge barnen en ökad förståelse för andra människor och 

deras levnadssituationer. Genom att tala om att eftersom det är krig i Sudan, kan landet behöva 

hjälp i form av ekonomiskt stöd (se punkt 7). Genom insamlingen uppmärksammar pedagogen 

även att inte alla människor lever som i Sverige, och att man i vissa länder genomgår svårigheter, 

som exempelvis krig. Ett interkulturellt arbetssätt innebär att man som pedagog lyfter fram olika 

kulturer och levnadssätt i undervisningen, och verkar för att skapa en ömsesidig respekt och en 

solidaritet gentemot varandra och andra människor (Lunneblad, 2006, s. 25). Det pedagogen gör i 

denna episod är att uppmärksamma på de olika livssituationer människor ifrån olika kulturer kan 

befinna sig i. Pedagogen visar även för barnen hur de kan hjälpa människor i andra kulturer, 

genom att samla in pengar och skänka till en välgörenhetsorganisation.  

 

Sammanfattning av observationsanalyserna  

I dessa analyser kan vi se hur pedagogerna på skola A och B arbetar med begreppen kultur, språk 

och identitet för att skapa ett interkulturellt klassrum. Det är ett faktum att det ofta är språk och 

kultur som synliggörs i ovanstående observationer. Pedagogerna lyfter olika språkliga och 

kulturella aspekter i undervisningen med barnen och när de lyfter skillnader och likheter emellan 

människor. Det som är synligt i observationerna är att pedagogerna enbart lyfter språk och kultur 

i sin undervisning och att det interkulturella arbetet endast handlar om ytliga aspekter på språk 

och kultur. Pedagogerna går inte djupare in på varken elevernas språkliga skillnader och 

erfarenheter eller likheter och variationer i deras kulturer.  

Analys av intervju 

Denna redovisning av resultatet och dess analys kommer att struktureras utifrån studiens 

frågeställningar och dess centrala begrepp, vilka är: mångkulturalitet, kultur, språk och identitet. 

Med utgångspunkt från dessa begrepp kommer det transkriberade materialet kategoriseras och 

analyseras. Jag vill också uppmärksamma att jag kommer att kursivera citat i citaten. Med detta 

menar jag att när en informant citerar någon annan i sina egna citat kommer jag märka ut det med 

en kursivering. 

Presentation av informanter  

Jenny arbetar på skolan A. Sedan hon tagit lärarexamen som förskollärare har hon arbetat på 

olika ställen, antingen inom fristående eller kommunala skolverksamheter. I hennes nuvarande 

klass går eleverna som kommer ifrån olika delar av världen bland annat Bosnien, Kurdistan, Iran 

samt Vietnam. Några barn i klassen har även påbrå ifrån Tyskland och Finland. Dessutom har 

hennes arbetslag några pedagoger som har utländsk bakgrund. Berit som arbetar på skolan B har 
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erfarenhet att arbeta på mångkulturella miljöer. Eleverna kommer från Egypten, Lettland, Syrien, 

Vietnam, Finland, Estland, Sverige och Chile. Även i hennes arbetslag finns mer än två 

nationaliteter. Anki arbetar på skolan B. Även hon har arbetat på många olika ställen där det är 

väldigt mångkulturellt. Hennes nuvarande klass också har några elever med utländsk bakgrund 

bland annat Portugal och Finland. Carmen arbetar på en tvåspråkig skola, kallad skolan C. På 

skolan C är undervisningen alltid på svenska och engelska, och på skolan går inte några barn med 

svensk etnisk bakgrund. Carmen kan några av elevernas hemländer som är Irland, Turkiet, USA 

och Tyskland. Utöver den mångkulturalitet som finns i de studerade klasserna upplyser 

informanterna Anki, Jenny och Berit att de har erfarenhet av att arbeta på mångkulturella miljöer 

sedan tidigare, vilket innebär att deras utsagor färgas av deras yrkeserfarenhet dels på skolorna A 

och B, samt även ifrån deras tidigare arbetsplatser. 

 

Mångkulturalitet 

När informanterna talar om mångkulturalitet på sina respektive arbetsplatser och hur det känns 

att arbeta där framkommer både positiva och utmanande aspekter. Informanterna som citeras här 

nedan visar på en positiv syn på att vistas i en mångkulturell miljö. Anki ser på mångkulturalitet 

som en positiv aspekt som öppnar för elevernas förståelse för dagens mångkulturella Sverige. 

Även Berit ser mångkulturalitet i hennes klass som, Berit som en rikedom och Carmen som en 

berikande utmaning. 

 

Det som är bra med blandat är att världen är blandad, därför är det bra att från början vi lever där 

det är blandat. När mina föräldrar var små var Sverige inte lika mångkulturellt som idag. För dem 

blev det ganska svårt att förändras och vara öppna för mångkulturalitet men för de här barnen är 

det bara vanligt (Anki). 

 

Jag känner mig rik som får träffa dessa elever och sina familjer. Det känns som att jag har hela 

världen i mina händer. Tänk vad mycket Sverige har fått: mat, musik, och mycket annat. Det som 

är mest berikande är personliga möten. Innan jag träffar dig har jag en egen uppfattning om vem 

du är; när jag träffar dig lär jag känna dig som du är. Våra elever har gjort utbyte med elever på en 

skola dominerad av muslimer. Många utav våra elever hade fördomar om muslimer att de är si och 

så, men efter att de hade varit där och träffat dem var de så glada.”… De är precis som vi…sa några av 

våra elever”. Att arbeta för det här med personliga möten mellan olika människor är viktigt (Berit). 

 

Det är jättekul och en jätteutmaning, jag får verkligen utmana mig att prata engelska som jag inte är 

van vid. Jag kommer ihåg hur svårt det var när jag skulle tala om att eleverna ska äta mellis på 

engelska. Hela tiden måste man tänka på vad ett ord är på engelska för att kunna översätta det. 

Och nu börjar jag bli van vid en ständig översättning. Undervisningen är tvåspråkig- engelska och 

svenska (Carmen).  

 

Att Sverige har utvecklats från ett monokulturellt samhälle till ett mångkulturellt samhälle 

menar Anki är positivt. Det menar även Lunneblad (2006, s. 9) och Lahdenperä (2010, s. 15, 16), 

som också poängterar att mångkulturalitet i skolan behövs för att eleverna och lärare utvecklar 
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och lever livet i mångkulturella samhällen från början. Alla informanterna i ovanstående citat talar 

om mångkulturella miljöer och vad dess rikedom innebär för dem och samhället i övrigt. 

Informanternas tal om den mångkulturella rikedomen och mångkulturalismens nödvändighet 

talar även Lahdenperä (1997, s. 166) om. Berit poängterar att det som är mest berikande är 

personliga möten, vilket också Andersson (1999, s. 15) och Lorentz (1999, s. 191) menar. 

Men i själva verket är den positiva aspekten av mångkulturalitet inte alltid lätt att erfara, vilket 

kommer att synliggöras i kommande teman, där jag redovisar och analyserar hur lärarna talar om 

begrepp som språk, kultur/etnicitet och identitet med utgångspunkt från deras erfarenhet att 

arbeta på mångkulturella skolor.  

Språk  

Begrepp språk framkommer flera gånger i informanternas utsagor. Dels presenteras det som ett 

verktyg som används för att lyfta och bejaka kulturella olikheter som finns i klassrummet, dels 

som problematiskt när det gäller kommunikation och samverkan mellan skolan och hemmet, 

samt hur eleverna och föräldrar tar till sig det svenska språket och tyda olika språkliga koder. 

Samtliga informanterna belyser vikten av att vara öppen för den språkliga mångfalden i 

undervisningen. De lyfter hemspråk som ett viktigt verktyg för att bejaka olikheter. De använder 

språk på olika sätt för att lyfta mångkulturalitet i klassrummet och stärka flerspråkiga elevernas 

självkänsla, vilket Eklund (2003, s. 81) framhåller. Att språk används för att lyfta mångkulturalitet 

i klassrummet synliggörs i följande utsagor. 

 Jag brukar be eleverna att översätta vardagsnära ord exempelvis ”grattis” på sina hemspråk . Jag 

uppmuntrar föräldrarna att tala deras modersmål med sina barn, för att barnen ska kunna få alla 

nyanser och känslomässiga uttryck som annars kan vara svårt att uttrycka på svenska (Berit).  

 

Vi försöker sjunga på alla språk som finns representerade i vår klass.  Nu sjunger vi en 

godmorgonsång på svenska, engelska, spanska, tyska och italienska och har försökt att sjunga på 

vietnamesiska, vilket blev svårt eftersom ingen av oss pedagog kan språket. ”Vi låter inte så …”, 

menade en vietnamesisk tjej när hon lyssnade medan vi sjunger på hennes språk (Jenny). 

 

På min tidigare arbetsplats fick eleverna uppträda på sina hemspråk. Här är bara svenska och 

ibland engelska som gäller; just engelska för att det är en flicka vars föräldrar har engelska som 

modersmål plus att vi lär oss engelska här i Sverige (Anki). 

 

Skolan är tvåspråkig, då de flesta elever har engelska som hemspråk. Det är viktigt att de behåller 

det eftersom de kommer att åka tillbaka till sina hemländer (Carmen).  

 

 

Medan informanterna berättar att det i deras respektive klasser finns en mångfald av olika 

hemspråk visar det sig i Ankis och Carmens tal om språk att det inte är alla hemspråken som tas 

tillvara på i undervisningen utan det är vissa europeiska språk och framförallt svenska och 

engelska som premieras. I Ankis och Carmens klasser finns det fler än två hemspråk men det är 

bara svenska och engelska som framträder. Även Jennys utsaga visar på en dominans av de 
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europeiska språken eller de språk som pedagogen kan. Jenny belyser i intervjun att hon kan 

spanska och hennes kollega kan italienska och som Jenny poängterade är engelska ett vanligt 

språk i Sverige. I Jennys arbete för att synliggöra mångkulturalitet är det svenska, engelska, 

spanska och italienska som framträder mest. När de försöker sjunga på vietnamesiska blir det inte 

lika bra eftersom pedagogerna inte kan språket. Denna ojämlikhet mellan olika språk omtalas 

också i Eklund (2003, s. 208) medan Bergöö & Ewald (2003, s. 33) betonar standardspråkens 

dominerande och marginaliserande aspekter.  

När det gäller den andra sidan av språket i mångkulturella miljöer som innebär den 

svårthanterliga aspekten av språket beskriver tre av fyra informanter hur det ofta blir 

problematiskt att kommunicera med föräldrar till elever med olika härkomst.  Dessutom belyser 

de elevernas och föräldrarnas svårighet att koda av språkliga och sociala koder vilket ofta leder till 

missförstånd och onödiga konflikter. 

… Ofta har svårigheter med språkförståelse att göra, både när det gäller språket som vanligt tal 

och språkförståelse, beroende på vilken generation de kommer från. Nya generationer som inte 

har svenska hemma, det märker man på hur man tolkar språksignalerna, och…, mycket fula ord. 

Vad det beror på vet jag inte, det kanske handlar om att vissa ord och uttryck är mer 

känsloladdade här än i deras hemländer, så att de inte har känslan av styrkan i orden, det är vad jag 

tror.  Man säger inte ”hora” eller ”håll käften kvinna” här i Sverige, det kan låta värdigt hårt 

(Jenny). 

 

Det som kan vara svårt med barnen är ofta språket, att de kan prata vanligt, men att de inte har det 

stora ordförrådet. När man ska förklara något förstår de inte riktigt och när de inte förstår, blir det 

tråkigt, de börjar göra andra saker och det spårar ur, så där… vilket utmanar läraren att hitta ett 

fungerande sätt att få dem på bättre humör och se till situationen inte påverkar deras självkänsla 

(Anki).  

 

Föräldrarna är egentligen det svåraste, man måste prata med bilder, visa med hela kroppen för att 

de ska förstå att imorgon behöver eleverna matsäck, och visa med bilder annars kan det bli något 

annat, till exempel godis. Att prata genom tolk är också en sådan grej (Jenny). 

 

Att jag inte kan deras kultur kan försvåra mitt bemötande. Ska man le? Ska man titta i ögonen 

 Jag har gått några kurser och Svenska som andra språk är också en bra kurs (Berit). 

 

Dessa svårigheter som beskrivs av de citerade pedagogerna handlar om det starka bandet 

mellan språk, kultur och språkförståelse på grund av begränsat ordförråd i det svenska språket. 

En kulturell kommunikation förutsätter att deltagare i kulturella möten har förmågan att kunna 

koda av alla kulturella och kommunikativa koder som förekommer i samspel med varandra, 

koder som finns där utöver det verbala språket. Kroppsspråket återspeglar ofta kulturella 

värderingar som gäller i samhället (Eklund, 2003, s. 81) . Bristen i denna förmåga leder till 

svårigheter, missförstånd och eventuellt konflikter mellan parter i kommunikativa situationer 

något som informanterna Jenny och Anki menar i sina utsagor. Anki talar om sambandet mellan 

flerspråkighet och svårigheter att aktivt delta i undervisningen samt hur detta kan påverka 

elevernas självkänsla. Som Anki uppger får läraren utmana sig för att hjälpa dessa elever att vara 

på gott humör. Även Lorenz (2007, s. 112) betonar vikten av att uppmärksamma elevernas 

språkliga och kulturella erfarenheter, vilket underlättar för dessa elever att delta i undervisningen.  
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För att förebygga dessa kommunikativa svårigheter efterlyses hos pedagogerna kunskaper inom 

interkulturell kommunikation (Eklund, 2003, s. 338; Lahdenperä, 2004 s. 15; Lorentz, 2007 s. 98; 

Lunneblad 2006 s. 25).   

 Kultur 

I samband med att informanterna i studien talar om mångkulturalitet i sina respektive klasser 

målar de en bild av begreppet kultur som en enhet i vilken det ingår språk, traditioner, mat, 

nationaliteter, religioner, musik och relationer. Det är med hjälp av dessa delar av enheten kultur 

som informanterna drar skiljetecken mellan olika kulturella bakgrunder. Dessutom beskriver de 

kultur som ett mynt med två olika sidor: en sida med berikande aspekter och en annan sida med 

problematiska och svårhanteriga aspekter.  

I analysen av informanternas tal om språk i relation till mångkulturalitet har jag sett ett starkt 

samband mellan språk och kultur, vilket synliggörs även i tal om kultur som begrepp. Både Berit, 

Anki och Jenny betonar hur brist på kunskap om innebörden av kulturella och kommunikativa 

redskap kan försvåra kommunikationen och samspelet mellan individer med olika kulturella 

bakgrunder.6 Även i citaten nedan beskriver Anki svårigheterna att hantera det mångkulturella i 

skolmiljöer då det ofta blir missförstånd som leder till missnöje och eventuellt konflikter. 

Jag har arbetat på en skola där det var enbart invandrarbarn. Det var en jätteutmaning. Föräldrarna 

förstår inte riktigt den svenska kulturen, varför den ena är så viktig och varför det ska vara på olika 

sätt, det blir stress, man grinar på varandra i onödan (Anki). 

Att kultur och etnicitet är två begrepp som ligger nära varandra är ett mönster som synliggörs i 

några av informanternas utsagor. Det förekommer ofta begrepp som annorlunda hudfärg, namn, 

utseende, religioner vilka används i barngruppen för att kategorisera eleverna med annan kulturell 

bakgrund, något som också Lunneblad (2006, s. 15-19) samt Gruber (2007, s. 27) också talar om.  
 

Här på skolan är de inte så många religioner, men man märker speciellt med äldre eleverna, att de 

kan titta snett på andra religioner, speciellt dem med olika klädsel. Det händer ofta att annorlunda 

barn, om man får säga så, blir utstötta på grund av hudfärg, efternamn, förnamn, och många små 

saker som eleverna blir elaka över (Anki). 

 

Det har hänt tidigare att en kille sa till en tjej från Vietnam att ”du är från Kina”. Tjejen blev 

upprörd av det och hon påpekade att hon inte är från Kina utan från Vietnam.  Det var så viktigt 

för henne att identifieras som en från Vietnam Det är precis som när vi får höra att vi är från 

Finland… / … Han var tvungen att kommentera på grund av hennes utseende (Jenny).  

… de hade fördomar om muslimer, att de är si och så…(Berit). 

Att kulturbegreppet tar sig uttryck i form av kategorisering av människor i grupper och i samhälle 

utifrån skillnader av olika sorts slag, är det som framhävs i citaten ovan där elever med 

                                                 
6 Se citaten i rubrik ”Språk”  
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annorlunda utseende, annan religion annorlunda namn ställs emot den svenska etniciteten. Dessa 

aspekter används ofta för att dela individer i olika kategorier som individerna själva inte 

identifierar sig med (Lunneblad, 2006, s. 15, 16; Gruber, 2007, s. 27). Den ofrivilliga 

kategoriseringen synliggörs i fallet med vietnamesiska tjejen som kallas för kinesisk bara på grund 

av hennes åskådare kopplar hennes utseende till det kinesiska folkets utseende.  

Runfors talar om den lätthanterliga sidan av kulturbegreppet, som behandlar berikande 

aspekter, som exempelvis mat, musik, traditioner och så vidare (Runfors, 2007 s. 127). Den 

lätthanteriga sidan av kulturbegreppet finner vi hos informanten Berits utsagor när hon betonar 

den berikande aspekten av mångkulturalitet, i likhet med det Runfors talar om. Även Carmen 

beskriver i andra citaten nedan fördelar med att samarbeta med föräldrarna, då de har olika 

erfarenheter och kunskap om omvärlden  

Tänk vad mycket Sverige har fått: mat, musik, och mycket annat (Berit). 

En förälder kom till skolan och höll föredrag om hennes erfarenhet om vulkaner i Costa Rica, 

vilket berikade eleverna som hade ett tematiskt arbete med tema ”vulkan”(Carmen). 

Identitet 

Informanterna Berit, Anki och Jenny i citaten nedan berör frågor om elevernas identitet och 

självkänsla. Eleverna i Ankis utsaga identifierar sig med sina familjer, släktingar och hemländer. 

Även pedagogerna i citaten nedan kopplar elevernas identitet till deras hemspråk, hem-maträtter 

och hemländer.  

Eleverna har ett öppet förhållningssätt till sina kulturella bakgrunder. Innan vi börjar dagen brukar 

vi starta dagen med att berätta för varandra hur vi mår. Ibland kan eleverna berätta om det som 

händer i sina hemländer, eller om släktingar (Berit). 

 

Jag kan berätta om ett projekt för några år sedan som jag hade, musikal invandrare förresten, det 

handlade om svenskar som flydde till Amerika, Vi hade parallellt en studie med att prata om varför 

det kommer invandrare till Sverige. Projektavslutning blev det en dundermusikal med middag. 

Föräldrarna bjöd på specialiteter från sina länder, det blev köttbullar och plättar från Sverige…/. 

Man såg hur både elever var stolta över deras hemmaträtter (Berit). 

  

Eleverna fick uppträda på sina hemspråk, vilket stärkte dem, att de har med sig något i bagage som 

de andra inte kan (Anki). 

”Du är från Kina”. ”Jag är faktiskt från Vietnam”. Det var viktigt för henne att identifieras som en 

från Vietnam, hennes riktiga hemland (Jenny). 

Identitet tar sig uttryck på många olika sätt och identitet är intimt förknippad med grupper, 

andra personer och kulturella bakgrunder som människor identifierar sig med och är stolta över. 

(Fränden, 2007, s. 95; Borgström, 1998, s. 37). Detta framkommer i informanternas utsagor ovan 

när de berättar hur eleverna identifierar sig med sina familjer, vänner och hemländer.  Dessutom 

är det i mötet med andra människor, i det här fallet i på mångkulturella skolor som elevernas 

hemspråk, hemmaträtter, sånger och hemländer blir meningsfulla för dem (Fränden, 2010, s. 95). 
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Att den vietnamesiska tjejen kategoriseras som en kinesisk tjej visar på det som Goldstein-

Kyaga & Borgström (2006, s. 24) kallar etikett, stereotyp eller kategorisering, vilka förekommer 

när en individ tilldelas en identitet som man själv inte har internaliserat.  

 

Sammanfattning av intervjuanalyserna 

Detta resultat överrensstämmer med den tidigare forskningen som menar att begreppen 

kultur/etnicitet, språk och identitet tar en central plats i talet om mångkulturella miljöer. 

Resultatet belyser en nära relation mellan dessa begrepp. I analyserna av pedagogernas berättelser 

får vi syn på hur dessa begrepp betonas och får olika innebörd beroende på vem som berättar 

och i vilka sammanhang begreppen läggs in. Men resultaten visar i likhet med observationerna att 

pedagogerna har en otillräcklig förståelse för ett interkulturellt perspektiv på undervisning. 

Pedagogerna lyfter i intervjuerna att det svåraste med att bemöta det mångkulturella är att 

pedagogerna själva inte har kunskap om andra kulturer som finns representerade i klassrummet. 

Detta ämnar vi att diskutera mer ingående i diskussionen som kommer härnäst. 
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Diskussion 

I denna del av studien vill vi föra en diskussion kring studiens resultat i relation till studiens 

bakgrund, tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Syftet med denna studie har varit att 

belysa hur lärarna på mångkulturella skolor arbetar interkulturellt, genom att behandla frågor som 

rör hur lärarna ser på begrepp som kultur, etnicitet, språk och identitet samt deras uppfattningar 

om ett interkulturellt lärande. De frågeställningar vi utgick ifrån i studien formulerade vi som 

följer; hur synliggörs aspekter som kultur, etnicitet, identitet och språk i undervisningen, samt 

vilka uppfattningar har pedagogerna i studien om interkulturellt lärande. I vår studie har vi 

begränsat oss till att undersöka lärarens arbetssätt och uppfattningar kring det mångkulturella till 

tre stycken skolor. Detta belyser endast hur lärarna i denna studie arbetar och tänker när det 

kommer till ett interkulturellt perspektiv. Vår avsikt med denna uppsats är att ge en bild av hur 

pedagoger vid tre utvalda skolor arbetar i en mångkulturell skola, samt hur pedagogerna uppfattar 

sitt arbete utifrån ett interkulturellt perspektiv.  

Det som studiens resultat visar är att kultur, språk och identitet är centrala teman för att 

beskriva hur individer organiserar sin vardag vare sig i grupper eller i personliga relationer till 

varandra. Dessa tre begrepp är intimt förknippade till varandra och utgör grunden för hur 

individen orienterar sig och förstår sin omgivning. Resultatet av denna studie ger en överblick 

över vilken syn pedagogerna Berit, Anki, Jenny och Carmen har på dessa centrala begrepp och 

vad detta innebär för utformningen av undervisning i deras mångkulturella klasser, samt hur de 

arbetar med dessa faktorer för att skapa ett interkulturellt klassrum. 

Kultur 

Elevernas kultur hade en stor betydelse i arbetet för ett interkulturellt klassrum. Detta var något 

som uppmärksammades i både observationer och intervjuer. I observationerna framstod kultur 

som en faktor där man kunde ta upp skillnader och olikheter, och lära om varandras traditioner 

och levnadssätt. Genom en hemläxa som pedagogen gav i episod 2 öppnade pedagogen för att 

föra fram olika kulturer och även tala om dessa. I intervjuerna menade flera av pedagogerna att 

de kulturella skillnader som finns mellan pedagoger och föräldrar ibland kunde vara svårt, främst 

när det kom till kommunikation mellan varandra. Pedagogerna menade i intervjuerna att de 

kulturkrockar som ibland skedde, ställde krav på dem att ha annorlunda arbetssätt så pedagoger 

och föräldrar förstod varandra. En medvetenhet om att olika sätt att arbeta och kommunicera 

krävdes syntes i alla pedagogers svar.  

Som både forskningen inom interkulturellt lärande och studiens resultat belyser finns det en 

del av kulturbegreppet som anses vara berikande och därmed accepteras i större utsträckning och 

välkomnas som undervisningsinnehåll, medan en annan del av kultur som handlar om relationer 
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blir besvärligt och svårt att hantera i undervisningssammanhang. I observationerna kan vi se hur 

Berit på skolan B försöker ta in en svårhanterlig aspekt av kulturbegreppet i undervisningen, 

genom att hon vågar uppmärksamma att livet inte ser likadant ut för alla människor överallt i 

världen. I hennes fall kan vi fundera på vilken bild av Sydsudan eleverna får. Denna händelse 

kopplar vi till det Lahdenperä (1997) beskriver. Olika länder och kulturer kan lätt bli svartmålade 

och beskrivna i negativa termer, både i samhället och av skolan. Vissa länder och kulturer 

framställs ofta i dålig dager i undervisningen på skolan då man bara lyfter svårigheter och 

negativa faktorer (Lahdenperä, 1997, s. 165). I detta fenomen ligger pedagogernas stora dilemma, 

ett dilemma om hur man som pedagog skall förhålla sig till både negativa och positiva sidor av 

olika kulturer utan att nedvärdera eller svartmåla någon. Detta dilemma vittnar pedagogen Berit 

om då hon själv berättar att de måste försöka hitta ett sätt att även lyfta det rikedom som finna i 

de olika svartmålade delarna av världen. Andersson (1999) menar att en medveten pedagog 

försöker bejaka kulturella olikheter utan att behöva svartmåla bilden av kulturella minoriteter. Det 

interkulturella lärandet strävar efter att kulturella möten leder till en interaktion mellan olika 

kulturella aktörer vilket förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till sin egen syn på andra, samt en 

ömsesidighet, förståelse, och acceptans för varandra (Andersson, 1999 s. 38). Resultatet av vår 

empiri visar att kultur är något som ofta används i det interkulturella perspektivet, men det 

interkulturella arbetet stannar där. När pedagogerna talar om kultur blir det ofta traditionella 

likheter och skillnader som uppmärksammas. Även kulturella skillnader som maträtter, musik och 

sånger lyfts upp. Både pedagogernas undervisning och uppfattning om det interkulturella arbetet 

och kultur stannar vid de ytliga faktorerna. I resultaten saknar vi ett vidare arbete med hur 

pedagogerna skulle kunna arbeta för att övervinna svårigheterna de möter och utveckla sitt 

interkulturella arbete.  

 

Språk 

 I vår studie framgår det tydligt både under observationer och i intervjuer att det språkliga är 

framstående inom arbetet med ett interkulturellt perspektiv. Både vid observationerna samt vid 

intervjuerna framkommer det faktum att språk är en faktor som pedagogerna använder sig av då 

de arbetar med ett interkulturellt perspektiv. Pedagogerna uppmärksammar språkliga likheter och 

skillnader i tre episoder inom observationerna, samt uppmärksammar i intervjuerna hur de 

arbetar med olika språkliga lekar för att skapa ett interkulturellt klassrum. Vårt resultat visar också 

att språket används som kommunikationsmedel för att lyfta och bejaka det mångkulturella i 

klassrummen. I intervjuerna menar alla informanterna att det är viktigt att eleverna ska behålla 

sina hemspråk levande och att hemspråken bör vara en del av undervisningsinnehållet.  

Trots denna välvilja att inkludera alla språk i undervisningen anser pedagogerna att deras 

kunskaper och kompetens inom dessa språk inte är tillräkliga för att omsätta deras intentioner i 

praktiken. Pedagogerna kan inte alla språk som finns representerade i sina respektive klassrum, 
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vilket ofta bromsar det interkulturella arbetssättet. Detta kräver extra resurser, exempelvis 

hemspråkslärare som inte alltid går att finna. Dessutom upplever de att det finns ett 

kommunikativt problem eleverna emellan, mellan eleverna och pedagogerna, och mellan 

pedagoger och föräldrar. Detta menar informanterna bygger på svårigheter med att tolka 

varandras språkliga och kulturella koder. Som Eklund (2003) belyser har språk och kultur ett 

starkt samband, vilket betyder att speciella kommunikativa kompetenser krävs inom 

kommunikationen i mångkulturella miljöer. (Eklund, 2003, s. 81).  

Aktörer på en mångkulturell arena skall tolka språkliga och kulturella koder som är djupt 

förankrade i deras respektive kulturella kontexter. För att kunna ta del av den rikedom som 

mångkulturella skolmiljöer bjuder på är det viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för en 

interkulturell kommunikation för att bädda för en samhörighet och förståelse för varandra 

(Lahdenperä, 2004, s. 11).  

Vår empiri visar även att pedagogerna uppmärksammar det enkla språkliga när de arbetar med 

ett interkulturellt perspektiv. Sånger och enstaka ord på elevernas modersmål tas upp i 

undervisningen, och pedagogerna anser att det är för svårt att ta upp andra aspekter av språk i 

klassrummet. Ur ett didaktiskt sammanhang behöver pedagogerna reflektera över hur de kan gå 

vidare och vidareutveckla det interkulturella arbetet, så att det inte enbart handlar om enkla 

skillnader språk- och kulturmässigt.   

 

Identitet 

Genom att uppmärksamma en människas språk och kultur kan dennes identitet och självbild 

stärkas. I observationerna arbetade pedagogerna inte uttalat med identitetsstärkande övningar, 

utan genom språkliga aktiviteter kunde vi se att en möjlighet till identitetsstärkande övningar 

skedde. I intervjuerna visade pedagogerna sin medvetenhet kring hur elevernas kulturer och 

erfarenheter fick en betydande roll i skapandet av deras identiteter. Genom att på olika sätt låta 

eleverna få berätta om sina kulturer och traditioner menade pedagogerna i intervjuerna att de 

försöker stärka elevernas identiteter, och även att de som pedagoger förstod vilken betydelse 

detta hade för sina elever. Att låta lektionerna färgas av språkliga och kulturella olikheter påverkar 

elevernas självkänsla positivt och stärker deras identitet, vilket vi anser att studiens resultat visar. 

Vi har observerat hur en elev på skolan B blir bekräftad av att pedagogen kan uttala ett ord rätt 

på elevens hemspråk. Även informanterna bekräftar att eleverna som får använda sina språkliga 

och kulturella erfarenheter får en bra självkänsla. När pedagogerna tillåter och uppmärksammar 

elevernas olika språk och kulturer i klassrummet genom olika aktiviteter, skapas ett interkulturellt 

klassrum och ett interkulturellt lärande.  
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Konklusion & kommande forskning  

När det råder ömsesidigt respekt, förståelse och acceptans mellan individer i mångkulturella 

miljöer motverkas en negativ kategorisering av individer i olika grupper. När denna ömsesidiga 

respekt och acceptans råder, öppnas möjligheterna för ett interkulturellt samhälle, ett samhälle 

där individerna samverkar, interagerar och berikar varandra. Med denna studie ville vi belysa och 

undersöka hur pedagoger vid två olika skolor arbetar med ett interkulturellt perspektiv i skolan. 

Studiens resultat belyser precis som tidigare forskning visar, att möten mellan individer med olika 

kulturella bakgrunder leder till en större förståelse för varandra. Detta förutsätter att både 

pedagoger och elever på en mångkulturell skola har en förståelse för vikten av ömsesidig respekt, 

acceptans och förståelse för varandra. Studiens resultat visar även att det finns ett behov hos 

pedagoger att arbeta med och förstå de centrala begrepp vi använt oss av i vår studie, begreppen 

språk, kultur och identitet, samt hur dessa begrepp ingår i ett interkulturellt perspektiv. Pedagogerna 

i studien visar en medvetenhet kring dessa begrepp och hur de arbetar med dem. Men studiens 

resultat visar också att det finns ett behov till en vidare förståelse för pedagogerna och arbetet 

med ett interkulturellt perspektiv.   

Vårt resultat efterfrågar en medvetenhet hos pedagoger till att forma en undervisning som 

öppnar för ett interkulturellt lärande. Som lärarstudenter är vi medvetna om vilken innebörd ett 

interkulturellt perspektiv har. En studie som belyser hur dagens lärarutbildning utrustar 

lärarstudenteter med verktyg som interkulturell kommunikation, interkulturell pedagogik och 

interkulturell didaktik skulle vara intressant att göra i kommande forskning.  
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar  

 

Uppsala, November, 2012  

 

 

 

Hej förälder!  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Under 

denna termin ska vi skriva ett examensarbete som handlar om lärares arbetssätt i klassrummet. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka samspelet mellan lärare och elever i en 

mångkulturell klass. För att genomföra detta behöver vi observera och filma läraren i 

undervisningen som sker i ett klassrum. I enlighet med forskningsetiska principer behöver 

forskaren deltagarens, och i det här fallet vårdnadshavarens tillstånd för att kunna genomföra 

observationer i klassen. Med detta meddelande vill vi härmed be om ditt tillstånd som 

vårdnadshavare för att genomföra en observationsstudie i ditt barns klass. Elevens deltagande i 

studien är helt frivilligt och eleverna själva eller du som vårdnadshavare kan när som helst avbryta 

sin medverkan i studien. Det material vi samlar in kommer vara helt anonymt. Skolan kommer 

inte nämnas vid namn och inte heller någon elev eller lärare kommer nämnas vid namn. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar  

 

Félicité Nzeyimana & Theresia Svensson  

_________________________________________________________________________ 

 

Vid eventuella frågor kan ni vända er till: 

Félicité: Felicite.Minyurano.3174@student.uu.se , telefon: 076-2713913 

Theresia: Theresia.Svensson.4302@student.uu.se , telefon: 070-2253573 

Vår uppsatshandledare; Univ.lekt. Katarina Gustafson vid Institutionen för pedagogik,       

didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet. katarina.gustafson@edu.uu.se, telefon: 

018-471 2450. 

 

mailto:Felicite.Minyurano.3174@student.uu.se
mailto:Theresia.Svensson.4302@student.uu.se
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X229
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=X229
mailto:katarina.gustafson@edu.uu.se
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Medgivandeblankett 

 
Medgivandeblankett 
 
Genom ifyllandet av denna blankett ger jag mitt samtycke till att mitt barn deltar i 

observationsstudien som kommer genomföras i klassen. Jag är medveten om att jag eller mitt 

barn när som helst kan avbryta medverkan i studien.  

  

Jag godkänner att mitt barn deltar i observationstudien: 

 

     

 

   JA   NEJ 

 

 

___________________________________________________________ 

Datum och ort  

 

___________________________________________________________ 

Elevens namn 

 

___________________________________________________________ 

Vårdnadshavares 1 namn 

 

 ___________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2 namn 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema 1 – Bakgrundsinformation – ”vem är respondenten” 
 

-Kan du berätta för mig hur det kom det sig att du blev lärare? 

 

 

-Vilken utbildning har du ?   

 

-Har du alltid jobbat inom skolomsorgen?  I hur många år? 
 

 

-När började du arbeta här som lärare? 

 

 

-Vilka klasser har du haft under den tid du har arbetat här? 

 

 

-Hur många elever går i din klass? 

 

 
Tema 2 – Mångkultur i klassen ”respondentens möte med mångkultur”  

 

 

 -Kan du berätta vilka etniska bakgrunder barnen i klassen har?   

 

 

-Förutom etnisk bakgrund, är det några andra faktorer som skiljer eleverna åt? 

 

 

-Märker du som pedagog några skillnader mellan barnens olika etniska bakgrunder 

och erfarenheter? I sådana fall, kan du beskriva någon skillnad? 

 
 

-Har du som pedagog någon möjlighet att ta tillvara på barnens olika kulturer och 

 erfarenheter? Om du har möjlighet – hur/vad? Om du inte har möjlighet – finns  

 det något du skulle vilja göra?  
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Tema 3 – Lärarens roll i en mångkulturell klass – ”hur ser respondenten på sin 

lärarroll i en mångkulturell klass?  

 

 

-Vad innebär mångkultur för dig?  
 

 

-Hur ser du på ditt arbete som pedagog i en mångkulturell klass? Ser du några 

möjligheter och utmaningar med det?   
   

 

 -Vilka erfarenheter har du av att jobba i en mångkulturell klass?    

  

 

 

Tema 4 – lärarens medvetenhet om interkulturellt lärande ”vad anser respondenten 

att interkulturellt lärande är” 

  

 

- Hur ser du på din roll när det gäller att skapa förutsättningar för interkulturellt 

lärande?  
 

 - Hur ser du på att inkludera elevernas etniska bakgrund i undervisningen? 

 

 

-På vilket sätt kan man som lärare skapa nyfikenhet hos eleverna om egna och 

andras kulturer tror du? 

 

 

-Har du någon erfarenhet att arbeta interkulturellt? Om ja, vilka 

framgångar/motgångar har du upplevt?     

 

 

    


