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Syftet med denna studie var att studera sex pedagogers förhållningssätt i fråga om att 
undervisa utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vi valde en kvalitativ 
forskningsmetod och studiens material samlades in med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer och observationer. Resultaten visar att pedagogerna upplever att det finns 
ett behov av arbeta med att utveckla elevernas förmåga och kompetens att möta 
människor från olika kulturer. Samtidigt visar resultaten på att pedagogerna inte 
själva aktivt planerar och förhåller sig till det interkulturella perspektivet. De 
uttrycker att dessa kulturella möten uppstår spontant i klassrummet hos eleverna 
utan inblandning av pedagogen. De slutsatser som dras av studien är att pedagogerna 
besitter en god vilja att ge elever möjligheter att mötas, men att de ännu varken har 
kunskap, tid eller möjlighet att utveckla detta förhållningssätt till fullo. 
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1. Inledning  
Sverige anses idag vara ett mångkulturellt samhälle, där mer än 200 olika kulturer 
lever sida vid sida (Lorentz, 2006; Andersson, 2009). Den kulturella mångfald 
Sverige visar upp återspeglas även i de flesta svenska skolor. Denna mångfald har vi 
under vår tid som lärarstudenter mött i olika utbredning, och i de skolor vi varit i 
kontakt med under utbildningen har diskussioner om interkulturalitet och 
undervisning med utgångspunkt i detta aldrig varit uppe på tapeten. I och med att 
många av Sveriges skolor uppvisar en kulturell mångfald, samt att läroplanen för 
grundskolan, Lgr 11 (2011)beskriver att skolan ska utgöra en social och kulturell 
mötesplats, ansåg vi att det var av intresse att studera hur pedagoger arbetar utifrån 
ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Vi har även upplevt att det under 
vår studietid inte förts djupare resonemang kring vikten av ett interkulturellt 
förhållningssätt, och därmed såg vi möjligheten att med denna studie fördjupa oss i 
ämnet.   
 
Skolans styrdokument, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011) lägger ansvar på att skolan ska stärka 
elevernas förståelse för det faktum att det existerar olika kulturer i samhället, vilka 
uppvisar skillnader i fråga om värderingar och livsmönster. Därför blir det 
betydelsefullt att som pedagog också vara medveten om sitt eget förhållningssätt till 
den undervisning som bedrivs och de elever som utgör undervisningsgruppen. Vi 
upplever att det som pedagog finns möjlighet att utifrån sin position skapa positiva 
kulturmöten, vilka kan leda fram till ett samhällsklimat där individen oberoende av 
kulturell tillhörighet respekteras. Vi upplever att dagens samhällsklimat i allt för stor 
utsträckning har hårdnat, och attityder vilka känns skrämmande och sätter de 
demokratiska värderingarna i gungning återfinns långt ner i åldrarna. Allt för ofta har 
vi i våra möten med elever stött på intolerans och främlingsrädsla, vilket vi upplever 
skulle kunna stävjas genom en medveten och öppen diskussion kring våra egna och 
andras fördomar, samt likheter och olikheter. Även Andersson (2009) menar att 
skolan genom att anamma ett interkulturellt förhållningssätt i alla delar av 
verksamheten, kan bidra till att förändra redan rådande negativa attityder hos både 
elever och vuxna i positiv riktning. Skolan har därför en central roll i 
samhällsutvecklingen, då den genom att förbereda eleverna med kunskap, 
kompetenser, attityder och värden, påverkar och förbereder de framtida 
samhällsmedborgarna (UNESCO, 2006).  
 

1.1 Syfte och frågeställning  

Som blivande pedagoger har vi skilda erfarenheter av mångkultur i skolan och vi fann 
det därför intressant att studera pedagogers förhållningssätt i fråga om att undervisa 
utifrån ett interkulturellt perspektiv i grundskolans senare år.  
 

o Hur resonerar pedagogerna om att i sin egen undervisning arbeta utifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt? 

 

o Arbetar pedagogerna utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och hur gör de 
i sådant fall?  
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2. Centrala begrepp  
I följande avsnitt definieras studiens centrala begrepp.  

2. 1 Kultur  
Begreppet kultur kan förstås på många olika sätt, och vad som innefattas i begreppet 
varierar. Själva ordet kultur härstammar från latinets cultura, vilket betyder att odla. 
Från början användes begreppet som en beskrivning av människors gemensamma 
insats för att odla jorden (Andersson, 2009).  Begreppet inrymmer dock idag också 
andra betydelser.  
 
Kultur utgörs både av synliga och dolda aspekter och Lahdenperä (2004) illustrerar 
detta genom att likna kultur vid ett isberg. De synliga delarna utgörs då bland annat 
av konstformer och traditioner, samt språket och människors tänkande (humor, 
berättelser och sätt att tala till varandra).  De dolda aspekterna av kultur, vilka 
återfinns under ytan och utgör kulturens djup, beskrivs bestå av värderingar och 
normer, kommunikations- och känslomönster, samt kulturens identitetsskapande 
funktion.  

2.2 Mångkulturalitet 
Begreppet mångkulturalitet innebär att flera olika kulturer existerar sida vid sida i 
samhället utan att interagera med varandra (Stier och Sandström Kjellin, 2009; 
Lahdenperä, 2008).  

2.3 Interkulturalitet 
Begreppet interkulturalitet beskriver mötet mellan människor som centralt 
(Andersson, 2009).  Detta möte utgörs av en process i vilken det tillåts 
gränsöverskridanden, på så sätt att de individer som ingår i mötet får komma med 
bidrag som grundar sig i den egna kulturella bakgrunden. Hur kulturer samverkar 
och berikar varandra är således det centrala (Spowe, 2007; Lahdenperä, 2008).   
 

Inom ramen för begreppet interkulturalitet beskrivs också begreppet interkulturell 
undervisning. Begreppet syftar till att skapa en undervisning där alla, oavsett 
kulturell bakgrund känner att de deltar (Banks, 2005). Undervisning utifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt bör bland annat syfta till att vidareförmedla 
kunskaper och färdigheter vilka underlättar ett interkulturellt möte (Fountain, 1997).  
  
Det interkulturella mötet förutsätter även att individer besitter interkulturell 
kompetens. Begreppet innebär, med utgångspunkt i Stier och Sandström Kjellins 
(2009) resonemang, de färdigheter och kunskaper vilka behövs för att få tillstånd ett 
interkulturellt samspel mellan individer. 

2.4 Etnocentrism  
Etnocentrism utgörs av oreflekterade föreställningar om den egna kulturens 
normalitet och överlägsenhet. Dessa föreställningar beskrivs tillkomma individen 
genom socialisationsprocessen. Etnocentrism kan i många fall inom de kulturella 
grupperna uttrycka sig som en kollektiv attityd, vilka avspeglar sig i gruppens tankar 
om hur dennes tanke- och levnadssätt anses som normala, medan grupper som 
befinner sig utanför denna normalitet anses avvikande. Den funktion etnocentrism 
fyller är att den bringar ordning inom individen på så sätt att den berättar vilka 
personer och grupper som tillhör den närmsta kretsen (Stier och Sandström Kjellin, 
2009).   
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3. Litteraturbakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs för litteratur, samt tidigare forskning vilken anknyter till 
studiens syfte och frågeställningar.  

3.1 Skolans styrdokument 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011) ska människans grundläggande värden beaktas. En av skolans 
viktigaste uppgifter är att värna om varje enskild elevs okränkbarhet. Alla elever ska 
utifrån sin unika egenart som individ respekteras och kränkningar och förtryck av 
alla former ska aktivt motarbetas.  

Vidare menar Skolverket (2011) att den internationalisering, med mångkulturalitet, 
som idag är utmärkande för Sverige ska medföra en öppenhet och tolerans för andras 
värderingar och livsvillkor. Då skolan är en gemensam mötesplats för elever och 
vuxna är detta av stor betydelse i utvecklandet av tolerans och öppenhet. 
Undervisningen ska således utgå från eleven, utifrån dennes kulturella-, 
språkmässiga- och kunskapsmässiga bakgrund.  

Skolverket poängterar också vikten av att jämföra den egna verkligheten med 
omvärlden, så att eleven utvecklar en förståelse och solidaritet för andra människor 
och den mångfald som även finns i landet. Detta ska göras tillsammans med eleverna 
genom att undervisningen varieras och tillvaratar den mångfald som skolan utgör i 
dag.  

Ett av de kunskapsmål som Läroplanen anser vara av vikt, är att eleven då denne 
genomgått grundskolan ska kunna interagera med andra människor med 
utgångspunkt i de insikter denne fått om andra människors existentiella tillvaro.   

3.2 Kultur och tillägnandet av denna  
Runt omkring i världen återfinns en flora av olika kulturer som skiljer sig från 
varandra i fråga om levnadssätt, tankesätt och traditioner. Trots att de uppvisar 
olikheter i uppbyggnad och innehåll inrymmer de ändå funktioner vilka kan liknas 
vid universella. Detta innebär att alla kulturer, hur olika de än är, ändå fyller samma 
grundläggande funktion för människan. Denna funktion utgörs av att kultur och 
kulturtillhörighet hjälper sina medlemmar att tillgodose det behov människan har av 
att organisera det samhälle och den verklighet de lever i (Hedencrona & Kós-Dienes, 
2003).   
  

Stier (2009) menar att uppfattningen om vad kultur är växlar beroende på hur vi 
betraktar kultur. Kultur kan, enligt Stier, beskrivas på fyra olika sätt. Dessa utgörs av 
beteendemässig, funktionalistisk, kognitivistisk och symbolisk beskrivning. Den 
beteendemässiga beskrivningen kan sägas innebära de sätt vi lever på, det vill säga 
hur vi handlar och beter oss i olika situationer. Detta begrepp lägger vikt vid de yttre 
synliga beteenden människor visar upp i anslutning till sin kultur. De synliga 
aspekterna av kultur är också det centrala i den funktionalistiska beskrivningen. 
Denna utgår från att förstå varför vi handlar och beter oss som vi gör. Kultur ses här 
som system, vilka byggs upp av människor i samhället och som formar 
medlemmarnas handlingar. Dessa kulturella system överförs till 
samhällsmedlemmarna genom mötet med andra människor. 
 
Den kognitivistiska beskrivningen syftar, enligt Stier (2009), till att försöka förstå det 
som äger rum i människors medvetande. Hur vi tolkar och förstår det vi upplever och 
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den verklighet vi lever i. Beskrivningen av den symboliska kulturen syftar på det 
materiella, vilket innebär det som går att uppleva med våra sinnen, samt det 
abstrakta. Stier (2009) menar att människan genom socialiseringsprocessen får en 
uppfattning om hur symboler ska beskrivas och tolkas. Hur människor än väljer att 
tolka och skildra kultur, så menar Stier att kulturen skapas i en social interaktion 
mellan människor. Kultur är i och med detta inget bestående, utan skapas och 
förändras i möten oavsett vilken av dessa fyra beskrivningar människan väljer att 
anamma. Även Banks (2005) menar att kultur, är något vi lär oss och som ständigt 
utvecklas och förändras över tid. 
 
Hur människan tillägnar sig kultur diskuteras av Stier och Sandström Kjellin (2009). 
De beskriver att människan genom något som benämns socialisationsprocessen 
tillägnar sig kultur. Begreppet socialisationsprocess, beskriver den process i vilken 
människor påverkas genom olika kanaler. Dessa kanaler kan utgöras av bland annat 
vuxna, kamrater, skolan och media och det är igenom dessa kanaler individen lär sig 
färdigheter och kunskaper, vilka blir viktiga för individen. Detta med utgångspunkt i 
att de krävs för att navigera sig fram i samhället, då samhället uppvisar förväntningar 
och kulturella normer, vilka de som lever i samhället måste kunna förhålla sig till. 
Genom socialisationsprocessen bygger således barnet upp verktyg och förståelse för 
hur samhället förväntar sig att barnet ska agera och handla. Vidare beskriver Stier 
och Sandström Kjellin att skolan har en viktig roll i denna process, då skolan är en 
viktig kanal genom vilken kunskaper och färdigheter förmedlas, vilka bidrar till att 
barnet utvecklar och förankrar det som benämns interkulturell kompetens. 
 

3.3 Varför interkulturell undervisning? 
Fredriksson och Wahlstöm (1997) menar att diskussionerna kring den interkulturella 
undervisningen har blivit viktig då utvecklingen i världen har lett till att vi alla 
påverkas av det som händer i andra delar av världen. Detta har lett till en större 
utompåverkan och människor informeras om händelser runtom i världen genom 
massmedia och många skilda organisationer. Varor tillverkas, köps och säljs länder 
emellan och människor färdas med lätthet över nationsgränserna. Sverige är i dag ett 
mångkulturellt samhälle och den interkulturella undervisningen behövs, inte bara för 
den internationella utvecklingen, utan även för den nationella. Även i en 
rapport publicerad 1996 skriven av Jaques Delors, EU – kommissionens före detta 
ordförande, framhävs vikten av att i utbildningen ”/…/överbrygga spänningar mellan 
det lokala och det internationella, att ge människor möjlighet att behålla sina rötter 
samtidigt som de blir världsmedborgare.” (Fredriksson, U. & Wahlström, P., 1997, s. 
24).  
 
Fountain (1997) presenterar sin syn på vad interkulturell undervisning bör syfta till 
och varför den behövs i skolan. Hon menar att den interkulturella undervisningen 
bör finnas som en naturlig del i skolan, då undervisning som präglas av ett 
interkulturellt förhållningssätt kan bidra till, samt underlätta utvecklandet av 
förmågor som bidrar till att eleverna i sitt framtida liv kan förändra samhället och de 
orättvisor som existerar inom detta. Den interkulturella undervisningen bör därför, 
enligt Fountain, skapa förutsättningar för ett medvetandegörande hos eleverna. 
Eleverna bör utmanas i att reflektera över hur och varifrån de egna och samhällets 
stereotypa uppfattningar kommer ifrån.  Även Grant och Sleeter (2005) menar att en 
skola där undervisningen grundar sig på interkulturalitet stärker eleverna i rollen 
som ansvarsfulla medborgare. De blir reflekterande och kritiska individer, vilka inte 



9 
 

står bredvid och ser på livet som något som händer andra men inte dem.  De ser 
verkligheten med kritiska ögon, och får syn på de orättvisor som existerar och är 
villiga att delta i det sociala mötet med andra människor. Även Fountain (1997) 
framhåller att detta är av vikt för att motverka fördomar och ojämlikhet mellan 
kulturer. För att uppnå detta är ett första steg att utöva demokrati i klassrummet för 
att eleverna ska få en djupare förståelse för innebörden av begreppet. Enligt Grant 
och Sleeter (2005) praktiseras demokrati bäst genom social interaktion, där 
diskussioner och debatter har en framträdande roll. Det räcker inte enbart att 
teoretisera demokrati. Detta innebär inte att pedagogen frånträder sin roll som 
handledare. Pedagogen måste finnas för att visa eleverna hur de ska lära sig att bli 
ansvarfulla individer.  

Den interkulturella undervisningen hjälper även eleverna att utveckla en förmåga att 
omvärdera sin egen kultur och dess värderingar, vilket också Lahdenperä (2004) 
menar är ett viktigt mål med undervisningen. Lahdenperä beskriver att detta mål nås 
genom att eleverna utvecklar kritisk självmedvetenhet och förståelse för hur kultur 
påverkar individens sätt att tolka världen. Detta, menar hon, är en ständigt pågående 
process i vilken individen bearbetar de hinder som konstruerats genom 
socialisationsprocessen. Fountain (1997) menar att detta inte går att åstadkomma 
enbart genom att lyfta fram kulturella skillnader i form av mat och klädesdräkter, 
vilka är delar av kulturen och kan upplevas exotiska för eleverna. Undervisning som 
enbart visar upp sådana sidor, menar hon, kan istället bidra till reproducering och 
ökning av redan befintliga stereotypa uppfattningar. Istället bör undervisning med 
interkulturell prägel rikta in sig mot att lyfta fram det innersta i kulturerna, vilket 
bland annat kan innebära värderingar och normer. Detta för att förmedla det 
grundläggande värde som finns hos alla kulturer och individer inom dessa. 
 
Spowe (2007), diskuterar det faktum att interkulturell undervisning egentligen inte 
bör liknas vid en metod vilken man i skolan ska arbeta utifrån. Istället menar han att 
detta bör ses som ett förhållningssätt. Detta innebär att interkulturalitet således bör 
genomsyra all den verksamhet som bedrivs i skolan. Även Banks (2005) menar att 
begreppet interkulturell undervisning bör utvecklas och istället för att vara 
ämnesrelaterat med särskilt innehåll, så handlar det om en attityd som bör 
genomsyra allt från ämnesinnehåll till skolans verksamhet i stort. Banks ser vissa 
hinder i utvecklandet av detta förhållningssätt, utifrån det faktum att de pedagoger 
som inte kan se nyttan med interkulturell undervisning med utgångspunkt i sitt eget 
ämne, missar möjligheten att utveckla ett förhållningssätt både hos sig själv och hos 
eleverna. Han framhåller just problematiken i matematikämnet och de 
naturvetenskapligt orienterade ämnena, där argument för att inte bedriva 
interkulturellt präglad undervisning ofta framförs med utgångspunkt i att dessa 
ämnen är universella och förstås av eleverna, oavsett vilken kulturell bakgrund 
eleverna har.  

Ytterligare en svårighet i utvecklandet av interkulturellt präglad undervisning och 
som istället rör människan som kulturell varelse, framförs av Lahdenperä (2004). 
Hon menar att synen på lärande, kunskap och undervisning alltid är bunden till den 
kultur individen anser sig tillhöra. Utifrån detta menar hon att det därför är viktigt 
att pedagogen uppmärksammar och reflekterar över de dolda aspekter kulturen kan 
tillfoga undervisningen. Dessa dolda aspekter syftar till att binda medborgare till 
nationen på ett känslomässigt plan, vilket innebär att pedagogen omedvetet utifrån 
majoritetskulturens normer, formar eleverna in i svenskheten.     
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3.4 Interkulturell undervisning – innehåll och metod 
Den interkulturella undervisningen innebär att läraren integrerar den 
kulturella mångfalden i undervisningen genom omväxlande exempel från de olika 
kulturer som finns närvarande. Detta görs genom att medvetandegöra eleverna om 
att kunskap intas och uppfattas olika, genom att belysa fördomar, ta hänsyn till 
kulturell mångfald i klassrummet och genom detta variera undervisningen så att den 
tillvaratar mångfalden (Banks, 2005).  
 
Lahdenperä (2004) beskriver att utvecklandet av elevernas kulturella kompetens 
består av en lärandeprocess vilken hon menar kan struktureras i tre nivåer. Den 
första nivån utgörs av undervisning där elevernas erfarenheter, kunskaper och 
upplevelse utgör grunden. Pedagogen bör lägga vikt vid att i undervisningen skapa 
möjlighet till inlevelse för det som är annorlunda. Eleverna ska således genom 
undervisningen ges möjligheter att utveckla så kallat reciprokt tänkande, vilket 
innebär förmåga att avsiktligt både känslo- och tankemässigt behandla andra med 
respekt. Lahdenperä beskriver att arbetssätt, vilka kan användas i undervisningen för 
att nå fram till utvecklandet av reciprokt tänkande, bland annat är rollspel, övningar, 
litteratur och berättelser berättade av människor med annan kulturell bakgrund. 
Även brevväxling, studieresor och internationaliseringsprojekt av olika slag är 
aktiviteter vilka kan användas i den interkulturella undervisningen. Lahdenperä 
diskuterar även kunskapsstoff i form av information och menar att det bör ställas 
krav på den information som förmedlas till eleverna. Hon menar att den information 
som förmedlas till eleverna kring andra länder och folkslag bör vara positiv och 
nyanserad, så att den ej förstärker stereotypa bilder och fördomar som möjligen 
redan existerar hos eleverna.  
 
Den andra nivån utgörs, enligt Lahdenperä (2004), av att eleven genom 
undervisningen får möta olika perspektiv som upplyser eleven om att det finns olika 
sätt att tänka. Detta medför att eleven får chans till insikt i hur det egna tänkandet 
formas och påverkas av den egna kulturella tillhörigheten. Slutligen utgörs den tredje 
nivån av att eleven genom undervisningen bör få chans att känslomässigt bearbeta 
etnocentrism. Lahdenperä menar dock att dessa innehållsliga aspekter ej är allt, utan 
att det är lika viktig att till dessa tillfoga höga förväntningar på elevernas 
prestationer.  
 

Även Borgström (2004) diskuterar hur pedagogen genom att använda sig av olika 
metoder kan skapa en god grund för reflektion och förståelse hos eleven. De metoder 
hon diskuterar är deduktiv, induktiv, samt kontrasterande metod och hur dessa 
påverkar elevernas möjlighet till reflektion och förståelse. Hon beskriver att den 
deduktiva metoden är den vanligast förekommande undervisningsmetoden i skolan. I 
den deduktiva metoden utgår pedagogen från teori och redan fastställda 
beskrivningar, för att sedan ta itu med hur eleverna ser på det undervisningen rör. 
Denna metod skiljer sig från den induktiva metoden på så sätt att eleven istället för 
att utgå från redan gjorda beskrivningar, istället får utgå från sin egen förståelse. I 
den induktiva metoden utgör således elevens egna tolkningar grunden för senare 
slutsatser. Den induktiva metoden kan exemplifieras med att pedagogen ber eleverna 
tänka fritt kring ett ämne eller begrepp. Elevernas föreställningar kring begreppet 
kompletteras sedan med vedertagna beskrivningar eller fakta.  Eleverna kan sedan i 
undervisningen få tillfälle att jämföra hur olika tolkningar skiljer sig åt beroende på 
vad som läses in i begreppet. Slutligen diskuterar Borgström även den kontrasterande 
metoden, vilken innebär att pedagogen utsätter eleverna för situationer, vilka de ej är 
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vana vid.  Denna metod kan exemplifieras med att eleverna för att få förståelse för 
hur det är att komma till en miljö där språket utgör ett hinder, faktiskt placeras i ett 
sammanhang där de ej förstår eller kan göra sig förstådda på det talade språket. 
Denna metod kan enligt Borgström leda till både tankemässig och djupare 
känslomässig förståelse inför det eleverna mött.  
 
Borgström (2004), menar att alla de beskrivna metoderna, deduktiv, induktiv 
och kontrasterande leder till reflektion hos eleverna, men att valet av metod påverkar 
hur snabbt reflektionsprocessen startar hos eleverna. I den induktiva, samt den 
kontrasterande metoden startar reflektionsprocessen redan i begynnelsen av 
uppgiften, medan den deduktiva medför att reflektionsprocessen kommer senare. 
Den deduktiva metoden medför, i och med att reflektionen startar i ett senare skede, 
att ett större ansvar läggs på elevens förmåga att själv klara av att starta denna 
process, vilket kan påverka elevens förståelse negativt då inte alla elever har utvecklat 
samma reflektionsförmåga.    
 
I likhet med Lahdenperäs (2004)resonemang menar även Tinglev (2007) att det är av 
vikt att i undervisningen ha utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter. Hon 
lyfter bland annat fram att diskussioner, vilka uppstått ur den ovannämnda induktiva 
metoden, kan användas för att utveckla en lärandemiljö i vilken eleverna får 
möjlighet att oavsett kön, klass och etnicitet bidra med sina tankar, erfarenheter och 
känslor. I den lärandesituation som uppstår kan pedagogen dra nytta av elevernas 
svar och utnyttja dessa för att engagera, utmana och problematisera elevernas egna 
erfarenheter, samt ställa dem mot varandra. Den flerstämmighet som uppstår i 
klassrummet medför även att eleverna tränar sin förmåga att delta i ett demokratiskt 
samspel med varandra. Eleverna får öva sig på att uttrycka sina egna tankar, men 
också lära sig att lyssna och ta hänsyn till andra människor och deras tankar. Detta 
medför även att dialogen och samtalet eleverna emellan bör få en större plats i 
undervisningen. Tinglev ser därför positivt på en förskjutning av det språkliga 
centrumet i klassrummet, vilket oftast annars innehas av pedagogen. Detta är en 
tanke Tinglev delar med Olga Dysthe (1996). Dysthe menar, även hon, att det är 
viktigt att förflytta det språkliga centrumet bort från läraren och istället ge eleverna 
utrymme i klassrummet, samt möjliggöra att alla elever kommer till tals i 
klassrummet. Lärarens roll och de frågor som präglar undervisningen blir här 
central. Då många undervisningssammanhang utestänger en naturlig anknytning till 
elevernas erfarenheter, genom att undervisningen allt som oftast utgår från given 
kunskap vilken hämtas ur läroböckerna, försvinner elevernas utrymme. Dysthe 
menar därför att det är viktigt att använda sig av autentiska frågor i undervisningen 
för att skapa en dialog. De autentiska frågorna besitter inte ett givet svar, utan 
inbjuder istället eleverna att föra in egna tankar i de diskussioner som förekommer i 
klassrummet och i undervisningen. Denna typ av frågor, menar Dysthe, signalerar att 
elevernas förförståelse, kunskaper och erfarenheter är viktiga.  
 
Möjliggörande av möten mellan eleverna, där de kan använda sina egna 
utgångspunkter är således viktigt för både Tinglev och Dysthe. Mötet är även centralt 
i den interkulturella undervisningen (Lahdenperä, 2008). För att interkulturalitet ska 
uppstå mellan människor måste också kontakt skapas mellan olika grupper. 
Lahdenperä (2008) framhåller att detta i skolans kontext förutsätter att pedagogen i 
undervisningen ser till att möten uppstår mellan eleverna. Det är således upp till 
pedagogen att se till att detta sker, genom att skapa olika heterogena 
gruppsammansättningar i vilka eleverna kan arbeta tillsammans. Syftet med att 
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skapa dessa situationer, där eleverna får ingå i varierande gruppsammansättningar, 
är att skapa förutsättning för utvecklande av samarbetsförmåga. Genom att i 
undervisningssituationer blanda elever i olika gruppsammansättningar får således 
eleverna chans att möta människor från olika bakgrund och kulturer. Detta kan enligt 
Lahdenperä, vid sidan av utvecklandet av samarbetsförmåga även bidra till positiva 
effekter i fråga om att motverkande av fördomar och kategorisering. Hon framhåller 
även att det är det viktigt att pedagogen tillsammans med eleverna skapar en trygg 
miljö, där alla våga uttrycka sig.  

3.5 Pedagogers upplevelse av interkulturell undervisning  
Forskning som anknyter till pedagogers upplevelse av att undervisa i mångkulturella 
klasser har bland annat genomförts av Yvonne Lassenius. Lassenius (2011) 
genomförde mellan åren 2000-2001 en empirisk studie vid namn Didaktiska val vid 
mångkulturell utbildning, vars övergripande syfte var att beskriva hur lärare på den 
finska utbildningen för undersköterskor upplevde sin vardag i arbetet med 
mångkulturella elevgrupper. Lassenius genomförde studien i 4 av Finlands 56 
läroanstalter där närvårdarutbildningar anordnades.  
 
Studiens datainsamling utgjordes av strukturerade enkäter, intervjuer, samt 
observationer. Enkäten besvarades av 52 lärare, och i samband med att enkäten 
fylldes i fick lärarna anmäla intresse för intervju, vilket resulterade i att 16 intervjuer 
med lärare från två läroanstalter genomfördes. Studiens observationer genomfördes i 
två utvalda nybörjargrupper, där störst antal studerande med invandrarbakgrund 
återfanns. I samband med att grupperna valdes ut, kontaktades också gruppernas 
respektive lärare, vilket resulterade i 37 genomförda observationer med nio olika 
lärare.   
 

Lassenius resultat pekar på att många lärare ansåg att det var svårt att inkludera 
mångkulturella perspektiv i undervisningen, trots att lärarna upplevde att detta var 
något som var nödvändigt och bra för studenterna. Den svårighet lärarna upplevde 
grundade sig i att lärarna själva kände att de inte visste hur detta skulle genomföras. 
Vidare framkom det i resultaten att positiva upplevelser av kulturmöten inte var den 
primära utgångspunkten i de gemensamma diskussioner som fördes mellan lärare på 
läroanstalterna. Lärarna upplevde istället att det oftast handlade om de negativa 
aspekterna av de kulturmöten de varit med om. I förlängningen innebar detta att 
positiva erfarenheter av kulturella möten, samt nya och bra erfarenheter, sällan 
fördes vidare från lärare till lärare.   
 

De slutsatser Lassenius drar av sina resultat, är att de deltagande lärarna såg 
kulturellt integrerade grupper som en naturlig del av utvecklingen, samt att denna 
typ av grupp var bra trots att de uttryckte att det medförde svårigheter för dem själva. 
Svårigheter låg bland annat i att inkludera mångkulturella frågor i undervisningen. 
Lärarna upplevde även att detta arbete var resurs- och tidskrävande, och att de vid 
tiden för studiens genomförande inte kunde tillgodose dessa behov. De eftersökte 
även ökade samarbetsmöjligheter och stöd från lärare med mer erfarenhet. Lärarna i 
de mångkulturellt sammansatta grupperna betonade också vikten av att ge de 
studerande tid i början för att skapa möjlighet att lära känna varandra, vilket de 
menade skulle leda till ökad kulturkännedom samt underlätta samarbetet i gruppen.   
 

Även Katarina Andersson och Monica Refinetti (2001) har genomfört en studie med 
syfte att beskriva hur lärare upplever arbetet i en mångkulturell skola. Studien, vilken 
presenteras i IPD-rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola ”Interkulturell 



13 
 

undervisning är t ex att locka ur eleverna det de vet för att berika mig och hela 
klassen” visar på att lärare upplever arbetet i en månkulturell lärmiljö som mycket 
krävande. Detta med utgångspunkt i att arbetet kräver tålamod och en ständig vilja 
att vara öppen inför, samt ta tillvara på elevers olika kulturella infallsvinklar och 
erfarenheter. I och med detta upplevdes det ibland att det var svårt att inkludera 
mångkulturella aspekter i undervisningen, trots att de upplevde detta viktigt. 
Studien genomfördes av Andersson och Refinetti i en kommunal mellan- och 
högstadieskola i Göteborg. Det material som låg till grund för studiens resultat, 
samlades in genom semistrukturerade individ- och gruppintervjuer. Som ett 
komplement till dessa genomfördes under en veckas tid observationer i två klasser, 
där man följde lärare i deras undervisning i olika ämnen. Skolan, vilken utgjorde 
studieobjekt, hade vid genomförandet 400 elever, varav 95% av dessa elever hade 
annat modersmål än svenska.  
    
Resultaten av studien visar det faktum att arbetet var krävande, men också att alla 
deltagande lärare i studien även framhöll att de var mycket positiva till att arbeta i en 
mångkulturell skola. Detta med utgångspunkt i att de såg arbetet som mycket 
utvecklande och stimulerande. Resultaten pekar även på det faktum att lärare ansåg 
att det i en mångkulturell lärmiljö var viktigt att vara medveten om sin egen 
kulturella identitet och det faktum att det kan uppstå kommunikativa missförstånd, 
vilket kräver ständig medveten kring hur kommunikation ser ut mellan lärare och 
elev. Andersson och Refinetti redovisar även i sina resultat att lärarna ansåg att 
interkulturell undervisning krävde lyhördhet och förmågan att ställa frågor i högre 
utsträckning än andra former av pedagogik, då detta var grunden till att kunna nå 
och ta tillvara elevernas erfarenheter. Lärarna, vilka deltog i studien uttrycket även 
att det var viktigt att inte förneka elevernas kulturella bakgrund. Vad gällde 
undervisningen visade resultaten i Andersson och Refinettis studie att lärarna 
upplevde att det var av vikt att undervisningen höll en röd tråd, samt att eleverna fick 
möjlighet att tillägna sig nya begrepp på både modersmålet och svenska.  
 
De slutsatser Andersson och Refinetti drar av studien är att interkulturell 
undervisning i hög utsträckning kräver tid för reflektion och samarbete, men att 
lärarens uppgifter var alldeles för många för att få till stånd ett sådant arbetsklimat 
med tillfredsställande tid för reflektionsarbete. Till detta tillfogas även att lärare inte 
kände att de hade utrymme att påverka verksamheten i stort, vilket de faktiskt ville. 
Detta utrymme behövdes för att lärarna skulle kunna utveckla det interkulturella 
förhållningssättet ytterligare. Andersson och Refinetti framhåller även i sina 
slutsatser att det vore önskvärt med bra interkulturellt präglat läromedel och att fler 
lärare med invandrarbakgrund skulle rekryteras, då detta skulle vara en tillgång för 
den interkulturella undervisningen, vid sidan av kontinuerlig vidareutbildning. 
  

3.6 Val av metod påverkar effekten av den interkulturella 
undervisningen 
Hur effekterna av den interkulturella undervisningen påverkas av pedagogers och 
skolors val av metoder har forskaren Bic Ngo (2010) undersökt. I början av 2000-
talet genomförde Ngo en etnografisk studie i en amerikansk "high school" vid namn 
Dynamic High. Syftet med studien var att på djupet undersöka hur olika metodval, 
vilka görs i samband med interkulturell undervisning, påverkande studenternas sätt 
att se på kulturella skillnader. Materialet samlades in med hjälp av bland annat 
intervjuer, vilka genomfördes med två fokusgrupper bestående av lärare, respektive 



14 
 

elever. Därtill intervjuades enskilda elever på skolan. Intervjuerna kompletterades 
med observationer vilka genomfördes under flera månader i och utanför 
klassrummet. De resultat datainsamlingen genererade tolkades sedan i två omgångar 
och presenterades i artikeln Doing ”Diversity” at Dynamic High: Problems and 
Possibilities of Multicultural Education in Practice.   

Bic Ngo (2010) synliggör i sina resultat vilka metoder skolan använde sig av för att 
skapa kulturell förståelse bland studenterna. Resultaten visar på att skolan i stor 
utsträckning använde sig av symbolisk uppmuntran genom visa upp kulturella 
skillnader genom affischer på väggar och anslagstavlor, samt genom mindre utställ-
ningar i montrar vilka var utplacerade i korridorerna. Utöver detta försökte skolan, 
genom olika skolprogram och intressegrupper anordna föreställningar, temadagar 
och temaveckor vilka belyste kulturella olikheter med fokus på bland annat högtider, 
betydelsefulla karaktärer, kläder och mat. Ngo exemplifierar hur detta kunde gå till, 
genom att i studien beskriva skolas ”Asian Cultural Club”, vilken under den period 
studien genomfördes anordnade en konsert för att belysa den asiatiska kulturen. 
Problematik, vilken Ngo uppmärksammade i och med detta, var att denna typ av 
aktiviteter inte i någon egentlig mening skapade bättre attityder gentemot den asia-
tiska kulturen. Istället tenderande detta att istället förstärka den redan rådande 
diskursen kring den asiatiska kulturen. Studien visade på att den konsert som 
genomfördes på skolan av ”Asian Cultural Club” istället ledde till ett homogeniserade 
av alla asiatiska grupper.   
 
Ngo (2010) diskuterar med utgångspunkt studiens resultat, det faktum att de meto-
der som användes på skolan svarade dåligt på de spänningar som redan återfanns 
mellan olika etniska och kulturella grupper på skolan. Resultaten visade även att lära-
res oreflekterade förhållningssätt gentemot kulturella skillnader bidrog till ett ska-
pade av en skepsis bland lärarna, då de inte valde att begrunda de skillnader som 
fanns. Denna skepsis tog sig uttryck i att många lärare uttryckte obehag gentemot att 
prata om kulturella skillnader på ett sätt som riktades direkt till den verklighet 
eleverna befann sig i just då. Av den genomförda studien drar Ngo slutsatsen att 
interkulturell undervisning, som ska bidra till att skapa goda attityder och förståelse 
för kulturella olikheter, bäst genererades ur diskussioner som hade sitt ursprung i 
verkliga händelser, då dessa i högre utsträckning synliggjorde skillnader i attityder 
och uppfattningar. Detta medför, enligt Ngo, att studenterna får närma sig kulturella 
skillnader i engagerande och djupa samtal. Studenternas utvecklande av kulturell 
förståelse och goda attityder underlättas av delande av livserfarenheter i högre grad 
än symboliskt uppvisande. Ngo framhåller i sin diskussion att det är av stor vikt för 
lärarna att förbereda sig för denna typ av aktiviteter, då det okritiska 
förhållningssättet snarare hade negativ effekt på lärarnas egna attityder gentemot 
kulturella skillnader.  
 

3.8 Skolan hänger inte med 
Diskussionen om vikten av interkulturellt präglad undervisning och ett interkulturellt 
förhållningssätt i all verksamhet i skolan har blivit allt vanligare. Miguel Anox Santos 
Rego och Sonia Nieto (2000), menar dock att skolor i USA och Spanien inte hunnit 
med i utvecklingen. De beskriver i sin studie Multicultural/intercultural teacher 
education i two contexts: lessons from the United States and Spain, USA och 
Spaniens sätt att se på mångkultur och interkulturell pedagogik i skolan, och den 



15 
 

genomförda studien grundar sig på en beskrivande fallstudie av USA och Spaniens 
utbildningssystem. 

Författarna diskuterar det faktum att både USA och Spanien visar upp ett 
förhållandevis outvecklat arbete för att driva på ett interkulturellt arbetssätt inom 
ländernas respektive utbildningssystem. Detta trots, att forskning visar på behovet av 
ett interkulturellt förhållningssätt och undervisning präglat av detta. Anox Santos 
Rego och Nieto (2000) menar att detta tyder på att de teoretiska antaganden som 
gjorts rörande interkulturell pedagogik ligger långt före praktiserandet. De resultat 
som tyder på detta är att det både i USA och Spanien tagits initiativ för att öka den 
kulturella kompetensen hos lärarna, men att detta inte egentligen fått dem att för-
ändra sitt förhållningssätt i fråga om pedagogiskt genomförande. Till detta tillfogas 
även det faktum att stora delar av lärarkåren i de båda länderna lämnats utanför i 
fortbildningssammanhang, vilket enligt författarna visar på att den interkulturella 
pedagogiken har svårt att få genomslag. Anox Santos Rego och Nieto menar att detta 
till stor del grundar sig i att det nästan enbart är lärare vilka arbetar i mångkulturella 
lärmiljöer, samt de som har ett genuint intresse som vill fortbilda sig. Trots att det i 
forskning beskrivs att denna typ av pedagogik behövs i alla lärmiljöer.  

De slutsatser som dras i studien är att språkliga och kulturella skillnader inte bör 
undermineras i utbildningen. Istället bör kulturella skillnader tas tillvara och utveck-
las i undervisningen, vilket kan bidra till att eleverna utvecklar en trygg och stadig 
kulturell identitet. Författarna menar även att undervisande lärare måste utveckla 
goda attityder gentemot kulturella skillnader och elevernas familjer, då familjer kan 
bidraga med kunskap om de skillnader som återfinns i elevgruppen. För att kunna ta 
del av dessa kunskaper förespråkar författarna att familjerna bör involveras i 
undervisningen. Författarna lyfter även i sina slutsatser det faktum att det är viktigt 
att lärare representerar olika kulturer. Detta innebär att rekrytering från olika kultu-
rer är positivt, då lärarutbildningen måste kunna erbjuda blivande lärare nya 
perspektiv, vid sidan av de perspektiv majoritetskulturen erbjuder. Rekrytering från 
olika kulturella grupper är därför ett naturligt sätt att nå dessa nya perspektiv.  

4. Metod 
I följande avsnitt presenteras val av forskningsstrategi, samt de metoder som använts 
för att samla in studiens data. Vidare presenteras val av respondenter, hur 
datainsamlingen genomförts samt hur studiens insamlade data har bearbetats. I 
detta avsnitt redogörs även för studiens reliabilitet och validitet, samt hur etiska 
överväganden gjorts i samband med studiens genomförande.   

4.1 Forskningsstrategi 
Med utgångspunkt i vår studies syfte och de frågeställningar som formulerades ut-
ifrån detta, valde vi att använda en kvalitativ forskningsstrategi för genomförandet av 
denna studie. Valet att använda den kvalitativa forskningsstrategin, istället för den 
kvantitativa, grundar sig i att det i den kvalitativa forskningen läggs vikt vid att det 
insamlade materialet tolkas och förstås, snarare än att generaliseras och förklaras 
(Stúkat, 2005).  

Valet av forskningsstrategi grundar sig således i att vi i vår studies syfte inte ämnar 
dra stora generella slutsatser utan istället väljer att studera pedagogernas personliga 
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uppfattningar. Ur dessa uppfattningar lyfts sedan framträdande drag fram, ur vilka vi 
kan utläsa en tendens till förhållningssätt hos pedagogerna.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Med utgångspunkt i vårt val, att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi, fann 
vi det passande att i datainsamlingen använda oss av två kvalitativa metoder. Vi valde 
att i den genomförda studien använda oss av både observationer och intervjuer. 
Datainsamlingen har således triangulerats, vilket enligt Denscombes (2009) beskriv-
ning, innebär att undersöka saker ur fler än ett perspektiv. I detta fall har vi valt att 
använda oss av en metodtriangulering, där således metoder triangulerats. Triangule-
ringen genomfördes för att fördjupa materialet.  

För att samla in material till studien valde vi att genomföra personliga intervjuer med 
sex utvalda pedagoger. De intervjuer som genomfördes var av semistrukturerad 
karaktär, och Denscombe (2009) menar att denna typ av intervju, vilken karaktärise-
ras av öppna frågor, möjliggör respondentens utvecklande av sina egna tankar i de 
frågor som ställs. Då studiens syfte var att studera pedagogers resonemang kring sitt 
eget förhållningssätt fann vi denna metod passande. Innan intervjuerna genomfördes 
valde vi med utgångspunkt i litteraturen utforma ett formulär med öppna frågor (se 
bilaga 2).  

I studien genomfördes även observationer i de sex pedagogernas klassrum. Varje 
pedagog observerades vid ett lektionstillfälle vardera. Inför observationen 
utformades en guide (se bilaga 3) med punkter vilka vi under observationerna hade 
för avsikt att vara extra uppmärksamma på. Dessa punkter utformades med 
utgångspunkt i den litteratur vi läst i samband med studiens genomförande. 
Denscombe (2009) menar att observationer genererar ett material som förlitar sig på 
det forskarens ögon ser och inte på vad människor säger att de gör eller tänker. Vi 
fann det därför lämpligt att använda observationen som metod, då detta är ett bra 
sätt att ta reda på hur undervisningssituationerna faktiskt fortlöpte. Strategiskt valde 
vi därför att kombinera de semistrukturerade intervjuerna med observationer. 

4.3 Urval  
För denna studie gjordes ett icke-sannolikhetsurval, vilket definieras av Denscombe 
(2009) som ett urval där de som ingår i studien är handplockade. De pedagoger som 
valdes ut till denna studie valdes med utgångspunkt i de ämnen pedagogerna 
undervisade i. Urvalet gjordes strategiskt, då vi ville försöka täcka in så många ämnen 
som möjligt för att få en bild av hur undervisningen utformats i de olika ämnena. De 
pedagoger som deltog i studien var följande: 

Pedagog 1: Undervisar i matematik och naturorienterande ämnen. 

Pedagog 2: Undervisar i svenska och samhällsorienterande ämnen. 

Pedagog 3: Undervisar i engelska och svenska. 

Pedagog 4: Undervisar i vanliga fall i samhällsorienterande ämnen. Vid besök 
agerade pedagogen resursperson under en matematiklektion. 

Pedagog 5: Undervisar i matematik, tyska och svenska. 

Pedagog 6: Undervisar i svenska, engelska och tyska.  
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Urvalet grundade sig enbart på dessa kriterier, då studiens utgångspunkt är att 
undersöka pedagogernas förhållningssätt till interkulturellt präglad undervisning.  

4.4 Genomförande 
Innan vi påbörjade studiens datainsamling läste vi in oss på litteratur och tidigare 
forskning inom ramen för studiens syfte. Detta gjordes med utgångspunkt i att för-
söka formulera frågor för intervjuerna vilka kunde svara på studiens syfte, samt att 
finna centrala utgångspunkter för studiens genomförda observationer. I samband 
med påbörjandet av studien tog vi kontakt med den skola studien genomfördes på, 
samt kontaktade de pedagoger som sedermera utgjorde respondenter i studien. I stu-
dien väljer vi att benämna respondenterna för pedagoger. Kontakten togs för att 
förbereda dem på den framtida datainsamlingen vilken genomfördes några veckor 
senare.  

Vi bokade tid med de sex pedagogerna för att genomföra intervjuer och 
klassrumsobservationer. För att minimera risken med att pedagogerna skulle influe-
ras av intervjuerna, och därmed förändra sin undervisning för att visa på ett medvetet 
förhållningssätt i sin undervisning, hade vi en önskan om att genomföra observatio-
nerna först. I anslutning till observationerna skulle sedan pedagogerna intervjuas. Vi 
ville, med utgångspunkt i detta resonemang, även genomföra datainsamlingen under 
samma dag. I fem av sex fall genomfördes intervjun med de skilda pedagogerna un-
der samma dag som observationen. En bart i ett fall fick vi lov att genomföra 
observationen några dagar senare, då oförutsedda händelser satte stopp för våra pla-
ner.   

Då observationerna genomfördes valde vi att presentera oss för eleverna, och bad 
dem i samband med detta att inte ta notis vid att vi var där. Vi klargjorde även att vi 
inte var där för att observera dem, utan pedagogen. Detta valde vi att göra för att ele-
verna inte skulle fundera över vad vi gjorde där, vilket hade kunnat påverka situatio-
nen. Denscombe (2009) menar att det vid observationer är viktigt att behålla en så 
naturlig miljö som möjligt. Därför valde vi vid observationernas genomförande även 
att sätta oss längst bak i klassrummet och anteckna. Detta för att inte störa undervis-
ningen och pedagogens interaktion med eleverna.  

När så intervjuerna genomfördes med respondenterna fick de innan veta ungefärlig 
tidsåtgång för intervjun. Pedagogen fick sedan välja ett utrymme att sitta i, där vi 
kunde föra ett samtal ostört. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i den 
intervjumall som utarbetats innan. Denna mall fick respondenten under intervjun ha 
framför sig. Pedagogerna fick tänka och associera fritt utifrån de öppna frågorna, och 
ibland möjliggjordes tillfällen där vi kunde ställa utvecklande följdfrågor. Vid inter-
vjun användes en bandspelare, då vi fann att detta sätt möjliggjorde att material inte 
gick till spillo. Av tidigare erfarenhet visste vi att det ibland kan vara svårt att hinna 
med att anteckna.  
 
I både intervju- och observationssituationen valde vi att båda delta. Detta val grun-
dade sig i ett resonemang, som hade sin utgångspunkt i att vi ville minimera risken 
att gå miste om viktiga händelser, samt att vi upplevde att detta var viktigt utifrån att 
människor tolkar subjektivt. 

4.5 Databearbetning  
Det material som samlades in genom intervjuerna transkriberades i nära anslutning 
till genomförandet. Pedagogerna fick namn som grundade sig den ordning intervju-
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erna genomfördes. Då transkriberingarna hade genomförts lästes materialet igenom 
flera gånger och sedan började vi analysera pedagogernas svar. I analysen lyftes 
framträdande uppfattningar fram hos pedagogerna, vilka omvandlades till teman. 
Dessa teman utgör även resultatet för intervjuerna. 

Studiens material utgjordes även av observationsanteckningar. Dessa anteckningar 
började bearbetas genom att vi skrev rent dem. Därefter jämförde vi våra anteck-
ningar med varandra för att se om vi hade uppfattat de situationer vi medverkat vid 
på liknande sätt, eller om den ena uppmärksammat något som den andre inte gjort. 
Då vi hade jämfört våra anteckningar analyserades materialet genom att lyfta fram 
utmärkande drag, vilka i likhet med intervjumaterialet, omvandlades till teman. 
Dessa teman utgör resultatet för observationerna. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
I den genomförda studien har både intervjuerna och observationerna genomförts 
genom att vi båda deltagit under datainsamlingstillfällena. Särskilt under observatio-
nerna fann vi det viktigt att vi båda kunde föra anteckningar och på så sätt förhindra 
att viktig data föll bort. Detta anser vi har ökat studiens reliabilitet, vilket enligt 
Stúkat (2005) innebär hur tillförlitlig en undersökning är.  Vi anser även att det är 
viktigt att hålla i minnet att vi alltid färgas av våra egna förkunskaper och 
föreställningar, vilket kan påverka studiens reliabilitet i negativ riktning.  

Vi valde även att förlägga observationerna innan intervjuerna för att försöka undvika 
att pedagogerna tillrättalägger undervisningen utifrån intervjun. I ett av sex fall 
kunde detta inte genomföras, då pedagogen fick förhinder vilket medförde att vi inte 
hade möjlighet att genomföra observationen innan intervjun. Detta kan medföra att 
studiens reliabilitet påverkas.   

Gällande studiens validitet, som Stúkat (2005) beskriver innebär huruvida studien 
undersöker det den avser att undersöka, har vi i studien utgått från syftet och de, till 
detta, utformade frågeställningarna. Syftet och frågeställningarna har således tjänat 
som grund för utformandet av frågorna i intervjuguiden, samt de utformade 
utgångspunkterna i observationsschemat.  Validiteten har även påverkats utifrån det 
val vi gjort i fråga om att använda oss av en metodtriangulering. Denscombe (2009) 
menar att validiteten, genom att undersöka något ur flera perspektiv, kan förbättras. 
Dessutom leder triangulering till att en mer övergripande bild av det som studeras. 

4.7 Etiska ställningstaganden 
Vi har i denna studie beaktat de etiska ställningstaganden som ligger till grund för 
god forskning. De etiska aspekterna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka fastställts av Vetenskapsrådet 
(2011) har beaktats i första hand genom det missivbrev (se bilaga 1) som lämnades till 
pedagogerna i samband med att vi tog kontakt med skolan där studien genomfördes. 
I missivbrevet beskrev vi vårt syfte med studien och hur denna skulle gå till. 
Missivbrevet klargjorde även pedagogernas rättigheter i samband med studiens 
genomförande. Pedagogerna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 
åtnjöt rätten att vara anonyma. De informerades även om att de genom hela studien 
hade rätten att avbryta deltagande, och hur det insamlande materialet skulle komma 
att användas. Vi valde även att vid genomförandet av datainsamlingen informera 
pedagogerna om rättigheterna ännu en gång, detta för att förvissa oss om att vi hade 
tagit hänsyn till de etiska aspekterna i denna studie.   
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras de resultat som den genomförda studien frambringat. 
Resultaten från de genomförda intervjuerna och observationerna presenteras åtskilda 
från varandra. I resultatdelens första del, vilken återfinns under 5.1 Intervjuresultat, 
presenteras de resultat vilka framkommit genom de genomförda intervjuerna. 
Resultaten presenteras i teman för att lättare åskådligöra resultatet. I resultatdelens 
andra del, vilken återfinns under rubrik 5.2 Observationsresultat, presenteras de 
resultat som framkommit genom de genomförda klassrumsobservationerna. Dessa 
resultat presenteras även de i form av teman.   

5.1 Intervjuresultat 

5.1.1 Pedagogernas uppfattning om vad kultur innebär 
Av intervjusvaren går att utläsa att fem av sex pedagoger i första hand associerar kul-
tur med de synliga aspekterna av kulturen. Pedagogerna nämner bland annat olika 
konstformer och traditioner, vilka är utmärkande för varje kultur. I pedagogernas 
svar återfinns antydan till att kultur, för dem, även består av mer än det synliga. 

”… då är det nog […] roliga saker som finns i samhället, som teater, film och mat 
och hur vi klär oss. Också traditioner vi har med oss, högtider och sagor. Ja, 
sådana här grejer […] i ett större begrepp då är det religion, ja vad ska man 
säga […] då blir det som hela levnadssätt från olika länder” (Pedagog 2)  

”[...] kultur och konst. Om jag tänker på kultur tänker jag, böcker, museum, 
teater. Den typen av kultur och det är en värld som är en bit ifrån mig, så 
därför tänker jag nog mycket så, även om jag vet att kultur är så mycket annat 
också…” (Pedagog 1) 

En av pedagogerna utelämnar de ytliga aspekterna och gör en direkt koppling mellan 
kultur och det underliggande känslobetonade delarna.   

”[…]… kultur för mig handlar om det gemensamma yttrandet av samhället.  
Men inte hus och byggnader, utan mer den känslomässiga delen av samhället. 
Det som vi har tillsammans…” (Pedagog 4) 

5.1.2 Pedagogerna om behovet av interkulturellt präglad undervisning 

Att lyfta fram och diskutera kulturella skillnader med eleverna för att skapa förståelse 
för olikheter människor emellan är av vikt för alla sex deltagande pedagoger.  

”Det kan väl vara en idé att ha interkulturell undervisning här för att de olika 
grupperna ska få en förståelse till de andra gruppernas kulturer. Det kan man 
väl ha. Det är väl ingen nackdel egentligen…” (Pedagog 3)  

”Det är ju den här grundsynen, att det som är konstigt är beroende på vart vi 
tittar och att om vi kan få dem att börja titta på sig själva…” (Pedagog 4) 

Pedagogerna svarade genomgående att behovet med en interkulturellt präglad 
undervisning ligger i att underlätta skapandet av en förståelse för varandras kulturer 
hos eleverna. Dessutom framhävs vikten av att eleverna tillägnar sig en attityd, som 
utgår från att respektera olikheter människor emellan. Dessa olikheter innefattar inte 
enbart de synliga delarna av en kultur, utan även attityder gentemot varandra.  

”Att vi inte har någon rätt att döma någon bara för att vi ser annorlunda ut, 
eller pratar annorlunda, eller har andra traditioner än vi […] kanske försöka få 
fram det här med, att det är roligt med olika kulturer. Det är roligt att inte alla 
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är lika i världen. Fy fan vad tråkigt om alla var likadana som jag, då skulle det 
vara helt meningslöst att leva.” (Pedagog 2) 

Behovet av att ha en interkulturellt präglad undervisning påverkas, enligt två av 
pedagogerna, av hur klassammansättningen ser ut. De två pedagogerna uttrycker att 
det i en homogent sammansatt klass inte finns ett behov av att lyfta fram andra kultu-
rers perspektiv. Denna tanke återfinns inte hos de övriga fyra pedagogerna, vilka inte 
uppenbart reflekterar över detta. 

”[…] när man undervisar i första hand de här klasserna som i stort sätt är 
helsvenska, så märker man inte av det på samma sätt. Då blir det ganska 
bortglömt för att det är en så homogen grupp.” (Pedagog 2) 

”[…] jag känner själv att jag medvetet aldrig gör det […] Antagligen för att jag 
inte varit utsatt för att jag måste och jag tänker, att när det är aktuellt, eller 
väldigt viktigt, då är det kanske när man verkligen ser stora skillnader på 
kulturer i klassen …” (Pedagog 1) 

5.1.3 Pedagogerna om hur kulturell kompetens skapas hos eleverna 
Alla pedagoger svarar genomgående att kunskap och förståelse kring kulturella 
skillnader skapas hos eleverna genom att föra spontana samtal i klassrummet. Dessa 
samtal, menar pedagogerna, uppkommer i klassrummet mellan eleverna. Pedago-
gerna upplever inte att de behöver skapa dessa situationer, då dessa situationer ska-
pas spontant mellan eleverna. Pedagog 5 upplever att all verksamhet genomsyras av 
en interkulturell tanke, men att detta inte är något som medvetet planeras in i 
undervisningen.   

Pedagog 4 uttrycker att det skulle bli konstlat att planera in särskilda delar i 
undervisningen och menar istället att det är bättre om spontana situationer uppstår, 
vilka utgår från elevernas egna funderingar. Denna pedagog ser även att det är av stor 
vikt att se till att eleverna möter varandra utanför kulturen, det vill säga människan. 
Att det är upp till pedagogen att skapa möjligheter till möten och menar därför att det 
är av stor vikt att möblera klassrummet på ett sätt som möjliggör dessa möten. 
Pedagogen framhåller även att mötet inte ska vara fokuserat på och utgå från läraren, 
utan att eleverna istället ska utveckla förmåga att utbyta tankar och erfarenheter med 
varandra.  

” Men också att de ser varandra för att jag är fullständigt anti till 
kyrksalsmöblering i klassrum […] eftersom då tappar man mötet. Det handlar 
om att lära ungarna att mötas i klassrummet oavsett ursprung, kön, you name 
it.  Att vi får dem att prata, för det är inte intressant att de alltid ska prata och 
utbyta åsikter med mig […] det gör de ändå, men att de kan prata och utbyta 
åsikter med varandra.” (Pedagog 4) 

Resterande fem pedagoger beskriver att kulturell kompetens skapas hos eleverna 
genom berättandet. Eleverna möts genom att förklara och beskriva sin egen kultur, 
och pedagogerna framhåller att dessa möten ofta uppstår i samband med att elever 
med olika kulturell bakgrund hamnar i kollision med varandras uppfattningar. 

”[…] de är tonåringar så […] de kommer med kommentarer som är lite elaka. 
[…] att det inte var bra att komma från en viss familj, eller viss kultur… så att 
man kanske får försöka […] ta udden av sådana kommentarer” (Pedagog 5) 
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” […]Det brukar jag bara ta när det blir stökigt och sådär, och då får man lugna 
ner och så får man prata om sådana här saker som gör att det blir så här 
tokigt…” (Pedagog 3) 

5.1.4 Pedagogerna om vilka förutsättningar som behövs för att utveckla ett 
interkulturellt förhållningssätt i undervisningen 
Alla sex respondenter svarar genomgående att det är viktigt att pedagogen i mötet 
med elever och vårdnadshavare besitter en god attityd och öppenhet inför andra 
kulturer. Pedagogen ska, enligt de deltagande pedagogerna, vilja möta andra kulturer 
med förståelse. Detta för att skapa en interkulturell undervisningsmiljö där eleverna 
kan utveckla sin kulturella kompetens.   

Pedagogerna problematiserar denna öppenhet då de uttrycker att detta inte alltid är 
så lätt, då människan är en kulturell varelse och påverkas av sin kulturella tillhörig-
het. Samtliga pedagoger använder även sin egen kulturella tillhörighet som utgångs-
punkt i mötet med andra kulturer. 

” […] jag tror att jag är den rätta mallen. Det tror jag vi alla människor tänker 
[…]” (Pedagog 6) 

”[…] ska man säga,  saker som är så självklara för mig, för att jag är uppväxt i 
Sverige och västerländskt samhälle och allt vad det innebär,  så kanske inte jag 
alltid förstår att det kan vara på ett helt annat sätt för någon annan som 
kommer från en annan kultur…” (Pedagog 2) 

” […] när jag undervisar mina elever, då har jag en del diskussioner med mina 
killar om kultur och hur man beter sig, och då kan jag utgå från att i Sverige 
gör vi såhär. Detta är det svenska sättet att göra och vill ni smälta in, då måste 
ni förstå det här. Då kan ni inte vara på det här sättet. Ni måste förstå hur 
svenskar fungerar i gemene man, alltså ska du integreras i Sverige då måste du 
ha de här kunskaperna […]” (Pedagog 4) 

Fem av de sex deltagande pedagogerna talar om sitt eget förhållningssätt utifrån sina 
möjligheter att skapa kulturell kompetens hos eleverna med utgångspunkt i sina 
respektive ämne. Två av pedagogerna ser inget behov av att i matematikämnet för-
hålla sig interkulturellt, då de anser att detta ämne är universellt. Med detta menar 
respondenterna att språket i matematiken är gemensamt runt omkring i världen. 
Pedagogerna 1 och 5, de som undervisar i matematik, uttrycker bland annat att 
samhällsorienterande ämnena lämpar sig bättre för detta.  Resterande fyra pedagoger 
ser inga direkta hinder, men väljer att utnyttja möjligheterna olika mycket. Pedagog 2 
och 4 ser enbart möjligheter i sina samhällsorienterande ämnen, att arbeta med att 
skapa interkulturell kompetens hos eleverna då ämnet inbjuder till naturliga 
diskussioner. Slutligen anser Pedagog 6 att det i dennes ämnen svenska och engelska 
är beroende på av vilka ämnes- och arbetsområden som planerats in i 
undervisningen.  

Pedagog 3, ser inget behov av att i sina ämnen skapa förutsättningar för att eleverna 
ska tillägna sig interkulturell kompetens. Denne pedagog ser egentligen inga hinder 
att i sina ämnen förhålla sig interkulturellt, mer än att denne upplever brister i sin 
egen kunskap kring kulturella skillnader.  

”[…] jag ser inga nackdelar egentligen, men då måste man själv ha 
kunskaperna så det är väl hindren i sådant fall. Att jag har för dåliga 
kunskaper i det…” (Pedagog 3) 
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Kunskaper kring andra kulturer diskuteras genomgående hos de sex pedagogerna. De 
känner alla att de har för lite kunskaper, vilket de uppfattar försvårar utvecklandet av 
det interkulturella förhållningssättet. Tre av de deltagande pedagogerna upplever att 
det är bra om skolledningen kan tillhandahålla fortbildning som har sin utgångs-
punkt i att öka kunskaper om andra kulturer. Pedagogerna menar att de få kurser, 
som tillhandahållits dem, varit till god nytta för dem själva i arbetet med eleverna.  

”[…] det var väldigt matnyttigt när vi hade en träff […] berättade om somaliska 
saker och så vidare som man inte hade en aning om […]” (Pedagog 5) 

Vidare diskuterar fyra av de sex pedagogerna att det interkulturella förhållningssättet 
ska implementeras i skolan och hos pedagogerna genom direktiv från skolledning. 
Hos Pedagog 6 uppmärksammas tidsaspekten. Denne anser att arbetsbördan är 
alldeles stor för att själv ta tag i att utveckla dessa kunskaper. Även Pedagog 2 ut-
trycker att det måste skapas förutsättningar. Pedagogen upplever att skolledningen 
aktivt måste bedriva en utveckling mot att alla på skolan tillförskaffar sig ett synsätt 
färgat av interkulturellt tänkande. Pedagogen anse därför att alla på skolan måste 
sätta sig tillsammans och arbeta fram ett förhållningssätt.  

”Varför får vi inte tid av skolledningen? Då måste vi sätta oss och jobba 
tillsammans.  […] det hjälper inte om några få lärare, då måste alla jobba på 
det här viset och ha det här tänket och då måste det skapas utrymme för det och 
kanske jobbas fram material och tankesätt och så vidare, men så länge det inte 
görs,  då kommer det här bara vara som små punktmarkeringar.” (Pedagog 2) 

5.2 Observationsresultat 

5.2.1 Möjligheter till möten i undervisningen 

Vid alla observationstillfällen, gjorda hos de sex pedagogerna, har eleverna vid 
lektionsstart placerat sig på valfri plats i klassrummet. Pedagogen är inte uppenbart 
inblandad i elevplaceringen. Observationerna tyder på att det hos alla pedagoger 
finns ett mönster i hur eleverna väljer att placera sig. Eleverna väljer återkommande 
att placera sig tillsammans med sina kamrater. I de klasser där det tydligt framkom-
mer att det finns en kulturell blandning i gruppen, placerar sig eleverna uppdelat. De 
svenska eleverna placerar sig för sig, medan de elever som har en uppenbart tydlig 
kulturell bakgrund som skiljer sig från det svenska, väljer att placera sig tillsammans 
med varandra. Under två observationer uppmärksammas att det finns elever som i 
enstaka fall väljer att bryta denna trend.  

I fyra av sex klassrum var möbleringen organiserad på så sätt att eleverna satt i rader 
med sina ansikten vända mot tavlan. I de övriga två klassrummen hade bänkar place-
rats så att de utgjorde grupper. Dessa grupper varierade i storlek och vid varje grupp 
fanns plats för 4-6 elever. I de klassrum där eleverna satt bredvid varandra valde 
många av eleverna att oftare ta hjälp av pedagogen då problem uppstod i det egna 
arbetet. Ytterst få elever tog hjälp av varandra, men då pedagogen var upptagen med 
någon annan, valde några få elever att söka sig runt i klassrummet för att få hjälp. 
Detta innebar att rörligheten i klassrummet var högre än i de klassrum där eleverna 
satt tillsammans i grupper. I dessa klassrum valde eleverna även att i större 
utsträckning ta hjälp av sina gruppkamrater då de behövde stöd i arbetet.   

Pedagogerna i de sex klasserna uppmanar inte eleverna att de ska arbeta tillsammans 
under lektionstid. I de fall där eleverna arbetar tillsammans, eller söker varandras 
uppmärksamhet, finns ingen tendens till att tysta ner eleverna då de samtalar med 
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varandra om uppgifter eller andra vardagliga ämnen. I de fall där nedtystning 
förekommer har ljudnivån överstigit den för klassrummet tillåtna. Eleverna väljer, att 
i de tydligt heterogena klasserna, söka sig till de elever som är mest lika dem själva 
kulturellt sett. 

5.2.2 Arbetsformer och metoder i undervisningen 
Genomgående har de sex pedagogerna det största talutrymmet i klassrummet. Vid 
fyra av sex observationer genomförde pedagogerna längre genomgångar och informa-
tionsutväxling med eleverna. I de fall där dessa moment återfanns, styrde pedagogen 
undervisningen med en i förhand utarbetad struktur. De frågor som ställdes i 
anslutning till dessa genomgångar var i huvudsak relaterade till informationsinne-
hållet. Denna typ av frågor återfanns även hos de pedagoger som inte genomförde 
genomgångar i elevgruppen. De frågor som ställdes till eleverna i den handledning 
som gavs, var fokuserade kring uppgiften och det var pedagogen som styrde samtalet. 
Detta skedde genom att pedagogerna, med utgångspunkt i uppgiften, först 
förklarade, varpå eleverna sedan i enstaka fall uppmuntrades att sätta ord på sin 
förståelse.  

I en av de situationer som uppstod under en matematiklektion uppvisades detta tyd-
ligt, då pedagogen ställde upp ett tal på tavlan, vilket skulle illustrera begreppet 
förändringsfaktor. Pedagogen ber därefter eleverna att fundera på hur de med ord 
skulle kunna beskriva det uppställda talet, och i detta också ge ett exempel på vad 
talet skulle kunna betyda. Pedagogen hade innan denna uppgift haft en övergripande 
genomgång av vad förändringsfaktor innebar, hur den räknas ut, samt vad den an-
vänds till. 

Även i den svenskundervisning som observerades hos en av pedagogerna blev detta 
synligt. Eleverna hade tillsammans med pedagogen läst en kort novell av August 
Strindberg. Under läsningen stannar pedagogen upp och förklarar olika ord. Pedago-
gen inleder därefter en muntlig textanalys i helklass, där de frågor som ställdes hade 
sin utgångspunkt i novellens handling. Denna episod pågick i cirka femton minuter 
och det ställdes under denna tid inga frågor som efterlyste elevernas egna tankar eller 
reflektioner kring innehållet i texten. Det uppmuntrades inte heller till att eleverna 
diskuterade med varandra om texten.  

Hos en av pedagogerna bedrivs delar av undervisningen med utgångspunkt i elever-
nas intresse. Detta visar sig genom att pedagogen, som i detta fall undervisar i eng-
elska, relaterar lektionens innehåll till elevernas intressen. Eleverna läser tillsam-
mans med pedagogen en text om australiensisk fotboll och pedagogen gör återkom-
mande kopplingar till den form av fotboll som stora delar av elevgruppen utövar. 
Detta görs genom att verbalt och kroppsligt exemplifiera likheter och skillnader i de 
båda sporterna, samt be eleverna peka ut det de uppfattar som likheter och skillna-
der. Denna typ av återkoppling till elevernas förförståelse om innehållet i undervis-
ningen är inte lika tydlig hos de andra pedagogerna. 

Hos två av de sex pedagogerna framkommer det tydliga försök att i 
handledningssituationer ge eleverna förklaringar utifrån olika perspektiv genom att 
angripa problem från olika synvinklar. Ett exempel som visar på detta är att en av 
pedagogerna under sin engelskundervisning fritt översätter den text de arbetar med. 
Pedagogen använder synonymer för att förklara innehållet. Även under en av 
matematiklektionerna ser pedagogen till att beskriva och förklara problem utifrån 
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olika synvinklar. Denna pedagog skapar även nya situationer utifrån det eleverna 
arbetar med och gör egna exempel som eleverna får lösa.   

De arbetssätt som genomgående används utanför genomgångar och 
handledningssituationer hos alla de sex pedagogerna är enskilt arbete. Eleverna arbe-
tar enskilt med de tilldelade uppgifterna. Eleverna hade vid alla genomförda 
observationer eget material och detta material var det samma för samtliga elever. 
Under tiden eleverna arbetade självständigt gick pedagogerna omkring i klassrummet 
för att handleda eleverna i arbetet.   

6.  Resultatanalys  
I följande avsnitt presenteras den tolkning av de intervjuer och observationer som 
gjorts. Denna tolkning är kopplad till den litteratur och forskning som tidigare 
presenterat i avsnitt 3. Litteraturbakgrund och tidigare forskning. 

6.1 Pedagogernas resonemang om att i sin egen undervisning arbeta 
utifrån ett interkulturellt förhållningssätt 
De resultat studien genererat har visat att de deltagande pedagogerna anser att det är 
viktigt att diskutera de skillnader som finns mellan kulturer. Pedagogernas syn på 
vad kultur är förenat med, återspeglar sig även i vad de anser vara av vikt för eleverna 
att ha förståelse för. De lyfter fram både dolda och synliga aspekter i kulturen. Dessa 
skillnader menar de bör diskuteras för att underlätta utvecklandet av förståelse för 
likheter och olikheter. Pedagogerna framhåller att det är viktigt att eleverna utvecklar 
en attityd som utgår från jämlikhetstankar och föreställningar som grundar sig i 
människans okränkbarhet, vilket även är grundläggande tankar som uttrycks i Lgr 11 
(Skolverket, 2011). Fountain (1997), Lahdenperä (2004) och Banks (2005) framhåller 
att detta är ett av de centrala mål som finns för undervisning präglad av ett 
interkulturellt förhållningssätt. Då skolan ses som en social mötesplats, får också 
skolan en framträdande roll i att eleverna utvecklar dessa attityder (Stier och 
Sandström Kjellin, 2009). 

Resultaten visar även på att elevgruppens sammansättning i det stora hela inte 
påverkar pedagogernas upplevelse av behovet av interkulturellt präglad 
undervisning. Den grundläggande insikten om behovet av en interkulturellt präglad 
undervisning som pedagogerna har, kommer inte till uttryck i undervisningen, enligt 
dem själva. Två av de deltagande pedagogerna framhåller tydligt att de arbetar 
mindre medvetet med attityder, uppfattningar och diskussioner som utgår från 
kulturella frågor, då elevgruppen är homogen. De två pedagogerna ser då inte ett 
behov av att lyfta fram olika perspektiv i undervisningsgrupper där eleverna tillhör 
samma kulturella bakgrund. Denna uppfattning om mindre behov av interkulturellt 
präglad undervisning delas även av de två deltagande matematikpedagogerna, vilka 
utifrån sitt ämne, inte anser att behov av interkulturellt präglad undervisning finns. 
De två matematikpedagogerna upplever att ämnet matematik är ett universellt språk 
som är kulturellt gränsöverskridande. Banks (2005) pekar på att det är just detta som 
kan innebära ett problem för genomslaget av ett interkulturellt förhållningssätt. Han 
menar, i likhet med Spowe (2007), att interkulturell pedagogik, vilken innefattar 
undervisning, ska utgöra ett förhållningssätt som genomsyrar hela skolans 
verksamhet.  

Vidare visar resultaten på att pedagogerna i de flesta fall utgår från möjligheterna i 
sitt eget ämne då de talar om att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt. Resulta-
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ten visar på en varierad inställning till att arbeta utifrån ett interkulturellt 
förhållningssätt i undervisningen, då pedagogerna väljer att utnyttja sina möjligheter 
olika mycket. De två pedagoger vilka undervisar i samhällsorienterande ämnen ser 
enbart möjligheter, då de anser att ämnet inbjuder till spontana och naturliga 
diskussioner. De två matematikpedagogerna, som tidigare nämnts, ser inga hinder, 
men anser sig inte ha behov av att utveckla detta förhållningssätt i undervisningen, 
och de två språkpedagogerna väljer att inte aktivt utgå från ett interkulturellt 
förhållningssätt. Dessa pedagoger väljer istället att utgå från spontant uppkomna 
diskussioner kring problem i klassen.  

Fem av sex respondenter är uttryckligen medvetna om sin egen kulturella status i 
mötet med eleverna, vilket de ibland upplever som ett hinder i mötet med elever från 
andra kulturer. Detta hinder uttrycks bland annat genom att pedagogerna upplever 
att de har en oreflekterad föreställning om sin egen kulturs normerande effekt. 
Andersson och Reffinettis (2001) resultat från den studie de genomfört, pekar på 
vikten av att vara medveten om sin egen kulturella identitet och det faktum att det 
kan uppstå missförstånd. Kulturens dolda aspekter, vilka pedagogerna själva 
framhåller, är något som Lahdenperä (2004) också påpekar är ett hinder i 
utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt, där vikt läggs vid kritiskt och 
ifrågasättande tänkande kring den egna kulturen. Den kulturella kompetens läraren 
bör besitta utgår just från dessa kriterier. Samtidigt menar de sex pedagogerna 
genomgående att det är viktigt att ha en god och öppen attityd gentemot kulturella 
skillnader i klassrummet och att möta skillnader i synsätt och agerande med 
förståelse. Pedagogernas egna uppfattningar om vad som krävs för att skapa en 
interkulturell lärmiljö är också vad både Spowe (2007) och Borgström (2004) lyfter 
fram som grund i den kulturella kompetensen.   

De deltagande pedagogerna i studien upplever själva att de inte besitter tillräckliga 
kunskaper. Den brist som de upplever att de har rör främst kunskaper om andra 
kulturer, vilket de uttrycker som ett hinder för dem själva. Lassenius (2011) studie 
visar på att många deltagande lärare upplevde svårigheter i att inkludera mångkultu-
rella aspekter i undervisningen, samt att det krävdes tid och engagemang av lärarna.  

Genomgående efterlyses av pedagogerna, i den av oss genomförda studien, 
förutsättningar för inhämtande av sådana kunskaper och utvecklande av ett 
interkulturellt förhållningssätt. Dessa förutsättningar anser de ska skapas av 
skolledningen. Vidare menar en av pedagogerna att skolledningen aktivt måste arbeta 
för att alla pedagoger på skolan tillförskaffar sig det interkulturella förhållningssättet. 
En av pedagogerna uttrycker att det behövs samarbete för att detta ska kunna 
genomföras i skolan. Detta är även slutsatser Andersson och Refinetti (2001) drar 
utifrån sin studie. De menar att interkulturell undervisning måste utvecklas genom 
att pedagogerna ges tid till samarbete och reflektion.   

6.2 Pedagogernas undervisning 
Genomgående har alla pedagoger, vid de genomförda observationstillfällena, störst 
talutrymme i klassrummet. Pedagogerna instruerar och genomför genomgångar för 
att få eleverna att arbeta med sina arbetsuppgifter. Dysthe (1996) och Tinglev (2007) 
menar att det är viktigt att förskjuta talutrymmet från pedagogen till eleverna för att 
ge dem chans att mötas. Lahdenperä (2008), menar även att det är upp till 
pedagogen att se till att möten uppstår. Hon menar bland annat att det är viktigt att 
pedagogen ser till att elever får arbeta tillsammans i olika gruppkonstellationer för att 
ett interkulturellt möte ska kunna uppstå. De observationstillfällen som genomförts 
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visar alla på att det i de sex klassrummen inte görs medvetna försök av pedagogen att 
blanda eleverna och uppmuntra till möten.  Eleverna får placera sig valfritt och i 
denna valfrihet uppstår de mönster vilka observerats. Eleverna tycks sätta sig tillsam-
mans med de personer de känner gemenskap med, och i de klassrum där elevgruppen 
är tydligt heterogen väljer eleverna att sätta sig med de som man känner kulturell 
tillhörighet med.  

Ngo (2010) drar slutsatser kring den interkulturella undervisningen i sin studie. Han 
menar att goda attityder och förståelse utvecklas bäst hos eleverna genom diskussio-
ner, vilket även Lahdenperä (2004) framhåller är en god metod. Samtliga pedagoger, 
vilka deltagit i studien, upplever även de att diskussioner är den bästa formen för att 
utveckla kulturell kompetens hos eleverna. Observationerna, genomförda hos de sex 
pedagogerna, visar att eleverna största delen av undervisningstiden arbetar enskilt 
med sina arbetsuppgifter. Vid de tillfällen då pedagogen ställer frågor till eleverna 
utgår de ej från eleverna förkunskaper och erfarenheter. Det efterfrågas ingen 
reflektion. Både Dysthe (1996) och Tinglev (2007) menar också att det är genom 
samtalet och lyssnandet eleverna har möjlighet att reflektera över sina egna 
föreställningar och involvera andras föreställningar i de egna. Grant och Sleeter 
(2005) menar att pedagogen fortfarande har en framträdande och viktig roll i 
klassrummet, även om samtalet förläggs hos eleverna.  

De uppgifter som tillhandahålls i undervisningen vid de sex observationerna har alla 
sin utgångspunkt i att eleverna arbetar enskilt. I fyra av sex klassrum är möbleringen 
kyrksalsliknande, där eleverna sitter i rader med ansiktet mot katedern. I de andra 
två klassrummen utgår möbleringen från grupper om fyra till sex. I de fall där möble-
ringen är kyrksalsliknande använder inte eleverna varandra som resurser. I ytterst få 
fall ser vi att elever tar hjälp av andra elever. Istället är det pedagogen som går runt 
och stödjer eleverna i de uppgifter de är ålagda att göra. Vid observationer i de klass-
rum där möbleringen organiseras i grupper visar resultaten istället på att eleverna i 
större utsträckning använder varandra i sitt lärande.  

Vid ett av observationstillfällena i en engelsklektion gick pedagogen igenom kom-
mande läxa och sammankopplade innehållet med elevernas intresse och erfarenheter 
genom löpande refereringar till eleverna förkunskaper. Den läxa eleverna fick hand-
lade om australiensisk fotboll och då klassen bestod av fotbollsintresserade elever 
återknöt pedagogen innehållet i läxan till det eleverna visste om fotboll. Lahdenperä 
(2004) menar att det är av vikt i den interkulturellt präglade undervisningen att utgå 
från elevernas erfarenheter, förkunskaper och upplevelser. Vid observationstillfället 
utmynnade detta inte i djupare diskussioner mellan eleverna eller elev och lärare. Av 
observationerna kan vi även se att detta inte gjordes hos någon av de andra pedago-
gerna. Pedagogerna i de sex klasserna styrde undervisningens innehåll utan egentlig 
hänsyn till klassammansättningen.  

Vid två tillfällen använde sig pedagogerna tydligt av olika förklaringsmodeller för att 
ge eleverna fler perspektiv på problemet. Den interkulturella undervisningen bör ge 
eleverna utrymme att möta olika perspektiv, vilka kan upplysa eleven om att det finns 
olika sätt att tänka och därigenom underlätta utvecklandet av kulturell kompetens 
(Lahdenperä, 2004).  Observationsresultaten visar att de perspektiv som gavs syftade 
till att skapa djupare förståelse för den uppgift eleven fått att lösa.   
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7. Diskussion 
I följande avsnitt presenteras en diskussion som grundar sig de resultat som den 
genomförda studien visar. I detta avsnitt diskuteras även de metoder som använts vid 
genomförandet av studien.  

7.1 Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte, att studera pedagogers förhållningssätt i förhållande till att 
undervisa utifrån ett interkulturellt perspektiv, valde vi att genomföra studien med 
utgångspunkt i ett kvalitativt angripssätt. Till denna studie valdes semistrukturerade 
intervjuer och observationer som datainsamlingsmetoder. Intervjumetoden valdes 
för att denna bäst skulle fånga pedagogernas uppfattning kring sitt eget arbete utifrån 
ett interkulturellt perspektiv. Observationerna valdes för att fördjupa och komplet-
tera det material vi fått från de intervjuer som genomfördes. Dessa observationer 
hade till syfte att synliggöra hur pedagogerna faktiskt arbetade. Vi valde att genom-
föra observationerna innan intervjuerna så att inte pedagogerna skulle tillrättalägga 
sin undervisning utifrån intervjufrågorna. Detta kunde genomföras i alla fall utom 
ett, då omständigheterna att få till tiden förändrade planerna. Då observationen 
skulle genomföras upptäckte vi att pedagogen, då denne möttes upp innan lektionen, 
satt och planerade en genomgång, som egentligen inte var planerad från första bör-
jan. Resultatet påverkades inte avsevärt, då ett interkulturellt förhållningssätt i 
undervisningen inte framkommer.  

Vi valde båda att närvara både vid intervjuerna och vid observationerna. Detta då vi 
upplevde att det annars kunde vara lätt att missa viktig information från pedagogerna 
och att vi är medvetna om att möjligheter finns att vi tolkar saker olika. Vi ville ge-
nom detta minimera risken för feltolkning och materialbortfall. Dock inser vi att 
detta inte är helt säkert, då vi vid oklarheter vid tolkningar ändå tvingas kompro-
missa i fråga om vem som får tolkningsföreträde. Denscombe (2009) framhåller att 
den kvalitativa forskningen inte är fri från subjektivitet, men att det är viktigt att för-
hålla sig neutralt till det material studien genererat. Därmed valde vi även att an-
vända oss av diktafon, vilket förstärker validiteten. Detta möjliggjorde för oss att gå 
tillbaka och lyssna upprepade gånger på det inspelade materialet.  

För både intervjuerna och observationer utformades matriser, vilka utgick från syfte 
och frågeställningar. Dessutom lästes litteratur kopplat till studien, ur vilken 
intervjufrågorna växte fram. Intervjufrågorna lämnades medvetet inte ut till pedago-
gerna innan intervjun, då vi inte ville att de skulle hinna reflektera djupare kring 
dem. Syftet med detta var att vi ville fånga pedagogernas spontana åsikter och tankar 
kring frågeställningarna. Pedagogerna hade fått information om vad studien skulle 
handla om då missivbrev och personlig kontakt togs några veckor innan genomföran-
det av datainsamlingen.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje pedagog, då vi ville att de skulle ha 
möjlighet att i lugn och ro kunna besvara frågorna som ställdes. Nackdelen som vi 
kände med dessa enskilda intervjuer var att pedagogerna ibland kunde ha svårt att 
föra sitt eget resonemang vidare. Detta hade möjligen kunnat avhjälpas om intervju-
erna genomförts gruppvis där pedagogerna hade kunnat samtala med varandra och 
på så sätt fördjupat sitt resonemang. Samtidigt var syftet med intervjuerna att fånga 
pedagogens eget resonemang kring dennes förhållningssätt, vilket gjorde att denna 
metod passade bäst för studien.  
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Då observationerna genomfördes valde vi att sätta oss så avskilt som möjligt. Vi lade 
märke till att eleverna, då vi klev in i klassrummet, såg fundersamma ut och undrade 
vilka vi var. För att förhindra att observationerna skulle påverkas av vår närvaro, 
valde vi att presentera oss för eleverna innan, detta för att avdramatisera vår närvaro. 
Denscombe (2009) menar att det är viktigt att försöka behålla observationsmiljön så 
naturlig som möjligt. Vad gäller observationerna valde vi att enbart observera ett 
lektionstillfälle hos varje pedagog. Denna avgränsning gjordes med grund i att vi upp-
levde att det material vi skulle erhålla skulle vara tillräckligt omfattande och 
kompletterande till intervjumaterialet. Det hade säkerligen kunnat genomföras fler 
observationer, men då det handlar om ett förhållningssätt, upplever vi, att detta inte 
går att utveckla på så kort tid. Vår bestämda uppfattning är att det tar tid att tillägna 
sig ett förhållningssätt som tydligt visar sig i undervisningen.  

7.2 Resultatdiskussion  
Utifrån de resultat vår studie genererat får vi intrycket av att pedagogerna anser att 
det är viktigt att eleverna utvecklar interkulturell kompetens, och att de ser ett behov 
i att undervisning utifrån ett interkulturellt perspektiv bedrivs. Vi upplever däremot 
att det finns motsägelsefullhet i detta, då elevgrupperna hos två av pedagogerna 
påverkar graden av behovet av ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen 
utifrån den gruppsammansättning de har i klassrummet. Likaså anser 
matematikpedagogerna att de inte alls behöver ha ett speciellt förhållningssätt, då de 
anser att deras ämne redan är gränsöverskridande. Både Banks (2005) och Spowe 
(2007) menar att det interkulturella förhållningssättet ska vara ett förhållningssätt 
som genomsyrar hela verksamheten, och inte enbart vara ett enskilt ämnesknutet 
moment i undervisningen. 

Den motsägelsefullhet vi upplever, återspeglas även i de observationer som 
genomfördes. Utifrån de resultat vi fått fram finner vi att pedagogerna inte medvetet 
arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. Detta visar sig 
bland annat i att de uppgifter eleverna arbetar med under de undervisningstillfällen 
vi besökt, ej utformats på ett sådant sätt att de lockas till reflektion och samtal, vilka 
kan synliggöra skilda perspektiv och uppfattningar. Eleverna arbetar enskilt med sina 
uppgifter. Inte heller vid genomgångar gör pedagogen försök att diskutera och lyfta 
fram elevernas röster. De frågor som ställs utgår från det innehåll som genomgången 
syftar till att föra fram och fokus ligger på att varje enskild elev ska genomföra sin 
uppgift. Vi upplever att det i många fall i de undervisningssituationer vi besökt hade 
gått att använda elevernas förkunskaper i högre grad, samt organisera 
undervisningen på det sätt Tinglev (2007) och Dysthe (1996) förespråkar, då detta 
medför att möten kunde ha uppstått mellan eleverna. Det interkulturella 
förhållningssättet, upplever vi, bör utgå ifrån att inkludera och se till att möten kan 
uppstå, vilket även Lahdenperä (2008) menar är viktigt. Denna form av undervisning 
behövs för att skapa förutsättning för reflektion och ifrågasättande, då eleverna får 
delge varandra sina egna perspektiv. Vi upplever, utifrån de observationer som 
genomförts, att det inte görs aktiva försök att lyfta fram eleverna, eller att göra dem 
medvetna om varandra och de människor de är. Denna undervisning skapar således 
ingen djupare förståelse för att människor är skilda individer med egna uppfattningar 
och erfarenheter grundade i bland annat kulturell tillhörighet. 

Vi upplever att de pedagoger som deltagit i den studie, som genomförts, är omedvetet 
medvetna. Omedveten medvetenhet innebär här att pedagogerna förstår vikten av att 
skapa kulturell kompetens hos eleverna, samt hur de på ett bra sätt kan skapa en god 
lärandemiljö i förhållande till detta. Detta med utgångspunkt i att pedagogerna 
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genomgående framhåller i intervjuerna att diskussioner och möten mellan elever är 
viktigt i undervisningsmiljön, vilket även de flesta av de forskare vi använt oss av i 
teoriavsnittet kommit fram till.  Den medvetenhet vi upplever finns hos pedagogerna 
kommer tyvärr inte till uttryck i klassrummet och stannar kvar vid en inre förståelse. 
Detta uttrycker den omedvetenhet pedagogerna ändå besitter. Observationerna visar 
således på att denna medvetenhet inte kommer till uttryck hos de flesta pedagoger, 
varken i hur eleverna organiseras i klassrummet eller i valet av undervisningsform 
och innehåll.  

Av de resultat vi fått fram från intervjuerna, upplever pedagogerna att de inte har 
tillräckligt med kunskap för att utveckla sitt eget interkulturella förhållningssätt. Den 
forskning som genomförts av Andersson och Refinetti (2001) efterlyser fler insatser 
från skolledningens sida. Dessa insatser innefattar att lärare från andra kulturer 
rekryteras och att fortbildning ska tillhandahållas. Det nämns i denna forskning inget 
om obligatorium vad gäller fortbildning och resultatet av Anox Santos Rego och 
Nietos (2000) studie visar att erbjudande om fortbildning, som ej är obligatorisk för 
alla, inte är ett säkert instrument för att skapa interkulturell kompetens hos lärare, då 
det oftast är de som är intresserade eller arbetar i en mångkulturell miljö som väljer 
att vidareutbilda sig inom ämnet. Detta är också något som vi tolkar, uttrycks av 
pedagogerna. Tre av de deltagande pedagogerna i vår studie uttrycker explicit ett 
behov av fortbildning, vilket visar på att det finns en vilja att vidareutveckla sin 
kompetens. Det finns även tendenser i pedagogernas svar, som tyder på att denna 
kompetens ska tillhandahållas utifrån, i detta fall av skolledningen. Fyra pedagoger 
efterlyser direktiv, och anledningen till att direktiv skulle vara det bästa är enligt två 
av dessa pedagoger, det faktum att de upplever att det finns för lite tid och 
förutsättningar för att göra detta av egen kraft. Detta är en lösning som, enligt oss, är 
en början till att i skolorna utveckla den interkulturella undervisningen, vilken skulle 
kunna leda till elever med utvecklad interkulturell kompetens. Samtidigt måste det 
ändå finnas en drivkraft inom den enskilda pedagogen att vilja utveckla sin egen 
undervisning och sina egna kunskaper utifrån det interkulturella perspektivet. Just 
utifrån detta upplever vi att detta är en komplex fråga, för finns ingen drivkraft inom 
den enskilda individen har direktiv uppifrån ingen större betydelse i längden, då 
detta inte automatiskt leder till att pedagoger anammar ett interkulturellt 
förhållningssätt.   

7.3 Slutsatser  
De slutsatser vi drar av den genomförda studien är att det finns en god vilja hos de 
deltagande pedagogerna i fråga om att eleverna får med sig kunskaper och förståelse 
om andra kulturer, då de alla ser vinsten i att belysa skillnader mellan olika kulturer. 
Det interkulturella begreppet däremot, synes ibland vara ett alldeles nytt begrepp för 
pedagogerna. Trots detta upplever de att behovet av den interkulturellt präglade 
undervisningen behövs, för att skapa en förståelse hos eleverna med utgångspunkt i 
att alla människor är värda att respekteras. Samtidigt upplever fyra av pedagogerna 
att behovet varierar med utgångspunkt i ämne och gruppsammansättning. Det behov 
pedagogerna upplever, motsäges av pedagogerna själva då de menar att det inte 
egentligen behövs undervisning som medvetet präglas av ett interkulturellt 
förhållningssätt, då dessa tillfällen ändå uppstår spontant i klassrummet. Vad gäller 
bemötande anser pedagogerna att läraryrkets professionalitet innebär att i yrket ändå 
möta eleverna med öppenhet och förståelse. De upplever att det interkulturella 
förhållningssättet finns där vare sig pedagogen är medveten eller ej. 
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Det vi ser av resultaten är att den kulturella utgångspunkten hos pedagogerna är 
svenskheten. Svenskheten problematiseras genomgående av samtliga pedagoger då 
de upplever att de ibland omedvetet tar förgivet att svenskheten är normen i möten. 
Detta tyder på att pedagogerna ännu inte utvecklat en tillräcklig medvetenhet kring 
det interkulturella förhållningssättet och hur detta ska kunna användas i 
undervisningen. Detta visar även de observationer som genomförts hos de sex 
pedagogerna. Pedagogerna har i sin undervisning inte tagit hänsyn till att eleverna är 
en samling individer med olika kulturer. Det skapas inte heller några möten vare sig i 
uppgiftsutformning eller i arbetsplacering.  

Vi drar även slutsatsen att pedagogerna behöver komma till insikt om att det 
interkulturella förhållningssättet behöver ta sin början i den egna viljan att utveckla 
detta. Givetvis anser vi att skolledningen ska skapa förutsättningar för att pedagogen 
ska ta tag i detta, då flertalet pedagoger upplevde att det inte gavs förutsättningar. Vi 
tror att det är viktigt att pedagogerna får tid för möten där de kan reflektera och ut-
byta tankar med varandra, men att de också behöver tillförskansa sig kunskaper som 
gör att de känner sig bekväma i att undervisa utifrån ett interkulturellt förhållnings-
sätt.  

7.4 Nya forskningsfrågor  
Vi har i denna studie undersökt hur pedagoger resonerar kring att i sin undervisning 
arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Således har denna studie utgått från 
pedagogernas perspektiv. Vad vi däremot, efter genomförd studie, börjat reflektera 
över är hur eleverna upplever undervisningen med utgångspunkt i interkulturella 
möten. Känner eleverna att de har möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor 
som gör att de kan fungera i tvärkulturella möten? Och känner de att de har möjlighet 
att få en framträdande roll i undervisningen, vad gäller att delge tankar, erfarenheter 
och kunskap utifrån den egna kulturella bakgrunden? 

Det skulle även vara av intresse att studera huruvida skolledningar är medvetna om 
behovet av att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i den övergripande 
skolverksamheten, vilket inbegriper samtlig skolpersonal. Hur ser man på detta? Och 
finns det ett aktivt arbete för att skapa en sådan skolmiljö? 

7.5 Pedagogisk relevans  
Med utgångspunkt i att läroplanen för grundskolan, Lgr 11, uttrycker att skolan ska 
vara en social och kulturell mötesplats, där eleverna ges möjlighet att interagera och 
delge varandra erfarenheter, tankar och känslor, anser vi att en studie som grundar 
sig i diskussionen om det interkulturella mötet är av vikt och relevans. Sverige är inte 
ett isolerat land, människor rör sig över landsgränserna både mentalt genom teknik, 
men också fysiskt genom studier, resor och flytt. Detta medför att det är betydelse-
fullt att, speciellt i skolan, lyfta fram och utveckla en undervisning som tillvaratar 
människors olikheter, men även människors likheter för att skapa förståelse och 
motarbeta all form av förtryck. Vi upplever nämligen att okunskap och oförmåga att 
möta andra kulturer och kulturyttringar med öppenhet, är första steget mot ett 
samhälle där demokratin och dess grundläggande värderingar sätts ur spel. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som läser sista terminen på 

lärarprogrammet. Vi skriver ett examensarbete, vars syfte är att undersöka hur 

pedagoger ser på att i sin undervisning arbeta med att hos eleverna skapa förståelse 

kring kulturell mångfald. För att kunna genomföra denna studie är vi i behov av att få 

intervjua, samt observera verksamma pedagoger. Därför vore vi tacksamma om just 

Du ville ställa upp. 

 

Den intervju som kommer att genomföras är beräknad att ta ca: 40 minuter och vi ser 

gärna att Du väljer en tid och plats som passar dig. Observationstillfället sker under 

en, av dig utvald, lektion.  

 

Ditt deltagande sker givetvis frivilligt och anonymt. Intervjusvaren och det material 

som observationerna genererar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att dina svar och det observerade inte kommer kunna härledas till dig eller din 

arbetsplats. Vi försäkrar även att Du när som helst kan avbryta intervjun och 

observationen om Du ej vill deltaga.  

 

Har du frågor eller behöver ytterligare information angående studien, intervjun 

och/eller om observationen kontakta oss gärna. 

 

 

 

Tack för visat intresse! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Cecilia Jonsson   Tanja Smura 

Mobil: xxx    Mobil: xxx 

E-mail: xxx    E-mail: xxx 

 

 

Handledare: 

Margaret Obondo 

Mälardalens högskola 

Tel. xxx 

E-mail: xxx 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Frågor för kort biografi  
 I vilket/vilka ämne/n undervisar du i?  
 Hur länge har du arbetat som pedagog?  
 

Om kultur och kulturell medvetenhet:  
 Vad innebär begreppet kultur för dig?  
 Vad innebär kulturell medvetenhet för dig?   
 Hur upplever du att man som pedagog kan skapa positiva kulturmöten i 
klassrummet?  
 Vilken syn har du på elevernas kultur och identitet?  
 Hur ser du på din egen kultur i förhållande till din roll som pedagog?  

 Möjligheter/hinder?  
  
Om undervisningens innehåll:  

 Upplever du att det finns ett behov av interkulturell undervisning i 
skolan?   

 Vad är det som gör att du känner så?   
 Hur upplever du möjligheterna att använda dig av ett interkulturellt 
förhållningssätt i din egen undervisning?  

 Ser du möjligheter/hinder?  
 Med utgångspunkt i ditt/dina ämnen, hur upplever du att du kan 
diskutera och belysa frågor och perspektiv med grund i kulturella 
skillnader, synsätt, och värderingar?   

 Vad är det som gör att du känner så?  
 Vad tycker du är viktigt att förmedla till eleverna gällande olika 
kulturer?  
 På vilket sätt anser du att detta bör förmedlas?  

 Kan du ge några exempel på aktiviteter som du använder 
dig av i samband med detta?  

 Vilken typ av kunskapsstoff använder du dig av i arbetet?  
 Är det något särskilt du anser är viktigt att ta hänsyn till vad gäller detta 
stoff/information?  
 

 Upplever du att det finns några egenskaper/kvaliteter som är av 
betydelse för att utveckla interkulturell undervisning?  
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9.3 Bilaga 3: Observationsguide 
 

Att titta på vid observationstillfället: 

o Start och avslut på lektionstillfället – hur gör pedagogen? 

 

o Möblering – hur är möbleringen i klassrummet? 

 

o Elevplacering – grupp eller enskilt? Medveten tanke bakom? 

 

o Material och uppgifter – vilken typ? 

 

o Interaktion med eleverna – Induktiv/deduktiv; diskussioner och typ av frågor 

 

 


