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Syftet med detta arbete var att undersöka hur pedagoger hanterar kulturmöten samt 
vad pedagoger gör för att främja interkulturell undervisning. Vi valde att arbeta efter 
den kvalitativa metoden då den hjälper oss att få en djupare förståelse inom just 
dessa områden. Vår datainsamlingsmetod bestod av semi-strukturerade intervjuer 
där frågorna leder till öppna svar. Under arbetets gång utvecklades urvalet av 
respondenter från stratifierat till ett bekvämlighetsurval. Under 
transkriberingsprocessen valde vi att ge respondenterna fingerade namn eftersom vi 
anser att det ger mer karaktär till arbetet. I resultatdelen framgick det vissa skillnader 
i bemötandet av olika kulturer och vid interkulturell undervisning. Senare i 
analysdelen kunde vi, utifrån resultatet kategoriserar in de mönster vi sett. 
Pedagogerna ansåg att kommunikationen var nyckeln till lyckade kulturmöten. 
Respondenterna ansåg sig arbeta interkulturellt trots att analysen visat att de inte 
gjorde det. Dock stod en respondent ut i mängden då hon tog till vara på alla elevers 
olika erfarenheter.  I slutskedet av arbetet kunde vi konstatera att den kvalitativa 
metoden var rätt val för detta arbete. Vår slutsats för denna undersökning var att 
pedagogik väger tyngre än kunskap.  
 
__________________________________________________________ 
Nyckelord: Interkulturellt, kulturmöten, kultur, Mångkulturellt.. 
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1. Inledning 
Samhällets utbildningssystem påverkar socialiseringen i dagens skola och de regler 
samt normer vi lever efter skapar ”främlingar”. Skolans uppdrag är att forma 
individer utifrån de värderingar och normer som präglar vårt västerländska synsätt, 
därmed tillåts inte individen att vara en individ och det skapar segregering. I Lgr 11 
(2011) står det att ” Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på”. Hur hanterar då pedagoger olika kulturmöten? Främjar de 
individualitet eller tvingas barn att falla in i ledet? 
 
Vår utbildning har erbjudit oss några få tillfällen där vi har fått ett smakprov på vad 
interkulturalitet och mångkulturalitet innebär. Dock är detta inte tillräckligt då 
mångkulturella skolor är mer förekommande än homogena och detta kräver kunskap. 
Intresset för detta komplexa fenomen är en bidragande faktor till vårt examensarbete 
samt att vi anser att det saknas kunskap i vår utbildning om hur pedagoger hanterar 
kulturmöten och arbetar med interkulturell pedagogik. I arbetet vill vi ta reda på hur 
pedagoger arbetar för att främja detta.  
 
En bidragande faktor som ledde till valet av våra frågeställningar var en incident vi 
bevittnade då en pojke valde att täcka sina öron medan de andra barnen tränade på 
att sjunga ”Nu tändas tusen juleljus”. Efter händelsen uppstod det många funderingar 
kring hur pedagoger hanterar liknande situationer som denna. Vad bidrog till detta 
agerande? Ska alla vara tvungna att sjunga julsånger? I detta fall löste pedagogerna 
situationen genom att kontakta rektorn där denne uttalade sig att denna julsång är 
såpass traditionell och därför tillåten i skolan, dock att det är frivilligt att delta. En 
tanke som uppstod för oss var, är det verkligen ett interkulturellt synsätt när vi inte 
tar tillvara på den svenska kulturen och bildar en förståelse för den. Carlsson, 
Wallmark, Stjernkvist, Friggebo och Danielsson(2012) skriver i en artikel att vi 
behöver mer kunskap om människors värderingar och tro eftersom det är dessa som 
ska forma och har format vår kultur och vårt samhälle. 

1.1 Syfte 
Utbildningssystemet påverkar socialiseringen i skolan och det skapar ett ”vi” och ett 
”dom” genom att skolsystemet pekar ut dem som inte faller in i den sociala 
ordningen. Därför vill vi undersöka hur pedagoger säger sig hantera olika 
kulturmöten och vad de har för uppfattningar om interkulturell pedagogik.  

1.2 Frågeställningar 
Hur förhåller sig olika pedagoger till de kulturmöten som sker i pedagogiska miljöer? 
Vad gör pedagoger för att främja interkulturella läromiljöer?  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedanför kommer vi att redogöra för några olika begrepp som vi har stött på när vi 
forskat. Dessa ord är, kulturmöten, interkulturellt och mångkulturellt. Vi väljer att 
belysa de här orden eftersom de är starkt återkommande i litteratur, forskning och i 
vår utbildning, framförallt när det talas om undervisning och särskilt undervisning i 
mångkulturella skolor. Vi väljer att inte ha med begreppet ”kulturkrock” eftersom det 
endast är en definition av begreppet ”kulturmöten” samt att ordet sällan dyker upp i 
litteratur och forskning.  
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1.3.1 Kulturmöten 

Enligt Stier och Sandström-Kjellin (2009) innefattar fenomenet kulturmöten, 
människor som vill hantera sina vardagliga liv meningsfullt och minska risken för 
problem och konflikter med andra. De menar även på att i ett kulturmöte ser man 
den andre individen i vissa avseenden som annorlunda. 
 
Stier och Sandström-Kjellin (2009) beskriver kulturmöten som ett fenomen där 
individer vill försöka skapa en meningsfull vardag samt att minska konflikter i 
vardagen och problem i mötet med andra. De skriver att det inte är ovanligt att 
aktörerna i ett kulturmöte saknar överensstämmande kunskaper om varandras 
kulturer. Författarna skriver att ett kulturmöte ofta sker utan att parterna medvetna 
om att ett kulturmöte ägt rum. Enligt Nationalencyklopedin (2012) är ett 
kulturmöten ett fenomen där människor och grupper möts från olika kulturer. Dessa 
kulturer innefattar skillnader i kunskap och livsstil. I denna uppsats kommer 
begreppet kulturmöten avse olika möten mellan individer där meningsfulla utbyten 
kan ske eller inte ske.   

1.3.2 Kultur 
Ordet kultur har sina rötter i latinets cultura som är uttrycket för odling 
(Nationalencyklopedin, 2012). Williams (1976), refererat i Stier och Sandström-
Kjellin (2009) skriver att cultura har sina rötter i ordet colere som kan ha många 
olika betydelser som till exempel kultivera, beskydda, att leva i och vörda. Månsson 
(2010) skriver att ordet kommer från verbet kultivera. Han hävdar att kultur tillhör 
en natur som konstant påverkar människans liv. I vår studie kommer begreppet 
kultur belysas mer som en identitet som påverkar en individs liv.  

1.3.3 Interkulturalitet/ interkulturellt lärande 
Thomasson (2006) beskriver interkulturalitet som ett fenomen där författaren 
förklarar olika samhällsprocesser där individer med olika kulturer samt språk, 
kommunicerar med varandra. Hon påpekar även att begreppet syftar till aktiv 
integration inom olika kulturella grupper. Nationalencyklopedin (2012) beskriver 
ordet interkulturalitet som en process mellan människor från olika kulturer där 
individer interagerar med varandra. Eklund (2003) förklarar begreppet 
interkulturellt lärande som en gemensam process där man lär sig att acceptera och 
vara öppen till andra kulturer. I detta examensarbete kommer begreppen att syfta på 
processer mellan människor där en förståelse för andras och den egna kulturen måste 
infinna sig där grupper samt individer integreras.  
 
Lorentz (2004) beskriver interkulturellt lärande som: 
 

Ett lärande där olika kulturella beteenden, normer, värderingar, kunskap och tankar hos olika 
individer med skild etnisk eller kulturell bakgrund, genom social interaktion och interkulturell 
kommunikation kan påverka subjektiva uppfattningar av skilda (kunskaps) fenomen i världen 
omkring oss (s.24). 

1.3.4 Mångkulturellt 

Nationalencyklopedin (2012) hävdar att ordet mångkulturalitet beskriver olika 
kulturer och yttringar inom dessa som oftast betonar de positiva tillfällen detta ger. 
Thomasson (2006) skriver dock att ett mångkulturellt samhälle beskriver ett 
samhälle där flera olika kulturer och etniska grupper lever bredvid varandra. Ett 
mångkulturellt samhälle innebär dock inte att dessa grupper integrerar med 
varandra. I detta arbete kommer begreppen mångkulturellt och interkulturellt skilja 
sig från varandra på så sätt att mångkulturellt innebär att flera kulturer endast 
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existerar bredvid varandra till skillnad från interkulturellt där olika kulturer 
integrerar med varandra.  

2. Teoretisk bakgrund 
I vår teoretiska bakgrund har vi valt att arbeta efter några rubriker som vi anser 
speglar arbetet eftersom de skapar en tydlig bakgrund i förhållande till vårt syfte. 
Dessa rubriker är: Interkulturellt pedagogisk perspektiv, Interkulturell pedagogik, 
Kulturer och kommunikation, Kulturmöten, Utbildning och socialisation samt 
Kulturmöten ur analysnivåer.  

2.1 Interkulturellt pedagogiskt perspektiv 
Lorentz och Bergstedt (2006) anser att de finns fyra olika faktorer som är styrande 
för vårt sätt att uppfatta pedagogiken och samhället. Dessa fyra är 
internationalisering, globalisering, individualisering och mångkulturalisering. 
Författarna hävdar att dessa faktorer har haft en stor effekt på innebörden av lärande 
och kunskap, även hur en lärare förmedlar detta. Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) 
har lärares situation förändrats, framför allt i mångkulturella skolor, på så sätt att 
läraren inte endast kan lära ut färdig kunskap längre. Dagens samhälle kräver att 
pedagoger handleder samt vägleder barn till att finna sin egen kunskap. Författarna 
påpekar att detta uppdrag endast är genomförbart om pedagoger får en ökad insikt i 
hur barn fungerar idag och vad som till exempel skapar mening i deras liv. Ett 
interkulturellt klassrum blir synbart och effektivt i en mångkulturell miljö, enligt 
Lorentz och Bergstedt (2006).  
 
Lorentz och Bergstedt (2006) hävdar att alla i denna miljö måste vara medvetna om 
att i ett mångkulturellt klassrum finns det individer med olika värderingar samt 
kulturella uppfattningar som sedan är grundade på etnocentriska beteenden och 
uppfattningar. Genom detta hävdar Lorentz och Bergstedt (2006) att det är ytterst 
betydelsefullt att problematisera men även analysera allas etnocentriska 
uppfattningar och beteenden, det vill säga hur individer ser på sin egen kultur och 
hur de beter sig utifrån det. Författarna påpekar hur viktigt det är att förespråka samt 
skapa heterogenitet bland alla individer i en mångkulturell lärandemiljö för att bryta 
de ”motsatspar” som vårt moderna samhälle skapat. Vi måste bryta uppfattningar om 
”rätt eller fel” och ”vi och dem”. Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att när man 
upptäcker att alla individer är olika men ändå lika på samma gång så bildas tillfällen 
för att uppfatta alla som annorlunda, men likvärdiga. Genom detta blir vi medvetna 
om varandra och det interkulturella synsättet träder fram. Lorentz och Bergstedt 
(2006) menar att den interkulturella och konkreta undervisningen måste innehålla 
begrepp och analys för att skapa kunskap om till exempel, inkludering, rasism, 
jämlikhet och rättvisa. Författarna hävdar att interkulturellt lärande kan leda till ett 
sorts gemensamt språk där social inkludering och samhörighet kan skapas genom 
deltagande.  

2.2 Interkulturell pedagogik 

2.2.1 Utveckling 
Lahdenperä (2007) skriver att den interkulturella utvecklingen tog fart i Sverige år 
1980, som främst berörde interkulturell kommunikation och undervisning. Detta 
ämne har i första hand setts som en inriktning för att bearbeta problem när det 
kommer till att umgås över kulturella gränser inom Sverige. Termen interkulturell 
undervisning myntades för att svenska befolkningen var i behov av ett nytt 
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förhållningssätt gentemot varandra, i samband med den ökade invandringen. Kravet 
var även att undervisningens innehåll skulle förändras, det interkulturella skulle 
genomsyra alla ämnen och inte vara ett ämne för sig. Detta synsätt skulle påverka alla 
i skolan och skapa förståelse i klassen och detta skulle då leda till ömsesidig respekt 
för varandras olikheter, skriver författaren. Målen som förekommer i det 
interkulturella arbetssättet inom utbildning och uppfostran är som tidigare nämnt 
ömsesidig respekt, men även jämlikhet och social rättvisa. Denna interkulturella 
process är början till ett samhälle där det råder samhörighet mellan olika grupper och 
en internationell solidaritet. Pattnika (2003) skriver att vi måste sprida en förståelse 
bland barn från olika etniska grupper för att kunna skapa ett harmoniskt samhälle. 
Dock uppfattas interkulturell utbildning ofta som ofullständig i sitt uppdrag på grund 
av de outforskade attityder som föräldrar och lärare besitter.  
 
Lahdenperä (2007) beskriver att syftet med interkulturell undervisning var att 
försöka minska rasdiskriminering där eleverna skulle utveckla positiva värderingar 
och attityder gentemot olika etniska grupper. Samhället strävade efter en konfliktfri 
samexistens där man skulle få en större förståelse för invandrarnas etniska särart. 
Det var vanligt i starten av den interkulturella undervisningen att det erbjöds 
utbildningar som berörde ämnet invandrarkunskap eller kunskap om invandrare. 
Lahdenperä (2007) skriver att år 1995 förklarade utbildningsdepartementet att 
Sverige hade blivit ett mångkulturellt samhälle och att det måste återspeglas i 
undervisningen, genom att främja kulturell identitet samt ha kunskap om och respekt 
för olika kulturer.  
 
Lahdenperä (2007) skriver att genom interkulturellt lärande kan pedagoger utveckla 
kunskaper inom flerkulturell kompetens och interkulturell sensibilitet, vilket bidrar 
till att lättare kunna umgås med andra och delta i det kommande arbetslivet. Detta 
kunnande leder även till att tolka och respektera andras perspektiv samtidigt som 
den egna etnocentrismen kan ifrågasättas och bearbetas, påpekar Lahdenperä 
(2007). Kaikkonen (1999), refererat i Lahdenperä (2007) beskriver interkulturell 
sensibilitet som en förmåga att iaktta och observera kulturella skillnader. Har man 
inte denna förmåga så tolkas de kulturella skillnaderna utifrån den egna kulturen och 
skillnaderna negligeras.  Detta är vanligt i pedagogiska sammanhang då alla elever 
ska behandlas som lika.  
 

Skolverket (2012) skriver att all undervisning i skolor och förskolor ska vara icke-
konfessionell. Det betyder att det inte får förekomma några religiösa inslag där 
eleverna kan bli påverkade på ett eller annat vis. Emellertid uttrycker Carlsson, 
Wallmark, Stjernkvist m.fl. (2012): ”Om högtiden ska uppmärksammas blir det 
självklart orimligt att helt ta bort dess innehåll. Vad finns det då kvar att 
uppmärksamma?” Dock är det tillåtet för skolor och förskolor att besöka kyrkor, 
moskéer eller andra religiösa lokaler när det kommer till utbildning inom ämnet 
religion. Vid ett sådant besök är det krav på att läraren ska för- och efterarbeta 
inslaget. Skolverket (2012) skriver att en skolavslutning får hållas i en kyrka så länge 
som eleverna och föräldrarna känner att de inte ensidigt påverkas mot någon tro. 
Skolverket (2012) hävdar även att skolavslutningen inte är en del av undervisningen 
men är en del av utbildningen, därför är det inte obligatoriskt att delta i avslutningar. 
Skolverket (2012) hänvisar till skollagen som säger att en elev kan på begäran från 
vårdnadshavaren bli befriad från att delta i obligatoriska moment om det finns 
särskilda orsaker. Detta får dock endast ske enstaka gånger under ett läsår. Likväl får 
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en elev inte bli befriad från deltagande i undervisning om denne inte anses uppfylla 
målen.  

2.2.2 Synsätt och målsättningar 
Stier och Sandström-Kjellin (2009) hänvisar till Banks (2007) som har fastställt fem 
dimensioner som lärare bör ha i åtanke när de undervisar i mångkulturellt 
sammansatta elevgrupper. Den första dimensionen innebär att läraren använder sig 
av innehåll från olika kulturer i sin undervisning. Den andra dimensionen kallas för 
konstruktion av kunskap som innebär att läraren försöker hjälpa elever att förstå, 
avgöra och undersöka hur kulturellt underförstådda teorier, perspektiv och 
referensramar, påverkar hur vår kunskap konstrueras. Den tredje och den fjärde 
dimensionen innefattar att lärare ska reducera fördomar och skapa en pedagogik som 
är rättvis samt där alla har samma lärandemöjligheter oavsett etnicitet. Dessa 
dimensioner finner stöd hos Lgr 11 (2011) som skriver att ingen inom skolväsendet 
får utsättas för diskriminering på grund av till exempel religion, etnisk tillhörighet 
eller annan troslära. Läroplanen påpekar även att främlingsfientlighet eller 
fördomsfullhet ska bemötas med diskussioner, kunskaper och aktivt motarbetas. Den 
femte och sista dimensionen innebär att lärare, föräldrar och skolledning försöker 
ändra skolans kultur så att alla olika grupper kan känna samma status. 
 
Stier och Sandström-Kjellin (2009) hänvisar till Lorentz och Bergstedt (2006) som 
trycker på att det mångkulturella samhälle vi lever i ställer stora krav på dagens 
lärare, förutom att besitta akademiska kunskaper ska även läraren utveckla bred 
kulturell och social kompetens. Lpfö (1998, reviderad 2011) skriver att mångfalden 
ökar i förskolan vilket medför att barn ingår i större mångkulturella grupper. Detta 
bidrar till att barnen ges fler möjligheter att utveckla basala kunskaper som respekt 
och hänsyn för sina medmänniskor oavsett kulturell bakgrund. Stier och Sandström-
Kjellin (2009) påpekar hur viktigt det är att man möter eleverna med förståelse samt 
att de får ge uttryck åt sina kulturella identiteter, denna förståelse leder till att 
eleverna känner sig mer hemma i skolan. De beskriver hur viktigt det är att alla i 
skolans värld känner sig hemma oavsett sociokulturell eller etnisk bakgrund och 
menar att denna tillhörighet inte endast gynnar barn ur ett pedagogiskt syfte utan 
även att det på längre sikt tillkommer samhälleliga och mänskliga vinster.  
 
Lahdenperä (2007) berättar om tre olika aspekter som en interkulturell lärprocess 
kan struktureras efter. Den första aspekten är att elevernas erfarenheter, kunskaper 
och upplevelser utgör undervisningens mittpunkt. Genom till exempel rollspel eller 
andra människors berättelser skapas det möjligheter för eleverna att kunna inta 
”andra” eller ”annorlunda” människors perspektiv. Detta arbetssätt kan användas för 
att utveckla eleverna till att tänka reciprokt, vilket leder till att eleverna kan behandla 
varandra med respekt och ömsesidighet utifrån denna nyvunna förståelse. Den andra 
aspekten handlar om att bli medveten om sitt egna tankesätt och hur man 
kategoriserar andra. Här ligger tyngden vid att eleverna tränar på att inta andras 
perspektiv när det kommer till att tänka och värdera. Den sista aspekten för 
interkulturella lärprocesser handlar om att eleverna ska bli medvetna om den egna 
etnocentrismen, vilket betyder att de får bearbeta sina känslor i förhållande till den 
egna kulturen. De egna erfarenheterna från sin kultur står som referensram för hur 
eleverna tolkar och värderar andra kulturer. Lahdenperä (2007)   påpekar att denna 
aspekt är den del som kräver mest tid, då den handlar om känslomässig bearbetning 
av etnocentrismen.  
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2.2.3 Påverkande faktorer 

Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver att en interkulturell pedagogik syftar till att 
undervisningen ska utgå från ett mångetniskt, interkulturellt och globalt 
sammanhang.  Kulturella faktorer har en stor inverkan på hur en individ lär och 
utvecklas, detta medför att pedagogen bör ha en stor medvetenhet om olika kulturer. 
Dock räcker inte medvetenhet och förståelse för att utveckla elever i en mångkulturell 
klass, utan en lärare måste även besitta kompetens inom det kulturella området och 
personliga färdigheter. Omgivningen som läraren befinner sig i, det vill säga, 
kommunen och skolan, har en stor betydelse gentemot lärarens förståelse och 
handling.  Författarna skriver att en lärares förståelse för huruvida något anses vara 
rätt eller fel för en elev, kan förhålla sig till lärarens egna kulturella perspektiv. Detta 
kan medföra att den egna etnocentrismen kan stå i vägen för att en genuin förståelse 
ska uppnås.  
 
Lahdenperä och Lorentz (2010) berättar att det finns olika synsätt när det kommer 
till flerspråkighet. Ett synsätt är monokulturellt, vilket betyder att när man befinner 
sig i Sverige så är det svenska språket som bör talas. Detta medför att det även är det 
viktigaste språket för ett barn med annat modersmål än svenska att tillägna sig. 
Författarna skriver att i och med detta synsätt tror man att ett barn endast kan lära 
sig ett språk i taget. Detta kan ha till följd att pedagogerna anser att det är förvirrande 
för eleverna att få undervisning på flera olika språk, speciellt när det kommer till 
språkinlärning av olika bokstäver och skriftregler. Lahdenperä och Lorentz (2010) 
påpekar att genom detta synsätt blir svenskundervisningens främsta uppgift att 
”försvenska” elevernas värderingar och beteendemönster. Undervisning på elevernas 
modersmål anses vara ett hot eller hinder för elevens inlärning av svenska och för 
försvenskningen. Det monokulturella synsättet kan medföra att de flerspråkiga 
eleverna kan känna sig diskriminerade vilket kan leda till att elevernas motivation till 
att lära sig svenska språket avtar. Lorentz (2009) hänvisar till Lahdenperä (2008) 
som skriver att den svenska skolan, än idag, generellt ses som ett ”monokulturellt” 
organ som gynnar det svenska och på så sätt behandlar elever med annan bakgrund 
som ”andra” och som elever som behöver resurser och speciella åtgärder.  
 
Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver att det inte är enbart mentorns uppgift och 
ansvar när det kommer till undervisning av flerspråkiga elever. Lärandemiljön måste 
vara organiserad så att den enskilde läraren får tillgång till de resurser som behövs 
för att göra undervisningen optimal för varje elev. Hela arbetslaget måste samarbeta 
och kommunicera om hur de ska arbeta med flerspråkiga elever, skriver författarna. 
Elever som har tidigare erfarenheter från samhällen som skiljer sig från det svenska 
samhället kan behöva stöd i att förstå ord, begrepp och företeelser.  
Modersmålsläraren och andra lärare måste ha ett gott samarbete för att hjälpa 
eleverna att nå kunskapsmålen, där modersmålslärarens kultur- och språkkompetens 
har en central roll. Det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma om vad 
undervisningen handlar om.  Lahdenperä och Lorentz (2010) påpekar att när det 
kommer till inlärning av språk har forskare påvisat att barn inte har några 
begränsningar i hjärnan att tillägna sig flera språk samtidigt. Språket har en 
betydande roll för utvecklingen av individens identitet. Modersmålet har en viktig roll 
som identitetsmarkör, det är därför viktigt att eleven erbjuds 
modersmålsundervisning.   
 
Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver att den ”interkulturella läraren” ska skapa 
tillfällen där han eller hon kan lyfta fram positiva aspekter av kulturella bakgrunder 
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för att få förståelse och ökad kunskap om elevernas bakgrund. Detta kan pedagogen 
uppnå genom filmer, skönlitteratur och resor till elevernas hemländer. Genom att 
arbeta interkulturellt kan eleverna få bredare kunskaper om olika kulturers 
uppfattningar, värderingar och traditioner. Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att 
i brist på dessa kunskaper kan konflikter uppstå mellan skolan och hemmet. Lorentz 
(2009) påpekar att det kan underlätta om pedagoger från samma kultur som 
föräldern tar konflikten eftersom dessa pedagoger kan dela en bättre förförståelse 
med barnen och föräldrarna.  
 
Pattnaik (2003) ger ett exempel där en lärare anser sig själv arbeta interkulturellt 
genom att denne erbjuder eleverna i klassen litteratur på deras eget språk och som 
berör deras kultur. Forskaren hävdar att detta undervisningssätt kan bli 
monokulturellt istället för interkulturellt då eleverna endast fortsätter att lära sig om 
sin egna kulturella bakgrund och inte om andra kulturella och etniska grupper.  
Författaren delar med sig av ett annat exempel då hon beskriver hur vissa skolor 
bjuder in elevernas föräldrar för att dela med sig av mat som speglar deras kulturer 
för att bjuda andra elever och läraren på. Pattnaik (2003) skriver att detta 
tillvägagångssätt inte innebär att elever från andra kulturer integreras in i skolan 
utan att eleverna blir begränsad till de olika ytliga aspekterna av en kultur.  

2.3 Kulturer och kommunikation 
Beckman och Forslund (2009) förklarar kulturer som ett isberg i havet där toppen på 
isberget är där de synliga dragen för hur en viss kultur visar sig, genom till exempel 
kläder, mat och musik. Den nedre delen av berget, där den större delen är osynlig 
representeras det vi inte kan se endast genom att titta på en person från en annan 
kultur. Beckman och Forslund (2009) menar att detta till exempel visar sig i en 
kulturs normer, värderingar, jämlikhet och samhällsstruktur. Författarna menar att 
den underliggande delen av kulturen är den förrädiska. Denna osynliga del styr hur 
människor beter sig och Beckman och Forslund (2009) menar på att om man inte är 
medveten om de osynliga kulturella mönstren som bestämmer hur en person ska bete 
sig, kommer vi att tolka utifrån vår egen kultur. Genom att vi tolkar utifrån vad vi 
själva känner till kan en individ från en annan kultur uppfattas som konstig.  
 
Hedencrona och Kós-Dienes(2009) påpekar vikten vid att pedagoger känner till 
andra kulturer då de förklarar att man måste ha en förståelse för andras kunskaper, 
värderingar och tankar som finns underliggande i varje yttrande och förstå vad den 
andre säger för att kommunikationen ska flöda. Enligt Hedenkrona och Kós-Dienes 
(2009) kan vi människor djupare förstå vad vår samtalspartner säger och varför den 
säger det om vi vet mer om personens världsbild och känslor samt att det är då 
kulturen kommer in i bilden. Hedencrona och Kós-Dienes (2009) förklarar att det 
självklart är omöjligt för en lärare att känna till alla kulturer som existerar i en skola. 
Dock påpekar de att lärare ska träna upp en viss känslighet så att de blir observanta 
på olika delar i kommunikationen som kan tolkas på olika vis. Som lärare kan man 
träna upp detta genom självinsikt, då kan man försöka betrakta sina egna uttalanden, 
hur de använder kroppen när de talar och till exempel vilka ord de använder och 
sedan se detta från ett utanförperspektiv. Genom detta kan man komma till insikt om 
till exempel vilken kunskap som finns dolda i våra yttranden. Hedenkrona och Kós-
Dienes (2009) skriver att människan använder sina kunskaper som lyssnare och 
använder dessa för att tolka det andra säger. Om man som lyssnare tror att 
samtalspartnern har andra bakgrundskunskaper, bör tolkning ske med försiktighet. 
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Författarna ger exempel på detta där de förklarar att ”ett fint hus” kan vara ett litet 
trähus för den ena, medan det kan betyda ett tegelhus för den andre.  

2.4 Kulturmöten 
Hedencrona och Kós-Dienes (2009) ställer frågan om vad som händer när två 
individer med olika kulturella bakgrunder och språk ska samarbeta. Författarna 
menar att oftast har den kulturella skillnaden ingen betydelse för samarbetets 
utformning. De kulturella mötena kan ses som en lärdom, då individerna kan 
upptäcka att dessa möten inte behöver skilja sig märkvärdigt från andra möten. Dock 
finns det tillfällen där det behövs ett gemensamt språk för att samarbeta, till exempel 
vid utvecklingssamtal där föräldrarna och läraren inte har ett gemensamt språk kan 
skolan behöva ta in en tolk. Hedencrona och Kós-Dienes (2009) skriver att det kan 
vara svårt att avgöra om det behövs en tolk för att kommunicera med föräldrar som 
förstår någorlunda svenska, de hävdar dock att det borde övervägas för att gapet 
mellan de olika språkkompetenserna inte ska vara för stort. För de individer som 
pratar ett främmande språk är det vanligt att språkkunskaperna inte räcker till i olika 
situationer där man inte har så mycket erfarenhet, därav är det viktigt att det finns 
tillgång till tolk för att minska risken för missförstånd. Hedencrona och Kós-Dienes 
(2009) skriver att bristande språkkunskaper ofta kan leda till feltolkningar och olika 
stora krockar, då man sällan avbryter eller frågar sin samtalspartner om det är något 
som man inte förstår. Författarna påpekar att även kroppsspråk och gester varierar i 
olika kulturer vilket kan leda till att det sker missförstånd. Det är vanligt att 
västerländska lärare känner sig besvärade av att invandrarkvinnor från vissa kulturer 
endast nickar och ler när man tilltalar dem. Detta kan leda till att läraren inte vet om 
budskapet har gått fram eller inte, dock är detta ett sätt för kvinnor inom denna 
kultur att visa respekt.  
 
Hedencrona och Kós-Dienes (2009) hävdar att det är vanligt att människor har 
stereotypa bilder av olika kulturer, men att dessa bilder sällan stämmer överrens med 
verkligenheten. Många gånger när vi möter någon från en annan kultur tror vi att den 
kulturella bakgrunden är relevant för sammanhanget. Vi förväntar oss att personen i 
fråga ska uppföra sig på ett visst sätt på grund av sin kultur. Författarna menar att 
”kulturkrockar” kan uppstå för att man bemöter någon annan efter sina stereotypa 
förväntningar.  Ett exempel på en stereotyp förväntning som författarna ger, är att en 
man från en viss kultur behandlar kvinnor nedlåtande och respektlöst. Detta kan leda 
till att det redan inledningsvis blir fel, då kvinnan kan inta en försvarsställning och ha 
en fientlig ton och därefter bli bemött med ett liknande beteende från mannen. 
Nedanför uttalar sig Hedencrona och Kós-Dienes (2009) kring hantering av kultur. 
  

Det goda rådet är att se kulturen men inte förblindas av den. Se framför allt individen, med sin 
kulturella bakgrund och andra personliga egenskaper och med hans eller hennes 
ansträngningar att anpassa sig till din kultur (s. 33). 
 

Ellneby (2007) beskriver att vissa utländska föräldrar känner en osäkerhet för hur 
pedagoger uppfattar dem och att de ibland inte vet vilka regler som förskolan/skolan 
har. Det kan vara svårt för dem att veta hur de ska bete sig när könsrollerna inte 
stämmer överrens med det land som de kommer ifrån. Författaren nämner att det 
kan vara kränkande för en förälder om pedagogen försöker ta denne i handen för att 
hälsa, framför allt om personerna är av motsatta kön. Det kan även upplevas lika 
kränkande för en kvinnlig pedagog om en förälder av det manliga könet inte tittar 
pedagogen i ögonen när de talar. I själva fallet innebär detta att föräldern inte vill 
bete sig respektlöst eller påträngande. Ellneby (2007) hävdar att det kan uppstå 
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kulturkrockar då föräldrarna inte vill att deras barn ska delta i olika aktiviteter. Hon 
ger exemplen där vissa barn i förskolan inte får delta i vattenlek eller annan 
utomhusaktivitet eftersom de då kan få öroninflammation. Författaren förklarar att 
vi i Sverige anser att det är viktigt att vistas utomhus för att barnen ska få frisk luft 
och att vissa föräldrar då inte förstår varför barnen ska kläs i speciella kläder 
anpassade för olika väder. Detta eftersom deras erfarenheter är att man inte går ut 
om det är kallt eller regnigt. Enligt Ellneby (2007) är det viktigt att pedagoger 
tillägnar sig kunskap och får en förståelse för andra kulturer, för att på så sätt kunna 
hantera olika kulturkrockar. Dock anser hon att det kan vara svårt att få 
kulturkompetens om man inte är uppvuxen i det aktuella landet, men att pedagoger 
istället kan försöka tillägna sig en kulturförståelse och lära sig så mycket som möjligt 
om andra kulturer för att kunna förstå barnen och dess föräldrar bättre.  
 
Lahdenperä (2004) berättar att många lärare kan känna sig osäkra i mångkulturella 
områden när det kommer till möten med föräldrar från ett annat land med en annan 
kulturell bakgrund. Språkkunskaper kan vara en bidragande faktor till att föräldrarna 
hindras till att ta kontakt med skolan, skriver Lahdenperä (2004). Genom att inta ett 
interkulturellt förhållningssätt är lärarna medvetna om att de måste vara öppna och 
ha en vilja till att lära om och av elever och föräldrars bakgrund och kultur. En viktig 
aspekt som skolan måste inta är att föräldrar med en annan kulturell bakgrund måste 
respekteras och inte behandlas som okunniga.  Det är vanligt att föräldrar endast blir 
kallade till skolan för att det har hänt något men de behöver också bli kallade för att 
få en inblick i hur den svenska skolan fungerar.  
 
Wellros (2004) skriver att oavsett om ett barn kommer från väst eller öst till den 
svenska skolan så kommer de från en skola som är mer auktoritär. Hon skriver att 
läraryrket oftast har högre status i andra länder och att man måste behandla läraren 
med respekt.  Det är även hårdare med läxor och läxförhör i många andra länder och 
det ska vara betyg från och med årskurs ett.  Många elever som kommer till den 
svenska skolan kan uppleva den som oseriös på grund av det ”slappa” ledarskapet, 
där eleverna tillåts att göra lite som de själv vill.  

2.5 Utbildning och socialisation 
Säfström (2005) hävdar att skolans uppdrag som delvis innefattar att fostra goda 
samhällsmedborgare, egentligen innebär att eleverna ska underordna sig bestämda 
samhällsregler istället för att utvecklas till individer med ansvarsfulla relationer. 
Säfström (2005) skriver att när den sociala uppbyggnaden är fastställd i ett samhälle 
ändras utbildningssystemet efter detta för att skapa band mellan samhället och 
individen. Han menar därför att utbildningen är ett effektivt sätt att integrera 
individen in i samhället genom att lära denna hur man ska verka i samhället och 
varför. Denna socialisation har även en stark koppling med moral och förutsätter att 
individen blir moralisk på samma gång denne blir socialiserad. Dock skriver Seifert 
(2009) att det interkulturella lärandet endast prioriteras formellt i dagens 
utbildningssystem. Han hävdar att lärarna i praktiken inte har möjlighet att föra in 
sina idéer i lektioner på grund av den fasta och täta läroplan vi har. Seifert (2009) 
påpekar att undervisningen idag oftast är så koncentrerad på kunskap och då 
utelämnar främjandet av emotionella och sociala färdigheter som är viktigt för 
interkulturell kompetens. Dock står det i den gamla läroplanen Lpo 94 (1994) och i 
Lgr 11 (2011) som uttrycker. 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-
gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger 
i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 
arbetar där (s. 7).  

 
Månsson (2010) skriver att ordet utbildning inte endast innebär inlärning utan att 
det också är ett uttryck för socialisation där människor tillsammans försöker upprätta 
en förståelse för det allmänna bästa samt för omvärlden. Författaren hävdar att 
utbildningen måste förbereda individen för det samhälle som vi existerar i idag, inte 
för det samhälle som den förra generationen verkade i. Han menar även att de 
individer som inte passar in i samhällets sociala föreställningar hamnar utanför och 
betraktas därmed som främlingar. Enligt Månsson (2010) uppstår det ett dilemma då 
utbildningsväsendet ska forma individer till samhällsmedborgare men på samma 
gång ska det lära oss att vara kritiskt tänkande medborgare och självständiga 
individer som kan förbättra det samhälle vi lever i. Författaren menar då att denna 
själständighet kan bidra till att individen blir socialt marginaliserad och utesluten.  
 
Stier och Sandström-Kjellin (2009) påpekar att människor inte enbart utgår från 
personliga motiv, uppfattningar och en medfödd främlingsrädsla när de samspelar 
med varandra, en stor vikt ligger även vid att representera den grupp som de ingår i. 
Kulturmöten kan uppstå där grupper med olika kulturella bakgrunder möts och ser 
varandra som annorlunda ur ett kulturellt eller etniskt perspektiv. Författarna skriver 
att vi i alla tider har känt en rädsla för främlingar för att vi saknar kunskap om dem 
och att de snabbt blir klassade som syndabockar.  Om en grupp som bedöms tillhöra 
främlingsgruppen anses vara mycket annorlunda, dras det snabbt en slutsats om att 
medlemmarna är farliga. Utan kunskap om det vi anser vara främmande ökar klyftan 
mellan vi-gruppen och de-gruppen men när vi sedan får kunskap genom möten, 
böcker och tv anses de inte längre vara främmande. Trots denna kunskap blir de-
gruppen inte en av vi-gruppen, utan blir placerade i utkanten av det sociala livet. 
Enligt Stier och Sandström-Kjellin (2009)  är det inte bara den sociala omgivningens 
ringa kunskap om främlingar som leder till att dessa grupper skapas, utan samhället 
ställer krav på hur en människa ska vara för att passa in i samhällets normer. Avviker 
en människa från dessa normer kan detta främlingskap även klassas som 
annorlundaskap.  
 
Månsson (2010) hävdar att en individs identitet uppstår då en människa försöker 
lista ut vem hon är och vem samhället vill att hon ska vara, således måste en individ 
förhålla sig till samhällets strukturer när denne ska finna sin identitet. På grund av 
detta definieras inte identitet genom en individs personlighet och det är då väldigt 
begränsat vem man får vara eller inte vara som individ. Denna problematik är inget 
som skolan eller pedagoger kan lösa utan är något som de måste hantera på bästa sätt 
eftersom det står i Lpfö (1998, reviderad 2011) att en individs okränkbarhet, 
integritet och frihet är centrala delar som förskolan ska arbeta för att uppfylla och 
hålla vid liv. Lgr 11 (2011) påpekar att dessa värden ska förmedlas och gestaltas i 
skolans verksamhet. Det står i skollagen (2012) att utbildningen ska främja så att 
eleven skapar kontakter och deltar i den sociala gemenskapen, detta ska då lägga en 
grund för att eleven aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Detta strider mot det 
Månsson (2010) skriver om att individen begränsas av samhället.  
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Månsson (2010) refererar till Harman (1988) som skriver att främlingskapet kan 
försvinna genom kommunikation och att man kan tillägna sig nya kunskaper om de 
koder som olika kulturer har gemensamt. Dock menar Harman (1988) att detta 
endast kan ske genom kommunikation. Stichweh (1997) menar enligt Månsson 
(2010) att när en främling inte längre betraktas som ett undantag, först då försvinner 
främlingskapet och det avvikande som existerar när det talas om normer och 
värderingar. Månsson (2010) påpekar att det inte bara är samhället som skapar 
främlingen utan även individen själv. Enligt Månsson (2010) är en främling någon 
som bor i Sverige men inte känner sig hemma i Sverige eller i det svenska samhället. 
Pattnaik (2003) hänvisar till Brawarsky (1997) som påpekar att barn måste tillägna 
sig en förståelse för varandra för att minska avstånden mellan de kulturella 
skillnaderna. Brawarsky (1997) uttrycker sig på följande sätt:  

 
The key here is to allow children do co-construct an understanding of “How to maintain and 
draw strength from our differences and at the same time, reach out to each other across the 
racial and ethnic barriers that divides us (s.207). 

3. Metod 
I vår studie har vi valt att arbeta efter den kvalitativa metoden eftersom vi hävdar att 
vi behöver få en fördjupad förståelse för att på så sätt uppnå vårt syfte med arbetet. 
Genom att följa den kvalitativa metoden kan vi bättre förstå hur pedagoger förhåller 
sig till kulturmöten, interkulturalitet och framförallt för hur de arbetar för att 
individer ska få vara just individer. Vi valde att undersöka hur pedagoger främjar 
interkulturell undervisning för att segregering inte ska uppstå. Enligt 
vetenskapsrådet (2012) är valet av metod avgörande för vilken karaktär resultatet får. 
Den kvalitativa metoden går in djupare på fenomen och blir mer personlig än den 
kvantitativa metoden.  
 
Enligt Denscombe (2009) är den kvalitativa forskningsmetoden ett sammanfattande 
namn för olika samhällsvetenskapliga strategier som används inom olika discipliner 
såsom socialantropologi, sociologi och socialpsykologi. Det som dessa olika 
tillvägagångssätt har gemensamt enligt Denscombe (2009) är att de inte använder 
siffror som huvudsaklig data. I den kvalitativa metoden använder man istället bilder 
och text. Andra faktorer som dessa tillvägagångssätt bygger på är tolkande strategier 
där man ser till att kunskap är något som utformas socialt, att man till exempel ser till 
beteendemönster, språkbruk och kulturella normer. Denscombe (2009) menar på att 
den kvalitativa forskningen ger en helt och hållet annan karaktär än den kvantitativa 
forskningen på grund av att den har egna strategier vid insamling och analys av data.  
 
Bjørndal(2005) beskriver dessa skillnader då han skriver att den kvalitativa metoden 
ger möjlighet till en mycket djupare förståelse av den problemställning som utsetts. 
Fejes och Thornberg (2009) skriver om denna djupa förståelse då de påpekar att 
utmaningen inom den kvalitativa metoden är att på något vis försöka urskilja det 
betydelsefulla ur det vardagliga samt att hitta viktiga mönster.  

3.1 Datainsamlingsmetod 
Eftersom detta forskningsarbete bygger på den kvalitativa forskningsmetoden och 
dess grundläggande syfte är att försöka djupare förstå vad för strategier, synsätt och 
erfarenheter pedagoger har i/från möten med olika kulturer. Arbetet uppfyllde därför 
kraven för en kvalitativ studie. Fejes och Thornberg (2009) skriver att den kvalitativa 
metodens svaghet ligger hos forskaren själv eftersom denne är ett centralt redskap för 
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studien. Den kvalitativa metoden är beroende av forskarens utbildning, färdigheter, 
självdisciplin, intellekt och kreativitet. På grund av detta ligger resultatets kvalité hos 
forskaren som människa. I förhållande till detta har vi under intervjuerna valt att inta 
ett neutralt perspektiv för att inte påverka respondenterna.  
 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2009) 
innebär det att svaren till frågorna i en semi-strukturerad intervju är öppna. Han 
påpekar att respondenternas synpunkter har en stor betydelse för intervjuernas 
framtoning. Vi anser då att denna studie inte kan generaliseras eftersom resultatet 
bygger på respondenternas svar som måste tolkas och därför finns det inget rätt eller 
fel. Öppna intervjuer finner stöd hos Stukát (2005) som påpekar att dessa intervjuer 
inriktar sig på att försöka ta del av andra människors vardagliga erfarenheter och där 
med få en ökad förståelse för samhällslivet. Vi har försökt att använda oss av så 
öppna frågor som möjligt under våra intervjuer för att kunna få breda svar. Enligt 
Stukát (2005) är det vi som forskare som påverkar respondenterna genom vår 
förförståelse och de känslor vi har i anknytning till ämnet. Under intervjuerna har vi 
försökt att inta ett neutralt perspektiv i förhållande till ämnet då vi inte ville påverka 
respondenterna med våra egna uppfattningar. Stukát (2005) påpekar också att det är 
forskarens sätt att tolka som avgör resultatet för studien. Han påpekar även att på 
grund av det låga antalet personer som deltagit i en kvalitativ studie kan arbetet inte 
generaliseras. 
 
Denscombe (2009) skriver om intervjuareffekten och hur intervjuarens personliga 
identitet kan påverka en respondent. Han hävdar att respondentens uppfattning om 
intervjuaren kan påverka hans eller hennes villighet att lämna information. Det är 
respondentens förutfattade meningar och egna preferenser som kan ha en inverkan 
på relationen och tilliten under en intervju. Inför intervjuerna har vi varit noggranna 
med att förklara för respondenterna att syftet med undersökningen inte är att ”sätta 
dit” något och på så sätt försökt få respondenten att känna sig bekväm med 
situationen. Denscombe (2009) menar att beroende på vilka frågor som ställs kan 
respondenter ge de svar som de tror att intervjuaren förväntar sig eller att de försöker 
skräddarsy svaren. Enligt Denscombe (2009) kan intervjuaren inte påverka detta 
överdrivet mycket. Det enda intervjuaren kan göra för att respondenten ska känna sig 
bekväm är att vara punktlig, artig, neutral samt lyhörd. Under intervjuerna har vi 
tagit till oss dessa råd då vi alltid varit på plats i tid, låtit respondenterna tala under 
större delen av intervjuerna samt försökt vara så trevliga som möjligt. Genom att följa 
detta kan intervjuaren skapa den rätta atmosfären så att respondenten i alla fall inte 
känner sig illa till mods. Dessa råd som Denscombe (2009) gav var något vi tog till 
oss när vi genomförde våra intervjuer. 
 
Stukát (2005) förklarar att ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ställer 
frågor efter hur intervjun utvecklar sig, dock är intervjuaren medveten som vilka 
områden som måste täckas för att materialet ska bli fullständigt. Stukát (2005) 
menar att denna sorts intervju bli lättare om den som intervjuar har delat upp sina 
frågor efter teman. Genom detta kan man även formulera frågorna så att 
respondenten förstår dem på bästa möjliga sätt samt att det blir då lättare att ställa 
följdfrågor. Tidigare har vi förklarat att intervjuerna har varit semi-strukturerade 
men våra intervjuer har även varit ostrukturerade på så sätt att våra frågor var 
uppdelade efter teman och att vi ställde frågor efter hur samtalet utvecklades. Det har 
ofta funnits tillfällen då vi har fått omformulera våra frågor för att respondenten ska 
förstå frågorna på bästa sätt.  
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Denscombe (2009) hävdar att fördelen med ljudupptagning är att intervjun blir 
närmast fullständig och permanent. Han påpekar att nackdelen med 
ljudupptagningen är att en bandspelare endast fångar det talande ordet och därmed 
missar viktiga delar som kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester med mera. Det är då 
viktigt att intervjuaren inte förlitar sig allt för mycket på bandspelare utan även 
fokuserar på det ickeverbala. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning 
eftersom vi ansåg att det var mest effektivt för att få med så mycket information som 
möjligt.  

3.2 Urval 
Vi valde att arbeta efter ett stratifierat urval som enligt Denscombe (2009) innebär 
att man håller fast vid slumpmässigheten men att man tillämpar vissa regler för 
urvalsprocessen. Detta visar sig i studien genom att vi valde att ta kontakt med 
årskurs 3-4 lärare på mångkulturella skolor, i urvalet var det oväsentligt vilket ämne 
läraren undervisade i. Vi började med att skicka ett missivbrev till ett flertal skolor 
men fick endast svar från en skola, där två lärare var villiga att ställa upp på intervju. 
Detta gjorde att vi blev tvungna att utöka vårt urval och söka oss till skolor som var 
något mer homogena. Med denna utveckling var vi tvungna att anpassa oss efter ett 
mer slumpmässigt urval som enligt Denscombe (2009) innebär att urvalet verkligen 
är slumpmässigt samt att det bygger på att urvalsgruppen bildar ett snitt som kan 
representera befolkningen. Studiens urval förändrades inte på grund av att vi ville nå 
ut till en så heterogen grupp som möjligt, utan för att vi inte fick någon respons på de 
mail vi skickat ut till olika skolor och klasslärare. Eftersom vi inte kunde nå det urval 
vi sökte efter tidigare i studien så fick vi ta kontakt med fler skolor och lärare inom 
andra åldergrupper för att få några att intervjua överhuvudtaget, därför utvecklades 
urvalet till ett mer slumpmässigt urval. Efter att vi inte fick några svar fick vi bredda 
urvalet ytterligare och försöka ta kontakt med förskolor och pedagoger som arbetar 
på skolor med äldre barn som till exempel högstadium. Vi fick några svar från 
grundskolor och förskolor där pedagoger var villiga att ställa upp på intervjuer. Dock 
räckte inte detta och därför fick vi göra ett bekvämlighetsurval som enligt Denscombe 
(2009) innebär att man väljer de som finns till hands. I detta fall innebar det att vi 
tog kontakt med pedagoger vi känner till sen tidigare. Vi valde att använda oss av 
bekvämlighetsurvalet eftersom våra tidigare försök att kontakta olika skolor och 
förskolor inte lyckats. Denscombe (2009) skriver att forskare som väljer 
bekvämlighetsurvalet ofta inte har en seriös inställning till arbetet. Detta stämmer 
inte överrens med vårt arbete eftersom vi hela tiden försök ta kontakt med skolor vi 
inte tidigare besökt samt att vi försökt arbeta efter olika sorters urval men utan att få 
några resultat. 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
Efter att vi hade genomfört våra intervjuer valde vi att dela upp dem emellan oss för 
att transkribera ljudinspelningarna. Enligt Stukát (2009) innebär transkribering att 
ljudupptagningen förs ner i skrift. I denna process väljer man att skriva ner uttryck i 
sin helhet som till exempel skratt och pauser. Författaren påpekar att transkribering 
är väldigt tidskrävande och att det blir många sidor på en intervju. Detta är något vi 
har uppmärksammat. Efter att materialet var transkriberat valde vi att färgkoda vårt 
material för att det då skulle underlätta vårt analysarbete. Enligt Denscombe (2009) 
innebär öppen kodning att man namnger, upptäcker samt kategoriserar olika 
fenomen. Vi valde att koda våra intervjuer efter 3 olika färger, rosa, blått och gult. 
Eftersom vi tidigare hade delat upp intervjufrågorna efter teman valde vi att fortsätta 
att arbeta efter dessa teman. Vi valde att koda respondenterna genom att tilldela dem 
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fingerade namn. Efter att vi bearbetat detta startade vi med resultatdelen av arbetet, 
denna process krävde att vi läste våra transkriberingar många gånger. När vi började 
skriva på analysdelen försökte vi tänka på det Denscombe (2009) påpekar, att i den 
kvalitativa analysen blir tolkningen väldigt kopplad till forskarens egna jag samt hur 
viktigt det är att jag som forskare försöker ha ett öppet sinne när jag träder in i denna 
fas.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att de som deltar i en intervju har gett sitt 
samtycke samt att detta samtycke är mycket viktigt ur en etisk synvinkel. Denscombe 
(2009) skriver hur viktigt det är att respondenterna vet vad intervjun går ut på samt 
att man inte gömmer bandspelare eller liknande. Han trycker även på hur viktigt det 
är att vi som intervjuare är tydliga med att mötet har i avsikt att framställa material 
som sedan ska användas i forskningssyfte för att respondenten ska känna en 
trygghet. Under våra intervjuer använde vi bandspelare samt var mycket noga med 
att respondenterna var medvetna om att samtalet spelas in och att det sedan kommer 
transkriberas för att användas i forskningssyfte. Vi kommer också att vara tydliga 
med att det inte kommer finnas med några namn på personer eller arbetsplatser i 
transkriberingen. Under bearbetningen av resultatet valde vi att tilldela våra 
respondenter fingerade namn. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är detta ett sätt att 
skydda de medverkandes identitet.  

4. Resultat 
Vi valde att kategorisera resultaten efter tre olika rubriker. Dessa är Strategier & 
arbetsätt, Synsätt & uppfattningar samt Erfarenheter. Detta gjorde vi eftersom vi 
hade delat in våra intervjufrågor i olika kategorier. Som tidigare nämnt valde vi att 
tilldela våra respondenter fingerade namn. Vi väljer att kalla dem för Per, Ida, Sofia, 
Hanna, Eva, Claes, Lena och Stina.  

4.1 Strategier & arbetssätt 
Huruvida pedagogerna på olika arbetsplatser arbetar med interkulturellt lärande har 
det framkommit att många inte riktigt vet skillnaden mellan det interkulturella och 
det mångkulturella. Majoriteten av pedagogerna anser att de arbetar interkulturellt 
genom olika tillställningar där föräldrar kommer för att bjuda på mat från olika 
kulturer och barnen uppträder. Claes anser att de arbetar interkulturellt för att de 
sjunger olika sånger med barnen som är kopplade till olika länder. Detta fenomen 
lyfts även där Lena uttryckte att:  
 

Vi har Kulturfestivalen varje vår i maj. Det är väldigt populärt och det är många elever som 
brukar vara med och uppträda. Varje år uppmärksammar vi FN-dagen och det gjorde vi nu i 
oktober också som avslutades med vernissage och en konsert där eleverna uppträde. 
 

Ida nämnde att de brukar arrangera något som de kallar för ”kulturfika” där 
föräldrarna har bakat och sedan tar med sig detta till skolan en kväll. Att bjuda på 
olika maträtter, fika eller dansa till utländsk musik anses uppfylla kriterierna för 
interkulturellt lärande. Samma pedagog beskrev ett annat scenario där hon tog vara 
på elevernas erfarenheter i sin undervisning samt diskuterade dessa. Hon uttryckte:  
 

Om vi pratar om något som här om dagen på No:n då vi pratade om energi och att förr hade 
man inte el..och att man i vissa länder stänger av elen under vissa delar av dagen..då var det ju 
flera elever som har varit med om det och kunde berätta om det. 
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Lena beskrev även hur de bjuder in föräldrar som får bjuda på mat eller fika, dock att 
de även tar tillvara på dessa tillfällen genom att diskutera med varandra. Pedagogen 
uttalade sig: ”Diskutera lite granna med varandra så att eleverna skulle få en 
förståelse för varandra, varför dom gjorde si eller så”. 
 

Några respondenter hävdade att de inte har tid för att utforma interkulturella 
lektioner. Ida beskrev scenarion där diskussioner har uppkommit rörande 
interkulturellt lärande men detta har då blivit bortprioriterat på grund av de nya 
kursplanerna samt det nya betygsystemet som tar mycket tid att implementera. Stina 
berättade att de arbetar interkulturellt i skolans ”studieverkstad” dit eleverna går för 
att få hjälp i olika ämnen på sitt modersmål och svenska. När vi ställde frågan: Hur 
arbetar ni för att skapa ett interkulturellt klassrum? Svarade respondenten: ”Ja men 
här på skolan har vi ju en studieverkstad.. som, där det jobbar personal som eller 
lärare som är till exempel från Somalia och sånt som undervisar dom i det”. 
Respondenten fortsatte med: ”Nej men inte att vi inkluderar ursprunget, det gör vi 
inte.. nej. Inte på det sättet tror ja”.  
 
Samtalet kring huruvida pedagogerna erbjuds någon fortbildning i hantering av 
kulturmöten så svarade flertal av respondenterna att de har fått ta del av olika 
seminarier. Flera respondenter uttryckte att det är något som återkommer lite då och 
då. Dock var det få som kunde precisera vad dessa seminarier innehöll eller om de 
har tagit till sig det som sagts under dessa. 
 
Respondenterna har uttryckt olika dilemman rörande hur de upprätthåller en 
kontakt med de föräldrar som varken talar svenska eller engelska. Flera respondenter 
förklarade att de bokar tolkar vid föräldramöten, utvecklingssamtal med mera. De 
förklarade dock att de tar hjälp av språklärare om det gäller mer akuta ärenden som 
till exempel att en förälder är upprörd eller vid telefonkontakt, men att detta försöker 
undvikas eftersom det inte är deras arbetsuppgift. Claes uttryckte sig på följande sätt:  
 

neej.. dom kan göra det men det är inte deras roll.. dom är här för barnen och behöver vi prata 
med föräldrarna så får man beställa tolk, men visst händer det att de kanske talar med 
föräldrarna om det undrar över något eller någon är upprörd eller så.. annars beställer vi tolk. 

 
Per berättade dock att de använder sig, i vissa fall, av språkpedagoger vid mer formell 
kommunikation. Respondenten Per berättade:  

 
Vi har kollegor som talar de tre största språken som är representerade på skolan; sorani, 
arabiska och somaliska. De arbetar i Studieverkstad och de hjälper oss när vi behöver komma i 
kontakt med föräldrar som inte kan svenska eller engelska och de är till stor hjälp när vi har 
utvecklingssamtal. 

 
Andra tankar som respondenterna uttryckte kring kontakten med föräldrarna var att 
man som pedagog måste använda sig av enkel svenska som när man talar med 
barnen, då man får bekräfta och benämna olika begrepp samt att det inte räcker med 
skriftligt information. Per uttryckte att pedagoger måste vara medvetna om att många 
av dessa föräldrar är analfabeter och kanske inte ens kan skriva sina egna namn, 
därför är det viktigt med muntlig information. Per uttryckte sig: ”Har man en 
jättestor andel som är analfabeter, då måste du förhålla dig på ett helt annat sätt i 
skolan och skriftlig information”. 
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Under intervjuerna har vi frågat respondenterna var de firar sina skolavslutningar 
samt hur de arbetar för att varje barn ska känna sig delaktig i högtidsfiranden. 
Flertalet av respondenterna svarade att de firar sina skolavslutningar på skolans 
område, först ute på skolgården och sedan enskilt i sina klassrum. Ida berättade att 
de firar sina skolavslutningar i en kyrka, Stina nämnde att förmodligen även de skulle 
fira avslutningarna i en kyrka eller annan religiös lokal, respondenten berättade:  
 

Men jag tror att om vi hade haft en kyrka i närheten och den tog tillräckligt många elever då 
hade vi säkert varit där för att det kan vara en bra lokal men inte att det är en religiös grej. 
Hade det varit en annan typ av religiös byggnad som tog, som vi fick plats i så hade vi säkert 
varit där. 
 

Några av respondenterna ansåg att det inte överhuvudtaget var nödvändigt att fira 
olika högtider i skolan, medan två ansåg att de svenska högtiderna borde 
uppmärksammas eftersom vi bor i Sverige och många föräldrar vill att deras barn ska 
få en bra start i det svenska samhället. Per uttryckte sig på följande vis: ”Många av 
föräldrarna är väldigt måna om att deras barn ska få en bra start i Sverige och att 
de inte blir segregerade”. Hanna berättade:  
 

Vi har ju,, vi går ju ut till föräldrarna om hur vi gör med olika saker. Och det som vill får vara 
med på lucia.. dom som inte vill får välja bort det och vill man titta så får man det. Några har 
valt bort det för att dom har pratat om det hemma och säger att de inte ska vara med men jag 
ska titta.,. och vill dom inte så behöver dom inte. Vi har en valfrihet som gör att det blir 
naturligt /…/ för vi ska vara tydliga i Sverige med vilka traditioner vi har och varför vi gör det 
men det är inget vi dyvlar på en annan folkgrupp utan dom ska ha sin tro och religion och 
tradition men är naturligtvis välkomna att delta i våra. För då skapar man problem.. alla pratar 
om problem men jag har aldrig haft några problem. 

 
För att undersöka hur skolorna tillgodoser barnens behov av 
modersmålsundervisning frågade vi pedagogerna om skolorna tillfredsställer just 
detta. Svaren vi fick var att alla erbjuder modersmålsundervisning, de flesta på plats 
och under skoltid, dock berättade Sofia att vissa barn får ta sig till en annan skola för 
denna undervisning. Per berättade att de erbjuder eleverna modersmålsundervisning 
på skolan, även om de endast är två stycken som ska delta. Ida uttryckte ett dilemma i 
denna fråga där hon berättade:  
 

Nej man borde nog fundera på det... för det blir ju att de som inte klarar annat och så ska de gå 
iväg på modersmål och då kanske de inte klarar engelska t.ex. Istället för att man missar det 
då.. det borde finnas ett bättre system.. och det skulle vara svårt att ha modersmålslärarna i 
klassrummet eftersom det är så många olika språk och då skulle det vara massa lärare i 
klassrummet. 

 
Även om det är skolors skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning förklarade 
Claes att det inte är alla föräldrar som vill att deras barn ska få ta del av denna 
undervisning. Pedagogen uttryckte sig på följande sätt:  
 

Och ibland är det så att föräldrarna inte vill det, för föräldrarna vill att de ska lära sig svenska. 
Det är lite olika beroende på vilket land man kommer ifrån. Men det finns dom som tycker att 
nej det är det svenska som gäller till en svensk skola.  

4.2 Synsätt & Uppfattningar 
Under intervjuerna frågade vi respondenterna hur de ser på olika begrepp. Första 
frågan var hur de ser på begreppen kulturkrock respektive kulturmöte. Hälften av 
respondenterna försökte förklara skillnaderna mellan begreppen medan de andra 
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inte ens ville svara på frågan. Claes uttryckte sig på följande sätt: ”Ja… nej.. inget 
egentligen, det är dumt att ta det så. Man måste försöka ta människa och etablera 
kontakter och förtroende, att bemöta dem som människor. Det är kontraproduktivt 
att generalisera”. Ida förklarade: 
 

Ja krock är väl när man inte kan komma överrens, alltså det uppstår en konflik mellan olika 
kulturer. Men möten det är ju där man ska kunna delge varandra, där vi ska kunna lära oss av 
varandra och det tycker jag är viktigt.  
 

Två andra begrepp som vi talade om under intervjuerna var mångkulturalitet och 
interkulturalitet. Även i detta fall var det i stort sett ingen av respondenterna som 
kunde uttala sig. Claes uttryckte sig på så vis att han inte alls ville uttala sig om det. 
Lena uttryckte sig dock på följande vis:  
 

Interkulturalitet betyder att vi tar tillvara på allas olika idéer och inslag och gör det till vårt 
eget och tar fram det positiva. Mångkulturalitet betyder att vi har många elever från olika 
länder med olika språk.  

 
Det fanns även skillnader när det kommer till respondenternas åsikter huruvida de 
behöver vara insatta i olika kulturer för att kunna bemöta barn från andra länder. 
Några respondenter ansåg att det inte var viktigt utan att de ska försöka se barnen 
som individer och vara öppna för olikheter. Två respondenter anser dock att det är 
viktigt att ha en förståelse inför bemötande. Lena uttryckte sig på följande sätt:  
 

Självklart. För att man ska gå lära känna eleverna och själv tycker att det är jätte kul och 
väldigt intressant när de berättar om sina hemländer, traditioner och religioner. Jag är ju själv 
från ett annat land och när vi pratar så kan vi komma så långt att vi kan hitta så mycket som vi 
har gemensamt.  

 

Claes hade en helt annan åsikt och berättade: ”Nej det tycker inte jag. För vi är i 
svenska skolan och än så länge så heter det svensk skola. Däremot ska man ju 
respektera och ha förståelse för andras kultur och religion”.  
 
Per ansåg att det var ganska viktigt att ha lite kunskap om olika kulturer eftersom det 
annars kan ske missförstånd, Per nämnde ett exempel där han uttryckte sig på 
följande vis:  
 

Och så tänker jag att det är lättare att förstå en muslimsk man då han inte ens vill ta i hand. 
Man kan ju bli förtvivlad annars som pedagog eller göra väldigt fel, men jag menar.. det är ju 
det här jag möter ofta då. Har man kunskap så får man en annan förståelse.  
 

Vi ifrågasatte pedagogernas synsätt samt hur de ställer sig till att fira svenska 
högtider. Flera av pedagogerna berättade att de uppmärksammar svenska högtider, 
som till exempel jul och påsk. De förklarade att det firas men att även andra kulturers 
högtider respekteras. På en skola uttalade sig en respondent att eleverna inte tvingas 
att delta om de själva inte vill. En av respondenterna, vid namn Ida, stod ut i 
mängden där hon uttryckte sig ”Det är väldigt traditionellt här och vi går ju till 
kyrkan eftersom vi inte har någon annan lokal”. 
 
Dock uttalade sig Per om incidenter där det kan ha uppstått konflikter om man ska 
besöka en kyrka. Respondenten beskrev betydelsen av att en svensk lärare respektive 
en lärare från en annan kultur tar denna konflikt med föräldrar. Respondenten 
uttryckte sig på följande sätt:  
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Eftersom jag inte kan lägga den tyngden bakom orden på samma sätt.. men här så är man mer 
medveten om att man försöker få föräldrarna att förstå att svensk skollag säger att man är inte 
ledig på fredagar även om man vill gå till moskén och be.. att man följer svensk lagstiftning så 
att säga och att man är i skolan på fredagar.. och såna saker som att det är helt okej för en 
muslim att gå till kyrkan och där kan man be.. punkt slut.. och när det är muslimer själva som 
tar den diskussionen så är det helt okej. 

 
Vi tog även reda på om pedagogerna tillåter eleverna att tala sitt modersmål under 
skoltid. I denna fråga var respondenterna tämligen överrens. Majoriteten ansåg att 
det inte är okej att tala sitt modersmål under lektionstid dock att det är okej under 
raster med vissa undantag. De berättade att det inte accepteras om majoriteten av en 
grupp elever talar ett språk och några få inte förstår vad de säger, under till exempel 
en rastaktivitet, eftersom det kan ske missförstånd. Per berättade om ett exempel på 
ett sådant undantag:  
 

Absolut.. men sen är det så  att vi har problem ibland att om man har till exempel kurdiska 
barn i matsalen som sitter ensam och resten av barnen är somalier och då förstår inte barnet 
vad resten av barnen säger .. och då blir det jobbigt för den som inte förstår vad som sägs när 
resten pratar ett annat språk.. därför försöker vi i möjligaste mån ha så att vi försöker hålla oss 
till svenska, i alla fall under lektionstid..  men sen är det inte så hårt.. men vi försöker tänka på 
det.. även för det svenska barnens skull..och att de inte ska känna sig utanför.. 

 
Hanna berättade om ett undantag som innebär att eleverna faktiskt får tala sitt 
modersmål i klassrummet. Hon uttrycker sig på följande sätt om barn från 
internationella klassen:  

 
Men om det kommer ett nytt barn från IN klassen som har det svårt med språket då brukar 
den ha en fadder kompis som kan hjälpa den med språket och då är det ju okej att de pratar vi 
modersmål. Men annars undviker vi det eftersom det kan ske missförstånd.. 

4.3 Erfarenheter 
När vi frågade respondenterna var de sker flest kulturmöten och hur de påstår sig 
hantera dessa, berättade respondenterna om olika incidenter där bland annat vatten 
var inblandat. Flera respondenter beskriver problematiken kring simundervisning 
samt att barnen ska duscha efter gymnastiken. Det visade sig att föräldrarna är 
väldigt måna om barnens betyg och därför låter barnen delta i simundervisningen, 
dock får dessa barn ha någon form av våtdräkt på sig när de simmar, om kulturen 
kräver att de inte visar vissa delar av kroppen. Duschsituationen såg olika ut 
beroende på vilken skola det gällde. Vissa av barnen fick duscha med underkläder på 
eller gå tidigare från idrotten, andra kunde utnyttja separata duschar som finns på 
skolan. Eva berättade att tjejerna inte var med på idrotten eftersom de inte kunde klä 
av sig och duscha efteråt. En respondent förklarade att vissa barn trotsar kulturen 
genom att ta av sig slöja och bada i till exempel bikini. En annan respondent på en 
förskola förklarade att vissa föräldrar kan tycka att det är opassande för barnen att 
vara nakna när de leker i till exempel vattenspridare, trots att de är så små. Ida 
uttryckte sig på följande sätt angående problematiken kring vatten:  
 

Aa så de har ju badmössa på sig eller sån här våtdräkt nästan. Så har det ju löst sig en del har 
fått duscha för sig i en egen dusch.. efter idrotten också.. så vi har ju försökt löst det så gott det 
går. Men till en viss gräns går det inte att lösa eftersom vi måste uppfylla kunskapskraven. Och 
då måste man förklara för föräldrarna att i svensk skola så måste man t.ex. Lära sig att simma.. 
så att de verkligen förstår.. 
 

Dock förklarade Hanna att vissa barn går till simundervisningen i årskurs 4 eftersom 
föräldrarna är motvilliga till att barnet ska delta i undervisningen i årskurs 3. 
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Respondenten berättade att under samtal med rektorn och föräldrarna förklarade de 
att ansvaret för hur detta ska lösas ligger i föräldrarnas händer. Respondenten krävde 
även att föräldrarna var tvungna att finna en lösning för detta innan kommande 
terminen.  

 

Per berättade hur de på hans arbetsplats försöker vända kulturkrockar till 
kulturförståelse. Han nämner ett exempel där vissa barn vägrat att hjälpa till och 
torka borden i matsalen för att de kan komma i kontakt med griskött. Han uttryckte 
följande:  
 

eh, kulturkrock vet jag inte… utan det är väl mera kulturförståelse, kanske. Visst, vi kan ju se att det blir 

kulturkrockar ibland. Visst blir de det. Eh, det kan det ju bli. Men då är det mer att man får vända 

krocken till en förståelse. Som det här med att inte vilja torka bordet för att man får griskött på händerna 

dårå. Det kan ju bli en riktig krock. Men att alla ändå måste torka borden och vara med och göra det, för 

det går liksom inte att släppa på den, för då skulle ju alla ha det ”problemet”.  

 

Stina berättade om diskussionen de har med vissa föräldrar kring läxor och prov. 
Hon förklarade att vissa föräldrar från andra kulturer vill att skolan ska dela ut fler 
läxor, ha mer styrd undervisning samt fler prov. Hon fortsatte med att förklara hur 
vissa föräldrar anser att kunskap borde mätas genom prov och att utantillärning 
värdesätts. Dock berättade Sofia att många föräldrar anser att den svenska skolan är 
svår då varken barnen eller föräldrarna kan språket. Även Per uttryckte sina tankar 
kring läxproblematiken där han berättade att vissa föräldrar inte kan hjälpa sina barn 
med sina läxor på grund av analfabetism. Per uttryckte sig på följande sätt:  
 

Precis så, och om du inte ens kan skriva ditt namn, du har inte erfarenhet av att hålla i en 
penna och så skickar vi hem en massa käckt i läxväg. Förstå mig rätt, vad gör det med dom 
föräldrarna? Om man då först inte har en relation till föräldrarna som säger att du är viktig 
som förälder, jag vill att du gör det här och det här för ditt barn. Sitt bara bredvid och lyssna. 
Sitt bara bredvid och lyssna när den läser. Och så kan du gärna peka också, så här på orden. 
För det är viktigt för barnet. Men hur ska den föräldern kunna tycka att det är viktigt och sitta 
och peka på något papper som man inte ens fattar vad det står /…/ Du vet att bara en sån här 
sak som att man får en liten liten ruta för att föräldrarna ska få kleta ner sin signatur, hur stor 
är den rutan? Om du skriver och håller pennan så här och försöker få ner ett A som blir 3,4 cm 
högt och knöligt och allt och så ska du, då skäms du ihjäl om du har fått en liten sån här ruta. 

 

På en annan skola berättade Claes om sina erfarenheter av födelsedagsfiranden och 
hur det då ofta uppstår kulturmöten. Han förklarade att det är vanligt i vissa kulturer 
att ta med en massa godsaker till förskolan/skolan och bjuda de andra barnen på om 
ens eget barn fyller. Eftersom förskolor och skolor försöker undvika sötsaker försöker 
pedagogerna i stället be föräldrarna att ta med frukt att bjuda på. Pedagogen 
förklarade att det är viktigt i dessa situationer att inte bara avfärda det föräldrarna 
vill bjuda på, eftersom det kan anses som respektlöst och otacksamt.  
 
Två pedagoger berättade hur de påstår sig hantera olika kulturmöten på ett 
pedagogiskt sätt. De arbetar bland annat aktivt med värdegrunden där allas lika 
värde lyfts fram. Lena förklarade: ”Genom diskussioner och samtal diskuterar vi alla 
människors olikheter och att vi tar tillvara våra starka sidor och att det är ok att 
vara annorlunda. Vi pratar mycket om värdegrunden, vett och etikett”. Per 
fortsatte:  
 

Vi tycker att det är naturligt att jobba utifrån allas lika värden, men det är ju för att våran 
värdegrund säger det. Om man inte kommer från den värdegrunden så, och har det i sitt hem, 
utan att man har, är faktiskt är olika, och dom personerna med den tron är mer värdefulla än 
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andra och har ett högre värde då krockar ju det väldigt mycket med den svenska varianten, alla 
likas värde. Och att en handikappad skulle vara lika mycket värd som en annan är för de flesta 
av våra barn fullständigt absurt. Och även för föräldrarna.  
 

Hanna gav tips på vad pedagoger borde tänka på när de förhåller sig till kulturmöten. 
Hon uttryckte sin tankar rörande kommunikation på följande vis:  
 

Vi informerar föräldrarna om hur vi gör det och varför vi gör det /…/ man får försöka att hålla 
det på en bra nivå så att föräldrarna inte känner sig påhoppade, att aldrig lägga något negativt 
på något och att försöka diskutera det så bra som möjligt.  

5. Resultatanalys & diskussion 
Vi valde att dela upp analysen efter olika rubriker. Vi anser att de valda rubrikerna 
lyfter de olika mönster vi uppfattat ur resultatet. Dessa rubriker är, Interkulturell 
undervisning, Kulturförståelse, Föräldrar, Kommunikation och Problematik.  

5.1 Interkulturell undervisning 
Under intervjuerna framkom det att respondenterna själva anser att de arbetar 
interkulturellt i och med att de bjuder in barn och föräldrar till ”kulturfest” där 
föräldrarna får bjuda på mat och fika från respektive kultur. Pattnaik (2003) skriver 
att detta tillvägagångssätt inte innebär att olika kulturer integreras utan att eleverna 
endast blir medvetna om de ytliga aspekterna. Beckman och Forslund (2009) 
definierar kultur som ett isberg där toppen av berget representerar de synliga dragen 
i en kultur, såsom kläder, mat och musik. Den osynliga delen av berget representerar 
kulturers normer och värderingar. Denna underliggande del representerar det 
interkulturella där vi tillsammans bygger en förståelse samt en medvetenhet för 
varandra. Genom intervjuerna och respondenternas svar är vår uppfattning att 
respondenterna i själva verket inte riktigt vet vad det innebär att arbeta 
interkulturellt men de själva är ganska övertygade att de arbetar så. En respondent 
stod ut i mängden då denna förklarade att hon ofta tar del av elevernas olika 
erfarenheter och bakgrund för att sedan använda detta i sin undervisning. 
Lahdenperä (2007) stödjer detta då hon skriver om tre olika aspekter i interkulturella 
lärprocesser där den första innebär att elevernas erfarenheter och upplevelser tas 
tillvara på i undervisningen. Vi tolkar detta som att respondenten tillåter eleverna att 
delta in den interkulturella processen och på så tillägna sig bredare kunskaper om 
varandra. Dock märkte vi att respondenten inte är medveten om att detta är 
interkulturellt lärande då hon gav detta svar under en helt annan fråga. Sandström-
Kjellin (2009)  hävdar att utan kunskap om det vi anser vara främmande ökar klyftan 
mellan vi-gruppen och de-gruppen. Vi tolkar detta som att om inte den 
interkulturella undervisningen uppmärksammas mer kommer klyftorna mellan 
grupperna öka och inget utbyte kan ske grupperna mellan.  
 
Under en intervju berättade en respondent att det inte finns tid för att planera för 
interkulturellt undervisning, en underliggande känsla vi fick under intervjun var att 
respondenten kände att det var tråkigt att tiden inte fanns till detta. Respondenten 
beskrev att anledningen till att denna tidsbrist existerar är på grund av de nya 
kursplanerna. Seifert (2009) uttrycker att den interkulturella undervisningen inte har 
sin plats i dagens skola då han skriver att undervisningen idag är så koncentrerad på 
kunskap och därför utelämnar sociala färdigheter som är viktigt för interkulturell 
kompetens. Han hävdar att läroplanen inte ger utrymmer för lärare att föra in sina 
idéer i undervisningen. Trots detta står det i läroplanerna att: ”Det svenska 
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samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 
ligger i en kulturell mångfald”. Utifrån det respondenten uttryckt sig om den 
interkulturella undervisningen och det Seifert (2009) skriver, tolkar vi det som att 
lärare idag känner att de inte kan hålla det tempo och nå upp till alla de krav som 
styrdokument kräver samt kanske inte delta i den interkulturella processen eller 
skapa meningsfulla kulturmöten. Vi anser att om lärare inte kan hantera kraven eller 
finna tid för interkulturell undervisning kan det resultera i att lärare så småningom 
blir utbrända.  
 
Flera av respondenterna kunde inte beskriva vad olika fortbildningar gällande 
kulturmöten har haft för innehåll, eller om de faktiskt ansett att det har varit lärorikt. 
Vi anser att detta är ett problem då vi ställer oss frågan, hur ska pedagoger kunna 
förhålla sig till olika kulturmöten på ett pedagogiskt sätt om de inte riktigt vet hur de 
ska agera? Lahdenperä (2007) påpekar att det var vanligt i starten av den 
interkulturella undervisningen att det erbjöds utbildningar som berörde 
invandrarkunskap eller kunskap om invandrare. Dock hävdar Pattnika (2003) att 
interkulturell utbildning ofta ses som ofullständig i sitt uppdrag på grund av de 
outforskade attityder som lärare besitter. I förhållande till våra frågeställningar 
gällande hur pedagoger främjar interkulturell undervisning, tolkar vi det som att 
detta kan vara orsaken till varför många pedagoger inte arbetar interkulturellt eller 
vet hur de ska gå tillväga.  

5.2 Kulturförståelse 
Tidigare i analysdelen nämndes det att respondenterna inte riktigt har kunskap om 
vad interkulturell undervisning innebär. Utifrån resultatdelen tolkar vi det som att 
respondenterna inte riktigt har kunskap om andra begrepp inom området, såsom 
kulturmöte, kulturkrock och mångkulturalitet. Vår uppfattning är att respondenterna 
har mycket kunskap om möten mellan olika kulturer, dock att de inte vet vilka 
begrepp som representerar vad. En respondent förklarade att han hellre skulle vilja 
ändra ordet kulturkrock till kulturförståelse. I förhållande till lärarens profession 
anser vi att i brist på kunskap om dessa begrepp kan arbetet med interkulturell 
undervisning försummas och på så sätt kan det leda till brist på god kommunikation 
mellan elever och lärare och elever emellan.  
 
Ellneby (2007) skriver att pedagoger borde tillägna sig en kulturförståelse för att på 
så sätt kunna lära sig mer om andra kulturer samt att förstå barnen och deras 
föräldrar bättre. Vissa respondenter uttryckte även en osäkerhet eller okunskap då de 
inte ens försökte förklara vad deras syn på olika begrepp är. Stier och Sandström-
Kjellin (2009) skriver hur viktigt det är att till exempel lärare försöker ändra skolans 
kultur för att alla olika grupper ska kunna känna samma status. De hänvisar även till 
Lorentz och Bergstedt (2006) som påpekar att samhället idag ställer höga krav på 
lärare där de bland annat ska utveckla bred kulturell och social kompetens. Enligt 
Stier och Sandström-Kjellin (2009) är det viktigt att elever känner sig hemma i 
skolan oavsett etnisk eller sociokulturell bakgrund. De påpekar att denna tillhörighet 
bland annat gynnar barn ur ett pedagogiskt syfte. Lahdenperä (2008) skriver att 
social rättvisa är ett av de etiska värden som ofta framkommer när man talar om 
målen för interkulturalitet. Utifrån resultatet blev vi chockade då vi märkte att 
respondenterna inte riktigt har kunskaper om dessa begrepp då de är väldigt centrala 
i samhällsdebatter samt på lärarprogrammet. Vi anser att det är en fördel att man 
som pedagog har kunskap om dessa begrepp för att kunna undervisa interkulturellt 
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samt leva upp till de förväntningar som riktas mot lärare. Det är svårt att ändra eller 
leva upp till något om du inte är medveten om innebörden.  
 
Det framgick i resultatet att vissa respondenter ansåg att det inte är viktigt att besitta 
kunskaper om olika kulturer för att kunna bemöta barn, dock att det är viktigt med 
en öppenhet inför andra kulturer. Det fanns skillnader då andra respondenter ansåg 
att det var viktigt för att kunna förstå och förhålla sig till olika kulturmöten på bästa 
sätt. Som tidigare nämnt beskriver Stier och Sandström-Kjellin (2009) olika 
dimensioner där de hänvisar till Banks (2007). I dessa dimensioner måste lärare 
förhålla sig och ta in olika kulturer i sin undervisning samt måste läraren hjälpa 
eleverna att få en förståelse för underförstådda perspektiv och referensramar. 
Hedenkrona och Kós-Dienes (2009) förklarar att det är omöjligt för en lärare att 
känna till alla kulturer som existerar i en skola. Dock påpekar de att man som lärare 
ska träna upp en viss känslighet att man blir observant på olika delar i 
kommunikationen som kan tolkas på olika vis. Om pedagoger ska utgå från 
undervisning rörande de fem dimensionerna anser vi att dessa måste ha kunskap om 
olika kulturer.  
 
Detta kan då bli problematiskt eftersom vissa respondenter ansåg att det inte var 
viktigt att ha kunskap om andra kulturer, om kunskapen finns kan onödiga negativa 
kulturmöten undvikas och vändas till förståelse. Lahdenperä och Lorentz (2010) 
skriver att kulturella faktorer har en stor betydelse för hur en individ tillägnar sig 
kunskap. Dock påpekar de att det inte räcker med en medvetenhet för att kunna 
utveckla elevers kunskaper. Författarna påpekar att pedagoger även måste besitta 
erfarenheter för att en utveckling ska ske.  

5.3 Föräldrar 
Under intervjuerna uttryckte respondenterna en problematik kring huruvida de ska 
ta tillvara på att det finns språklärare på skolan. Många av respondenterna var 
överrens om att det inte var språklärarens jobb att agera tolk, dock förklarade vissa 
respondenter att de kontaktar dessa lärare vid mer akuta ärenden. Hedencrona och 
Kós-Dienes (2009) skriver om olika tillfällen då det behövs ett gemensamt språk som 
till exempel vid utvecklingssamtal. De hävdar att i dessa situationer borde det 
övervägas om en tolk behövs. Författarna påpekar även hur vanligt det är att 
språkkunskaperna inte räcker till i olika situationer där man inte har så mycket 
erfarenhet. Därav är det viktigt att det finns tillgång till tolk för att minska risken för 
missförstånd. Enligt Hedencrona och Kós-Dienes (2009) kan dessa missförstånd leda 
stora krockar, då man sällan avbryter någon i ett samtal om det är något som man 
inte förstår. Utifrån detta anser vi att det är väldigt viktigt att hyra in en tolk eller 
kontakta en språklärare för att det inte ska uppstå feltolkningar. Vi anser att det finns 
en problematik i dilemmat om språklärare eller tolk ska kopplas in. Vi kunde se 
tydliga skillnader mellan respondenterna i hur det använder sig av språklärarna. En 
respondent ansåg det väldigt bekvämt med att ta in en språklärare istället för att hyra 
en tolk. Vi ser detta som att det kan finnas en problematik när språklärare är 
iblandade i till exempel utvecklingssamtal eftersom de kan agera partiskt. Andra 
respondenter förklarade att de hyr in tolkar vid mer planerade samtal. Vi anser att 
detta skapar ett mer optimalt kulturmöte då alla förutsättningar finns för ett lyckat 
möte då tolken förhoppningsvis intar ett professionellt agerande.  
 
En skillnad vi uppmärksammade var att två respondenter uttryckte sina tankar kring 
hur de ansåg att man ska bemöta föräldrar från andra länder. De stod helt olika i 
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denna fråga då den ena ansåg att man skulle tala med en enkel svenska medan den 
andre ansåg att det var viktigare med rik svenska. Dock att det då var viktigt med att 
förklara olika begrepp. Den ene uttryckte sig på så sätt att pedagoger borde tala med 
utländska föräldrar precis som de gör när små barn lär sig att prata. I tidigare 
uttalande har vi uppfattat och sett ett mönster där denna respondent samt de andra 
anser att kommunikation är viktigt. Dock avviker respondenten i detta uttalande då 
han anser att man kan tala med föräldrarna som man gör med barn. Lahdenperä 
(2004) skriver att skolan måste inta en viktig aspekt där föräldrar från en annan 
kulturell bakgrund inte behandlas som okunniga eller respektlöst. I förhållande till 
frågeställningarna anser vi att det kan vara problematiskt att främja det 
interkulturella i situationer med föräldrar då de inte behandlas som jämlika. Vi anser 
även att detta förhållningsätt skulle ha en negativ inverkan på läraryrket rörande, vad 
vi anser vara, utveckling av det interkulturella tänkandet.  

5.4 Kommunikation 
Utifrån resultatet kring var olika skolor firar sina skolavslutningar, framgick det att 
de flesta firar på skolgården eller i kyrkan. Dock är vår uppfattning att många skulle 
fira i kyrkan om det hade tillgång till det. Skolverket (2012) påpekar dock att det inte 
är obligatoriskt att delta i en skolavslutning eftersom avslutningar endast tillhör 
utbildningen men inte undervisningen. Vi kunde se skillnader mellan respondenterna 
hur de kommunicerade med föräldrarna i olika kulturmöten. Det var endast en av 
respondenterna som berättade att hon brukar fråga eleverna om de vill vara med i till 
exempel luciatåget och liknande. Respondenten förklarade även att det aldrig 
uppstått några problem kring detta när föräldrar och barn fått information om vad 
som sker. Vår uppfattning av respondenternas svar är att kulturmötet har framstått 
som negativt då föräldrar inte fått den förståelse eller informationen de vill ha. Utan 
att först diskuterat med föräldrar har flera respondenter agerat utifrån föräldrars 
krav vilket ledde till att föräldrar inte har fått en förståelse för olika firande och 
barnen då inte deltog i högtiderna. Kan situationer med föräldrar som är uppfostrade 
enligt svensk kultur och bärare av det svenska språket se annorlunda ut? En 
respondent uttryckte att det kan vara bra om en pedagog som delar samma kultur 
som föräldrarna tar en diskussion än om en svensk pedagog försöker göra det. 
Lorentz (2009) hävdar att det kan underlätta om pedagoger från samma kultur som 
föräldern bemöter konflikter som kan uppstå eftersom dessa pedagoger kan dela en 
bättre förförståelse med barnen och föräldrarna. I förhållande till läraryrket och till 
syftet anser vi att detta kan vara bra att ha i åtanke vid kulturmöten samt för att 
skapa en trygghet hos föräldrarna.  
 
Ett kriterium för att fira skolavslutningen i kyrkan är att elever och föräldrar känner 
att de inte blir ensidigt påverkade mot någon tro. Vi tolkar det skolverket skriver, som 
att du då inte får ha några inslag av bön eller predikan om en avslutning ska äga rum i 
kyrkan. Vår uppfattning är att de skolor som firar sina avslutningar i kyrkan gör de på 
grund av att det är en stor lokal där alla får plats, inte för att stärka ett religiöst 
budskap eller liknande. Dock kan det förekomma julsånger som är förknippade med 
den kristna tron, men som tidigare nämnt är det inte obligatoriskt att delta. I denna 
situation är kommunikationen otroligt viktig då pedagoger måste förklara för 
föräldrar från andra kulturer vad syftet med den valda lokalen är. 
 
Resultatet visade på ett upprepande mönster där flera respondenter delade med sig 
av sina erfarenheter rörande vikten av kommunikation i kulturmöten samt hur viktigt 
det är med kännedom om andra kulturer. Två respondenter nämnde i resultatet att 
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det är viktigt med en öppen dialog där föräldrarna inte avfärdas. Utifrån detta tolkar 
vi det som att det mesta går att lösa gällande kulturmöten samt att detta synsätt och 
tillvägagångssätt är viktigt för den interkulturella processen. Ellneby (2007) styrker 
detta när hon påpekar hur viktigt det är att pedagoger tillägnar sig kunskap och får en 
förståelse för andra kulturer, för att på så sätt kunna förhålla sig till olika 
kulturmöten. Vi tolkade det som att kommunikation även är väldigt viktig när man 
ska arbeta med värdegrunden då man ska samtala och diskutera om människors 
olikheter och lika värde. Månsson (2010) som refererar till Harman (1988) hävdar att 
kommunikationen är viktig för att tillägna sig nya kunskaper om de koder som 
kulturer har gemensamt samt att kommunikation är vägen till att sudda ut 
främlingskapet.  
 
I resultatet fanns det tydliga skillnader gällande hanteringen av kulturmöten som gör 
att vissa elever får det svårare att delta i till exempel i simundervisningen, vattenlekar 
och idrotten där det i vissa fall vart svårt att tillgodose separata duschar och avskilda 
platser för ombyte. Ellneby (2007) skriver att det kan uppstå krockar då föräldrarna 
inte vill att deras barn ska delta i olika aktiviteter. Respondenterna uttryckte vikten 
av kommunikation med föräldrarna i dessa situationer. Här kunde vi se att 
kommunikationen är ett återkommande tema. Ett annat återkommande mönster är 
hur viktigt vissa föräldrar anser det är med betyg, då vissa föräldrar till och med 
extrasimmar med sina barn för att barnen ska kunna uppnå målen för idrott. Dock 
kunde vi se en problematik då vissa barn inte alls deltog i idrottsundervisningen på 
grund av att de inte kunde byta om eller duscha separat efteråt. Vissa barn deltog inte 
i simundervisningen på grund av att deras föräldrar förbjudit det. Utifrån detta tolkar 
vi det som att det blir väldigt problematiskt då barn hamnar i kläm mellan deras 
kultur och den svenska skolan då de inte tillåts delta i olika aktiviteter och att det inte 
blir ett givande kulturmöte eftersom föräldrar och pedagoger inte kan komma 
överrens eller i vissa fall inte finna en lösning. Ur ett yrkesperspektiv är det även 
väldigt diskutabelt då föräldrar tillåts att påverka sina barns betyg på detta vis. För 
att eleven ska bli godkänd i idrott i årskurs sex måste eleven kunna simma. Det är 
också diskutabelt att skolor i vissa fall inte kan tillgodose behov gällande separata 
duschar. Vi ifrågasätter även hur vissa pedagoger kan anse att kommunikationen är 
viktigt men inte använda det i praktiken. Dock hanterar fler pedagoger detta 
professionellt då de genom kommunikation får till exempel föräldrar att extrasimma 
med sina barn och på så sätt skapar ett givande kulturmöte.  

5.5 Problematik 
Resultatet har visat att näst intill alla barn erbjuds modersmålsundervisning under 
skoltid, dock vill vissa föräldrar inte att deras barn ska få ta del av denna 
undervisning då de anser att det är viktigare att fokusera på det svenska språket. I 
resultatet har det även framgått att eleverna inte får tala sitt modersmål i 
klassrummet men att de får det på raster så länge det inte innebär att någon lämnas 
utanför. En respondent berättade om ett annat undantag, då det är okej att tala sitt 
modersmål i klassrummet om du precis har kommit från IN (internationella klassen) 
och du då har en ”fadder” som du kan kommunicera med. Enligt en respondent anser 
vissa föräldrar att de själva kan ansvara för att barnet tillägnar sig sitt modersmål. 
Lahdenperä och Lortentz (2010) hävdar att modersmålet har en betydande roll som 
markör för en identitet dock att denna undervisning är frivillig och inte ses som ett 
ordinarie skolämne. Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver om det monokulturella 
synsättet som innefattar en tro att barn endast kan lära sig ett språk i taget. Dock 
hävdar de att barn inte har några begränsningar i hjärnan som hejdar dem från att 
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lära sig flera språk samtidigt. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap om att 
föräldrar kan se språkinlärning ur olika perspektiv för att barnens 
identitetsutveckling kan hämmas.  
 
Med hänsyn till det författarna skriver om modersmålets roll som identitetsmarkör 
anser vi att det är pedagogers uppdrag att informera föräldrar om hur viktigt det är 
att barnet utvecklar en bas i sitt modersmål för att utveckla sin identitet. I förhållande 
till syftet anser vi att kulturmötet kan bli negativt om pedagoger inte bemöter detta. 
Resultatet har också visat på en problematik kring att barnen på dessa skolor får sin 
modersmålsundervisning under lektionstid och då missar andra lektioner. Enligt 
Lahdenperä och Lorentz (2010) är det modersmålslärarens och andra lärares jobb att 
eleverna får den hjälp de behöver för att nå kunskapsmålen, inte enbart mentorns. I 
många kommuner får eleverna modersmålsundervisning utanför deras schemalagda 
tider och många gånger i separata skollokaler, skriver Lahdenperä och Lorentz 
(2010). Utifrån detta har vi förstått att det är väldigt viktigt att alla lärare som 
undervisar ett barn måste ha en öppen dialog och arbeta efter en röd tråd, för att 
barnet inte ska få ett kunskapsglapp. Detta kan då bli problematiskt om elever får 
resa till andra skolor för att ha modersmålsundervisning. Det känns även lite 
bekymrande med tanke på hur många lektioner en elev måste missa för att kunna 
närvara vid modersmålsundervisning på en annan skola. Av de skolor vi har 
undersökt får alla barn modersmålsundervisning på plats och under lektionstid.  
 
Resultatet har även visat på skillnader rörande huruvida respondenter ansåg att det 
skulle firas svenska högtider i skolan eller inte. Flera av respondenterna ansåg det 
onödigt att fira högtider överhuvudtaget, andra kände starkt för detta och ansåg att vi 
inte får glömma bort vår kultur. Carlsson, Wallmark, Stjernkvist, Friggebo och 
Danielsson(2012) skriver i en artikel då de ifrågasätter om det ens är någon mening 
med att uppmärksamma högtider om allt innehåll ska tas bort. I förhållande till våra 
frågeställningar ifrågasätter vi: hur kan undervisningen och utbildningen vara 
interkulturell om den svenska kulturen glöms bort? Dock anser vi inte att vi ska 
försvenska barn från andra kulturer genom att tvinga på dem den svenska kulturen, 
genom ett monokulturellt synsätt som Lahdenperä och Lorentz (2010) skriver, som 
innebär att elevernas värderingar och beteendemönster ska ”försvenskas”. Utifrån det 
respondenterna uttryckt i resultatet tolkar vi det som att pedagogerna har gett upp 
angående det svenska högtidsfirandet. Detta skapar även en problematik då det 
skapar negativa kulturmöten eftersom barnen kan på en del skolor inte tillägna sig 
kunskap och förståelse för den svenska kulturen. Barn bör få kunskap och en 
medvetenhet om det samhälle vi lever i eftersom det är i detta samhälle de ska verka 
i. Carlsson m.fl.(2012) skriver att vi behöver mer kunskap om olika människors tro 
och värderingar eftersom dessa ska forma och har format vårt samhälle och vår 
kultur. Enligt Lahdenperä (2007) är det denna interkulturella process som är början 
till ett samhälle där det råder internationell solidaritet och samhörighet.  
 
Vi kunde se skillnader och en problematik rörande den svenska undervisningen, där 
vissa föräldrar vill att barnen ska få fler läxor samt prov. Andra anser att 
undervisningen är tillräckligt svår med tanke på att varken de eller deras barn kan 
språket. Enligt Wellros (2004) är skolorna i öst och väst mer auktoritära än den 
svenska skolan. Hon påpekar att läraryrket har betydligt högre status i andra länder 
samt att man måste behandla läraren med respekt. Wellros (2004) hävdar även att de 
är hårdare med läxförhör och läxor i andra länder samt att det ska vara betyg från och 
med årskurs ett. När dessa elever kommer till den svenska skolan upplevs den som 
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oseriös och då tror barnen att de kan göra lite som de själva vill. Vi tolkar det som att 
det sker en krock i kulturmötet mellan pedagoger och föräldrar. Utifrån detta tror vi 
att detta kan bli problematiskt då en lärare är skyldig att tillgodose alla individers 
behov. Respondenten nämnde även hur föräldrar värdesätter utantillärning. Detta 
skapar en problematik då det strider mot Lgr 11’s (2011) kunskapssyn, då barnen idag 
ska tillägna sig en djupare förståelse och färdigheter. I förhållande till våra 
frågeställningar anser vi att det är svårt att arbeta interkulturellt med detta ytliga 
synsätt då det inte tillåter en djupare förståelse.  

5.6 Metoddiskussion 
Vi känner att valet att arbeta efter den kvalitativa forskningsmetoden var rätt 
eftersom den har lett till en djupare förståelse för kulturmöten och interkulturalitet. 
Eftersom vi genom den kvalitativa metoden kunnat få en närmare kontakt med 
respondenterna då vi träffat dem ansikte mot ansiktet har vi på så sätt kunna få mer 
utförliga svar gällande vårt syfte. Vi har i efterhand insett att vårt val av metod var 
den bästa för vår studie då den kvantitativa metoden inte hade hjälpt oss att nå 
samma karaktär på arbetet samt inte lett oss till en insikt som erfarenheter och 
personliga åsikter ger. Den enda anledningen till att det möjligtvis kan ha vart bättre 
att valt den kvantitativa metoden är att det kunde vart lättare med datainsamling än 
med intervjuer. Eftersom vi har haft svårt med att hitta pedagoger som ville delta i 
våra intervjuer och det är detta som har vart absolut svårast att klara av under 
arbetets gång.  
 
Tidigare refererade vi till Fejes och Thornberg (2009) som hävdar att den kvalitativa 
metodens svaghet finns hos forskaren själv. Vi anser att detta fenomen är något som 
vi har märkt under våra intervjuer, då vi känner att vi inte har lagt tillräckligt med 
tyngd vid att få fram respondenternas känslor gällande olika frågor. Om vi hade 
fokuserat mer på detta skulle resultatet och analysdelen ha utvecklats mer. En annan 
svaghet vi uppmärksammat hos oss själva är att vi snöat in oss för mycket på olika 
begrepp under större delen av arbetet, speciellt under intervjuerna. Några av 
respondenterna hade svårt att svara på frågor rörande om hur de ser på olika 
begrepp, förmodligen på grund av att dessa begrepp inte används ute i praktiken. Om 
vi hade varit mer uppmärksamma på detta under intervjuerna, kunde vi ha ändrat 
vissa intervjufrågor för att då skapa en djupare relation till respondenterna. Vår 
uppfattning är att respondenterna blev ställda mot väggen av dessa begreppsfrågor 
och kände sig obekväma trots att frågorna var inriktade på deras uppfattningar, inte 
om de faktiskt visste den korrekta begreppsdefinitionen. Andra svagheter i våra 
intervjufrågor är att vi ansåg att de var öppna frågor men i efterhand märkt att de 
inte var tillräckligt öppna. 
 

5.7 Slutsatser 
Innan vi startade med undersökningen hade vi lite kunskap om pedagogers 
uppfattningar rörande vad som är interkulturellt samt hur de påstår sig hantera 
kulturmöten. Under vår praktik har vi kommit i kontakt med flera situationer där 
pedagogen måste besitta kunskap för att kunna förhålla sig till kulturmöten. Våra 
intervjuer har dock visat att pedagoger i många fall inte har denna kunskap och 
genom bristande kommunikation inte når ut till föräldrar och barn. Resultatet har 
omgående visat att kommunikationen, kunskapen och förståelsen för andra individer 
samt kulturer är ytterst viktig för den interkulturella processen och i kulturmöten. 
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Vi har sett stora skillnader inom kommunikationen, kunskapen och förståelsen då, 
enligt vår tolkning, flertalet respondenter i vissa fall saknar dessa egenskaper men 
framförallt inte vet hur de ska använda dem. Utifrån intervjuerna har vi konstaterat 
att flertalet respondenter inte vet vad interkulturellt lärande innebär. Vi har även 
uppmärksammat att många av respondenterna anser att kunskap kan vara viktig vid 
bemötandet av människor från andra kulturer. Dock att erfarenhet väger tyngst. 
Utifrån resultatet och analysen anser vi att kunskap inte är det enda som behövs för 
att förhålla sig till kulturmöten. Många gånger är pedagogiken det starkaste 
verktyget. Har du endast kunskap om olika fenomen betyder det inte att du kan 
bemöta människor på ett pedagogiskt sätt. Att besitta kunskap innebär inte 
automatisk att man utvecklar pedagogiska kunskaper och en förståelse för andra. Vi 
anser att en person med pedagogiska egenskaper vet hur man förhåller sig till olika 
situationer på ett utvecklande sätt. Utifrån vårt resultat och analys anser vi att inte 
endast kunskap kan berika kulturmöten på samma sätt som bra och välutvecklad 
pedagogik.  
 
En slutsats vi drog utifrån våra respondenter är att några pedagoger omedvetet 
arbetar interkulturellt medan flertalet inte praktiserar detta. Detta kan leda till att 
barn i vissa fall inte får uttrycka sig som kulturella individer och att pedagoger inte 
ger utrymme för detta.  

 
5.8 Nya forskningsfrågor 
Frågor som uppstått under studiens gång och som kan leda till ytterligare forskning 
är om det anses vara interkulturellt då pedagoger endast tar tillvara på utomstående 
kulturer och utesluter den svenska? Eller är kunskap om andra kulturer det enda som 
behövs vid hantering av kulturmöten? Eller väger erfarenhet tyngre? 
 

5.9 Pedagogisk relevans 
Som tidigare nämnt och som resultatet visat saknar både vi och andra pedagoger 
kunskap om hur interkulturell undervisning ska genomföras samt hur kulturmöten 
ska bemötas på bästa sätt, något som denna studie visar. I ett växande samhälle där 
mångfalden ökar är det högst relevant att besitta dessa kunskaper för att skapa en 
förståelse för varandra samt lärmiljöer där individer får vara individer och uttrycka 
sig. Dessa kunskaper är även högst aktuella att besitta då brist på denna förståelse för 
individer skapar ett ”vi” och ett ”dom”. Utan denna förståelse kan vi aldrig skapa 
samhörighet mellan olika grupper, något som vi lyfter i denna studie.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1, intervjufrågor 
 

Strategier/handlingsplaner (hur arbetar man) 
1. Har ni någon mångfaldsplan för er skola? Hur ser den ut? 

2. Gör ni något extra inom arbetslaget eller på skolan för att arbeta 

interkulturellt? Vad? Känner du att det skulle behövas? Har du några förslag 

på vad man skulle kunna göra? 

3. Erbjuder skolan pedagogerna någon fortbildning i hur man hanterar olika 

kulturmöten? 

4. Hur arbetar ni för att skapa ett interkulturellt klassrum? 

5. Hur upprätthåller ni en kontakt där föräldrarna inte talar svenska eller 

engelska? 

6. Vart firar ni era skolavslutningar?  Vad är tanken med den valda platsen? 

7. Hur hanterar ni situationer där kulturmöten uppstår som gör att vissa elever 

inte kan delta?  

8. Erbjuds eleverna modersmålsundervisning på skolan?  

9. Hur diskuterar man kulturmöten med barnens föräldrar? 

10. Hur gör ni för att alla barn (oavsett kultur) ska känna sig delaktiga i 

högtidsfiranden?  

 
Synsätt och uppfattningar 

11. Hur ser du på ordet kulturkrock respektive kulturmöte? Vilket ord skulle du 

säga används mest på skolan? 

12. Hur uppfattar du begreppen mångkulturalitet och interkulturalitet? 

13. Är det viktigt för en lärare att vara insatt i olika religioner/kulturer? Varför?  

14. Hur ställer ni er till att fira svenska högtider i skolan?  

15. När sker det flest kulturmöten? Varför? 

16. Får eleverna tala sitt hemspråk på skolan?  Varför?  

 
Erfarenheter/berättelser 

17. Har ni några exempel på kulturmöten som har uppstått? Hur har ni hanterat 

det? (skulle ni ha gjort något annorlunda idag?) 

18. Har du några erfarenheter du vill dela med dig av när det kommer till hur man 

pedagogiskt hanterar kulturmöten? 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2, missivbrev 

 
Hej lärare! 

Vi är två lärarstuderande som går vår sista termin på lärarprogrammet här i 
Eskilstuna med inriktning på språk- och språkutveckling. Denna termin är det vår tur 
att skriva c-uppsats och fördjupa oss i något som vi själva är intresserade av och vill 
lära oss mer om.  
 
Vi riktar oss till lärare/förskollärare som arbetar i grundskolan/förskolan och undrar 
nu om ni skulle vilja hjälpa oss att utföra detta arbete genom att låta oss intervjua er. 
Syftet med intervjun är att vi vill lära oss mer om hur lärare pedagogisk hanterar 
olika kulturmöten i skolan. Uppsatsen ska inte vara till för att peka ut någon 
skola/förskola mot en annan eller för att ta reda vem som gör si eller så. Som sagt är 
syftet att vi vill lär oss mer så att vi själva kan hantera situationer som kan uppstå på 
en skola där många olika kulturer möts. Poängen med att vi går ut och intervjuar är 
för att vi vill få mer erfarenheter inför våra framtida yrken samt för vi känner att vi 
saknar en del i vår utbildning.  
 
Om ni vill delta så vore vi tacksamma om ni kunde undanvara ca 30-60 min för 
intervjun. Vi vill även vara noggranna med att påpeka att intervjuerna är 
konfidentiella och det kommer inte nämnas några namn eller skolor när arbetet 
sammanställs. Om du som respondent vill avbryta intervjun, har du rätt till det när 
som helst. Intervjuerna kommer endast att användas i detta arbete. 
Vill ni hjälpa oss? Hör av er så fort ni kan, som ni kanske förstår är vi under stor 
tidspress och måste ut och intervjua så snabbt som möjligt. 
 
 Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Andersson & Paulina Jonsson.   
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Handledare 
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