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Syftet med detta examensarbete har varit att genom en kvalitativ intervjuundersökning 

reda ut vad lärare på en högstadieskola i Mellansverige har för kunskap, erfarenhet och 

medvetenhet om interkulturell pedagogik. Genom att besvara en webbaserad enkät med 

öppna frågor har syftet således varit att undersöka vilken kunskap verksamma lärare har 

om interkulturell pedagogik och hur den kan gestaltas i undervisningen. Resultatet av 

enkäten påvisar att lärare har goda interkulturella förhållningssätt utifrån ett 

värdegrundsperspektiv. Resultatet åskådliggör att lärare resonerar om de aspekter som 

inryms den interkulturella pedagogiken samt att lärarna applicerar olika förhållningssätt 

i sin undervisning för att motverka ojämlikhet, rasism, diskriminering och fördom. De 

slutsatser som dragits utifrån resultat och tidigare forskning är att trots lärarnas 

kompetens, saknas djupare teoretisk kunskap om kultur och kulturell mångfald vilka är 

begrepp som inbegrips inom interkulturell pedagogik.  
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1. Inledning 
En skola för alla, i en värld för alla – så heter en av kurserna min sista termin vid 

lärarutbildningen. Kurstitelns budskap är tydligt och alla som någon gång varit 

verksamma inom skolvärlden kan förstå uttryckets komplexitet. Lärare har ett stort 

ansvar vilandes på sina axlar, det krävs bred kompetens och motivation för att kunna 

skapa en skola för alla. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning En skola med tilltro – 

lyfter alla elever (2012) redovisas brister man funnit inom en fjärdedel av landets 

skolor, från förskolenivå upp till gymnasial utbildning: 

[…]Inom nästan samtliga verksamhets- och skolformer finns brister i 
individanpassning av verksamheten utifrån barnens och elevernas förutsättningar 
och behov. Det kan handla om att barnen och eleverna inte får inflytande över 
verksamheternas innehåll och utformning. […] I samtliga verksamhets- och 
skolformer är det långt kvar till en trygg lärandemiljö för alla barn och elever. Det 
finns omfattande brister i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 
(Skolinspektionen, 2012, s.6) 
 

De brister som Skolinspektionen påvisar i sin kvalitetsgranskning skulle kunna bero på 

avsaknad av tid och ekonomiska resurser. Bristerna kan också bero på att lärare inte har 

tillräcklig kunskap för att utforma en individanpassad undervisning. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) beskrivs det att 

skolan skall förankra samhällets demokratiska värderingar och anpassa undervisningen 

utifrån varje enskild individ. Skolan skall aktivt arbeta för att motverka diskriminering, 

mobbning och kränkande behandling. Ett av de övergripande målen med skolan är att 

elever skall få kunskap att skapa förståelse för omvärlden och utvecklas till goda 

medmänniskor. Lärare skall förmedla de värden som främjar ett gott lärandeklimat, 

undervisningen skall individanpassas och locka till ett livslångt lärande. Läroplanen är 

lärarens styrdokument, de värden och förhållningssätt som beskrivs skall genomsyra 

verksamheten. Det jag intresserar mig för är hur man förhåller sig till de värden som 

läroplanen förmedlar i relation till interkulturell pedagogik. I detta examensarbete har 

jag syftat till att undersöka vad lärare på en högstadieskola har för kunskap om 

interkulturell pedagogik, då skolans grundläggande värden är något som genomsyrar 

detta pedagogiska förhållningssätt. Perry och Southwell (2011) påvisar i sin artikel 

Developing intercultural understanding and skills: models and approaches att man 

både kan och bör mäta interkulturell kompetens och att det finns både kvalitativa och 

kvantitativa mätinstrument. I detta examensarbete har en kvalitativ 

undersökningsmetod tillämpats där alla lärare på en utvald högstadieskola fått förfrågan 

om att besvara en webbaserad enkät.  

I Sverige finns det skolor med en kulturell mångfald i form av elever från flera hundra 

olika länder, andra skolor består till största del etniskt svenska elever. Många elever i 

grundskolans senare år utforskar och upptäcker sin identitet. Elever är oftast nyfikna 
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och utforskar både sexualitet och relationer. I skolan finns det individer med 

funktionsnedsättningar, elever i behov av särskilt stöd och elever med psykisk ohälsa. 

Alla dessa människor inryms i en mångfald där så mycket mer än etnicitet ger oss en 

kulturell tillhörighet. Lärare skall ha den kompetens som krävs att utforma 

förhållningsätt till eleven och lärandet med utgångspunkt i individen oberoende av dess 

ursprung, religion, grupptillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2011). I detta arbete kallas denna kompetens interkulturell kompetens. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att genom en kvalitativ intervjuundersökning 

reda ut vad lärare på en högstadieskola i Mellansverige har för kunskap, erfarenhet och 

medvetenhet om interkulturell pedagogik. Genom att besvara en webbaserad enkät med 

öppna frågor har syftet således varit att undersöka vilken kunskap verksamma lärare har 

om interkulturell pedagogik och hur den kan gestaltas i undervisningen.  

Forskningsfrågor   

1. Hur uppfattar lärare sin kompetens, medvetenhet och erfarenhet inom interkulturell 

pedagogik? 

2.  Hur uppfattar lärare att de tillämpar interkulturella möjligheter för elever i 

undervisningen?  

1.2 Begreppsdefinition 

Under denna rubrik beskrivs och definieras examensarbetets centrala begrepp. 

Definitionerna har varit svåra att fastställa då begreppen är stora och under ständig 

utveckling. Jag har försökt att avgränsa mig i begreppsdefinitionen för att sedan 

behandla begreppen mer djupgående i litteraturgenomgången.  

1.2.1 Pedagogik 

Interkulturell pedagogik bygger först och främst på en pedagogisk grundtanke. Därför 

beskrivs inledningsvis begreppet pedagogik. 

Lahdenperä (2004) belyser att det finns en rad olika aspekter man kan syfta till då man 

talar om pedagogik. Pedagogik inom den vetenskapliga och akademiska diskursen 

innebär att man studerar och undersöker dess olika processer i ett abstrakt perspektiv. I 

pedagogik från ett praktiskt perspektiv finner man istället teorier om hur kunskap 

skapas och de metoder som lärare använder sig av för att ge eleven förutsättning att 

tillägna sig kunskap (Lahdenperä, 2004). Pedagogik innebär i detta examensarbete 

undervisning och samspel med utgångspunkt i kunskap om metoder som kan tillämpas 

inom utbildning. 
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1.2.2 Kultur och kulturmöten 

I denna studie förankras begreppet kultur i Illman och Nynäs (2005) humanistiskt 

orienterade kultursyn. De menar att begrepp som kultur, etnicitet och nationalism är 

sammanlänkande och oftast används parallellt med varandra. Inom den humanistiska 

kultursynen beskriver etniciteten den sociala identiteten vilket innebär hur man 

identifierar sig inom en grupp utifrån gemensamma nämnare som till exempel språk, 

religion och seder. Författarna fastslår att kultur är ett begrepp vars innehåll och omfång 

inte är entydigt eller statiskt. Inom den humanistiska kultursynen ses människan som 

mångfasetterad, vilket innebär att det är individen som formas av och formar samhället 

och kulturen. Människan reflekterar, värderar och har en frihet att själv avgöra sin 

kulturella tillhörighet:  

[…]kultur handlar om individens sätt att skapa mening i sitt sammanhang och att 
identifiera sig med andra människor i sin omgivning. […] Kulturer är dynamiska, 
tolkningsbara fält som rymmer mångfald och möjligheter. Kultur är en väv av 
mångfald (Illman & Nynäs, 2005, s.43). 
 

Ordet kultur kan förknippas både med positiva och negativa attityder beroende av vilket 

sammanhang det används i. Den positiva aspekten är när förståelse skapas inom 

mångkulturella miljöer emellan människor som kulturellt olika. Motsatsen till förståelse 

emellan kulturer är då dessa istället särskiljs i form av olikhet, vilket ofta leder till 

ojämställdhet och diskriminering. Reflektion och eftertanke är viktigt när man talar om 

kultur och kulturmöten. Man behöver reflektera om en kultur är homogen, huruvida de 

kulturella gränserna påvisas och vad det egentligen betyder att ha en kulturell 

tillhörighet. (Illman och Nynäs 2005).  

Lorentz och Bergstedt (2006) definierar begreppet kultur precis så som Lahdenperä 

(2004, 2010) samt Linnér och Westerberg (2009) där de menar att kultur innehåller 

mycket mer än de etniska olikheterna. De beskriver att kultur också innebär ”[…] 

ekonomiska och sociala strukturer som levnadssätt, beteende, värderingar, kön och allt 

som detta inbegriper” (Lorentz & Bergstedt, 2006 s.16).  

James A. Banks har i sin bok Multicultural education issues and perspectives (2005) 

utformat en modell för att gestalta individens olika grupptillhörigheter:  
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Banks beskriver genom denna figur att en individ har flera olika kulturella 

grupptillhörigheter. Han menar att individen identifierar sig som medlem av grupper på 

olika nivåer. Identifieringen kan ske på varierande sätt och den kan vara stark eller svag. 

Vidare framhåller Banks att det är viktigt att lärare känner till hur individer socialiseras 

in i grupper och hur identifikationen med olika grupper kan se ut. Författaren påpekar 

att denna identifikation kan kännas extra viktig för individer som tidigare tillhört en 

etnisk majoritet. Har man flyttat från ett land och tillhört en etnisk majoritet kan det 

kännas svårt att komma till ett nytt land och tillhöra en etnisk minoritet(Banks, 2005).  

Lahdenperä (2004) beskriver kultur som ett isberg. Kultur innebär både synliga och 

osynliga delar. De delar som ligger ovanför vattenytan är artefakter (musik, mat och 

byggnader), traditioner, tänkande och språket (historier, humor, berättande, jargong). 

Delarna som inte syns av isberget är alla abstrakta så som normer, värderingar, 

kommunikation, känslouttryck och personlighetsaspekter (Lahdenperä, 2004).   

1.2.3 Mångkultur och kulturell mångfald  

I detta examensarbete har begreppen mångkultur och kulturell mångfald tolkats utifrån 

Lahdenperä (2010) och Linnér och Westbergs (2009) definitioner. Mångkultur och 

kulturell mångfald kan enligt Lahdenperä beskrivas utifrån olika perspektiv beroende av 

kontext. Hon menar också att begreppet mångfald definieras på olika sätt 

internationellt. I USA och Kanada innebär mångkultur en kategorisering utifrån hudfärg 

och etniskt ursprung:”[…] black/African American, White, Latino, Hispanic, 

Asian/Pacific Islander, eller Native American” (Lahdenperä & Lorentz, 2010, s. 19,).  

Lahdenperä (2010) påpekar att begreppens innebörd ger en antydan om att det existerar 

kulturella skillnader. Vidare poängerar hon att begreppen mångkultur och kulturell 

mångfald är komplexa då det inte finns någon fastslagen mall för hur de kulturella 

olikheterna skall definieras. Lahdenperä har därför valt att beskriva kriterierna för 

mångkultur och kulturell mångfald utifrån den svenska diskrimineringslagen som 

fastställdes den 1 januari 2009. I denna lag finns sju olika diskrimineringsgrunder 

utifrån kategorierna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (bilaga 1). 

Linnér och Westberg (2009) bekräftar Lahdenperäs tanke om mångkultur som ett 

bredare begrepp än bara ett hänsynstagande till etniska kulturolikheter. Genom att 

definiera begreppen mångfald och mångkultur utifrån diskrimineringslagen, menar 

Lahdenperä att man inte fastnar i fällan att enbart se kulturella olikheter utifrån 

etnicitet:  

[…] Utgångspunkten är ett diskriminerings- och rättviseperspektiv med 
målsättning att dessa sorteringsgrunder inte längre ska utgöra ett hinder för 
individens möjligheter i samhället […] En person kan dock diskrimineras av tusen 
olika anledningar som exempelvis utbildning, livsstil, värden, utseende, politiska 
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värderingar, språkkunskaper, dialekt, sjukdom, bostadsort, föräldrars missbruk 
etc., eller på grund av en allmän ”annorlundahet”, dvs. att personen i något 
avseende uppfattas som annorlunda eller avvikande. (Lahdenperä, 2010, s.20).  

Linnér och Westberg använder sig av termen ett vidgat mångkulturbegrepp, vilket 
beskriver hur man kan se på mångkultur i ett brett och nytt perspektiv. Genom att vidga 
referensramarna menar de att mångkultur innefattar en rad olika aspekter, precis som 
Lahdenperä belyser i det ovanstående citatet. 

1.2.4 Interkulturell och interkulturalitet  

Elmeroth (2008) bryter ned begreppet interkulturell i dess beståndsdelar. Hon menar 

att inter- innebär en ömsesidig process emellan människor och att kultur rör de aspekter 

som beskrevs i definitionen av begreppen kultur och kulturmöten. En interkulturell 

pedagogik innebär i detta sammanhang att man tar tillvara människors olikheter för att 

skapa en lärorik miljö. Elmeroth refererar till Lahdenperäs (2004) tolkning av begreppet 

”interkulturellt är således en term som antyder en process, ett gränsöverskridande, 

interaktion och ömsesidighet […]” (Elmeroth, 2008, s.6 & Landenpärä, 2004, s.15).  

1.2.5 Språk 

Lahdenperä (2004) menar att interkulturell pedagogik betyder att kunskap skapas 

genom handling och interaktion med språket som utgångspunkt. Detta innebär att 

läraren behöver utarbeta en medveten strategi för sin undervisning där interaktion och 

diskussion är en central del.  

2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs den vetenskapligt förankrade bakgrunden i relation till tidigare 

forskning och delar ur skolans styrdokument. En historisk återblick inleder kapitlet och 

därefter beskrivs begreppet interkulturell pedagogik.  

2.1 Historisk tillbakablick 

Under 1960-talet antog man i USA en undervisning ur ett mångkulturellt och 

interkulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2004). Enligt Banks (2005) gjordes detta i och 

med inrättandet av civila rättigheter för Afrikanska Amerikaner under år 1960. Enligt 

författaren var målet att motverka diskriminering av folkgrupper inom 

bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och inom utbildning. Han menar att man började 

anpassa skolan så att den speglade det omgivande samhället. Anpassningen innebar att 

man började tillämpa en pedagogik som utgick från individers skilda erfarenheter, 

historia och kultur. Vidare belyser han att man även anställde nya lärare som liknade 

eleverna utifrån kultur, utseende och hudfärg, detta gjorde man för att skapa goda 

förebilder. (Banks, 2005).  

 Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att det var Unesco (Förenta nationernas 

organisation för utbildning, vetenskap och kultur) som år 1974 för första gången 
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presenterade begreppet interkulturell pedagogik internationellt. Unesco beskrev en 

utbildning som skulle främja internationell förståelse med fokus på de mänskliga 

rättigheterna, fred, och frihet. Denna rekommendation som innehåller 45 punkter blev 

senare antaget av FN för att utveckla den internationella förståelsen. Enligt både 

Lahdenperä (2004) och Lorentz och Bergstedt (2006) var målet att dessa punkter skulle 

bidra till en ökad förståelse emellan människor inom olika kulturer och nationer, främja 

mänskliga rättigheter och skapa samarbete för fred.  

Lahdenperä (2004) beskriver att utvecklingen inom interkulturell undervisning i Sverige 

startade efter år 1980. När man publicerade språk- och kulturarvsutredningen (SOU 

1983) Olika ursprung – gemenskap i Sverige behandlades för första gången begreppet 

interkulturell undervisning officiellt. Både Lahdenperä och Lorentz och Bergstedt 

(2006) berättar att detta betänkande innehöll förbättringsförslag rörande interkulturell 

undervisning i skolan. Man ville ändra på undervisningens innehåll och även skapa 

anordna en särskild utbildning av interkulturell undervisning för skolpersonal och 

lärarutbildare. Enligt Lahdenperä (2004) var syftet med den interkulturella 

undervisningen att skapa nya förhållningssätt emellan svenskar och invandrare i skolan. 

År 1985 beslutade riksdagen att ett interkulturellt synsätt skulle genomsyra all 

skolverksamhet, det skulle gälla alla elever och inte vara ett enskilt ämne utan ett 

förhållningssätt. Detta innebar att man nu ville skapa en skola som lärde eleverna att 

utveckla respekt och förståelse för varandra, skolan och samhället. Den interkulturella 

undervisningen slutade därmed att fokusera på att undervisa för eller om invandrare 

(Lahdenperä, 2004).  

David Coulby behandlar i sin kvalitativt komparativa artikel Intercultural education: 

theory and practice (2006)  interkultur utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Han påvisar i sin artikel ett kritiskt förhållningssätt till begreppet interkultur inom 

framför allt skolan. Studien har enligt Coulby syftat till att beskriva interkulturell 

utbildning i ett historiskt perspektiv fram till 2000-tal, samt att beskriva olika aspekter 

som har påverkat och påverkar innehållet i begreppet interkulturell. Författaren menar, 

precis som Lorentz och Bergstedt (2006) att en interkulturell undervisning skall 

behandla globala frågor som berör konflikter, krig, rasism och främlingsfientlighet. 

Coulby (2006) har som ett exempel beskrivit det kritiska förhållandet emellan USA och 

Mellanöstern. Han påpekar att de negativa uppfattningar som förmedlats av till exempel 

islam och muslimer präglat individer inom utbildning i alla länder. Coulby belyser att 

det finns ett stort underskott inom interkulturell utbildning. Genom att undersöka 

teoretiska svagheter har han dragit slutsatsen att den interkulturella utbildningen måste 

bli mer komplex. Han menar att då man för tjugo år sedan ändrade begreppet 

mångkulturell till interkulturell skapade problem vid definitionen av begreppet. 

Interkulturell undervisning har inte någon fastställd motsats, vilket mångkulturell har 

då man dess motsats är monokulturell undervisning. Lahdenperä (2004) förklarar att 

begreppen mångkulturell, multikulturell, tvärkulturell, interkulturell och flerkulturell 



9 
 

innebär positiva sociokulturella förhållanden präglade av kulturell och etniskt mångfald. 

Lahdenperä menar till exempel att man i Storbritannien inte enbart talar om en 

multikulturell undervisning utan även en ”anti-racist education”. Utifrån Lahdenperäs 

begreppsförklaring kan man förstå Coulbys resonemang om begreppets komplexitet. 

Författaren påpekar slutligen att interkulturalitet bör genomsyra all undervisning, i alla 

skolformer från förskola till universitet: 

 
Interculturalism is not a subject which can be given timetable time alongside all the 
others, nor is it appropriate to one phase of education only. Interculturalism is a 
theme, probably the major theme, which needs to inform the teaching and learning 
of all subjects. […] (Coulby, 2006, s. 246).  

 
Coulby menar att den interkulturella utbildningen måste bli mindre normerande och att 

det återstår mycket arbete för att göra detta till ett vedertaget förhållningssätt inom 

skolan. Vidare ger hanförslag om fortsatt forskning inom ämnet. Han menar att den 

interkulturella diskursen behöver utvecklas bland annat inom områden som berör 

kolonialism/nykolonialism, inkludering/exkludering, religion/sekularisering, 

modernitet/ postmodernitet, klimatförändringar och globalisering. 

2. 2 Interkulturell pedagogik i 2000-talets skola   
Morsheidi (2012) påpekar att den interkulturella pedagogiken inte innebär att en individ 

skall tvingas att anpassa sig till en majoritetsbefolkning. Individen skall vara fri att skapa 

sin egen identitet utifrån egna förutsättningar: 

 

[…] Ämnet vill undvika förenklade, mångkulturella recept som ignorerar 
minoriteters eget identitetsskapande på grundval av språk, religion, traditioner och 
kulturella särdrag […] (Morsheidi, 2012, s. 177).  
 

Hanns citat speglar tanken om att interkulturell pedagogik skall vara fri från 

normerande tänkesätt. Det ovan beskrivna synsättet kan sättas i relation till skolans 

styrdokument som säger att skolan skall förmedla de värden som motverkar normativa 

tänkesätt (Skolverket, 2011). Det finns idag ingen uttalad beskrivning att skolan skall 

eller bör präglas av en interkulturell pedagogik eller genomsyras av ett interkulturellt 

förhållningssätt (Lahdenperä 2004). Stora delar ur skolans uppdrag och värdegrund 

belyser aspekter som inryms i den interkulturella tanken, både lokalt och globalt:  

[…] Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. 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. […]( 
Skolverket, 2012, s.7).   
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Lorentz och Bergstedt (2006) menar att synen på lärande och kunskap utvecklats från 

att lära ut färdiga kunskaper till att låta individen vara en aktiv deltagare i sin 

lärandeprocess.  De påpekar att grunden inom interkulturell pedagogik är inlyftandet av 

samhället i klassrummet. Genom att arbeta utifrån ett samhällsperspektiv kan man 

synliggöra och problematisera aspekter som påverkar bilden av andra människor och sin 

egen roll i samhället. Interkulturell pedagogik handlar om att motverka tänket där man 

indelar människor i ett ”vi och de” och att förhållandena emellan vad som är rätt och fel 

eller bra och dåligt kan variera (Morsheidi 2012, Lorentz och Bergstedt, 2006). Den 

interkulturella pedagogiken främjar individens medvetenhet om sin egen och 

människornas världsbild:  

[…] När vi ”upptäcker” att vi både är lika och helt olika samtidigt, skapas 
möjligheter till att uppfatta varandra som likvärdiga och samtidigt som annorlunda 
[…](Lorentz och Bergstedt, 2006, s.28). 

Både Lahdenperä (2004), Banks (2005) och Elmeroth (2008) står för liknande tänkesätt 

då de menar att interkulturell pedagogik innebär processer, förhållningssätt och 

arbetsfilosofier. Dessa förhållningssätt och processer innebär att man måste röra sig bort 

från den monokulturella normerande undervisningen mot en undervisning anpassad till 

dagens samhälle. Elmeroth påpekar att denna förflyttning ger skolan en mångkulturell 

lärandemiljö där alla kan berikas av individers olikhet och likhet. Dessa tänkesätt går 

hand i hand med Banks beskrivning av den interkulturella pedagogikens tre olika nivåer 

som ett koncept, en pedagogisk reform och en process. Vidare menar Banks precis så 

som Lahdenperä att detta innebär en undervisning där alla individer oberoende av kön, 

klass, etnicitet, kultur skall få en likvärdig utbildning. Den interkulturella utvecklingen 

innebär enligt Coulby och Banks att en förändring inom olika utbildningsväsen behöver 

arbetas fram för att ge en likvärdig utbildning för alla.  När Banks belyser den 

interkulturella processen menar han att utbildningen aldrig blir fullständig, det är en 

framåtskridande process under ständig utveckling. Han påpekar att ojämlikhet, rasism, 

sexism och diskriminering alltid kommer att förekomma, oberoende av hur mycket man 

arbetar med att motverka dessa problem. Därför påpekar författaren att det är otroligt 

viktigt att processen aldrig stannar. Nya vägar att uppmärksamma och motverka 

kategorisering av individer som leder till diskriminering och utanförskap är alltid 

aktuella. Banks menar att interkulturell pedagogik är ett arbete som innebär ett 

skapande och upprätthållande av den sociala rättvisan. Enligt honom behövs 

interkulturellt arbete för att skapa hållbar utveckling både lokalt och globalt:  

[…] The world´s greatest problems do not result from people being unable to read 
and write. They result from people in the world – from different cultures, races, 
religions, and nations – being unable to get along and work together to solve the 
world´s problem, such as global warming, the HIV/AIDS epidemic, poverty, 
racism, sexism, terrorism, international conflict and war […] (Banks, 2005, s.5). 
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Vidare porträtterar Banks (2005) fem dimensioner inom den interkulturella 

pedagogiken där alla delar är beroende av varandra för att skapa interkulturell 

undervisning. Nedan har en sammanfattning av hans fem dimensioner sammanställts i 

punktform:  

 Content integration innebär i vilken utsträckning lärare lyfter in innehåll och 

material från olika kulturer i undervisningen.  

 Knowledge construction betyder att läraren har en central roll att hjälpa eleverna 

till en förståelse för hur olika referensramar, antaganden, fördomar och 

perspektiv kan påverka individens egen kunskap.  

 Prejudice reduction syftar till att belysa elevers negativa attityder och fördomar 

och att lärare behöver bedriva en undervisning som motverkar dessa. 

 Empowering school culture beskriver att samspelet emellan personal och elever 

över de olika kulturella gränserna måste granskas för att kunna skapa en skola 

som är öppen för alla oberoende av etnicitet, genus, social klass och kön. 

 An equity pedagogy betyder att undervisningen skall vara likvärdig oberoende av 

individens ras, kön, social klass eller kulturell bakgrund. Alla skall ges samma 

förutsättningar att lyckas i skolan.  

Banks fem dimensioner i relation till Lahdenperäs (2004) beskrivning av interkulturell 

undervisning kan konkret innebära att läraren i klassrummet utgår från elevernas 

tankar, sätter dem i fokus och sedan fördjupar sig i stoffet tillsammans utifrån olika 

perspektiv: 

[…]När vi ser olikheter som tillgångar och inte som problem, kan vi möta elevers 
skilda erfarenheter med intresse och respekt. Med flera språk och flera kulturer i 
klassrummet finns fler möjligheter till kunskapande och värdegrundande 
utbildning. Elever lär sig genom möten med varandra både om sig själva och om 
andra perspektiv än det egna (Lahdenperä, 2004, s. 117).  

Lahdenperä (2004) menar att detta är en induktiv undervisning som utgår från 

individen, dess kunskap, erfarenhet och reflektioner. Motsatsen till induktiv 

undervisning är deduktiv undervisning. I den deduktiva undervisningen utgår läraren 

från färdiga teorier och kunskap som förmedlas till eleverna. Ur en historisk synvinkel, 

kan man precis så som påpekats tidigare av Lorenz och Bergstedt (2006) se att 

undervisningen utvecklats från leverans av färdig kunskap till en arbetsprocess med 

eleven som utgångspunkt. Lahdenperä belyser att den reflekterande induktiva 

undervisningen leder till att elever lär känna sig själva och på så sätt lättare kan lära 

omvärlden. Morsheidi (2012) poängterar att det därför är viktigt att en lärare förstår att 

innebörden av kultur är så mycket mer än etniska skillnader. Kultur är en interkulturell 

byggsten som påverkar lärandeprocessen. Den centrala delen inom interkulturell 

pedagogik vilket både Banks, Morsheidi och Lahdenperä belyser är att varje elev har 

olika kulturella tillhörigheter och skall ges utrymme att uttrycka sig själv, sina 

erfarenheter och synsätt.  
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2.3 Interkulturell kompetens och lärandemiljö 
Ovan har begreppen interkulturell pedagogik, mångfald och kulturmöten belyst. Under 

denna rubrik kommer aspekter som kan påverka de interkulturella möjligheterna i 

elevens lärandemiljö att behandlas.  

Perry och Southwell (2011) belyser i sin artikel Developing intercultural understanding 

and skills: models and approaches tre punkter rörande interkulturell kompetens. Det 

författarna syftat till att belysa genom att kritiskt granska tidigare forskning inom ämnet 

är vad interkulturell kompetens innebär, hur den kan utvecklas och om den kan mätas. 

De menar att interkulturell kompetens består av fyra dimensioner så som kunskap, 

attityd, färdighet och beteenden. För att utveckla interkulturell kompetens menar de att 

individen behöver utmaningar för att stärka och utforma en kritisk kulturell 

medvetenhet. Inom den interkulturella kompetensen krävs det att lärare har ett 

subjektivt förhållningssätt till kulturella skillnader och likheter för att tillsammans med 

elever kunna undersöka alternativa världsbilder (Perry och Southwell, 2011, 

Lahdenperä, 2004). Genom de fyra olika dimensionerna som Perry och Southwell 

beskrivit kan man förstå att kunskap inte är tillräckligt för skapandet av interkulturell 

kompetens. Författarna påpekar även att de flesta teorietiker är överens om att 

interkulturell kompetens betyder kognitiva, affektiva och beteendemässiga färdigheter 

som bidrar till en interaktion emellan olika kulturella kontexter.  

 

I dagens globaliserade samhälle är det viktigt att som lärare inneha interkulturell 

kompetens (Stier och Kjellin 2009, Perry och Southwell, 2011). Stier och Kjellin menar 

att stereotypa uppfattningar kan orsaka friktion och leda till kulturkrockar. Dessa 

krockar kan i sin tur skapa osäkerhet, främlingsrädsla och etnocentrism. Därför är det 

centralt att belysa interkulturell kompetens när man talar om skolan då lärare behöver 

ha ett interkulturellt förhållningssätt för att kunna bemöta kollegor och elever med olika 

bakgrund och kulturell tillhörighet (Stier och Kjellin, 2009). Lahdenperä (2004) menar 

att samhället idag är uppbyggt på vissa dominerande värderingar och synsätt som 

synliggörs genom värdegrund, lagar, regler och maktförhållanden. Vidare påpekar 

Lahdenperä att skolan är en institution där skolledaren har det yttersta ansvaret att 

utveckla verksamheten för att gynna lärandemiljön och elevers kunskapsutveckling.   

2.3.1 Lärartyper  

För att påvisa vad interkulturell kompetens kan innebära har Stier och Kjellin (2009) 

arbetat fram fyra olika schablonmässiga lärartyper för att exemplifiera förhållningssätt i 

mötet med elever och deras kulturella tillhörighet. Läraren är förutom eleverna 

nyckelpersoner i en lärandemiljö, därför behandlas just en beskrivning av olika 

lärartyper i anknytning till lärandemiljö. Lahdenperä (2004) belyser att det finns olika 

sätt att definiera vad en god lärandemiljö innebär, enligt henne betyder det ”en miljö där 

elever kan lära sig och lära sig det som är viktigt att lära sig” (Lahdenperä, 2004, s.62). 

Genom att använda Stier och Kjellins definitioner av lärartyper går det att konkretisera 
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Coulbys (2006) fem dimensioner inom den interkulturella pedagogiken som bygger på 

skapandet av en god lärandemiljö.   

Stier och Kjellin (2009) har döpt lärartyperna till den naiva, taktiska, likgiltiga och 

medvetna läraren. Författarna menar att den naiva läraren ser främmande kulturer 

och etniska särdrag som annorlunda och exotiskt. Läraren utgår ifrån sin egen 

världsbild, är nyfiken på andra kulturer men tar inte tillvara på detta i klassrummet. Den 

taktiska läraren har i förhand gjort upp en plan för hur denne skall bemöta olika 

kulturella skillnader. Läraren läser in sig på individernas ursprung i klassrummet men 

saknar en djupare förståelse och emotionellt engagemang. Den likgiltiga läraren 

beskrivs ha ytliga erfarenheter och kunskaper om kultur. Läraren visar en likgiltighet för 

det som denne anser främmande och annorlunda. Det är mycket vanligt att likgiltiga 

lärare har fördomar och ett etnocentriskt förhållningssätt. Författarna skriver att […] 

vanliga känslor hos den likgiltiga läraren är rädsla, avståndstagande och avsky – utan att 

han eller hon förstår de underliggande orsakerna till dessa. […] (Stier och Kjellin, 2009). 

Den medvetna läraren har bäst förutsättningar att orientera sig inom kulturmöten då 

dennes förhållningssätt präglas av en äkthet som grundas i ödmjukhet, entusiasm och 

nyfikenhet. På ett medvetet sätt lyfter läraren in elevers skilda erfarenheter och ursprung 

i klassrummet. Den medvetna läraren anser att det alltid finns nya kunskaper att erövra 

och denne är inte heller främmande att visa sin egen okunskap inom olika ämnen. 

Klassrummet präglas av en öppenhet som innebär att det finns mer än ett sätt att 

förhålla sig till världen. Tillsammans utvecklar läraren sin och elevernas förmåga att 

reflektera, byta perspektiv och att vara respektfulla mot varandra och den omgivande 

världen (Stier och Kjellin, 2009). Morsheidi (2012) resonerar om vad som kan bidra till 

att lärare får en interkulturell kompetens och menar precis som Coulby (2006) att det 

interkulturella förhållningssättet behöver genomsyra all utbildning och även 

lärarutbildningen. 

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval, databearbetning 

och analysmetod. Kapitlet behandlar även de forskningsetiska principerna och 

uppsatsens reliabilitet och validitet.  

3.1 Forskningsstrategi 

Stukát (2005) menar att undersökningsmetoder kan vara kvalitativa- eller kvantitativa. 

Den kvalitativa forskningen grundas i ”mjukdata” och den kvantitativa i ”hårddata”. Det 

som skiljer dessa förhållningssätt är hur man samlar in och tolkar information. I mitt 

examensarbete har syftet varit att genomföra en kvalitativ undersökning för att söka svar 

på mina forskningsfrågor. Jag har valt att använda mig av en webbaserad enkät med 

öppna frågor för att utforska lärares kunskap, erfarenhet och medvetenhet rörande 
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interkulturell pedagogik. Denscombe (2009) beskriver den kvalitativa forskningen som 

en upptäcktsprocess, vilket är ett synsätt som går att applicera i min studie. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data har jag valt att använda mig av ett webbaserat verktyg där jag 

skapat en enkät utifrån examensarbetets syfte och forskningsfrågor. Denscombe (2009) 

påpekar att designen av en enkät är viktig vilket jag tagit stor hänsyn till vid utformandet 

av den. Genom att använda ett attraktivt utseende som är enkelt att förstå blir den 

webbaserade enkäten mer lättillgänglig än om man till exempel skickar en enkät bifogad 

i ett e-postmeddelande. Den webbaserade enkäten kräver inte att respondenten skall 

återsända sina svar till forskaren, vilket innebär att deltagandet blir helt anonymt. 

Descombe belyser fördelen med att den webbaserade enkäten ger forskaren möjlighet att 

läsa in svaren direkt i ett kalkyleringsprogram. Denna smidiga inläsning av data har gett 

mig en god överblick av insamlat material. Det webbaserade verktyget har sammanställt 

respondenternas svar vilket varit betydelsefullt vid resultatredovisning och analys. 

Denscombe påpekar att det finns nackdelar med denna typ av enkäter då det kräver att 

man är tekniskt kunnig och att forskaren måste nå ut med webbsidan till de tillfrågade 

respondenterna. Lärarna på den utvalda undersökningsskolan använder datorer i sin 

undervisning och för att kommunicera med varandra, elever och föräldrar. Jag har 

därför gjort ställningstagandet att man har den tekniska kunnigheten som krävs för att 

följa den länk som bifogats via ett e-postmeddelande. I detta e-postmeddelande har även 

ett missivbrev (bilaga 2) bifogats där syftet med undersökningen beskrivits och de 

forskningsetiska principerna. Detta har gjort att jag har kunnat nå ut till alla lärare på 

skolan och haft goda förutsättningar att insamla data.  

Denscombe (2009) menar att man genom en enkät förlitar sig på den information 

respondenterna lämnar. I denna studie har jag använt mig av öppna frågor, vilket 

innebär en stor frihet för respondenten. I denna kategori av frågor måste respondenten 

delta aktivt samt uttrycka och förmedla information som grundar sig i den personliga 

upplevelsen. Denscombe fastslår att enkät som forskningsredskap inte syftar till att 

förändra eller påverka deltagarens attityder utan snarare samla information med direkta 

och konkreta frågor. Vidare belyser han att det finns två typer av frågor som kan delas in 

i kategorierna fakta och åsikter. Det som skiljer dessa frågetyper är att i faktafrågor ger 

respondenten svar på sådant som till exempel könstillhörighet, adress, civilstånd eller 

andra konkreta frågor som kan besvaras utan vidare eftertanke. Frågor som rör åsikter 

syftar till att undersöka attityder och förhållningssätt vilket kräver eftertanke och 

utvecklade svar. Enkäten i denna studie innehåller en serie av frågor, där alla deltagare 

får exakt samma förutsättningar då de deltar. Det ovan nämnda är något jag har beaktat 

i utformningen av frågorna (bilaga 3), vissa faktafrågor har varit nödvändiga men syftet 

har varit att undersöka kunskap, erfarenhet och medvetenhet bland lärarna. 
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När man använder sig av enkät går man enligt Descombe (2009) miste om den sociala 

interaktionen vilket kan skapa en närhet emellan forskare och respondent. Däremot är 

fördelen med enkät att man då inte riskerar att påverka respondenternas svar genom 

interaktion. Enligt författaren kan man aldrig vara säker på sanningshalten i de svar 

man får. Ytterligare en risk är att man kan få bristfälliga svar som kan vara begränsat 

utförda. Av de tolv lärare som tillfrågades att genomföra enkäten var det sex stycken som 

fullgjorde hela enkäten. Fyra respondenter påbörjade sitt deltagande men avbröt av 

okänd anledning och två av de tillfrågade valde att avstå. Jag har valt att redovisa 

samtliga svar jag har fått in och detta motiverar jag genom att enkäten var frivillig, det 

fanns inget krav att svara på alla frågor. Hade frågorna ställts vid till exempel en 

gruppintervju eller semistrukturerad intervju hade bortfall också kunnat förekomma. 

Det aktuella bortfallet är naturligtvis en svaghet vid redovisningen. De svar som 

inkommit behöver därför vara med för att ge en sådan enad bild av alla lärares tankar 

inom mitt undersökningsområde.  

3.3 Urval 

Jag har gjort ett medvetet urval då jag velat undersöka ett begränsat antal lärares 

kunskap, erfarenhet och medvetenhet utifrån ett interkulturellt perspektiv. Då jag är 

utbildad inom grundskolans senare år har mitt val av respondenter grundats i det. Jag 

har valt att tillfråga lärare som arbetar på högstadieskola i Mellansverige. Skolan är 

belägen på liten ort och har cirka 200 elever fördelat på tolv lärare. Eleverna är till 

största del födda i Sverige och man har ingen undervisning i svenska som andraspråk 

eller i modersmål. Antalet lärare som tillfrågats att utföra enkäten var tolv stycken, vilket 

är alla lärare som arbetar på skolan. För att få en så enhetlig bild som möjligt utifrån 

mina frågor valde jag att inkludera alla lärare på skolan vid utskicket av enkäten. 

Denscombe (2009) menar att man kan göra ett urval som grundar sig i forskarens 

bekvämlighet, vilket jag gjort då jag skickat webbanketen till en skola jag har nära 

relation till. Urvalet har också grundats i min egen nyfikenhet kring hur och om man 

arbetar interkulturellt på en skola med en homogen sammansättning av elever.  

Denna studie kan inte generaliseras utifrån ett nationellt perspektiv då endast en skola 

är representerad. Resultatet av denna undersökning grundar sig i de svar som getts i 

enkäten, vilket innebär att det kanske inte stämmer överens med verkligheten. Skollagen 

föreskriver en likvärdig utbildning för alla. Detta innebär att lärare bör ha likvärdiga 

kunskaper att förmedla de grundläggande värden och kunskap inom olika områden. 

Därför är mitt urval rimligt i förhållande till syfte och forskningsfrågor. Precis som 

nämnts tidigare menar Denscombe (2009) att det är vanligt att göra någon form av 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att man oftast väljer de alternativ som är enklast och 

att man tar hänsyn till aspekter så som tid och ekonomiska resurser. Vidare påpekar han 

att ”det är svårt att sätta likhetstecken mellan bruket av bekvämlighetsurval och god 

forskning” (Denscombe, 2009 s. 39), vilket jag har reflekterat över och kommit fram till 
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att göra det urval jag gjort och ändå få en fullgod forskning som lyfter fram korrekt och 

relevant resultat.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Genom det verktyg jag använt mig av för att utforma webbenkäten har jag haft tillgång 

till programfunktioner som underlättat för mig vid databearbetningen. Jag har haft 

möjlighet att ladda ned svaren och öppna dem i ett kalkyleringsprogram. I 

kalkyleringsprogrammet har jag kunnat se respondenternas svar sorterade efter varje 

fråga. Resultatredovisningen är indelad utifrån frågorna i enkäten och vid analysen är 

det forskningsfrågorna som utgör grunden för strukturen.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) menar att det är ytterst aktuellt att i en forskning definiera och reflektera 

om hur väl man tagit hänsyn till begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Undersökningens reliabilitet innebär att man belyser hur väl den eller de metoder man 

använt sig av mäter de aktuella data som insamlas. Validitet innebär att man tar reda på 

om man mätt de man har för avsikt att mäta. Stukát belyser att reliabilitet innebär hur 

exakt man har kunnat undersöka aktuella data. Ju mer exakt och precis data har 

insamlats desto större reliabilitet har undersökningen. Det finns flera olika aspekter att 

belysa i frågan om denna studiens reliabilitet. Vid användning av metoden enkät får man 

en exakthet då man kan se hur många som svarat och även se hur stort bortfallet har 

varit. Där av har jag kunnat redovisa exakt hur stort det förväntade deltagandet varit och 

hur det verkliga deltagandet sett ut. Den form av frågor som studien har grundat sig på 

är till största del utformade som öppna frågor. Respondenterna har svarat på samma 

frågor och således besvarat dem utifrån sin egen uppfattning, vilket varit tanken med 

denna form av undersökning då detta är en kvalitativ forskning. Däremot kan man 

ifrågasätta sanningshalten i respondenternas svar, det kan aldrig garanteras att 

respondenterna varit ärliga. Vidare menar Stukát att man även i analysen kan utreda 

studiens reliabilitet då feltolkningar av frågor kan ske. Detta innebär både att 

respondenten kan tolka frågorna fel och att den som utfört studien kan ha ställt fel sorts 

frågor. Den undersökningsmetod som används i detta arbete har krävt en noggrann 

framtagning av frågor. För att säkerställa validiteten har enkäten testats på ett antal 

personer. Med hjälp av denna pilotstudie har jag kunnat precisera och ändrat de frågor 

som behövt justering, där av har validiteten kunnat säkerställas. Vidare innebär 

distansen mellan respondent och forskare att det inte finns möjlighet att ställa direkta 

frågor. Detta kan innebära att viktiga svar går förlorade då möjligheten att förtydliga 

frågor försvinner och att man går miste om den personliga interaktionen emellan 

respondent och forskare.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Denscombe (2009) belyser att samhällsforskare förväntas att behandla insamlad data 

rättvist och med värdighet. Deltagarna får inte ta skada genom att delta i forskningen 
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och forskaren måste arbeta ärligt och respektera den personliga integriteten. Hur jag 

tagit hänsyn till detta i min forskning redovisas nedan med utgångspunkt i 

Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra områden som 

de forskningsetiska principerna grundar sig i: informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hur hänsyn tagits till dessa punkter 

kommer nu att beskrivas och den genomgående källan under denna rubrik är 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2013).  

Informationskravet innebär att man måste informera studiens deltagare om vad studien 

handlar om, mer eller mindre detaljerat beroende av studiens syfte. I mitt missivbrev 

(bilaga 2) beskrevs ett övergripande syfte med forskningen. För att inte inverka allt för 

mycket på respondenternas svar utelämnades sådan information som kunnat påverka 

respondenternas tankar. En annan viktig aspekt som deltagarna blivit informerade om 

är att deltagandet varit frivilligt och att insamlad data enbart använts inom denna 

forskning. Innan missivbrevet skickades ut tillfrågades skolans rektor och hon gav sitt 

medgivande, vilket innebär att samtyckeskravet i ett första steg blivit godkänt. Då 

enkäten var frivilligt kunde deltagarna välja sitt deltagande och där igenom har man 

automatiskt tagit ställning och gett sitt samtycke att vara en del av forskningen. I 

missivbrevet (bilaga 2) lämnades information om att deltagandet när som helst kunde 

avbrytas. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att man behöver försäkra deltagarna om att alla 

uppgifter behandlas anonymt och respektfullt. Det respektfulla hanterandet av uppgifter 

kan innebära att man försäkrar deltagarna om att etiskt känslig information inte 

kommer att kunna härledas till en specifik person. Det har varit av särskild stor vikt att 

ta hänsyn till detta krav då denna studie utförts endast på en skola. Vetenskapsrådet 

påpekar att data måste redovisas på ett konfidentiellt sätt, vilket i denna studie innebär 

att jag valt att utesluta en redovisning av vilka ämnen lärarna undervisar i då detta av 

vissa personer kunnat ge möjlighet att urskilja personers identitet. För att ta hänsyn till 

nyttjandekravet beskriver Vetenskapsrådet (2013, s. 14) att” […] Uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften […]”, vilket framgick genom den information som 

utskickats till respondenterna.  

4. Resultat 
I detta kapitel redovisas en tematisk sammanfattning och tolkning de data som 

insamlats utifrån den webbaserade enkäten.  

4.1 Synen på kultur och kulturell mångfald  
Då lärarna definierar begreppet kultur påvisas det att majoriteten av lärarna har en 

likvärdig syn av dess innehåll. Det framkommer att man till viss del känner till att 
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begreppet kultur kan ha olika innebörder beroende av i vilket sammanhang det används. 

Detta citat beskriver en lärares syn på begreppet kulturs komplexitet: 

[…] det är företeelser som ligger nära hjärtat, vårt inre och som berör oss människor. När vi 
pratar om kultur i bemärkelsen musik, teater och konst talar vi om företeelser som berör och 
berikar. När vi talar om kultur i samband med ursprung och nationalitet är det på samma sätt 
något som ligger nära vårt inre, nära "hjärtat" och det som hör samman med vårt känsloliv och 
vårt ursprung. 

Vid analysen av svaren har jag tematiserat begreppsdefinitionen av kultur utifrån två 

områden. Det första beskriver kultur genom konkreta företeelser och/eller föremål. Det 

andra beskriver kultur som en social företeelse. I den första kategorin menar lärarna att 

kultur innebär traditioner som grundar sig i individens religion, härkomst, kön och 

grupptillhörighet. Dessa traditioner sprids genom mat, musik, teater, kläder och seder. I 

det andra området beskrivs kultur som en tillhörighet med ett föränderligt innehåll. 

Respondenterna menar att kultur är något man bär med sig och skapas i samspel med 

andra. Lärarna beskriver att kultur kan vara abstrakt och skapas genom interaktion i en 

social miljö. De återkommer genomgående i sina svar att kultur grundas i individens 

etnicitet och ursprung. Vid definitionen av begreppet kulturell mångfald framkommer 

en enhetlig bild av begreppet. Respondenternas resonemang utgår från hur man ser på 

kultur och kulturell tillhörighet:  

 

Kulturell mångfald för mig innebär en variation i seder och kulturer. Exempelvis att det finns 
människor från många olika platser på samma skola. Den kan vara från olika delar i Sverige eller 
olika delar i världen. Exempelvis så gör samer att vi får en bredare kulturellt mångfald på samma 
sätt som personer från Irak bidrar till den kulturella mångfalden. 

 

Lärarna skriver att kulturell mångfald innebär att olika kulturer finns samlade inom ett 

litet område. Man beskriver att kulturell mångfald bildas genom individer som har olika 

etnicitet. En lärare menar att kulturell mångfald innebär en rikedom där människor från 

olika kulturer beblandar sig och därigenom berikar varandras vardag med olika 

erfarenheter. Respondenterna förknippar kulturell mångfald med individens ursprung 

och anger att kulturell mångfald skapas då kulturellt olika personer beblandas. Tre av 

lärarna berörde individens uppfattning av sin egen plats i världen och menade då att ”vi 

ser och upplever världen olika och att det finns många olika sätt att vara på och se på 

saker och ting”.  

4.2 Skolans kulturella mångfald 

En av lärarna anger att det är svårt att beskriva den kulturella mångfalden inom skolan 

då det är en homogen sammansättning av svenskfödda elever. En annan menar att det 

finns ”två invandrare” som svar på frågan om hur den kulturella mångfalden ser ut på 

skolan. Alla lärare ger bilden av att den kulturella mångfalden på skolan är väldigt smal 

och att de få som har ett annat ursprung inte vill kännas vid det, där en snabb 

beblandning med övriga elever sker för att bli en i mängden: 



19 
 

 

Vi är i jämförelse med många andra skolor en mycket homogen skola. Endast ett fåtal elever och 
personal, uppskattningsvis färre än tio, har ett ickesvenskt ursprung. 
 
Vidare problematiserar lärarna den homogena sammansättningen av elever och menar 

att det är svårt för någon att sticka ut för mycket från normen. Det beskrivs att det ofta 

blir konflikter när åsikter och värderingar går isär. En lärare menar att skolan kan 

kännas en aning isolerad och stagnerad. Lärarna anser att deras skola inte präglades av 

en kulturell mångfald.  Däremot diskuterar alla lärare om vilka kompetenser som kan 

behövas vid arbetet på en mångkulturell skola. Grundpelaren i deras resonemang är att 

man måste ha en pedagogisk utbildning och vara väl insatt i samhället både i Sverige och 

internationellt: 
 

Svår fråga, men förutom naturligtvis svenska som andra språk tror jag att det är bra att man är 
insatt i hur samhället och den aktuella situationen ser ut i de länder därifrån de flesta eleverna 
kommer. Jag menar att om man har stora elevgrupper från länder där det är konflikt mellan 
olika folkgrupper bör man ha kunskap om detta. […] Jag tror också att det kan vara viktigt att 
alla lärare har kunskap om rasism och främlingsfientlighet så att man kan bemöta argument och 
fördomar med fakta […].  
 

Ett återkommande tema i svaren är vikten av att arbeta med konflikthantering och lära 

elever ett normkritiskt förhållningssätt. Respondenterna menar att eleverna behöver 

erövra förmågan att kunna förstå att alla kommer från olika världar och att det kan skilja 

på rätt och fel beroende på vem man är som individ. En lärare påpekar att man ”behöver 

veta vad kulturell mångfald innebär och hur man kan använda sig av den i undervisning 

på ett positivt sätt. Det innebär att lärare behöver ett normkritiskt tänkande […]”. Vidare 

belyser en lärare att man behöver uppmärksamma kulturkrockar och skapa en förståelse 

om hur det kan vara att komma som ny till ett land. Den språkliga förmågan hos lärare 

belyses också där man menar att det är viktigt att kunna tala tydligt, betona ord och 

ändelser på rätt sätt för en ökad språkinlärning. Respondenterna anger att man som 

lärare behöver vara social och även kunna anpassa ämnet till elevens nivå för att skapa 

en god lärandemiljö som främjar kunskapsutveckling.  

4.3 Värdegrundsarbetet 

Det råder till viss del skilda uppfattningar bland respondenterna hur och när man 

arbetar med värdegrunden. En av lärarna påpekar att man inte arbetar särskilt mycket 

med värdegrunden och att det skulle behövas ett större helhetsbegrepp på skolan. Det 

framkommer att en av lärarna anser att det är personligt hur mycket tid och energi man 

vill lägga på ett aktivt värdegrundsarbete. Vidare skriver en annan respondent att det 

kan vara problematiskt att ha speciella temadagar planerade utifrån värdegrunden då 

det kan leda till att arbetet med den kan glömmas bort i den vanliga skolvardagen. Tre av 

respondenterna visar en likvärdig syn av värdegrundsarbetet. De nämner att en 

likabehandlingsplan finns på skolan och att värdegrunden är ett förhållningssätt som 

skall genomsyra den dagliga verksamheten. Genom att diskutera värdegrundsfrågor i 



20 
 

undervisningen när det känns aktuellt, till exempel vid film eller läsning, anser lärarna 

att det blir en naturlig del av skolvardagen. En av respondenterna beskriver det osynliga 

värdegrundsarbetet:  

Vi pratar om regler och förhållningssätt dagligen utan att använda ordet värdegrund. sedan har 
olika människor olika syn på saker och ting, vilket kan leda till intressanta diskussioner, mer 
eller mindre givande. 

 
Respondenterna belyser olika situationer där man implicit behandlar ett 

värdegrundstänk. Eleverna ges möjlighet att vara med att tänka, reflektera och resonera 

om värdegrundandefrågor inom olika ämnen. En lärare berättar att skönlitteratur är en 

otroligt berikande källa att arbeta utifrån. Genom litteraturen kan man uppmärksamma 

och skapa dialoger med eleverna om värden, normer och förhållningssätt inom 

samhället både i stort och smått. Respondenterna är överens om att läraren skall vara en 

god förebild och ständigt diskutera värdegrunden både implicit och explicit inom olika 

ämnen.  

 

Vidare påpekar respondenterna att de som vuxna aktivt arbetar för nolltolerans mot alla 

former av mobbning, diskriminering och kränkande behandling. En lärare menar att 

man alltid måste agera om hör en individ tala nedsättande om någon annan och sedan 

följa upp detta på ett sätt som är lämpligt just för den situationen. Ibland kan det räcka 

med ett samtal både med den som blivit utsatt och den som utsatt. I allvarligare fall kan 

man behöva koppla in mobbningsteam, elevhälsoteam, rektor, vårdnadshavare och/eller 

annan personal för att lösa den uppkomna situationen. Ledordet bland lärarna när de 

beskriver sitt arbete för att motverka diskriminering, mobbning och kränkande 

behandling är respekt.  

 
Respondenterna poängterar att det preventiva arbetet är viktigt då man talar om 

diskriminering, kränkning och mobbning. Lärarna menar att de har ett öppet sinne när 

det gäller frågan om att stärka elevens säkerhet i sin könsidentitet eller könsuttryck. Det 

förhållningssätt som alla lärarna har innebär en öppenhet att tala om ämnen som berör 

elevers identitetsskapande. En av lärarna belyser vikten av att ge varje individ möjlighet 

att utveckla en god självkänsla:  
 

Jag har ett öppet förhållningssätt genom att bland annat prata och visa att man kan ha olika 
könsidentitet och uttrycka sitt kön på flera olika sätt och att alla dessa sätt är okej. Jag 
förutsätter inte att en kille är intresserad av en tjej, jag förutsätter inte att en tjej upplever sig 
själv som en tjej. Jag använder mig av ordet hen och henom. 
 

Vid planering och genomförande av lektioner försöker tre av respondenterna att utforma 

exempel som inte alltid utgår från den heterosexuella normen. Inom 

språkundervisningen menar en annan av lärarna att hon utformar texter som frångår 

normen om den traditionella kärnfamiljen med till exempel två mammor eller två 

pappor. En annan av lärarna berättar att hon använder ordet partner och möter 
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fördomar med information och fakta. För att motverka stereotypa könsroller berättar 

lärarna att man behöver arbeta ur ett medvetet genusperspektiv. Eleverna skall 

uppmuntras att välja sina egna normer och värden och uppstår kränkning av något slag 

bemöts det på samma sätt som i övriga ärenden. Man visar en vilja till att uppmuntra 

eleverna att vara den de är, men också att det finns mycket kvar att arbeta med: 

 
Jag tror att vi ofta omedvetet talar olika till pojkar och flickor. Jag tror också att vi tenderar att 
förvänta oss olika prestationer från flickor respektive pojkar. Jag tror t.o.m. att det förekommer 
att reglerna tolkas olika beroende på om det är en flicka eller en pojke som har brutit mot dessa. 
Detta betyder att kontinuerliga diskussioner och samtal om dessa frågor är mycket viktiga i 
personalgruppen (inte bara bland lärarna). 

 

En av lärarna påpekar även att det krävs fortbilning inom genusområdet så länge som 
det finns personal som hävdar att de inte gör skillnad emellan pojkar och flickor - då det 
är det första som tyder på att man inte har insikt och tillräcklig kunskap om genus. En 
medvetenhet gör att man kan arbeta utifrån olika förhållningssätt som främjar varje 
individ i skolan, oavsett kön.  

4.4 Inkludering och elevens delaktighet 

Inledningsvis belyses en av lärarnas tankar ring inkludering: 
 
Jag tror på inkludering i många fall men inte till 100 %. Vissa elever mår inte bra av inkludering, 
de behöver möjlighet att komma ifrån lite möjlighet till enskilda genomgångar och muntligt 
arbete, sådant som är svårt att få till i klassrummet. Elever med koncentrationssvårigheter 
gynnas sällan av helklass. Jag anser att det är omöjligt att möta alla elevers behov med 100 % 
inkludering. 
 
En av sex lärare beskrev att en hundraprocentig inkludering är omöjlig. Resterande 

lärare har svarat att inkludering betyder att man skall hitta en undervisningsform som 

passar alla i gruppen. För en av lärarna betyder inkludering att man möter en människa 

med nyfikenhet, då man resonerar sig fram till kompromisser och tillsammans skapar en 

känsla av tillhörighet. Hur elever med funktionsnedsättningar inkluderas i 

undervisningen beskrivs vara en fråga som man aktualiserar utifrån behov. En annan 

lärarna menar att elevers funktionsnedsättning kan variera stort och då anpassar man 

undervisningen i de situationer som krävs.  De hjälpmedel som lärarna använder sig av 

kan variera på olika sätt beroende av begränsningarnas art. Eleverna kan erbjudas 

hjälpmedel i form av ljudböcker, dator, muntliga prov, enskilda instruktioner, förenklat 

material, tydligare instruktioner, inlästa läromedel, kompensatoriska hjälpmedel, mer 

tid och möjlighet att redovisa muntligt istället för skriftligt. Elever kan också erbjudas 

individuell undervisning utanför klassrummet. Man menar att alla elever kan bidra med 

något, det gäller bara att hitta vägen eftersom att alla elever inte vandrar samma väg.  

 

Inkludering utifrån perspektivet om eleverna får vara med att planera och påverka 

undervisningen, innebär för lärarna att de bland annat kan välja emellan olika 

arbetssättet, examinationsformer och ämnesområden som antingen presenterats av 
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läraren eller valts fritt. Lärarna beskriver att elever har chans och möjlighet att påverka 

innehållet men inom vissa ramar:  

Jag försöker ha en öppen kommunikation, jag vill att elever ska ha möjligheter att påverka sitt 
arbetssätt så att det passar dem. Men till största del är det jag som styr undervisningen, mycket 
pga. av tidspress att hinna med det centrala innehållet i Lgr 11. 

 
Samtliga lärare anger att eleverna får vara med att planera och påverka inom vissa 

ramar. Ibland kan dessa ramar se olika ut beroende av vilket det aktuella ämnet är. En 

av lärarna beskriver att hon utgår från individens enskilda behov och för en diskussion 

kring en gemensam planering om vad som behöver göras inom en viss tidsperiod.  Vid 

frågan om man tar tillvara elevens intressen och erfarenhet i undervisningen råder det 

en enighet bland lärarna att det kan vara svårt beroende av vilket ämne man undervisar 

i. I slöjden är det enklare att utgå från elevens intresse och erfarenhet än vad det är till 

exempel är inom matematiken. De lärare som undervisar inom språk menar att man 

genom olika skrivuppgifter, filmer och diskussioner har ett stort utrymme att ta tillvara 

varje enskild individs egenart. En lärare vägleder sina elever inom ämnesstoffet och 

tipsar hur de kan hitta en angreppsvinkel som tilltalar och stämmer överens med de 

egna intressena. Vidare påpekas också vikten av att vara nyfiken, skapa goda relationer 

och lära känna sina elever för att kunna skapa en mer gynnsam undervisning.  

4.5 Interkulturellt lärande 
De två sista frågorna i enkäten rörde begreppet interkulturell pedagogik och 

interkulturellt lärande.  Respondenternas svar var relativt kortfattade och fåordiga. Alla 

lärare återkopplade till individers kulturella bakgrund och mångfald. En av lärarna 

beskrev att denne inte visste vad interkulturell pedagogik var. En annan respondent 

menade att interkulturell pedagogik betonar vikten av att se olikheter och skillnader för 

att kunna involvera detta i undervisningen. Vidare beskrivs interkulturell pedagogik 

vara: 

Pedagogik som utnyttjar elevers olika bakgrund så att de kan dela med sig av sina erfarenheter.  
 

Lärarna beskriver att de inte har någon koll på hur det interkulturella arbetet ser ut på 

skolan. En av respondenterna påpekar att enskilda lärare kanske arbetar med detta 

synsätt, men att inget övergripande arbete finns. Likväl påpekar flera av respondenterna 

det att man inte har behovet av interkulturell pedagogik då det bara är några enstaka 

elever med annan härkomst en svensk. 

5. Analys 
I detta kapitel redovisas en analys av insamlad data. Analysens kapitel är uppdelade 

efter examensarbetets forskningsfrågor. I enighet med undersökningens syfte har 

analysen skett utifrån ett interkulturellt perspektiv med avstamp i bakgrunden som 

redovisats i kapitel två.  
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5.1  Hur uppfattar lärare sin kompetens, medvetenhet och erfarenhet inom 

interkulturell pedagogik? 

Interkulturell pedagogik och interkulturella förhållningssätt grundas inom begreppen 

kultur och kulturell mångfald (Elmeroth, 2008, Lahdenperä, 2004). Resultatet av 

enkäten åskådliggör att lärarna har en förhållandevis enhetlig uppfattning kring 

begreppen kultur och kulturell mångfald. Kultur förknippas genomgående i enkätsvaren 

med individens ursprung utifrån nationell tillhörighet och etnicitet. Lahdenperä 

gestaltar begreppet kultur genom ett isberg och lärarna resonerar kring begreppet 

utifrån både de synliga och osynliga delarna. Respondenternas resonemang 

överensstämmer med hennes tolkning av kultur, även fast kultur i enkätsvaren 

genomgående förknippas med etnicitet.  

Kulturell mångfald beskrivs innebära att människor med olika etnicitet finns samlade 

inom ett mindre område, till exempel i en skola. Enkätsvaren ger en antydan om att man 

uppfattar att skolan präglas av ett kulturellt underskott. Resultatet avslöjar också att 

man kan uppfatta kultur som en normerande företeelse inom olika grupper och på 

arbetsplatser. Respondenterna åskådliggör resonemang som berör att individer har olika 

bagage med sig och att detta kan användas inom lärandet genom interaktion, vilket är en 

tanke som Illman och Nynäs (2005) bekräftar. Det framgår genom lärarnas resonemang 

att denna interaktion och erfarenhetsutbyte sker då personer med skilda etniciteter möts 

i skolan. Vidare uppfattar respondenterna att skolans homogena sammansättning av 

svenskfödda elever inte kräver att man tillämpar av interkulturella förhållningssätt. Man 

belyser också att skolans homogenitet är orsaken till avsaknaden av kunskap som berör 

kultur och kulturell mångfald. Utifrån Illman och Nynäs (2005) och Lahdenperä 

(2010,2004) kan man förstå att det inte är fel att definiera en del av begreppet kultur så 

som resultatet visar. Man kan också utifrån Illman och Nynäs och Lahdenperäs 

definition av kulturbegreppet, urskilja osäkerhet kring begreppets betydelse i 

enkätsvaren. Resultatet ger en bild av att lärarna till viss del implicit använder ett vidgat 

mångkulturbegrepp (Linnér & Westberg, 2009).  Lärarna beskriver i just denna enkät få 

explicita kunskaper utifrån det vidgade mångkulturbegreppet. Coulby (2006) resonerar 

kring avsaknaden av en breddad teoretisk grund i interkulturell utbildning inom både 

grundskola och högre utbildningar. Respondenterna bekräftar hans resonemang då 

majoriteten av lärarna angett att de inte läst om detta på lärarutbildningen.  

Morsheidi (2012) belyser att en individ aldrig skall tvingas anpassa sig till en majoritet. 

Det framgår i resultatet av enkäten att nya elever på skolan, med annat etniskt ursprung 

än svenskt snabbt anpassar sig till majoriteten. Det återfinns hos respondenterna en 

antydan om en förväntad och förhållandevis snabb assimilation, vilket enligt Morsheidi 

kan leda till ett hämnande av identitetskapandet. Det framgår genom enkäten att man 

inte delar Morsheidis tanke. Lärarna förklarar att det är positivt att snabbt bli en del av 

den homogent svenska elevsammansättningen. Banks (2005) menar att det är viktigt att 

som lärare ha kunskap om hur elever socialiseras in i olika grupper och att denna 
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process kan vara avgörande för elevens identitetsskapande, särskilt om eleven tidigare 

tillhört en etnisk majoritet. Inom den interkulturella kompetensen ingår det att lärare 

behöver ha kunskap om hur kulturer formas och att man i mötet med det som är olika 

antingen kan skapa en positiv miljö som främjar jämställdhet eller en negativ miljö som 

skapar ojämställdhet (Illman och Nynäs, 2005). 

 

Vid analysen av frågorna om det preventiva arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling gestaltas en medveten och enad syn om nolltolerans. Det mest framträdande 

i respondenternas svar rörande värdegrundsarbetet var ordet respekt. Genom att visa 

respekt menar man att elevers självkänsla kan stärkas och att man då till exempel vågar 

uttrycka sina åsikter och sin könsidentitet. I enkätsvaren framkommer det att vissa 

lärare anser värdegrundsarbetet vara en enskild aktivitet man behöver planera för att 

kunna genomföra. Dessa resonemang problematiseras då andra lärare i studien 

efterfrågar ett större helhetsbegrepp om värdegrundsarbetet på skolan. Trots att man till 

viss del har olika synsätt om hur ett värdegrundsarbete skall gå till, genomsyras 

respondenternas reflektioner och erfarenhet av ett positivt förhållningssätt.  

Några av respondenterna som besvarat enkäten fullständigt visar kompetens som 

beskrivs utifrån Stier och Kjellins (2009) definiering av den medvetna läraren. De 

respondenter man kan beskriva som medvetna lärare har besvarat samtliga frågor med 

normkritiska resonemang. Dessa lärare har belyst begreppens komplexitet och därmed 

visat insikt rörande de aspekter som inryms i interkulturell pedagogik. Perry och 

Southwell (2011) påpekar att kunskap om kultur inte betyder att man har interkulturell 

kompetens. Man behöver ha både kunskap, färdighet och de beteenden som främjar 

detta arbete. Författarna kallar detta en kritisk kulturell medvetenhet. I frågorna om 

värdegrunden kan urskilja att de medvetna lärarna reflekterar och belyser centrala delar 

inom den interkulturella pedagogiken. Dessa lärare menar att man dagligen diskuterar 

regler, normer och förhållningssätt utifrån olika perspektiv. De medvetna lärarna belyser 

genomgående i sina resonemang att individer uppfattar världen på olika sätt och att 

interkulturell pedagogik innebär att man utnyttjar elevers bakgrund för att berika 

undervisningen, vilket är aspekter som kan inräknas i en kritisk kulturell medvetenhet 

(Perry & Southwell, 2011).  

 Ovanstående kategorisering grundas i de enkätsvar som inkommit. 

5.2  Hur uppfattar lärare att de tillämpar interkulturella möjligheter för 

elever i undervisningen? 
Inkludering och interkulturella möjligheter förutsätter varandra vilket åskådliggörs 

genom både Lahdenperäs (2004), Banks (2005) och Elmeroths (2008) beskrivning av 

induktiv och deduktiv undervisning. Utifrån resultatet av enkäten kan man urskilja att 

lärarna till stor del använder sig av induktiva undervisningsformer. Den övervägande 

delen av respondenterna påpekar att inkludering innebär att hitta undervisningsformer 
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som passar den enskilde individen. I kontrast till en deduktiv undervisning hade detta 

istället inneburit en helt lärarstyrd undervisning utan utrymme för elever att påverka 

vare sig arbetsgång, ämnesinnehåll eller personliga ställningstaganden i diskussioner 

(Elmeroth, 2008). I enkätsvaren kan man urskilja ett deduktivt förhållningssätt i några 

av lärarnas resonemang där man anger att undervisningen individanpassas när det finns 

tid till det. Man menar att tiden behöver användas till undervisning utifrån 

kursplanernas innehåll. Det överhängande kravet på att uppfylla det centrala innehållet i 

Lgr 11 hämmar således lärarna vid utformning av undervisning utifrån ett 

inkluderingsperspektiv. För en av lärarna betyder inkludering ett möte med individer 

som präglas av nyfikenhet och en interaktion där man tillsammans skapar en känsla av 

tillhörighet. Detta är ett resonemang som bekräftar den positiva aspekten i ett 

kulturmöte, vilket speglar interkulturell kompetens (Illman och Nynäs, 2005). Coulby 

(2006) menar att ett interkulturellt förhållningssätt är möjligt inom alla ämnen och att 

det inte är ett arbete som sker utöver de rådande kursplanerna. Respondenternas svar 

ger en bild av att man kanske inte har denna medvetenhet. Tidigare har det lyfts fram att 

vissa av lärarna går att benämna som medvetna lärare utifrån Stier och Kjellins (2009) 

definitioner. Resultatet ger en antydan om att samtliga lärare i denna undersökning 

använder sig av induktiva förhållningssätt i undervisningen. Det återfinns också 

deduktiva drag inom samtliga lärares svar i enkäten. Det går bland annat att se, utifrån 

tolkningen av kulturbegreppet att det kan finnas drag av den naiva läraren som ser 

främmande kulturer och etniska särdrag som annorlunda och exotiskt.  

 

Både Morsheidi (2012) och Coulby (2006) påpekar att skolan skall vara en neutral zon 

fri från normativa förhållningssätt. Resultatet i detta examensarbete visar att det finns 

normbrytande förhållningssätt inom undervisningen. Resultatet avslöjar också att 

lärarna har normativa tänkesätt om till exempel hur elever förväntas socialiseras in i den 

rådande normen som råder på skolan. En av lärarna påpekar att hon försöker utforma 

textexempel som inte alltid utgår från en heterosexuell norm och att ordet partner 

används istället för någon annan mer normerande benämning. Arbetet rörande genus är 

ett område som lärarna anser vara viktigt och relevant att utveckla. Bland annat anger 

en respondent att det är viktigt att uppmuntra elever att välja sina egna normer och att 

de skall våga vara vem de vill. Dessa resonemang har också Banks (2005) lyft fram då 

han menar att det är lärarens uppdrag att utvidga elevers referensramar. Enligt Banks 

leder detta utvidgande att man kan förstå olika normer, fördomar och antaganden. 

Lärarnas beskriver att man behöver möta fördomar med fakta. Respondenternas syn på 

sin egen undervisning visar att de har interkulturella kompetenser och att de arbetar 

utifrån kriterierna inom interkulturell pedagogik. Däremot går det inte att tolka till hur 

stor del man tillämpar sina resonemang i verkligheten. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik redovisas en diskussion med återanknytning i examensarbetets 

syfte, forskningsfrågor, analys, resultat och bakgrund. Diskussionen belyser även de två 

vetenskapliga artiklar som varit relevanta för studien. I kapitlets underrubriker 

redovisas metoddiskussion, ämnets pedagogiska relevans och nya forskningsfrågor.   

Enkäten kan inte ge en entydig bild huruvida man har kunskaper kring detta område 

eller inte. Studien baseras på de svar som lärarna lämnat vid ett tillfälle via en enkät. 

Kunskaper, erfarenheter och förhållningssätt är svåra att undersöka. Syftet med detta 

examensarbete har varit att genom en kvalitativ intervjuundersökning reda ut vad lärare 

på en högstadieskola i Mellansverige har för kunskap, erfarenhet och medvetenhet om 

interkulturell pedagogik. Genom att besvara en webbaserad enkät med öppna frågor har 

syftet således varit att undersöka vilken kunskap verksamma lärare har om interkulturell 

pedagogik och hur den kan gestaltas i undervisningen. I inledningen av denna uppsats 

redovisades ett citat (s.3) hämtat från Skolinspektionen (2012). Citatet visar en 

sammanfattning av brister man funnit inom skolan så som en stor avsaknad av 

inkludering och anpassning utifrån elevers skilda behov och förutsättningar. Man 

fastslår att elevinflytande saknas inom den nationella skolverksamheten och att det finns 

stora brister inom det preventiva arbetet mot kränkande behandling.   

Det skulle relativt enkelt gå att svara på examensarbetets två forskningsfrågor genom att 

säga att lärarna i just denna studie inte uppfattar sig behöva arbeta med en interkulturell 

pedagogik på grund av skolans etniskt homogena sammansättning av elever. Denna 

generella slutsats går inte att göra då enkätsvaren inte kan ge en rättvis bild om hur det 

ser ut i verkligheten. Banks (2005) och Coulby (2006)  menar att interkulturell 

pedagogik är relevant inom alla skolor och ämnen. Analysen visar att lärare har 

interkulturella kompetenser, främst utifrån ett värdegrundsperspektiv. Det framkommer 

att lärare ger elever interkulturella möjligheter i undervisningen på olika sätt och att 

man strävar efter ett normkritiskt arbete. De lärare som tillfrågats att besvara enkäten i 

detta examensarbete skriver att de är medvetna om att de saknar kunskap om 

interkulturell pedagogik. De definitioner lärarna gjort av kultur och mångkultur ger en 

fingervisning om att det kan stämma. Denna kunskapsbrist kan vara orsaken till att man 

inte anser sig vara i behov av en interkulturell pedagogik.   

Precis som nämnts i inledningen i detta examensarbete och utifrån Lahdenperäs (2010, 

2004) definition av månkultur, kan förstå att kultur är ett mångfacetterat begrepp som 

inte enbart betyder etniska olikheter eller likheter. Kultur förknippas genomgående i 

respondenternas svar med individens ursprung utifrån etnicitet, vilket enbart är en liten 

del av begreppet. Det har i tidigare forskning beskrivits att kunskap om kulturbegreppet 

inte förutsätter interkulturell kompetens (Perry och Southwell, 2011). I denna studie har 

det påvisats att man omedvetet erbjuder en pedagogik som till viss del är interkulturell. 

Det går med all säkerhet att fastslå att skolan, liksom samhället präglas av en kulturell 
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mångfald i form av individer med olika kön, sociala klasser, livsåskådningar, sexuella 

läggningar, könsidentiteter, funktionsnedsättningar, psykiska sjukdomar och 

ålder(Lahdenperä, 2012, Banks, 2005). Vilket också innebär att den undersökta skolan 

inte har en homogen sammansättning av elever ur ett interkulturellt perspektiv. Utifrån 

Illman och Nynäs (2005) resonemang om vikten av reflektion går det att utifrån de 

enkätsvaren som insamlats, dra slutsatsen att lärarna behöver utveckla sin reflekterande 

förmåga om kultur och dess komplexitet.   

De resonemang som lärarna för om frågor som berör värdegrunden och inkludering har 

interkulturella drag. Resultatet åskådliggör att lärare applicerar olika förhållningssätt i 

skolmiljön och undervisningen för att motverka ojämställdhet, rasism, diskriminering 

och fördom. Detta arbete är en central del inom interkulturell pedagogik (Lahdenperä, 

2010, 2004). En aspekt som utmärker sig i lärarnas resonemang är då elever med annan 

etnisk tillhörighet än svensk börjar på skolan. Man ger bilden av att det finns en 

förväntning av en snabb anpassning till den svenska normen som råder på skolan för att 

undvika konflikter och utanförskap. Morsheidi (2012) påpekade att detta kan vara ett 

hämnande för individens identitetsskapande och att det kan innebära kränkning av 

individen. Tillhör man som en elev en minoritet på en skola som inte har ett 

genomarbetat interkulturellt synsätt missgynnas dessa elever då de förväntas passa in i 

den rådande normen.  

Det framkommer att ramarna för verksamheten ses som ett hinder för arbetet med 

inkludering och värdegrundsfrågor. Tidsbrist uppges vara den avgörande faktorn då det 

är ämnenas centrala innehåll som behöver vara i fokus. Dessa resonemang skulle kunna 

vara en av orsakerna till Skolinspektionens (2012) resultat som påvisat en avsaknad av 

elevinflytande i undervisningen. Genom att angripa skolämnen utifrån elevers intresse 

och ge möglighet till interaktion emellan varandra och med människor utanför 

skolmiljön finns goda möjligheter att skapa ett gott lärandeklimat. Den induktiva 

undervisningen är en förutsättning för detta arbete (Elmeroth, 2008). När lärare anser 

att man inte hinner med att arbeta med värdegrundsfrågor tolkar jag utifrån 

styrdokumenten (Skolverket, 2011) att man förbisett en viktig del av sitt uppdrag.  

Skolans styrdokument och kursplaner omfattas av värdegrunden. Vilket innebär att 

oavsett i vilket ämne man undervisar i kan man angripa detta område ur olika 

synvinklar. Varje ämne har sin historia, texter, exempel och interaktionsmöjligheter. 

Detta gör att man på olika sätt kan arbeta interkulturellt i klassrummet – utifrån 

rådande styrdokument (Coulby, 2006). Om skolan har en enhetlig bild om mångkultur 

kan man fokusera på att motverka diskriminering och ojämställdhet, vilket Lahdenperä 

(2010) har påvisat genom sin definition av begreppen mångkultur och kulturell 

mångfald utifrån diskrimineringslagen.  

Coulby (2006) beskrev i sin studie att det saknas både kunskap och medvetenhet om det 

interkulturella förhållningssättet i skolan. Han menar att det ställs stora krav på lärares 
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kompetens och medvetenhet om både sitt eget ämne och det interkulturella 

förhållningssättet och dess komplexa innehåll. Utifrån Coulbys resultat i sin 

undersökning kan man även i detta examensarbete tolka det kan saknas viss kunskap 

och teoretisk förankring om interkulturell pedagogik. Majoriteten av de lärare som 

deltagit i denna studie visar i sina enkätsvar svaga explicita kunskaper inom området 

interkulturell pedagogik. Däremot visar lärarna förhållningssätt där man implicit 

behandlar interkulturella delar inom till exempel samhällsorienterande ämnen, 

svenskämnet och inom värdegrundsarbetet. Respondenternas resonemang om 

värdegrundsarbetet som en genomsyrande verksamhet påvisar att man har goda 

förutsättningar att utveckla en medveten interkulturell pedagogik. Man kan ha en del att 

arbeta med då svaren avslöjat en uppfattning om att vissa lärare ser arbetet med 

värdegrunden som en isolerad aktivitet. 

Genom att ta del av Banks (2005) fem dimensioner skulle man kunna bredda den 

interkulturella kompetensen bland lärarna. Det krävs då att skolans lärare och 

skolledare aktivt följer utvecklingen inom den pedagogiska forskningen. Genom aktuell 

forskning kan man utvecklas tillsammans och inte fastna i gamla tänkesätt. Resultatet i 

detta examensarbete åskådliggör att det finns en önskan om mer kommunikation 

emellan lärare i frågor som berör både interkulturella förhållningssätt som genus och 

värdegrunden. Nyckelpersonen för att lärarna skall kunna utveckla en god lärandemiljö 

som bygger på genomtänkta pedagogiska teorier är skolledaren (Lahdenperä, 2004).  

Denne måste ge förutsättningar i form av tid och möjlighet för lärarna att både få 

vidareutbildning och tid för gemensamma samtal. Skolledaren i sin tur är beroende av 

den ekonomiska situationen, vilken kan vara svår att påverka då det saknas resurser 

inom skolan i hela landet.  

Både Perry och Southwell (2011) och Banks(2005) menar att den interkulturella 

undervisningen är en process, vilket visar att respondenterna som innefattas denna 

undersökning har utvecklingsmöjligheter i området. Det räcker inte att tre eller fyra 

lärare har förhållningssätt utifrån ett interkulturellt perspektiv, detta är en dynamisk 

kognitiv process som måste genomsyra hela skolans tänkesätt (Perry och Southwell, 

2011, Banks, 2005).  

De slutsatser som går att göra i detta examensarbete är att det återfinns både positiva 

och negativa aspekter om lärares kompetens inom begrepp som kultur, kulturell 

mångfald, värdegrund och interkulturalitet. Lärarna är medvetna om att de inte har 

kunskap, eller saknar djupare kunskaper om interkulturell pedagogik, samtidigt som 

man också anser kunskap inom detta område inte är aktuellt i dagsläget. Interkulturella 

möjligheter för elever i undervisningen tillämpas, men det finns stor potential att 

utveckla dem ytterligare. För att kunna utvecklas och bedriva en normkritisk 

undervisning behöver skolan ett enat synsätt om kultur och mångkultur. Den viktigaste 

slutsatsen inom detta arbete är således avsaknaden av kunskap om begreppet kulturs 
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komplexa innehåll. Genom att utveckla denna kunskap och till exempel tillämpa 

Lahdenperäs (2010,2004) definition av mångkultur utifrån diskrimineringsgrunderna, 

kan man stärka sitt värdegrundsarbete genom interkulturellt perspektiv. Ytterligare en 

slutsats som går att göra utifrån enkätsvaren är att man kan behöva förstå att 

interkulturell pedagogik passar på alla skolor.  

6.1 Metoddiskussion 

Precis så som Perry och Southwell (2011) belyser i sin artikel har jag blivit medveten om 

att det kan finnas många olika sätt att undersöka interkulturell kompetens. Detta var ett 

sätt. Om en annan metod använts på samma lärare kanske utfallet blivit annorlunda. 

Enkätfrågorna utformades från bakgrundsdelen till viss del innan den var färdigställd, 

vilket påverkat vissa av frågornas relevans för arbetet. Antalet frågor i enkäten kunde i 

efterhand reducerats och i vissa fall även omformulerats för att till större del kunna 

undersöka attityder och förhållningssätt. Antalet frågor kan ha varit orsaken till det stora 

bortfallet. Vissa av frågornas karaktär kan anses vara snäva och kunskapsinriktade. Jag 

gjorde bedömningen att det var nödvändigt att formulera frågorna på det viset. 

Interkulturell pedagogik bygger på en rad begrepp och det var mitt syfte att undersöka 

vad lärare på en utvald högstadieskola har för kunskap, erfarenhet och medvetenhet om 

interkulturell pedagogik.  

Studiens resultat baseras på lärarnas svar utifrån enkäten. Vid en intervju hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut då följdfrågor kunnat ställas. Vid val av metod vägde 

jag för och nackdelar mot varandra. Tidsbrist är ett återkommande problem inom 

skolan, därför valde jag att underlätta för lärarna genom att utforma en webbaserad 

enkät. Fördelen med denna typ av enkät var att respondenten själv kunde välja tidpunkt 

för deltagandet. Den kvalitativa intervjun erbjuder ett personligt möte och chans till 

samtal, vilket inte min metod gjorde. I och med antalet lärare jag valde att undersöka 

och den tid som fanns tillgänglig hade arbetet blivit allt för omfattande vid till exempel 

transkribering av intervjusvar. Bortfallet hade kunnat vara lika stort oavsett vilket 

metodval jag valt.   

Jag anser att denna metod har varit lämplig i denna form av examensarbete då insamlad 

data kunnat sammanfattas, analyserats och diskuterats. För att säkerställa 

undersökningens tillförlitlighet hade ett större antal lärare behövt vara delaktiga i 

studien, därför är den inte generaliserbar. Däremot är varje lärare, på varje skola en 

viktig del i skapandet av en skola för alla. Detta gör att denna studies resultat kan 

avspegla vad några lärare i Sverige har för uppfattningar och kunskap kring 

interkulturell pedagogik.  

6.2 Nya forskningsfrågor 
Möjlighet till fortsatt forskning inom ämnet är obegränsat då omvärlden ständigt 

utvecklas. De vore intressant att undersöka hur skolledare tar till vara ny vetenskaplig 
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kunskap som förmedlas och hur man belyser detta inom lärarlaget. En fråga skulle 

således kunna vara: hur arbetar skolledare i ett interkulturellt perspektiv?  

 

Om jag fick genomföra detta arbete igen skulle jag utvidga bakgrundsdelen för att kunna 

belysa orientalismen och perspektivet ”vi och de”. Förhållandet emellan ett vi och ett de 

intresserar mig och genom tidigare kunskap vet jag att det är utifrån detta förhållande 

fördomar och diskriminering tar sin början. Det skulle således vara intressant att 

undersöka hur man belyser dessa frågor på en skola som tillämpar en medveten 

interkulturell pedagogik. Hur främjar man elevens identitetsskapande och hur upplever 

eleven att skolan bemöter olikhet och likhet? Coulby (2006) resonerar om avsaknaden 

av en breddad teoretisk grund inom den interkulturella utbildningen, även på 

högskolenivå. Detta gör att jag blir nyfiken på hur man inom lärarprogram på olika orter 

belyser detta ämne.  Hur ser lärarutbildningen ut om man studerar denna utifrån ett 

interkulturellt perspektiv? Lärarutbildningens syfte är att skola blivande lärare och ge 

dem både yrkesteori och verklighetsförankring, vilket innebär att ett interkulturellt 

förhållningssätt borde genomsyra utbildningen.  

 

6.3 Pedagogisk relevans 

Jag anser att den interkulturella diskursen är av stor pedagogisk relevans att studera. 

Genom detta arbete kan lärare ta del av en liten studie inom området och själva kanske 

uppmärksamma och utreda sitt eget förhållande rörande interkulturella frågor. Främst 

kan kunskap om kulturbegreppet vara till stor nytta då det idag har ett komplext 

innehåll som bör uppmärksammas och vidfästas hos alla lärare inom skolan. Samhället 

är under ständig utveckling och lärare skall skapa en skola för alla. Därför är det av stor 

pedagogisk relevans att hitta undervisningsmetoder som skapar förutsättningar att 

bemöta samhällsutveckling och varje enskild individ. 

 

Interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som erbjuder möjlighet att skapa en 

inkluderande undervisning som utgår från individen. Genom att tillämpa interkulturella 

förhållningssätt inom skolan skapar man lärandemiljöer som främjar 

kunskapsutveckling och ger elever goda förutsättningar att tillsammans utvecklas genom 

samhällets grundläggande värden. 

7 Avslutning 
Skolinspektionen (2012) har i sin kvalitetsgranskning påvisat brister inom en fjärdedel 

av landets skolor. För att motverka dessa brister kan det behövas mer kunskap och nya 

pedagogiska metoder att arbeta utifrån. Jag valde att undersöka en skola utifrån ett 

interkulturellt perspektiv då jag anser att den interkulturella pedagogiken är ett 

tänkesätt som bör prägla varje skola och alla lärare inom alla ämnen.  
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En skola för alla i en värld för alla är skolans ledord. Det har påpekats i examensarbetet 

att det aldrig helt går att stoppa diskriminering, rasism och kränkning. Det man däremot 

kan göra är att uppmärksamma och erbjuda den kunskap som krävs för att skapa ett mer 

accepterande samhälle där alla är lika mycket värda, oavsett kulturell tillhörighet. Jag 

skulle vilja avsluta detta examensarbete genom att upprepa ett citat av Banks:  

[…] The world´s greatest problems do not result from people being unable to read 
and write. They result from people in the world – from different cultures, races, 
religions, and nations – being unable to get along and work together to solve the 
world´s problem, such as global warming, the HIV/AIDS epidemic, poverty, 
racism, sexism, terrorism, international conflict and war […] (Banks, 2005, s.5). 
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Bilagor 

Bilaga 1: Diskrimineringsgrunder 

 
Diskrimineringsgrunderna 
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Kön 
Om du har blivit diskriminerad av skäl som har samband med kön kan du anmäla detta. 
Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har 
ändrat sin könstillhörighet. 
 
Könsidentitet eller könsuttryck 
I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med 
könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en 
könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från 
könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. 
Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet 
eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara 
transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menar 
Diskrimineringsombudsmannen en persons identitet eller uttryck i form av kläder, 
kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. 
 
Etnisk tillhörighet 
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska 
tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, 
personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska 
tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar 
sin eller sina etniska tillhörigheter. 
 
Religion eller annan trosuppfattning 
Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot 
diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. 
 
Funktionsnedsättning 
I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är 
förbjuden. Med det menas enligtlagen varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på 
skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas 
uppstå. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppet 
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något 
som en person är. Diskrimineringsombudsmannen anser att ett funktionshinder snarare 
är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med 
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funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika 
situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med 
mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot 
diskriminering. Du är alltså även skyddad av lagen även om du har en mindre 
omfattande funktionsnedsättning. 
 
Sexuell läggning 
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har 
samband med sexuell läggning. 
 
Ålder 
Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Alla människor, 

oavsett ålder, kan anmäla diskriminering som har samband med ålder. 
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Bilaga 2: Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Sara Öster och studerar inom lärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. När jag 

studerat färdigt kommer jag att undervisa i ämnena svenska och hem- och konsumentkunskap. 

Jag läser nu min sista termin och skall därför skriva ett avslutande examensarbete inom ämnet 

pedagogik. För att kunna genomföra detta examensarbete behöver jag en verklighetsförankring. 

Då jag har min verksamhetsförlagda utbildning på Er skola har jag av både bekvämlighets- och 

tidsskäl valt att göra denna förfrågan till hos Er. Min önskan är att så många av lärarna på skolan 

genomför den webbaserade enkäten som bifogas längst ned i dokumentet. Det tar ungefär 20 

minuter att besvara enkäten och deltagandet bör ske senast onsdag den 6 november år 2013.  

Deltagandet i undersökningen är frivillig och självklart anonym.  Jag tar stor hänsyn till de 

forskningsetiska principerna vilka innebär att insamlat material behandlas respektfullt. Den 

information som framkommer genom enkäterna behandlas konfidentiellt och svaren är helt 

anonyma, ingen information kan härledas till en specifik person. Materialet används endast i 

denna forskning och därefter raderas insamlad data.   

Min studie har en anknytning till lärares olika arbets- och förhållningssätt som främst rör 

bemötandet av elever utifrån värdegrunden och det mångkulturella samhället. Min förhoppning 

är att denna studie både kan vara berikande både för Er, andra verksamma lärare och för mig 

som blivande lärare.  Vid frågor, kontakta gärna mig!  

Vänliga Hälsningar 

Sara Öster 

Länk till undersökningen: XXXX 

 
Kontaktuppgifter: 
 
Sara Öster,  
Mobilnummer: XXXX 
E-post: XXXX 
 
Handledare vid Mälardalens Högskola,  
Marja-Terttu Tryggvason 
E-post: XXXX  
 

mailto:marja-terttu.tryggvason@mdh.se


37 
 

Bilaga 3: Enkät 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vilka/Vilket ämne är du behörig att undervisa i? 
3. Vilka/Vilket ämne undervisar du i? 
4. Hur länge har du arbetat som lärare på din nuvarande arbetsplats? 
 
5. Uppskatta hur många elever på din nuvarande arbetsplats får undervisning i ämnena 
svenska som andraspråk och/eller modersmål? 
6. Hur arrangeras undervisningen i svenska som andraspråk samt modersmål? 
 
7. Hur skulle du definiera begreppet kultur? 
8. Hur skulle du definiera begreppet kulturell mångfald? 
9. Beskriv hur den kulturella mångfalden ser ut på din skola? 
10. Vilken kompetens behöver lärare som arbetar på en skola med kulturell mångfald? 
11. Hur upplever du att skolan arbetar med värdegrunden? 
12. Hur arbetar du med värdegrunden i undervisningen? 
13. Hur arbetar du för att stärka elevers säkerhet i sin könsidentitet eller könsuttryck? 
14. Genus är ett mycket omdebatterad ämne inom många olika områden. Hur tänker du 
kring genus i skolan? 
 
15. Vad är etnisk tillhörighet för dig? 
16. Hur inkluderas elever med funktionsnedsättningar i undervisningen? 
17. Känner du till de sex olika diskrimineringsgrunderna? (En fråga med förutbestämda 
alternativ där man kunde välja ja, nej eller delvis)  
18. Hur arbetar du för att motverka diskriminering och kränkande behandling? 
19. Hur bemöter du elever som känner sig diskriminerade? 
 
20. Vad är pedagogik för dig? 
21. I vilken omfattning får eleverna vara med att planera och påverka undervisningen? 
22. Hur tänker du kring begreppet inkludering? 
23. På vilket sätt lyfter du in elevers intressen och skilda erfarenheter i undervisningen? 
24. Hur skulle du definiera begreppet interkulturell pedagogik? 
25. Har du någon gång under din lärarutbildning eller verksamma tid som lärare mött 
begreppet interkulturell pedagogik? 
26. Beskriv din skolas behov av att arbeta ur ett interkulturellt perspektiv? 


