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Sammanfattning 
Sverige är ett mångkulturellt land vilket medför att skolorna blir mer och mer mångkulturella. 
Syftet med undersökningen är att studera hur lärare arbetar i de mångkulturella skolorna. 
Vilket förhållningssätt har lärare till elever med invandrarbakgrund? Vilka 
svårigheter/möjligheter stöter lärare på? Hur fungerar kontakten med hemmet/föräldrarna? 
Krävs det att lärare har ett annorlunda arbetssätt i den mångkulturella skolan? Det är några 
frågor som studien ger svar på. 
 
Litteraturgenomgången visar tydligt att lärares förhållningssätt till elever och åsikter är av stor 
betydelse för elevernas utveckling. Är lärare negativa till eleverna med invandrarbakgrund 
kommer den inte att kunna genomföra en rättvis undervisning utifrån varje enskild elevs 
behov. 
 
Studien har genomförts genom intervjuer med fyra lärare på en mångkulturell skola. De har 
olika bakgrund, men alla har arbetat på skolan under en längre tid. De har beskrivit hur arbetet 
på skolan ser ut och vilka hinder och möjligheter som lärare kan stöta på.  
 
Resultatet av studien visar att de intervjuade ser mycket positivt på att arbeta i den 
mångkulturella skolan. Arbetet är berikande och läraren lär sig någonting nytt varje dag. Det 
gäller att samtala mycket och visa eleverna att alla är lika mycket värda oavsett varifrån de 
kommer. Den största svårigheten är oftast samarbetet med föräldrarna. I många fall förstår 
inte föräldrarna det svenska språket, eller den svenska skolans uppbyggnad och regler. Detta 
kan medföra att det uppstår konflikter mellan hemmet och skolan. 
 
En slutsats i undersökningen är att den viktigaste förutsättningen för att arbeta i en 
mångkulturell skola är att läraren är klar över sitt eget förhållningssätt till elever med annan 
bakgrund än den svenska. Det är viktigt att se eleverna med invandrarbakgrund som en del av 
samhället och även vara insatt och ha förståelse för deras kultur och tro. I övrigt behövs inte 
några särskilda förkunskaper för att arbeta i den mångkulturella skolan, dock är lärarens 
förhållningssätt till alla elever är viktigt och med tiden växer läraren in i arbetet. 
 
Nyckelord: grundskola, interkulturell undervisning, kulturell mångfald, kulturmöten, 
mångkultur, mångkulturell undervisning, 
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Inledning  
 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket medför att det i dagens skola finns en 
mängd elever med olika språkliga, etniska, sociala och religiösa bakgrunder. Skolans 
styrdokument framhåller att alla människor oavsett religion, etnicitet, social och politisk 
hållning har likvärdiga rättigheter och skyldigheter till utbildning. Att arbeta som lärare med 
dessa barn och ungdomar kräver en bred kompetens, vi måste kanske förändra tankesätt och 
tillvägagångssätt för att kunna möta den nya verkligheten. I vår studie undersöker vi hur 
lärare arbetar i en mångkulturell skola där elever med olika etniciteter möts.  
 
Elever med invandrarbakgrund är inte en homogen grupp. De bär på sina egna ryggsäckar 
med sina personliga erfarenheter. Alla elevers förkunskaper och ryggsäckar bör få ta plats i 
klassrummet. Det är viktigt att ta vara på alla elevers egenheter så de utvecklas.  
 
Vi vill i denna studie undersöka hur läraren kan förhålla sig till eleverna i mångkulturella 
klasser. Det är viktigt att tänka på att invandrareleverna inte bara ska anpassa sig i det svenska 
samhället. Det svenska samhället och svenskarna ska också lära sig leva i en mångkulturell 
miljö. Annars uppstår konflikter och segregering1.  
 
Vi upplever att det finns en brist på kunskap om hur lärare arbetar i en mångkulturell skola 
och har därför valt att skriva ett examensarbete kring detta. Vårt fokus är hur läraren kan ta 
tillvara alla elevers olika erfarenheter och hur klassrummet kan anpassas efter elever från 
olika kulturer och etniciteter.  

 

Syfte  
 
Syftet är att undersöka hur lärare arbetar i en mångkulturell skola och hur de utformar en 
undervisning som gynnar alla elever oavsett etnisk bakgrund.  

Frågeställningar 

• Hur ser lärarens arbete ut på en mångkulturell skola alt. i en mångkulturell klass för att 
tillgodose alla elever? 

• Hur påverkas lärarrollen av den mångkulturella verkligheten i skolan? 
• Hur kan läraren ta tillvara fördelarna i mångfalden? 
• Vilka svårigheter/hinder kan uppstå i undervisningen? 
• Hur kan undervisningen utformas på den mångkulturella skolan? 
 

 
 

                                                 
1 Segregering innebär att folkgrupper hålls skilda från varandra. (Bonniers svenska ordbok, 2007) 
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Begrepp 
Nedan beskriver vi begrepp som används i vår studie.  
 

Kultur 
Kultur är ett stort och svårfångat begrepp. Vi instämmer med Ljungberg (2005) att kultur är 
seder, traditioner och värderingar som går i generationer. Kultur är någonting människor har 
gemensamt, ett levnadssätt som möjliggör förståelse mellan människor. Elmeroth (1997) tar 
upp problemen som kan uppstå i ”kulturkrockar”. Elever med invandrarbakgrund får ofta lära 
sig nya sätt att tänka och handla genom mötet med en annan kultur. Den svenska kulturen har 
andra värden som präglar samhället, vilket kan leda till att elever med invandrarbakgrund och 
deras föräldrar ibland blir tvungna att avstå sina traditioner och värderingar.  
 

Mångkultur 
Med mångkultur menar vi att flera kulturer är representerade på t.ex. en skola, alltså ett 
speciellt område. Mångkultur är ett uttryck som har skiftande innehåll och värdeladdning. 
Genom att ha läst om begreppet i litteraturen kan vi sammanfatta det som ett samhälle med 
många etniska bakgrunder och att invånare har tolerans inför kulturella skillnader. Begreppet 
mångkultur används ofta för att beskriva samhällen där många olika kulturer möts, 
exempelvis på grund av immigration. 
 

Elever med invandrarbakgrund 
Fredriksson och Wahlström (1997) menar att invandrarbegreppet är svårt att definiera, likaså 
att bestämma vem som är svensk och när en person kan kallas svensk. Är en person svensk 
om den bott i Sverige i fem år eller talar flytande svenska? I vår studie använder vi oss av 
begreppen elever med invandrarbakgrund och invandrarelever. Med dessa avser vi elever som 
har invandrat själva eller har föräldrar som invandrat. Elmeroth (1997) beskriver första och 
andra generationens invandrare. De barn som själva har invandrat och med föräldrar från ett 
annat land benämns förstagenerationens invandrare. Barn till föräldrar som invandrat kallas 
andragenerationens invandrare. 
 

Mångkulturell och Interkulturell undervisning 
Spowe (2003) påstår att syftet med mångkulturell undervisning är att öka insikten, respekten 
och toleransen mot det som avviker från det normala, som exempelvis de med en annan etnisk 
tillhörighet än den svenska. Det som skiljer mångkulturell undervisning från Interkulturell 
undervisning åt är att genom mångkulturell undervisning accepteras och respekteras de elever 
som har en annan etnisk bakgrund, läraren är medveten om att det finns elever med en annan 
kulturell bakgrund i klassrummet. Genom att undervisa interkulturellt tar läraren tillvara på de 
erfarenheter och kunskaper dessa elever har och använder sig av det i 
undervisningen. ”Interkulturell undervisning är ännu inte ett krav på något som måste tas upp 
i skolan, utan ett förhållningssätt till en verklighet som redan existerar” (Fredriksson & 
Wahlström, 1997, s.277).  
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Andersson och Refinetti (2001) har i sin tur en väl utvecklad metafor för den interkulturella 
undervisningen; 

Om man har en skål med sallad och i den skålen konstaterar att det finns grönsaker kan 
man likna detta vid begreppet mångkulturell. I en mångkulturell skola konstaterar man 
att man har elever med olika kulturbakgrund utan att för den skull utnyttja detta. Om 
man blandar salladen, så att de olika grönsakerna tillför varandra något, kan man likna 
detta vid begreppet interkulturell. Om man på en mångkulturell skola tar tillvara 
elevernas erfarenheter, bejakar deras kulturbakgrund, kan man tala om interkulturell 
undervisning. (Andersson & Refinetti, 2001, s.17) 

 

En skola för alla 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla 
elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som 
tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika 
bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det 
moderna samhället och att delta i förändringen av detta samhälle. (SOU 2003:35 s.21) 

 

Bakgrund 
 
Vi har använt de nyckelord som introduceras i sammanfattningen för att söka litteratur i 
Högskolans databaser. Nedan presenteras vår bakgrund. 
 

Lpo 94 
Skolans styrdokument, Lpo94, framhåller att alla människor oavsett religion, etnicitet, social 
och politisk hållning har likvärdiga rättigheter och skyldigheter när det gäller utbildning. 
Vidare ska ingen i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning eller funktionshinder eller annan kränkande behandling. Den 
främlingsfientlighet och intolerans som kan uppkomma måste bedömas med kunskap, öppna 
diskussioner och effektiva åtgärder. Det är skolans uppgift att förmedla och förankra den 
värdegrund till eleverna som vårt samhällsliv vilar på. 
 

Den integrerade skolan 
I SOU 1996:143 står det skrivet att den svenska skolan ska vara en skola för alla och att 
skolorna länge har försökt att nå upp till detta. Skolan ska inte enbart vara en skola som är 
likvärdig för alla, utan i en skola för alla ska alla elever oavsett bakgrund, kön och 
erfarenheter undervisas tillsammans. Enligt skollagen (1985:1100) ska alla barn ha samma 
rätt till likvärdig utbildning, oavsett kön, sociala förhållanden och kulturell bakgrund. 
Skollagen menar vidare att hänsyn ska tas till elever som är i behov av särskilt stöd. 
 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig formas lika för alla” (Lpo94, s.4). 
Citatet ur Lpo94 kan sammanlänkas med Hultinger och Wallentins (1996) resonemang om att 
alla elever inte ska behandlas lika. Behandlas alla elever som svenska elever och hänsyn inte 
tas till olika etniciteter i klassen gör läraren ett stort misstag, eftersom det varken är 
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demokratiskt eller jämställt. ”Vi kan inte låtsas att alla är lika. Det är inte sant. Vi är lika 
mycket värda, men vi är olika” (Sjöwall, 1994, s.19). 
 
Skolans uppgifter är enligt Fredriksson och Wahlström (1997) att motverka eventuell rasism, 
främlingsfientlighet och fördomsfullhet. De talar vidare om chansen att ge alla elever en god 
utbildning, oavsett deras kulturella, språkliga och sociala bakgrund. Författarna betonar att det 
inte bara är skolans ansvar att arbeta med detta utan hela samhället. Dock faller ett stort 
ansvar på skolan som institution. ”Samhällsutvecklingen kräver av alla människor en ökad 
förmåga att leva med kulturell mångfald. Skolan har ett särskilt ansvar för att stärka denna 
förmåga” (SOU 1996:143, s.7).  
 

Invandrarelevernas möte med skolan 
Fredriksson och Wahlström (1997) talar om invandring med en positiv klang, men också att 
det är en stor utmaning. Invandringen har fört med sig en mängd nya kunskaper till Sverige, 
och genom den skapas möjligheter till möten mellan olika kulturer. Det finns också en negativ 
syn på kulturmöten eftersom det finns människor som inte tror att vår svenska kultur klarar av 
att möta andra kulturer. Enligt SOU 1996:143 skapar myter hinder för att se saker ur olika 
perspektiv, ens egna fördomar gör det svårt att lära av andra. Svenskar har myter kring 
invandrarna och invandrarna har myter om svenskar, det är skolans uppgift att upplösa dessa 
myter. Vidare menar Fredriksson och Wahlström (1997) att kulturmöten är något positivt för 
samhället, men kan ibland innebära problem. Skapas inte ett multikulturellt klimat finns 
risken att samhället kommer präglas av etniska och sociala konflikter. Integreras2 inte 
invandrarna på ett bra sätt i skolan och samhället är chansen stor att dessa blir till andra 
klassens medborgare. Enligt Bunar (2001) står skolans integrationsroll för att ideligen 
utveckla verksamheten så alla elever behandlas lika och ges lika möjligheter.  I 
Salamancadeklarationen (1996) står skrivet att integrerade skolor är det bästa sättet att 
bekämpa diskriminering, och skapa ett samhälle där alla är välkomna. Även Carlbeck 
kommittén (SOU 2003:35) menar att en integrerad skolgång är det bästa och nyttigaste sättet 
att skapa en gemenskap samt att motverka diskriminerande attityder. 
 
Det är viktigt att elever med invandrarbakgrund får sin kultur, sitt språk och sina erfarenheter 
uppmärksammade menar Andersson och Refinetti (2001).  

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. 
(Lpo94, s.4) 

Andersson och Refinetti (2001) talar vidare om att genom förstärkning av elevernas 
självkänsla ökar deras chanser att förbättras i skolan. Lärarens förväntningar på eleverna är 
avgörande för deras studieframgångar, är förväntningarna på eleverna låga presterar de 
därefter. Fredriksson och Wahlström (1997) tar upp att rapporten ”Teaching and Learning 
Towards the Learning Society” 1995, behandlar lärarens roll. Det är viktigt för läraren att 
förbereda eleverna för framtiden och det utförs genom att förmedla medkänsla och vidsynthet. 
I dagens mångkulturella samhälle menar författarna att detta är extra viktigt. 
 

                                                 
2 Integrering i motsats till segregering innebär att grupper med olika individer, kulturer sätts samman till en 
grupp.  
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Mötet mellan lärare och föräldrar till barn med inv andrarbakgrund 
För föräldrar till invandrarelever kan mötet med den svenska skolan vara omvälvande menar 
Hultinger och Wallentin (1996). Invandrarelevernas föräldrar har ofta en annan syn på skolan 
än vad de svenska lärarna har. Föräldrarna kan ha svårt att förstå varför lärarna arbetar 
kreativt och varför eleverna uppmanas tänka själva, eftersom deras skolvärld präglades av en 
mer auktoritär miljö. Enligt Fredriksson och Wahlström (1997) jämför föräldrar ofta sina 
barns skolgång med den skola de själva gick i. Risken är att föräldrarna inte känner igen sig i 
den svenska skolan, denna risk är naturligtvis större när föräldrarna jämför med en skola i ett 
annat land. Författarna menar att den svenska skolan inte är lika auktoritär och kräver samma 
disciplin som övriga länders skola. Hultinger och Wallentin (1996) uppmanar därför lärare 
som arbetar med invandrarbarn att tillgodose deras föräldrars önskemål. Vill de att barnen ska 
ha flera läxor vore det fel att som lärare neka dem. Bunar (2001) har i sin avhandling 
intervjuat en verksamhetschef som pekar på följande;  

En svårighet är samarbete med föräldrarna, dels beroende på språket och dels på 
kulturella skillnader. Många av föräldrarna är dåligt insatta i skolarbete, har dåligt 
självförtroende och stora sociala problem som arbetslöshet och utanförskap. (Bunar, 
2001, s.131) 

 

Det mångkulturella samhället och skolan 
Den mångkulturella framväxten ställer nya förväntningar på samhället. Enligt Fredriksson & 
Wahlström (1997) är dessa två; 

1) att skapa ett tolerant multikulturellt klimat som motverkar ökade sociala och 
etniska konflikter i samhället, samt 

2) att skapa förutsättningar för en förnuftig integrering som motverkar att invandrarna 
blir till en andra klassens medborgare. (Fredriksson & Wahlström, 1997, s.272) 

 
”Samtidigt som samhället finns i skolan, så skapar skolan samhället” (Andersson & Refinetti, 
2001, s.5), författarna belyser att skolan och samhället påverkar varandra i hög grad. Även 
Hultinger och Wallentin (1996) intygar självklarheten i att skolan är en del av samhället. 
Elemeroth (1997) tar i sin avhandling också upp skolans betydelse; 

Skolan lägger grunden för den nya generationens samhälle. De invandrarpolitiska 
målen blir härigenom också en fråga för skolan. Målen kan nås endast om elever med 
invandrarbakgrund får en med övriga elever likvärdig utbildning i grundskolan. 
(Elmeroth, 1997, s.23) 

Vidare skriver Andersson och Refinetti (2001) att eftersom samhället är mångkulturellt krävs 
en utvidgad förståelse för andra kulturer. Lärare är en av de yrkesgrupper som ska förfoga 
över den förståelsen och kunskapen. ”Lärarnas roll är att förbereda barn och ungdomar för ett 
liv i ett mångkulturellt samhälle. Det kan de göra både genom sitt förhållningssätt gentemot 
elever och genom sin undervisning” (Andersson & Refinetti, 2001, s.5). För att skapa ett 
fungerande och förstående mångkulturellt samhälle krävs det enligt Spowe (2003) ett 
tillåtande klimat, där alla religioner, etniciteter och kulturer respekteras.  

I ett gott mångkulturellt samhälle borde alla inse och respektera skillnader exempelvis 
vad gäller ras, etnicitet, genus, kultur, klass, språk, sexuell inriktning, religion, 
begåvning och samtidigt erkänna likheter, beröringspunkter och gemensamma 
intressen över dessa sociala kategorier. (Spowe, 2003, s.19) 
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Det kan finnas spänningar mellan olika kulturer menar Fredriksson och Wahlström (1997). 
Skulle dessa olika konflikter eller spänningar inte finnas skulle samtalet om den 
interkulturella undervisningen inte behövas. Kulturmöten kan få olika konsekvenser beroende 
på hur väl förberedd läraren är för dem. De talar vidare om att skolan har en viktig uppgift att 
lära elever att vara kamrater i det mångkulturella samhället och ta tillvara på de positiva för 
att uppnå en interkulturell undervisning. Därefter faller författarna in på lärarens roll i detta, 
att situationen i skolan kräver att läraren har kunskaper om olika kulturer för att kunna 
undervisa. I och med den ökade invandringen menar Sjöwall (1994) att det är viktigt att all 
personal som arbetar inom skola och förskola följer med på vad som händer runt om i världen. 
Dessa krig och förtryck av minoriteter påverkar även oss genom att flyktingar kommer till 
Sverige från olika delar av världen. Genom att följa nyhetsrapporteringar kan personalen sätta 
sig in i vad som händer och få förståelse för vad deras elever varit med om.  
Hedencrona och Kós-Dienes (2003) intygar att lärare måste ha goda kunskaper kring 
ovanstående för att kunna förstå och vara en god förebild i kulturmöten. 
 
Det är skolan och förskolan som tillsammans med föräldrarna fostrar barnen anser Sjöwall 
(1994). Hur barnen kommer in i samhället avgörs genom bemötandet de får i skolan och i 
hemmet. Hur lärare och föräldrar ser på deras kultur och vilken hjälp de får i skolan med 
språkutveckling etc. Barn som lever i två olika kulturer, med två olika språk behöver få känna 
att båda deras kulturer och båda deras språk är värdefulla, inte bara för dem utan även för 
andra. Författaren anser också att för att ett mångkulturellt arbete ska fungera måste det finnas 
vuxna runtomkring som bär på samma kultur som barnen. Enligt Kroksmark (1999) kan det 
vara bra att låta representanter från olika kulturer komma till skolan och berätta om sig själva 
och sin religion. Detta kan vara ett bra sätt att öka den kulturella förståelsen hos barnen. 
Sjöwall (1994) i sin tur betonar att det på skolor ofta finns personal, praktikanter, assistenter 
etc. med invandrarbakgrund som pratar flera språk. Deras språkliga kompetens och erfarenhet 
av andra kulturer kan hjälpa läraren i dens dagliga arbete. Detta kan ha stor betydelse både för 
personalen, läraren och eleverna. Andersson och Refinetti (2001) förstärker detta resonemang 
eftersom det i deras fallstudie har framkommit att lärarna med invandrarbakgrund anser att de 
lättare kan arbeta på en mångkulturell skola än de svenska lärarna. De intervjuade menar att 
de bär på en ovärderlig förförståelse för elever och föräldrar med invandrarbakgrund.  
 

Lärarens roll i den mångkulturella skolan 
Läraren ses enligt Spowe (2003) som en länk mellan vision och verklighet. Alla elevers 
kulturella bakgrund bör tas på allvar och inte ses som en motgång. Läraren bör vara länken 
mellan samhället, familjen och den mångkulturella skolan. Dock menar Fredriksson och 
Wahlström (1997) att kraven inte bara kan ställas på lärare. Lärare bör inte göras till en 
syndabock när kraven som ställs på det mångkulturella samhället inte kan uppnås. Det är 
många delar som ska bidra till en fungerande mångkulturell skola, några av dessa är 
fortbildning av lärare, en förbättrad lärarutbildning (där mer kunskap om hur arbetet i en 
mångkulturell skola går till), mer forskning kring interkulturell undervisning etc.  
 
För att lärare ska kunna arbeta interkulturellt i klassrummet krävs det, enligt Spowe (2003), 
att lärarna är medvetna om sin personliga ståndpunkt i värderingsfrågor, dvs. hur de förhåller 
sig till det mångkulturella, rasism, olika kulturer och diskriminering. Saknar läraren 
medvetenhet om detta blir den mångkulturella undervisningen resultatlös. I SOU 1996:143 
framkommer att lärares kunskaper om skillnader i synen på världen omkring är relevant och 
nödvändigt för att eleverna själva ska förstå dessa skillnader. Även Sjöwall (1994) intygar att 
det egna förhållningssättet gentemot elever är viktigt. De egna attityderna är viktiga och det 
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gäller att läraren använder sig av en bra metod när lektionerna läggs upp för att 
undervisningen ska bli givande. Det kan bli katastrofalt om läraren tänkt sig att titta på 
skillnader mellan olika kulturer om läraren själv har negativa åsikter om andra kulturer än den 
egna. Ska lärare komma någonstans i undervisningen är det viktigt att tillåta öppna 
diskussioner om både positiva och negativa erfarenheter, åsikter och upplevelser i 
klassrummet. Detta medför att både lärare och elever utvecklas. 
 
Fredriksson och Wahlström (1997) sammanfattar ovanstående och pekar på att om läraren 
föregår med gott exempel i mötet med olika kulturer, och visar hur viktigt det är att respektera 
andra kulturer oavsett lärarens egna principer och åsikter är detta av stor betydelse för att 
uppnå ett interkulturellt klimat i klassrummet. ”Flexibilitet är en nödvändighet i den 
mångkulturella skolan. Den lärare som eftersträvar det statiska får problem, när 
förutsättningarna för arbetet nästan dagligen förändras” (Hultinger & Wallentin, 1996, s.15). 
 
Det är viktigt som lärare att vara öppen för olika kulturer i skolan påtalar Hedencrona och 
Kós-Dienes (2003). Mer ingående menar författarna att lärare kan träna upp en känslighet 
inför de kommunikationssituationer som kan uppkomma. Lärare bör vara uppmärksam på hur 
olika elever uttrycker sig, tolkar och förstår beroende på vilken bakgrund de har. Risken för 
missförstånd kan vara stor i kommunikationen mellan lärare och elev eller elever emellan. 
När cirka fyrtio elever med olika kulturer möts i klassrummet kan det enligt Hultinger och 
Wallentin (1996) uppstå en mängd olika konflikter. Dessa konflikter ger läraren och eleven 
många chanser att samtala och bygga relationer. Dessa samtal ger läraren ovärderliga redskap 
att handskas med liknande konflikter i framtiden. Även Fredriksson och Wahlström (1997) 
påtalar lärarens viktiga roll i dessa konflikter. Författarna talar om läraren som en medlare 
mellan läraren och eleven, elever emellan men även mellan läraren och föräldrar.  

När det gäller möten mellan lärare och elever, måste man som lärare hela tiden 
behandla eleverna på samma sätt som man behandlar sina kolleger. Att inte göra detta 
ursäktas inte med att en elev har ett dåligt uppförande. Man får inte sluta bete sig vuxet 
– ingenting blir bättre av att en lärare uppför sig illa. (Hultinger & Wallentin, 1996, 
s.52)                 

Vidare går Hultinger och Wallentin (1996) in på hur viktigt det är att varje elev blir 
uppmärksammad. Alla möten är viktiga, allt från de korta i korridoren till längre samtal 
mellan lärare och elev. Det är i dessa samtal och uppmärksamheten som elevens självbild 
stärks. Författarna behandlar även att det är viktigt hur en lärare bemöter elever med 
invandrarbakgrund. De tar upp olika förhållningssätt, att det är viktigt som lärare att förhålla 
sig vuxet i olika situationer och inte låta känslorna ta över. Vidare menar de att läraren inte 
bör vara som en förälder till barnet, och inte heller lägga sig i hur föräldrarna uppfostrar sina 
barn.  
 
Det är viktigt att poängtera det svenska i skolan menar Sjöwall (1994) och Andersson och 
Refinetti (2001). Att visa på vad som är svenskt och de svenska traditionerna. Sjöwall (1994) 
skriver om olika kulturer, där skillnaderna träder fram i beteendet hos människor från olika 
länder. Författaren menar vidare att lärare måste vara medvetna om vad de olika kulturerna 
innebär samt ha goda kunskaper om vad den svenska kulturen innebär. För att få elever att 
förstå skillnader och likheter måste undervisningen präglas av att visa på flera kulturer. Dock 
poängterar Sjöwall (1994) att det är viktigt att ha förståelse för de andras kulturer och inte 
ifrågasätta invandrarna kring det som de anser är viktigt. Det kan leda till att eleverna känner 
sig mindre värda och tror att läraren ser ner på dem. ”En relevant mångkulturell undervisning 
innebär att vi, lärare och elever, synliggör det vi är för, inte bara det som vi är emot” (Spowe, 
2003, s.20).  



 

 8 

 
Inga barn är rasister utan skapar sin uppfattning av omgivningens åsikter och handlande anser 
Sjöwall (1994). Genom att i skolan arbeta med positiva speglingar på olika etniciteter 
förebyggs det att eleverna utvecklar en negativ syn mot andra etniska grupper. Andersson och 
Refinetti (2001) tar upp betydelsen av att arbeta på detta sätt. Genom att skapa 
ett ”mikrosamhälle” i skolans klassrum kan alla elevers olika kulturer och språk synas och 
uppmärksammas. Författarna menar att detta arbetssätt kan skapa större förståelse och 
inlevelse i olika kulturers levnadssätt. Det är lärarens uppgift att detta klimat uppnås. ”Kan vi 
lära oss att ta tillvara de kulturella tillgångarna vi har på hemmaplan så ger vi många fler barn 
möjlighet att vidga sina vyer” (Sjöwall 1994, s.134).  
 
Läraren kan enligt Sjöwall (1994) arbeta på många olika sätt med mångkulturellt arbete för att 
skapa trygghet i skolan och i klassrummet. Att sätta upp tygstycken på väggarna från Afrika, 
Chile, Pakistan eller något annat land, eller en affisch med en annan kulturs konst gör att det 
skapas en miljö som visar att läraren är öppen för att se olika kulturer. Ett annat sätt att visa 
att barnen och deras kultur accepteras är att skriva kom-ihåg-lappar med ord och uttryck på 
olika språk, samt att personalen lär sig vardagliga ord som hej, hejdå, hur mår du? m.m. Dessa 
ord underlättar inte bara mellan elev – lärare utan är också ett sätt att visa föräldrarna att deras 
kultur finns med i skolan. Ett sätt att underlätta kommunikationen och att visa att lärarna 
anstränger sig i kontakten med föräldrarna kan till exempel vara att sätta upp meddelanden på 
anslagstavla eller dyl. på föräldrarnas hemspråk. 
 

Vidareutbildning kring Interkulturell undervisning 
Den interkulturella synen ska medföra större förståelse för den egna, och andra kulturer, enligt 
Andersson och Refinetti (2001). Skolan ska arbeta på ett sätt som är gränsöverskridande och 
ska medföra bättre relationer mellan elever och lärare i skolan. Lärarna behöver kompetens 
för att arbeta med det interkulturella perspektivet och Andersson och Refinetti (2001) tar upp 
några exempel på detta. Det första är tid - tid att reflektera över sitt arbete. Ett annat är fler 
lärare med invandrarbakgrund på skolan. De menar att dessa inte finns i så stor utsträckning 
som behövs. Ett annat exempel är vidareutbildning av lärare, som breddar deras kunskap om 
olika kulturer och länder. Detta intygar även Fredriksson och Wahlström (1997) är viktigt 
eftersom antalet elever med invandrarbakgrund i skolorna inte minskar.  
 
Spowe (2003) visar att de flesta lärare ser det mångkulturella samhället som en resurs, men att 
den samtidigt är både svår och konfliktfylld. De flesta känner att de saknar utbildning både 
didaktiskt och metodiskt för att arbeta i dessa miljöer. Även Fredriksson och Wahlström 
(1997) betonar att lärare och lärarstuderande bör få ökade kunskaper om interkulturella frågor 
för att kunna arbeta med kulturfrågor och kulturkrockar i undervisningen. Enligt Spowe (2003) 
har lärare rätt till utbildning för att kunna bemöta det mångkulturella samhället. Lärare runt 
om på skolorna instämmer att lärarutbildningen borde ge blivande lärare kunskaper kring 
detta för att möta alla elever. ”De professionella lärarna önskar fortbildning på området” 
(Spowe, 2003, s.8). 
 

Hur lärare kan ta vara på mångfalden 
Det är viktigt att analysera ämnen och olika arbetssätt för att kunna arbeta interkulturellt i 
skolan menar Fredriksson och Wahlström (1997). De anser att det är viktigt att läraren i sin 
undervisning både visar på likheter och olikheter mellan religioner. Detta hjälper både elever 
och lärare att förstå vad som förenar olika kulturer. Men samtidigt är det viktigt att även se 
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olikheterna. Detta kan undvika misstolkningar som annars kan uppstå mellan olika kulturer. 
Författarna menar att ett vanligt fel lärare gör är att antingen visa på likheterna eller 
skillnaderna. ”Centralt för det positiva kulturmötet är att kunna se både likheter och olikheter” 
(Fredriksson & Wahlström, 1997, s.97). Fredriksson och Wahlström (1997), Hultinger och 
Wallentin (1996), Sjöwall (1994) och SOU 1996:143 listar en rad intressanta förslag på hur 
lärare kan ta vara på mångfalden i skolan och använda sig av den i sitt arbete och den dagliga 
undervisningen. Det är enkla sätt som kan anpassas och utvecklas utifrån elevernas ålder. 

Bilder och böcker 

Eleverna kan enligt Sjöwall (1994) ta med sig bilder till skolan på sådant som de tycker om. 
Det kan t.ex. vara en bild på en släktings hus, ett vykort från hemlandet, en bild från en 
släktings bröllop eller vänner på utflykt. Sjöwall (1994) menar att har barnen fått se bilder på 
hur klasskamraternas vänner och släktingar har det i deras miljö så får de en annan förståelse 
för dessa elever. Förståelsen för varför de klär sig som de gör, eller varför de äter det de gör 
blir lättare när de ser att det är så i deras kultur och vardag. Elever med invandrarbakgrund 
kanske tar med sig en bild på en moské eller någon annan berömd byggnad, och svenska 
elever kanske tar med sig en bild på en röd stuga, en midsommarstång eller från 
skidsemestern i fjällen. Läraren kan också använda sig av bilder med människor på för att visa 
eleverna att det finns olika hårfärger, hudfärger, klädstilar, kroppsformer m.m.  
 
Fredriksson och Wahlström (1997) anser att språket är viktigt. En god idé är att låta eleverna 
läsa sagor och berättelser från andra länder som är översatta på svenska. Detta kan göras både 
som högläsning av läraren eller genom en egen bänkbok. Böcker och berättelser ger eleverna 
möjligheter att vidga sina vyer. Genom att i undervisningen använda sig av en skönlitterär 
bok, där handlingen utspelar sig i ett annat land, skapar sig eleven en djupare förståelse än om 
de skulle läsa faktaböcker.  

Rollspel och drama 

Genom att använda sig av rollspel får eleverna enligt Sjöwall (1994) se och uppleva det 
mångkulturella. Författaren menar att om föräldrar och lärare tillfrågas och känner till syftet 
med rollspelet bidrar de säkerligen med kläder och föremål från sitt hemland för att eleverna 
ska kunna genomföra ett rollspel. Det kan vara så att eleverna får klä ut sig i kinesiska 
skjortor, indiska saris, arabiska eller pakistanska klänningar och sedan ge sig ut på resor till 
olika länder för att upptäcka deras kulturer. I ”länderna” kan de möta på sånger, musik, dans 
eller mat som förknippas med den kulturen.  
 
Ytterligare ett sätt Sjöwall (1994) tar upp är att ha små utställningar med saker eleverna tar 
med sig från hemmet. Saker de har fått i present eller köpt när de varit på semester så som 
dalahäst, turkisk kaffekopp eller kanske en kinesisk skål. 

Teman 

Genom att arbeta tematisk med t.ex. släkt och familj, bostäder, inredning, mat, kläder, helger 
och traditioner osv. menar Sjöwall (1994) att eleverna kommer att se de kulturella 
skillnaderna tydligt och naturligt. Tittar de på husen så ser de att husen i andra länder inte ser 
likadana ut som här i Sverige, de får också en insyn i hur andra firar sina helger och 
traditioner, vilken sorts mat de äter hemma och samtidigt får de även se likheter. Sjöwall 
(1994) anser att detta är givande för alla i gruppen samt att föräldrarnas kunskaper blir 
användbara.  
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Barnvisor och barnsånger är enligt Sjöwall (1994) andra saker en lärare kan be föräldrarna om 
hjälp med. Vissa visor finns på flera olika språk och det kan vara roligt för alla elever att få 
sjunga sånger på ett annat språk. Föräldrarna kanske har inspelade kassettband eller liknande 
med sånger från deras hemland och deras kultur som läraren kan få.  

Traditioner och högtider 

Det är viktigt enligt både Sjöwall (1994) och Fredriksson och Wahlström (1997) att läraren 
uppmärksammar och visar att de känner till andra högtider och traditioner förutom den 
svenska. I Sverige är lucia, jul, nyår, påsk och midsommar traditioner som betyder mycket. 
Men barn som kommer från en annan kultur eller lever efter en annan religion har andra 
traditioner under året som är av betydelse för dem. Det är viktigt att som lärare även visa på 
dessa. Sjöwall (1994) och Fredriksson och Wahlström (1997) tar upp exempel på hur läraren 
kan uppmärksamma olika traditioner och högtider. När det kinesiska nyåret infaller kan 
läraren ge barnen clementiner och varsin liten lyckopåse samt att klassrummet dekoreras med 
röda saker. Iraniernas nyår kan firas med ett nyårsbord s.k. Skådebord, där det, med hjälp av 
föräldrar, dukas upp sju saker som börjar på S på persiska, eller så kan eleverna få se en film 
eller bilder av firandet. Ramadan, som är viktig för muslimerna, är en annan tradition som bör 
uppmärksammas.  
 
Hultinger och Wallentin (1996) visar på att invandrareleverna i sin tur tycker det är intressant 
att höra om de svenska traditionerna. Det svenska julfirandet kan för dem verka konstigt och 
främmande. När vi talar om våra olika kulturer menar författarna att vi lär oss någonting, både 
om oss själva men även om varandra. Både lärare och elever får bredare kunskap om olika 
kulturer och deras traditioner och högtider. Vill någon elev inte exponera sin kultur och tro 
inför hela klassen ska läraren inte tvinga dem menar Fredriksson och Wahlström (1997). 
Valfriheten är viktig betonar Sjöwall (1994), för elever med invandrarbakgrund eller annan 
religion är det viktigt att det finns alternativ vid t.ex. julpyssel eftersom många inte firar jul. 
Ett alternativ enligt författaren kan vara att göra egna personliga almanackor kring jul, 
eftersom vi har ett nytt år framför oss. ”I ett mångkulturellt arbete kan inte alla göra allting på 
samma sätt och på samma gång” (Sjöwall, 1994, s.67).  
 
Vidare anser Fredriksson och Wahlström (1997) att vi självklart ska uppmärksamma den 
svenska nationaldagen, men finns det andra länder representerade i klassrummet gör läraren 
ett misstag om de inte tar reda på när de firar sina nationaldagar, så att även dessa kan 
uppmärksammas.  

Språket och skriften 

Barn från andra kulturer är enligt Sjöwall (1994) barn med andra språk och både Sjöwall 
(1994) och Fredriksson och Wahlström (1997) menar att läraren kan uppmärksamma dessa 
språk utan att det ska behöva vara svårt. Det kan sitta lappar i klassrummet som det står 
välkommen på de olika språken samt att alla elever får lära sig hälsningsfraser, säga tack, 
namn på veckodagarna, rim och ramsor, dikter osv. De kan även få lära sig att skriva sitt 
namn på andra språk, och de elever som talar olika språk kan få använda sig av båda dessa. 
Genom att låta eleverna använda sig av båda sina språk anser Sjöwall (1994) att det blir 
tydligt för föräldrar och elever att läraren intresserar sig för och accepterar barnens bakgrund. 
Dock finns det skolor som förbjuder eleverna att använda modersmålet i skolan. Detta anser 
Sjöwall (1994) är långt ifrån mångkulturellt arbete. Språkförbud medför förtryck av både det 
kulturella och språkliga vilket kan göra att invandrarelever skäms för sitt modersmål. 



 

 11 

Läroböcker i undervisningen 

SOU 1996:143 framhåller att medias bild på religioner ofta genomsyrar läroböcker. De olika 
religionerna beskrivs ofta snävt och ur ett svenskt perspektiv. De framstår ofta som 
främmande, svårförståeliga och enformiga. Istället för att förebygga fördomar kan de spä på 
elevernas föreställningar kring andra religioner. Hultinger och Wallentin (1996) menar att 
böcker inte behöver vara den enda källan till kunskap. Det viktiga för elevers utveckling är att 
undersöka verkligheten utifrån sina behov och intressen. Som lärare kan detta underlättas 
genom att låta eleverna lämna klassrummet och göra sina upptäckter ute i samhället eller 
genom att ta in samhället i klassrummet.
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Metod 
 
 
Nedan beskrivs vår arbetsprocess, dvs. vilken metod vi använt samt hur vårt urval sett ut. 
Bearbetningen av data, och behandlingen av den beskrivs samt de etiska aspekterna. 
 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av intervjuer. Detta metodval tror vi ger mer uttömmande svar än 
enkäter genom att vi kan styra situationen bättre vid själva intervjutillfället. Vi valde att 
genomföra intervjuer med fyra lärare. 
 
Vår tanke var att vi skulle vara två personer som intervjuar en person. Fördelarna med detta är 
enligt Stukát (2005) att två personer ger fler infallsvinklar på situationen, och på det viset tror 
vi oss få ut mer av intervjun. Nackdelarna enligt författaren kan vara att den intervjuade 
upplever sig vara i underläge. Detta bör vi som intervjuar vara försiktiga med. Någonting vi 
har diskuterat är att det är viktigt att vara en som intervjuar och att den andra personen 
observerar eller skriver. Det kan vara svårt annars att veta vem som ska prata. Dock utfördes 
tre av intervjuerna endast av en person, detta pga. förhinder. Under det första intervjutillfället 
var vi två personer medan de andra tre intervjuerna utfördes av en person. 
 
Våra frågor (se bilaga 1) utformades efter litteraturen vi läst inom tidigare forskning på 
området. Vi provade frågorna på en försöksperson vilket resulterade i en del bortfall av frågor. 
En del visade sig irrelevanta för vår studie och några innehöll begrepp som var svåra att förstå 
för läraren.  
 

Val av undersökningsgrupp 
Vi avsåg att utföra intervjuer på tre olika mångkulturella skolor med tanke på att vårt 
examensarbete inriktar sig på hur lärare arbetar på mångkulturella skolor. Vi tog kontakt med 
ansvariga rektorer inom området genom e-post (bilaga 2). I mejlet framgick att det insamlade 
datamaterialet skulle avrapporteras som examensarbete. Vi skrev att vi avsåg kontakta dem 
inom en vecka. När vi sedan ringde dem inom den tiden var det resultatlöst, ingen svarade. Vi 
provade att ringa några dagar under en veckas tid men fortfarande resultatlöst. Vi mejlade 
rektorerna igen och bad dem kontakta oss istället, även detta utan resultat. En rektor fick vi 
kontakt med, denna hade lärare som gärna ville blir intervjuade. Vi provade att ringa de andra 
rektorerna igen några gånger men utan resultat. Tiden började bli begränsad så vi valde att 
fokusera på den skola som visade intresse.  
 
De intervjuade är fyra lärare utbildade inom år 1-7 med erfarenhet av arbete i mångkulturella 
skolor och klasser. Vi hade även bokat ett tillfälle för intervju med rektorn på skolan, men när 
vi kom till utsatt tid var det ingen rektor där, så intervjun blev inte genomförd.  

Genomförande av datainsamling 
Vi valde att inte genomföra två eller fler intervjuer under samma dag eftersom det är lätt att då 
blanda ihop svaren. Dessutom är det lätt att tappa koncentration efter den första. Därför spred 
vi ut intervjuerna under olika dagar. Vi valde att inte låta de intervjuade få ta del av frågorna 
innan då vi ansåg svaren bli mer planerade och genomtänkta. Vi eftersträvade mer spontana 
svar. 



 

 13 

 
Det är viktigt som Eriksson och Wiedersheim (2001) belyser i ett kapitel att ställa konkreta 
frågor. Det handlar om att ställa ”berättarfrågor” eller ”ledande” frågor. Vi använde oss 
av ”berättandefrågor” t ex. Hur är det att arbeta på en mångkulturell skola? Hur påverkas 
lärarrollen av den mångkulturella verkligheten i skolan? På det sättet blir svaren mer 
berättande. Används mer ”ledande” frågor som t.ex. ”Anser du att eleverna har för lite läxor?” 
är det lätt att den som intervjuas ger ett kort svar som kanske inte är så beskrivande. Vidare 
talar författarna om att de frågor intervjuaren ställer ska vara meningsfulla för de intervjuade, 
de ska ha relevans. Detta anser vi är avgörande för en bra intervju. Det är viktigt som 
intervjuare att vara väl påläst och ställa frågorna på ”rätt” sätt, genom berättandefrågor.  
 
Vi lät de intervjuade välja en plats för intervjun, så att de skulle känna sig tryggare och 
säkrare. Detta resulterade i att intervjun utfördes i ett närliggande, ostört rum i anknytning till 
personalrummet. En av de intervjuade påtalade för omgivningen att vi inte ville bli störda, de 
andra gjorde inte detta. Men det var inget som störde någon av intervjuerna och påverkade 
resultatet. 
 
Intervjuerna registrerades med bandspelare eftersom det är lättare som intervjuare att vara 
delaktig och inte upptagen med att skriva ner allt som sägs. Det är lätt att mycket glöms bort 
om inte bandspelare används. Ska allt antecknas under hela intervjun är det svårt att vara 
delaktig och ställa givande följdfrågor. Väljer intervjuaren att varken anteckna eller spela in 
intervjun och istället efteråt skriva ner allt som sagts tror vi på ett stort bortfall.  
 

Redogörelse för analysmetod 
Efter intervjutillfället bearbetade en av oss intervjuerna. Detta gjordes ganska omgående när 
intervjuerna fanns i färskt minne. Vi valde att relativt ordagrant skriva ut intervjun, för att 
sedan ”sålla bort” sådant som kändes mindre viktigt.  
 
Vi funderade en del kring hur resultatet kunde presenteras. Stukát (2005) skriver om hur 
intervjusvaren bäst kan redovisas, genom att beskrivningen av intervjusvaren, tolkningen och 
analysen går in i varandra. Författaren påpekar att detta kräver en förnuftig och resonerande 
formulering. Att försöka tänka sig en läsare framför sig när funderingar över hur resultaten av 
intervjun ska framföras är god idé. Vi har valt några rubriker och under dessa redogör vi för 
lärarnas svar. 
 

Etiska överväganden 
Vi har informerat de intervjuade enligt Vetenskapsrådets informationskrav. Det innefattar att 
deltagandet är frivilligt, vad undersökningens syfte är och tillvägagångssätt. Vi har även 
informerat om hur resultatet kommer att framställas. Även information kring 
konfidentialitetskravet har givits. Allt intervjupersonerna delgett oss behandlar vi 
konfidentiellt, vilket menas att ingen utomstående kommer ta del av det insamlade materialet 
och ingen ska kunna identifieras utifrån svaren. Även information om nyttjandekravet gavs. 
Den intervjuade bör känna till att det insamlade materialet endast ska användas för 
forskningsändamål. I alla våra intervjuer har deltagarna samtyckt enligt samtyckeskravet. 
Genom det samtycker de intervjuade till intervjun. De är alltså medvetna om de etiska kraven 
och godkänner dessa. 
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Studiens tillförlitlighet 
Det är möjligt att vårt resultat skulle ha sett annorlunda ut om studien genomförts på tre olika 
skolor som från början var vår tanke. Dessa skolor kanske uppmärksammar mångfald på olika 
sätt och det hade varit intressant att belysa den skillnaden.  
 
På grund av att några skolor valde att inte delta drog detta ut på tiden och vi fick då begränsa 
våra intervjuer till endast fyra stycken i stället för sex, som var tanken. Hade vi genomfört sex 
intervjuer hade det gett oss en större bredd. De intervjuade anser vi har svarat ärligt genom att 
de delgivit oss att de önskar kunna arbeta ännu mer interkulturellt i skolan. De har talat om 
sina brister och då inte förskönat resultatet. 
 
Vi hade tänkt vara två personer som intervjuade under alla fyra intervjuer, men pga. förhinder 
intervjuade en av oss under tre av fyra tillfällen. Det kan möjligtvis ha påverkat resultatet, 
men eftersom vi använde bandspelare har ingen information vi fått gått förlorad. Dock kan två 
personers tolkning, respons och delaktighet ge en annan syn på en intervjusituation.  
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Resultat 
 
 
Resultatet av intervjuerna presenteras med hjälp av några centrala rubriker där lärarnas svar 
har förts samman. Detta gjordes för att kunna sammanfatta flera svar under en rubrik och för 
att ge texten mer struktur. Rubrikerna utformades efter våra forskningsfrågor. Direkta citat 
från intervjuerna visas med kursiv text. De intervjuade lärarna har här försetts med fingerade 
namn.  
 

De intervjuade  
Flora är utbildad 1-7 lärare. Hon har arbetat som lärare sedan 1998, dvs. nio år. Alla dessa år 
har hon varit lärare i den mångkulturella skolan.  
 
Nadja är i grunden lågstadielärare men nu vidareutbildad 1-7 lärare. Hon har arbetat som 
lärare i 18 år och har senaste nio åren arbetat i den mångkulturella skolan. 
 
Alma är utbildad 1-7 lärare. Hon har arbetat som lärare sedan 1994 (13 år), och inom den 
mångkulturella skolan i 12 år. 
 
Kajsa är utbildad 1-7 lärare. Hon har arbetat som lärare i nio år, varav en termin på en annan 
skola.  
 

De intervjuades syn på arbetet i en mångkulturell skola 
Att arbeta i en mångkulturell skola är jätteintressant och jätteroligt enligt både Flora och 
Nadja. Det är ett varierande arbete där läraren utvecklas hela tiden eftersom det ständigt dyker 
upp nya situationer menar Flora. Man känner att man behövs (Flora). Alma förklarar det så 
här; 

Jag tycker att det är i första hand berikande, lärorikt, man får jobba med sina 
egna fördomar jättemycket och man får lära sig hemskt mycket om andra 
kulturer. Dessutom, det blir ett mer naturligt sätt att prata om det här med 
främlingsfientlighet. (Alma) 

Kajsa tycker det är roligt att arbeta på en mångkulturell skola. Hon känner att hon har 
utvecklats och lärt sig mycket. Även Nadja tycker att det är roligt, speciellt att få möta alla 
barns olika behov. Ett av dessa behov är att läraren pratar mycket med dem. De behöver 
många ord och många samtal, speciellt om de kommer till Sverige efter sex års ålder. Språket 
är grunden och basen för utveckling i detta land. Även Alma tycker att språket är viktigt, de är 
tvungna att arbeta mycket med språkstärkande arbetssätt jämfört med en annan skola.  
 

Lärarens förhållningssätt till eleverna i en mångkulturell skola 
Flora och Nadja talar om hur viktigt det är att visa eleverna respekt. 

 Jag visar eleverna all respekt som jag förväntar mig av dem, vi är alla lika 
mycket värda, jag är inget förmer än de andra. Vi ska behandla varandra lika. 
(Flora) 
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Dock förtydligar hon att det är viktigt att inte bli för mycket kompis med eleverna. Det ska 
vara en vuxen – barn relation och det ska finnas en ömsesidig respekt. Flora anser att lärare 
inte ska behandla eller tilltala barn respektlöst bara för att de är barn. Vidare menar hon att det 
inte ska finnas någon rädsla i en mångkulturell skola. Eleverna ska våga säga vad de tycker, 
både bra och dåliga saker. Ingen ska behöva vara rädd, eleverna ska våga säga fel och våga 
prata med varandra. Även Nadja talar kring ovanstående och menar att det är viktigt att 
inte ”köra över” barnen, speciellt de små barnen som kanske har svårt att uttrycka sig. 
Respektfull försöker jag vara (Nadja). 
 
Alma anser att de som arbetar i en mångkulturell skola måste arbeta mycket med sina egna 
fördomar. Hennes ambition är att ha lika positiva förväntningar på alla barn, oavsett deras 
förutsättningar. Hon tycker att förhållningssättet gentemot föräldrar är viktigt eftersom de 
kulturella skillnaderna ofta blir tydliga i mötet mellan lärare och förälder. Föräldrar till barn 
med invandrarbakgrund har ett annat sätt att se på läraren än de ”vanliga, traditionella” 
svenska föräldrarna. 
 
Nadja tycker det är intressant att arbeta i en mångkulturell skola. Hon anser att läraren 
behöver vara mer ödmjuk eftersom människan och individen kommer i fokus. Det ska man 
givetvis vara i alla skolor men jag tror att det blir mer påtagligt här, vi måste (Nadja). Många 
elever kommer direkt till skolan och kanske inte kan ett ord svenska. Läraren måste då vara 
förstående och ödmjuk och belysa andra egenskaper hos eleven. 
 
Det gäller att vara tydlig i sina instruktioner och vara uppmärksam på att alla elever har 
förstått, säger Kajsa. Men hon tror inte att hennes förhållningssätt mot elever skiljer sig 
beroende på om hon undervisar svenska elever eller elever med invandrarbakgrund. Däremot 
finns enligt henne en fara att läraren kanske omedvetet sänker sina ambitioner på elever med 
invandrarbakgrund. Läraren har kanske inte lika höga krav på att dessa elever ska kunna 
skriva.  
 

Svårigheter och möjligheter i en mångkulturell skola 
Nadja anser att det är positivt att gå på en skola med många olika kulturer. Det blir en speciell 
förståelse, man får vara annorlunda, man får vara olik (Nadja). Eleverna har möjligheter att 
skapa sig kontakter runt om i världen, det ser hon som en fördel eftersom de får träffa många 
olika sorters människor, jämfört med eleverna på en ”svensk” skola.  
 
Alma ser många fördelar med att arbeta i en mångkulturell skola, eleverna får så mycket 
gratis; 

Våra barn får ju så mycket gratis vad gäller tolerans för det som är annorlunda, 
det känns som vi får det mycket gratis. Och det kan jag tänka mig blir som på 
ett annat sätt, som FN tex., som var härom veckan, att man bara räknar hur 
mycket olika länder har vi anknytning till i klassen?, och kommer fram till att 
det är elva stycken. (Alma) 

Alma berättar att det blir lättare och intressantare för eleverna att arbeta med olika länder när 
de har anknytning till dem.  
 
Flora tycker att det är naturligt att arbeta i en mångkulturell skola. Det finns barn med olika 
kulturer i klassen, men det är ingenting som hon anser vara konstigt.  
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För mig är det så naturligt, jag tänker inte på att vi har invandrarbarn. Mer än 
att det är så att nån inte tittar en i ögonen när man vill reda ut saker och att det 
då kan ha med kulturen att göra, att man inte tittar en vuxen i ögonen för att det 
är kanske att vara nedlåtande. (Flora) 

Tre av de intervjuade menar att den största svårigheten är kontakten med föräldrar. Det beror i 
första hand på språket. Flora berättar att ibland följer olösta konflikter med till skolan 
hemifrån, eftersom föräldrarna inte har möjlighet att lösa dem hemma p.g.a. språket eller för 
att föräldrarna inte ser vad som händer. Men det gäller alla föräldrar i samhället kan jag 
tycka och inte bara barn med invandrarbakgrund (Flora). 
 
Nadja talar om föräldrar som är analfabeter och om svårigheten att få fram informationen till 
dem. Varje veckoslut tar barnet med ett ”veckobrev” hem, men problemet är att dessa 
föräldrar går miste om en del information eftersom de inte kan läsa. På fredag eftermiddag 
läser de därför ”veckobrevet” tillsammans med barnen i skolan och läraren ber sedan barnen 
att läsa, eller berätta vad som står för deras föräldrar. Hon talar om att en god idé skulle kunna 
vara att ha en bild eller symbol som föreställer en ”gympapåse” de dagarna barnen har idrott, 
just för att föräldrarna ska förstå. Eller en frukt, som ska påminna dem om att barnen kan 
behöva en frukt till samlingen. När de har stora utskick från t ex. rektorn kan det bli översatt 
till föräldrarnas hemspråk. Ibland berättar Nadja att de tar hjälp av hemspråksläraren som kan 
ringa hem om det är någonting speciellt, men det är ingenting som kan göras varje vecka. 
 
Ett problem Alma talar om är föräldrarnas krav på barnens prestationer i skolarbetet. 
Föräldrarna ser bara hur mycket barnen har arbetat i böcker. Ibland arbetar barnen på bra i 
böckerna men förstår ingenting av det de gjort. Det blir då en konflikt mellan lärare och 
föräldrar, eftersom föräldrarna tycker att barnen har gjort mycket men egentligen kanske 
eleven har svårigheter i ämnet. Föräldrarna eftersträvar kvantitet medan läraren vill ha kvalitet.   
 
Ett annat hinder Alma påtalar är simundervisningen som kan skapa stora problem. Detta 
gäller först och främst flickor som inte vill duscha med andra barn eftersom kulturen 
förbjuder det. Enligt Lpo94 är ett av målen i grundskolan att barnen ska lära sig simma. I 
detta problem är det viktigt att hålla en dialog med föräldrarna, där lärarens förhållningssätt 
till dem är viktigt. Läraren måste förklara skolans regler och mål tydligt samtidigt som det är 
viktigt att lyssna till och förstå föräldrarnas syn och åsikter, eftersom deras syn och åsikter 
grundar sig i deras religion och kultur. 
 
Kajsa har tidigare nämnt att språket är en viktig del i undervisningen, samtidigt som hon 
tycker att det är den svåraste delen att arbeta med. De språkliga bristerna gör att det kan bli 
jobbigt för eleverna. Hon tror även att eleverna kan skämmas över att de har andra traditioner, 
de tycker att det är pinsamt och avvikande.  
 

Arbetssätt och arbetsmetoder som kan användas i en mångkulturell undervisning 
Alla de intervjuade påpekar att berättandet är mycket viktigt. Faktainhämtning genom 
faktaböcker är, enligt Alma, inte bra. Det är ofta svår text vilket gör att budskapet inte når 
eleverna. Hon går vidare in på målen i skolan. Är målet att träna läsförståelse får eleverna 
givetvis läsa. Men är målet att lära ut kring ett landskap är berättandet ett bättre verktyg. Även 
Flora anser att det kan vara svårt för eleverna att läsa faktatexter. Men hon menar att det inte 
bara är elever med invandrarbakgrund som har det problemet utan även svenska elever. Det 
gäller att prata mycket och föra diskussioner så att eleverna får in kunskaperna. Efter 
diskussionerna får eleverna bearbeta det de lärt sig genom att skriva, arbeta med drama och 
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bilder. Hon utgår mycket från barnen. Deras frågeställningar och verklighet är ofta grunden 
när ett nytt arbetsområde inleds.  
 
Nadja tycker att eleverna ska få arbeta mycket med grupparbeten där eleverna får prata och 
diskutera i mindre grupper och då lära sig samarbeta. Men de ska självklart även prata i större 
grupper. Vidare menar hon att det kan vara bra att använda sig av drama eller att de får göra 
bilder. Det är samtalet som är viktigt, berättandet (Nadja). 
 
Nadja tar upp ett exempel på ett arbetssätt som hon ska börja använda. Eleverna kommer få en 
bok där de ska skriva om sig själva och sin familj. Genom att ta hem boken och intervjua 
föräldrar och andra släktingar, kan de även fylla i om sitt hemland och om varför de kom till 
Sverige. Boken kan bland annat innehålla vilka olika seder som finns i kulturen, vad eleven 
gör hemma samt vilka högtider de firar. Kajsa tar också upp detta sätt att arbeta, fast på 
muntligt vis. Hon arbetar mycket med barnens Jag – att alla har olika Jag. Barnet får berätta 
om hur det bor, om sin familj osv.  
 

Att ta tillvara på mångfalden för att skapa positiva kulturmöten i klassrummet 
Ibland hälsar Nadja barnen god morgon på deras eget hemspråk. Detta har hon gjort sedan 
barnen gick i första klass. Något annat hon gör för att uppmärksamma barn från andra kulturer 
är att visa på olika skillnader, t.ex. att alla inte läser från vänster till höger, utan att vissa läser 
från höger till vänster. Alla lärare talar om att de uppmärksammar olika kulturers högtider.  
Eleverna får berätta om hur de gör, hur festen går till och om de fått några presenter. Det är 
lika viktigt att prata om Ramadan och de judiska högtiderna som att vi pratar om julen. Att 
barnen får ta del av att vi kan leva ihop trots att vi har olika traditioner och levnadsmönster. 
(Nadja). Nadja skulle vilja göra mer för att ta tillvara på mångfalden, men menar att det då 
krävs att hela skolan är engagerad och delaktig. Kajsa arbetar mest med det svenska i 
klassrummet, gällande traditioner, men menar att läraren måste vara lyhörd och inte säga att: 
alla firar jul så här som vi gör. 

Vi försöker prata mycket kring när det är högtider, men jag känner att det inte 
är så bra som jag skulle vilja. Jag skulle vilja göra mer känns det som. (Alma) 

Vidare tycker hon att det inte är så svårt att skapa positiva kulturmöten i klassrummet 
eftersom barn har en naturlig nyfikenhet. Barnen tycker oftast att det inte är någonting 
konstigt eftersom det finns så många olika kulturer i klassrummet och deras nyfikenhet gör att 
diskussioner uppstår när det hänt någonting speciellt inom någon kultur. T ex när det har varit 
Bajram3 är de andra barnen nyfikna och frågar vad de har gjort och om de fick presenter.  
Flora gör ibland som Nadja, och försöker använda sig av elevernas hemspråk, t.ex. när de ska 
skriva Glad sommar på tavlan så låter hon alla barnen få skriva på sitt språk. Hon pratar ofta 
om att alla i klassrummet har olika språk, och försöker genom att prata om det, höja statusen 
på de elever som kan flera språk. Hon har märkt att ”helsvenska” elever ibland sätter sig 
själva på en piedestal för att de just är ”helsvenska”. Därför är det viktigt som lärare att 
försöka framhäva de andra barnen, och titta på vad de har med sig från deras hemland och 
deras språk. Läraren måste göra det till någonting positivt.  
 
För att skapa positiva kulturmöten i klassrummet är det enligt Flora viktigt att skapa trygghet 
och ha en öppen dialog. Hon pratar mycket med eleverna om hur en bra kompis är och hur 

                                                 
3 Det är en muslimsk helg som markerar slutet på Ramadan, fastemånaden. Det är den muslimska ”julen” och 
infaller vid olika tillfällen varje år eftersom den islamska tideräkningen går efter månen och inte efter solen. 
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eleverna ska uppföra sig mot varandra eftersom det är viktigt att alla känner sig trygga i 
klassrummet.  
 
Nadja tycker att de på hennes arbetsplats skulle kunna ta tillvara på mångfalden mer än vad de 
gör idag. Förr fanns det en lärare som tog tag i att ordna kulturella temadagar då föräldrar 
bjöds in till skolan där det var dans och mat. Men när hon slutade fanns ingen som var lika 
engagerad att ordna dessa dagar. Dock har det pratats mycket om att det måste visas bättre 
utåt att skolan är mångkulturell.   
 

Samarbetet och kommunikationen mellan lärare och föräldrar 
Både Alma, Flora och Kajsa tycker att kontakten med föräldrar är svår. En del kan inte 
svenska och andra är analfabeter och i många fall blir läraren en stöttepelare. De får t.ex.  
hjälpa till att fylla i lappar. Flora anser att det kan vara svårt att bygga upp en personlig 
kontakt eftersom det i många fall behövs tolk. Många föräldrar blir utanför eftersom de inte 
kan och förstår språket. En tolk underlättar detta, men kan samtidigt skapa stora problem. Hon 
menar att de svenska föräldrarna inte hör vad som sägs på föräldramötena om det är ett par 
tolkar närvarande. Det kan uppfattas störande samtidigt som det är otroligt viktigt för de 
utländska föräldrarna. Där uppstår ett dilemma.  
 
Alma anser att lärare skulle kunna använda sig mer av föräldrarna, genom att låta de komma 
till skolan och berätta om sina kulturer. Det vore en önskedröm (Alma).  
 
Läxor är ett stort problem som samtliga intervjuade tar upp. Läraren måste tänka sig för innan 
de skickar med eleverna läxor hem eftersom föräldrarna kanske inte kan svenska. Som lärare 
går det inte att ställa krav på föräldrarna att de måste hjälpa barnen med läxorna. Genom att 
skicka hem en läxa med barnet som är svår och som barnet inte kan göra ensamt kan barnet i 
slutändan känna sig misslyckad och dum, menar Flora. Man måste tänka igenom, det är inte 
bara att köra på. (Flora) När Kajsa lämnar ut en läxa dubbelkollar hon med eleverna så att de 
förstår vad de ska göra och att de kan göra den utan föräldrarnas hjälp. Hon menar att: de får 
inget direkt stöd med läxorna för att dom kanske inte kan eller hinner eller för att dom inte 
tycker att det är viktigt. Så den kan ju vara väldigt bristfällig (Kajsa). Kajsa noterar alltså inte 
bara det språkliga problemet som kan finnas utan även det kulturella.  
 

Sammanfattning 
Intervjuerna visar att samtliga lärare finner det intressant att arbeta på en mångkulturell skola. 
Det är lärorikt, intressant och roligt och det finns alltid någonting nytt att lära sig. Svårigheter 
som kan uppstå är att tiden inte alltid finns för att planera för en interkulturell undervisning. 
Det påpekar lärarna att de kan bli bättre på. Det finns mycket för lärare att arbeta med och att 
tänka på i undervisningen. Som lärare är det viktigt att visa eleverna respekt och att lyssna på 
dem. De intervjuade anser att elever med invandrarbakgrund ofta bär på en mer komplicerad 
bakgrund och därför bör undervisningen planeras med största försiktighet och med respekt för 
alla i klassrummet. 
 
Barnen i en mångkulturell skola är enligt de intervjuade oftast mer toleranta till det okända. 
De blir vana vid olika traditioner och kulturer och deras speciella egenheter. Det gör att 
miljön tillåter elever att vara annorlunda. Finns det många olika kulturer och personligheter på 
en skola blir det svårt att som enskild elev ”sticka ut”.  
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Alla samstämmer med att för att arbeta i en mångkulturell skola krävs det att läraren är klar 
över sitt eget förhållningssätt till eleverna och deras bakgrund. Annars menar de att det inte 
krävs någon särskild utbildning för att kunna arbeta i en sådan skola. Det läraren behöver 
tänka på är att vara lyhörd, flexibel och tydlig i sin undervisning. 
 
Samarbetet med föräldrar är det största hindret p.g.a. analfabetism eller kulturkrockar. 
Föräldrarna har ibland en annan syn på skola och utbildning än vad läraren har.  
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Diskussion  
 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar i en mångkulturell skola och hur 
skolorna utformar en undervisning som gynnar alla elever oavsett etnisk bakgrund. Valet av 
undersökningsområde grundades på vår osäkerhet kring att kunna arbeta i en mångkulturell 
skola, eftersom lärarutbildningen inte har tagit upp detta område tillräckligt, enligt oss. En 
tanke var att lärarna skulle ha problem med att möta elever med invandrarbakgrund. Det har 
därför varit intressant att läsa litteratur och genomföra intervjuer på en mångkulturell skola. 
De har visat sig att det viktigaste för att kunna arbeta i en mångkulturell skola är att läraren 
vet var den står i olika värdegrundsfrågor. Lärarens förhållningssätt till eleverna är otroligt 
viktigt eftersom varje enskild elevs bakgrund och behov måste uppmärksammas och 
accepteras. Lärarna måste ha en förståelse för olika kulturer och vi har insett att det inte krävs 
några särskilda förkunskaper för att arbeta i en mångkulturell skola, men läraren måste 
anpassa sig efter hur klassen ser ut och planera sin undervisning efter det.  
 
Vi instämmer med Andersson och Refinetti (2001) att det är viktigt att läraren är öppen för 
olika kulturer och uppmärksammar de kulturer som finns i klassrummet. De vi intervjuat 
brukar använda vardagliga fraser på elevernas hemspråk, t ex säga; God morgon. Vi anser att 
det är nödvändigt att uppmärksamma elevers olika kulturer och låta de få ta plats i 
klassrummet. Enligt oss behöver det inte vara besvärligt och tidskrävande utan läraren kan 
använda sig av små enkla saker. Genom att uppmärksamma eleverna visar läraren att varje 
elev är viktig och ska bli sedd, vilket medför att deras självkänsla förbättras. Ökar deras 
självkänsla blir det, som Andersson och Refinetti (2001) anser, att elevernas prestation i 
skolan förbättras. Även en av de intervjuade talar om vikten av att läraren har positiva 
förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund. Vi tror att genom att eleverna blir sedda, får en 
ökad självkänsla och presterar bättre i skolan kan det medföra att eleverna blir trygga och inte 
känner sig utanför. Det i sin tur kan leda till mindre konflikter och utanförskap, alla blir 
accepterade.  
 
Litteraturen tar upp att det är skolans uppgift att förbereda eleverna för framtiden och det tror 
vi genomförs bäst genom att skapa ett tillåtande klimat där alla religioner, etniciteter och 
kulturer respekteras. Sjöwall (1994) skriver att det finns skolor som förbjuder eleverna att 
använda modersmålet i skolan och vi tycker som Sjöwall att det inte är att arbeta 
mångkulturellt. I stället visar det att skolan inte respekterar olika kulturer och etniciteter. Det 
är bara att hoppas att det endast är ett fåtal skolor som har sådana regler, men av egna 
erfarenheter vet vi att det på vissa skolor, åtminstone för något år sedan, fanns språkförbud för 
eleverna. Vi tror bara att det finns negativa sidor med att ha ett sådant förbud på skolorna 
eftersom det kan göra att eleven känner ett förtryck och kanske skäms över sitt eget 
modersmål. Det är så långt ifrån ett tillåtande klimat som läraren kan komma.   
 
Att skapa ett tillåtande klimat behöver inte vara svårt men kan innebära en del konflikter och 
dessutom vara tidskrävande. Läraren kan skapa ett tillåtande klimat genom att ta tillvara 
elevernas bakgrunder. Klassrummet är en plats detta kan bli synligt på. En idé är att göra som 
Sjöwall (1994) skriver, dvs. att klassrummet dekoreras med tygstycken från olika länder, 
bilder med vardagliga fraser på olika språk, bilder på kända byggnader runt om i världen, 
elevers berättelser osv. Vi fick också, under en kurs på lärarutbildningen ett bra tips för att 
komma ihåg och uppmärksamma olika religioners högtider. Det går ut på att göra en stor 
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almanacka att ha på väggen, som tydligt visar vilken månad och dag olika religioners högtider 
infaller. Vi tycker det var ett bra sätt för läraren att komma ihåg vilka stora högtider som bör 
uppmärksammas i de olika religionerna samtidigt som det blir synligt för eleverna att deras 
traditioner är viktiga. Högtider och traditioner är det som både de intervjuade och litteraturen 
tar upp som viktiga delar i undervisningen. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma 
detta, men anser att lärare gör det enkelt för sig om de bara uppmärksammar elevers olika 
kulturer när de infaller en högtid. Författarnas olika förslag på arbetssätt, som vi nämner i 
bakgrunden borde alla lärare i en mångkulturell skola arbeta efter. Vi anser att det inte är 
besvärligt att t.ex. låta eleverna ta med sig en bild hemifrån på någonting som är speciellt för 
dem, läsa sagor och lyssna på musik från elevernas hemland eller ha en utställning med saker 
som är typiskt deras hemland. Men självklart förstår vi att vissa av förslagen författarna har 
kommit med är tidskrävande. Det tar tid att planera ett tematiskt arbete eller genomföra 
drama/rollspel. 
 
I Sjöwalls (1994) bok fann vi ett intressant och enkelt förslag på ett arbetssätt (se bilaga 3) 
som vi har tänkt använda oss av i kommande undervisning. Det behöver självklart inte bara 
användas i mångkulturell undervisning utan kan vara till användning på alla skolor. Vi tror att 
detta sätt att arbeta på skapar en spänning hos barnen som gör att de ser framemot att arbeta 
med olika länder, kulturer m.m.  Dessutom tror vi att detta arbetssätt är ett bra komplement 
till läroböcker. Både författare och de intervjuade anser att läroböcker är svåra att läsa och 
förstå för elever med invandrarbakgrund eftersom det inte har så lätt för att behärska det 
svenska språket. Dessutom håller vi med SOU 1996:143 om att läroböcker ofta har en svensk 
syn på t.ex. olika religioner vilket kan göra att en del elever kanske känner sig utanför. Ofta 
visar läroböcker bara den ena sidan av något och inte både likheter och skillnader. Vi tror det 
är bättre att göra som Hultinger och Wallentin (1996) föreslår, att läraren ska våga lämna 
klassrummet och använda sig av samhället i sin undervisning. En bra idé tycker vi är att 
vända sig till elevers föräldrar och se om det finns någon som kan tänka sig att komma till 
skolan och berätta och visa bilder på sådant som är typiskt för deras kultur.  
 
Vissa av de arbetssätt vi behandlar i bakgrunden visade det sig att de flesta lärare vi 
intervjuade arbetar efter. De försöker att uppmärksamma elevers olika bakgrunder och tycker 
det är viktigt att lärare gör det, men det blir ofta runt olika traditioner och högtider som 
elevers bakgrunder uppmärksammas. Därför anser alla vi haft kontakt med, att de kan göra 
mycket mer för att arbeta interkulturellt. En lärare säger att det brister i tiden och 
engagemanget men att viljan finns. Det finner vi lite skrämmande. Vissa förslag vi nämnde 
ovan är inte särskilt tidskrävande men kräver en viss planering.  
 
Precis som i en ”vanlig svensk skola” finns det så klart svårigheter som läraren stöter på. I en 
mångkulturell skola är den största svårigheten kontakten med föräldrarna. Det menar 
åtminstone tre av de intervjuade. Ett stort problem som lärarna tog upp var de föräldrar som är 
analfabeter. En av de intervjuade talade särskilt om svårigheten att få informationen, i form 
av ”veckobrevet”, från skolan att gå fram till dem. Vi tror att det finns ett utbrett problem i de 
mångkulturella skolorna kring detta. Läraren har ingen möjlighet att ringa hem till alla 
föräldrar som är analfabeter och framföra informationen, de kanske inte ens kan tala svenska. 
Ett alternativ för att få fram informationen till hemmet kan vara att göra som en av de 
intervjuade gjorde. Hon läste veckobrevet tillsammans med barnen varje fredag så att de 
sedan skulle kunna återberätta det för sina föräldrar. Detta tror vi är ett bra sätt att använda sig 
av men läraren kan aldrig vara säker på att all viktig information når föräldrarna.  Kan läraren 
verkligen lägga det ansvaret på eleven, att framföra viktig information till föräldrarna? En av 
de intervjuade talade om att ha olika symboler i ”veckobrevet” som kunde visa olika saker, 
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t.ex. en frukt, som ska påminna föräldrarna om att barnen kan behöva en frukt på förmiddagen. 
Detta verkade intressant och fantasirikt. Genom det kan föräldrarna få en förståelse för när 
barnen har utflykter, idrott eller kanske hemläxa.  
 
I bakgrunden har vi tagit upp invandrarföräldrars krav på skolan, och att de ofta skiljer sig 
mot lärarens syn. Invandrarföräldrarna jämför ofta sin egen skolgång med den skola de själva 
gick i, vilket ofta skiljer sig markant mot dagens skola, enligt Fredriksson och Wahlström 
(1997). Författarna menar att föräldrarna ofta kräver mer disciplin och att skolan ska vara mer 
auktoritär än den är. Det är viktigt att tänka på det som lärare, att inte ”köra över” föräldrarna 
utan att förklara för dem varför vi arbetar som vi gör i skolan. Det är alltså viktigt att ha en 
dialog med föräldrarna, där lärarens förhållningssätt till dem är viktig, att verkligen lyssna till 
föräldrarnas åsikter och försöka förstå deras syn på olika situationer i skola.  
 
Sammanfattningsvis har alla intervjuade mycket att tala om kring samarbetet med föräldrar. 
Alltifrån kulturkrockar till mer konkreta hinder som hemläxa, analfabetism och olikartade 
krav på elevernas prestation. Det har varit lärorikt att ta del av detta eftersom vi inte kommit i 
kontakt med dessa svårigheter innan. Det är ingenting vi har diskuterat under 
lärarutbildningen eller stött på i verkligheten.   
 
Under studiens gång har vi stött på en mängd olika begrepp. Begreppet Interkulturell 
undervisning var helt nytt för oss och till en början såg vi det som ett annat ord för 
mångkulturell undervisning. Med tiden visade det sig att lärare som arbetar interkulturellt 
utgår ifrån elevernas erfarenheter och kunskaper i sin undervisning. Eftersom många 
författare har nämnt begreppet i sin litteratur trodde vi att lärare på mångkulturella skolor 
skulle veta vad begreppet betydde. Men ingen av de vi intervjuade hade en aning om detta. Vi 
funderar över hur det kommer sig att lärare enligt litteraturen ska arbeta interkulturellt, när till 
och med lärare i mångkulturella skolorna inte känner till begreppet? Är begreppet bara 
någonting som används i litteratur och avhandlingar? Eller är det bara på den skola där vi har 
genomfört våra intervjuer som lärarna inte känner till begreppet? Vi tror inte att det är så, flera 
som vi har varit i kontakt med, både lärarstudenter och högskolelärare, har inte heller hört 
talas om begreppet interkulturell undervisning och dess betydelse. Vi har ändå insett att de 
flesta som vi intervjuat arbetar interkulturellt fast att de inte vet om det. Vi tycker att 
begreppet interkulturell undervisning borde bli mer centralt och ersätta begreppet 
mångkulturell undervisning.  
 
Tidigare menade vi att lärare inte behöver några särskilda förkunskaper för att arbeta i en 
mångkulturell skola. Dock är det först efter att vår studie avslutats som vi blivit medvetna om 
detta. Inledningsvis ansåg vi, liksom Spowe (2003), att de flesta lärare känner att de saknar 
utbildning didaktiskt och metodiskt för att arbeta i en mångkulturell miljö. Det är viktigt att 
speciellt nyexaminerade lärare inte ska känna sig rädda för att börja en anställning på en 
mångkulturell skola. Det är självklart mycket att tänka på, men har läraren ett sunt förnuft och 
ser till de olika individerna tror inte vi att det är svårare än i en ”svensk” skola. Däremot anser 
vi att lärarutbildningen borde ge blivande lärare betydligt mer kunskaper kring detta för att 
de ”nya” lärarna ska våga möta alla elever.  
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Att arbeta på en mångkulturell skola innebär  
många skratt, många tårar och mycket nerver  

(Hultinger  & Wallentin 1996, s.18). 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärarna 
 
1) Ålder? 
 
2) Utbildning? 
 
3) Hur många år har du arbetat som lärare? 

a) På denna skola? 
 
4) Hur är det att arbeta som lärare på en mångkulturell skola? 

Vilket förhållningssätt har du?  
 
5) Hur tror du att arbetet på en mångkulturell skola skiljer sig jämfört med en skola med 

svenska barn? 
 
6) Hur påverkas lärarrollen av den mångkulturella verkligheten i skolan?  
 
7) Vilka arbetssätt och arbetsmetoder tror du är bäst lämpade i en mångkulturell 

undervisning?  
Hur gör du för att ta tillvara på mångfalden?  
Vilka möjligheter har läraren i en mångkulturell skola?  
Vilka svårigheter och hinder kan uppstå i den mångkulturella skolan? 

       Vad kan göras för att skapa positiva kulturmöten i klassrummet?  
 

8) Känner du till begreppet interkulturell undervisning?  
 

9)  Hur fungerar kommunikationen och samarbetet med föräldrar? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
Till rektorer på Xxxskolan, Xxxskolan och Xxxskolan. 
 
 
 
Vi söker lärare som vill delta i en intervju kring mångkulturellt arbete i skolan. Genom 
undersökningen vill vi få mer kunskap om hur arbetet på den mångkulturella skolan går till, 
vilka möjligheter som finns samt vilka svårigheter som kan uppstå.  
 
Dessa intervjuer sammanställs och avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen.  
  
Vi önskar att en eller två lärare på Er skola vill delta i intervjun som tar ca 40-45 minuter. Vi 
har valt Er skola för att Ni i Ert arbete dagligen kommer i kontakt med den mångkulturella 
undervisningen. 
 
Informera Er personal om detta, om det finns några intresserade som vill delta. Vi tar kontakt 
med Er under början av vecka 42 för att boka tid för eventuella intervjuer.  
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sofie Persson   Sandra Skogsberg 
Tel: xxx – xxx xx xx   Tel. xxx – xxx xx xx 
E-mail: xxxxx   E-mail: xxxxx 
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Bilaga 3 
 
 
 
En liten globetrotter med spännande resväska 
Vad finns i väskan nu när den har varit i Chile? Ett enkelt och spännande sätt att väcka 
intresse för andra länder och kulturer kan vara att låta en figur som barnen lärt känna, en 
docka de lärt sig tycka om, resa runt i världen med en liten resväska. Avdelningens eller 
klassens egen lilla globetrotter kommer hem med den lilla resväskan och packar upp sak efter 
sak som kommer från det land han/hon senast besökte. Det kan vara några vykort, eller 
diabilder, kanske till och med en videofilm, en mössa eller scarf, en liten broderad väska, lite 
nötter eller kakor, några frukter eller grönsaker, ett musikinstrument, skriva hälsningar ett 
kassettband med musik… Vuxna och barn från de olika länderna kan hjälpa till att packa 
väskan med saker som kan väcka intresse hos barnen. De flesta föräldrar skulle säkert gärna 
baka några kakor eller låna ut saker att lägga i. Barnen från det aktuella landet får en 
huvudroll just då och föräldrarna känner delaktighet. Efter en tid är väskan fullklistrad med 
små lappar som berättar vart den varit och den lille resenären har sett många länder och lärt 
sig mycket på vägen, några ord här, en liten sång där, en dans där… I skolan kan väskan 
innehålla mer informativt material om landet, kartor etc, allt anpassat efter barnens ålder.  
 
Globetrottern med väskan reser inte bara till andra länder utan också till olika delar av Sverige. 
En skånsk väska kan innehålla en liten pappers- eller keramikgås, en prästkrage, en bärnsten 
från Falsterbostranden, ett band med skånska visor, äpplen från Kivik eller en äppelkaka… 
(Sjöwall, 1994, s 126) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur: Sjöwall, A. (1994). Kulturmöten i barnomsorg och skola – Antirasistiskt arbete med barn. 
Lund: Studentlitteratur.  
 

 
 
 


