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Abstrakt 

The purpose of this study is to examine the dimensions and intercultural approach that 
abound on the teachers workingplace and  as affect the work of the subject teachers and 
their didactics approach in the subject of religious studies at the Swedish and 
Scandinavian schools abroad. The survey is based on religion teachers' thoughts and 
experience of these phenomena at work in schools located in different countries in 
Europe with students and various professionals from different nationalities and cultural 
backgrounds. The methods used in the study is based on a qualitative approach as 
written interviews. The study results show that the intercultural approach and 
dimensions that are created and realized in foreign schools can be seen in relation to 
several aspects such as school composition of cultural diversity as well as the school's 
cultural relationship with the community of which the school is located in. The 
opportunities for an intercultural approach are obvious to the teachers and all teachers 
are unanimous that foreign schools is attributed to pursue a different school culture and 
a completely different approach to both knowledge and learning.  

 
Keywords: interculutral, cultural meetings, secondary schools abroad, didactics, 
religious education 
 
 



 

1 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning…………………………………………………………...……………3 

1.1 Syfte och forskningsfrågor ………….………………………….……....…...4                                         
1.2 Metod ………………………………………...……………………………...5 

1.2.1 Metodval och genomförande……………......…………………...5 
1.2.2 Urval och avgränsningar...………….……………………………6 
1.2.3 Etiska principer……...…………………………………………...6 
1.2.4 Studiens trovärdighet… …………………………………………7 

2 Bakgrund………………………………………………………………………..7 
2.1 Begreppet interkulturell undervisning…………………………………….…7 
2.2 Definitioner…………………………………………………………...……...8 
2.3 Teoretiskt ramverk………………………...……………………………........8  

2.3.1 Innehållsintegrering……………………………………..…….....9 
2.3.2 Konstruktion av kunskap……………………..……………….....9 
2.3.3 Reducering av fördomar………..…………..…………………..10 
2.3.4 Rättvisepedagogik……………………………………………...10 
2.3.5 Möjliggörande……………………………….…………………10 

2.4 Forskningsgenomgång……………………………………………………..11 
2.4.1 Interkulturella förhållningssätt, pedagogik och kompetens……11 
2.4.2 Interkulturell och mångkulturell komplexitet……………...…..12 
2.4.3 Religionskunskap………………………………………………12 

3. Presentation av resultat och analys…...……………………………………13 
3.1 Det kollektiva interkulturella förhållningssättet på institutionerna som utgör 
grunden för ämneslärarnas arbetsförhållande…………………...……………...13 
3.2 Sammanfattande resultatdiskussion………….………………………….….17 
3.3 Interkulturella dimensioner inom ämnet religionskunskap på 
utlandsskolorna……………………………………………………………….. 21 
3.4 Sammanfattande resultatdiskussion………………………………….…….23 
3.5 De intervjuade lärarnas förhållningssätt i relation till Banks teoretiska 
begrepp…………………………………………………………………….…..26 
Sammanfattning ……………………………………..…………………...….27 
Käll- och litteraturförteckning……………………………………..………..29 
Bilaga 1……………………………………………………………………......31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

1. Inledning  

Samhället är under en konstant förändring, vilket innebär att vi nu lever i en gränslös 
värld. I skuggan av moderniteten skapas nya synsätt och förhållningssätt som har 
inflytande på hur individer uppfattar sin värld och de möten som sker på både global 
och lokal nivå. Lidskog och Fuat anser att olika kulturella möten sker i en föränderlig 
värld där möten mellan olika länder är en självklarhet och att mötena utvecklas utifrån 
olika länders förhållningssätt till varandra.  Det är inte längre enbart det lokala 
homogena mötet som är i centrum utan en mångkulturalism som präglas av sociala och 
politiska fenomen i hela världen.1 

I Sverige är skolan den enda institution som alla barn och ungdomar går igenom, 
vilket bidrar till att skolan har en avgörande roll och ett ansvar för att skapa och ge 
eleverna redskap för att förhålla sig till den värld de lever i. I skolorna sker möten 
mellan individer från flera olika nationaliteter och kulturella bakgrunder. Många elever 
och lärare väljer att studera eller arbeta i andra kulturer utomlands. Detta bidrar till att 
det globala kontaktnätet mellan individer i världen förändras och omskapas utifrån olika 
kulturers sätt att förhålla sig till olika kulturella intressen. Fredriksson och Wahlström 
lyfter fram skolan som en mittpunkt i samhället. De tendenser som kännetecknar 
samhället får sin verkan och sitt genomslag i skolan.2  

Att som lärare möta framtidens medborgare i skolan kan ses som en gåva men även 
som en konflikt då skolan måste se till allas olikheter men ändå fungera utifrån de 
riktlinjer och regler som ofta skapats utifrån elevernas likheter. Ett interkulturellt 
förhållningssätt blir utifrån detta perspektiv mycket viktigt.  Fredriksson och Wahlström 
lyfter fram vikten av interkulturell undervisning då de förhållningssätt och den 
verklighet som finns i samhället och därmed skolan är mångkulturell.3 Möjligheterna till 
att skapa goda interkulturella möten och förhållningssätt påverkas av det som sker i 
samhället och i skolan. Detta både hjälper och stjälper utvecklingen mot ett mer 
interkulturellt förhållningssätt. 

Lidskog och Fuat menar att samtidigt som vissa gränser perforerats och till och med 
upplöst, har andra gränser förstärkts och nya har uppkommit. Världen har blivit mindre 
och gränslös – men den har på samma gång också blivit större och gränsfylld.4 Att 
skapa goda interkulturella förhållningssätt blir en viktig del i ett arbete för en kulturellt 
gränslös värld, där allas lika värde oavsett kulturell bakgrund är central. Detta 
förhållningssätt kan ses som byggstenar som både förenar och skapar en större 
förståelse för vår omvärld. Hur och inom vilken kontext dessa förhållningssätt skapas är 
avgörande för resultatet. Det är detta interkulturella förhållningssätt som denna studie 
undersöker utifrån lärares erfarenhet av det interkulturella mötet i sitt yrkesliv. Lärarnas 
arbete på svenska och skandinaviska utlandsskolor innebär att kulturmöten dels sker 
inom skolan och dels utifrån skolans relation till det samhälle där skolan är belägen.  

                                                
1 Lidskog & Faut 2009, s, 8, 168. 
2 Fredriksson & Wahlström 1997, s.30, 108. 
3 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 293. 
4 Lidskog & Faut 2009, s, 10. 
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Lidskog och Faut menar att individernas rätt till att påverka sina liv och därmed vara 
en del i skapandet av ett för alla öppet samhälle är centralt för att bidra till en mer öppen 
och tolerant mångkulturell syn i vår värld.5 Att plantera och se dessa tankar gro och 
växa i skolan är en liten del på vägen.  

Att applicera detta till ämnet religionskunskap kan ses utifrån Fredrikssons och 
Wahlströms beskrivning av religion. De menar att: 
 

Eftersom religion är så nära förbundet med kultur och kulturella frågeställningar är 
religionsämnet ett ämne som både ger goda möjligheter att diskutera interkulturella frågor, 
men som också kan vara minerad mark där man måste gå mycket försiktigt fram.6 

 
Läraren är en del av denna verklighet och måste enligt Fredriksson och Wahlström 
agera utifrån detta.7  Lahdenperä menar att samhället, skolan och klassrummen kan 
tolkas utifrån olika synsätt8 och denna studie utgår ifrån ett interkulturellt 
tillvägagångssätt till detta. Att se till olika skolor och lärares religionsundervisning, kan 
enligt Almén vara ett steg mot en ökad förståelse för varandra, som en nyckel i dagens 
samhälle för att öka förståelsen för interkulturell undervisning och förhållningssätt.9 
Därmed kan religionskunskap leda till en större och vidare individuell uppfattning för 
olikheter och likheter i vår värld enligt Lorentz.10 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka de dimensioner som påverkar ämneslärares 
arbete i svenska och skandinaviska gymnasiala utlandsskolor inom ämnet 
religionskunskap. Med dimensioner menas i denna studie de interkulturella 
förhållningssätt som kännetecknar de för studien aktuella skolorna och hur dessa 
dimensioner påverkar lärarnas arbete och didaktik inom ämnet religionskunskap. 
Undersökningen utgår ifrån religionslärares tankar, upplevelser och erfarenheter av att 
arbeta på en skola dels i ett annat land och dels med elever och kollegor från olika 
nationaliteter. Följande forskningsfrågor är aktuella: 
 
- Hur förverkligas det kollektiv interkulturella förhållningssättet på skolorna i ett 

institutionellt perspektiv?  
 

- Hur tillämpas det interkulturella förhållningssättet av den enskilda läraren, i 
undervisningen inom ämnet religionskunskap?  

 
 

                                                
5 Lidskog & Faut 2009, s, 168-169. 
6 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 206. 
7 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 108. 
8 Lahdenperä i Lahdenperä & Lorentz (red.) 2010, s. 19. 
9 Almén 1999, s. 1. 
10 Lorentz 2009, s. 191. 
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1.2 Metod  

Följande del av studien behandlar hur undersökningen genomförts, de överväganden 
som legat till grund för studien samt de material och metoder som använts vid 
datainsamlingen och bearbetningen. Denna studie utgår ifrån en kvalitativ 
forskningsstrategi då den ämnar undersöka religionslärares tankar, upplevelser och 
erfarenheter av att arbete på svenska och skandinaviska utlandsskolor. Metoderna har 
valts utifrån att resultatet inte ska kvantifieras, generalisera och anges i siffror utan i en 
kvalitativ beskrivning där religionslärares inblick och tankar om att arbeta i en svensk 
eller skandinavisk utlandsskola är i fokus.  
 
1.2.1 Metodval och genomförande 
Olika frågor kräver olika ansatser och denna studie inriktar sig på en kvalitativ sådan via 
skriftliga intervjuer. Backman anser att studiet i ett kvalitativt perspektiv utgår ifrån att 
verkligheten är en social, individuell och kulturell konstruktion. Detta sker inom en 
form av subjektiv världsbild där intresset blir att undersöka hur individer tolkar och 
förstår den verklighet de lever i.11 Därmed fokuserar denna studie på ett mindre urval av 
svenska och skandinaviska utlandsskolor utifrån ett antal anställda religionslärare som 
är verksamma på skolorna. Då studien var inriktad på religionslärares tankar, 
upplevelser och erfarenheter av sitt arbete bedömdes intervju som en relevant metod. 
Lantz menar att det är genom att ställa frågor som andra individers upplevelser kan 
bidra till att alstra ny kunskap.12 Därmed utgår undersökningen utifrån en skriftlig 
intervju. Valet av en skriftlig intervju grundar sig i respondenternas önskan om en 
skriftlig sådan på grund av hög arbetsbelastning under aktuell period för studien, och 
hänsyn till den geografiska aspekten då skolorna är utspridda i olika europeiska länder.  

En fördel med detta tillvägagångssätt kan vara att respondenterna får tid till att 
bekanta sig med frågorna, fundera och reflektera och därefter skriva och korrigera sina 
svar. Vilket därmed kan innebär att lärarna lämnar mer utvecklade och bearbetade svar. 
En nackdel kan vara att spontana svar som kunnat gynna studien försvinner och att en 
skriftlig intervju inte på samma sätt som en muntlig kan ge rum för relevanta 
följdfrågor.  

Intervjun är indelad i tre delar. Den första delen behandlar det land som 
respondenterna är födda i, antal år som respondenten bott i det nuvarande landet och 
dessutom arbetserfarenhet som lärare i antal år. Den andra delen behandlar hur det 
interkulturella förhållningssättet förverkligas på de svenska och skandinaviska 
utlandsskolorna som institution, en kollektiv mötesplats där interkulturella 
förhållningssätt inverkar på lärarnas arbetsförhållanden. Den tredje delen av den 
skriftliga intervjun behandlar frågor inriktade på hur det interkulturella 
förhållningssättet tillämpas och förverkligas av den enskilda läraren inom ämnet 
religionskunskap i ett interkulturellt perspektiv.  

                                                
11 Backman 1998, s. 47. 
12 Lantz 2013, s. 13.  
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I tolkning och analys av empirin utgår studien ifrån ett interkulturellt perspektiv 
vilket innefattar olika begrepp som definieras längre fram. Vidare tolkas och analyseras 
empirin mot bakgrund av tidigare forskning och James A. Banks (2010) fem 
dimensioner eller perspektiv, riktade till lärare för att anpassa och utvärdera sin 
undervisning. 

 
1.2.2 Urval och avgränsningar  
Studien är avgränsad geografiskt, ämnesorienterat och utifrån skolnivå. Med detta sagt 
är studien begränsad till svenska och skandinaviska utlandsskolor belägna inom Europa. 
Vidare till fyra respondenter som undervisar inom ämnet religionskunskap 1 på 
gymnasiet. Holme och Solvang argumenterar för att urvalet av respondenter är väsentlig 
för studiens resultat och att syftet med kvalitativa intervjuer [ska] vara att öka 
informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar 
om det fenomen som studeras.13 För att studien ska innefatta detta kontaktades i det 
tidiga skedet av studien rektorerna på de svenska och skandinaviska gymnasiala 
utlandsskolorna som går att finna via skolverket och skolornas egna hemsidor. 
Anledningen till att rektorerna kontaktades var att det på få skolor fanns 
kontaktinformation direkt till anställda på skolan. Både rektorerna och lärarna 
informerades om undersökningen och blev förfrågade om att medverka i studien.  

Enligt skolverket finns det i nuläget 18 svenska och skandinaviska utlandsskolor 
varav 6 stycken gymnasiala i 11 länder i världen. Skolorna är till för elever som är 
bosatta utomlands med vårdnadshavare eller som utbytesstudent. Skolorna får 
stadsbidrag och granskas och uppföljs av skolinspektionen och utgår ifrån svenska 
läroplaner.14 På 6 gymnasiala utlandsskolorna arbetade sammanlagt 11 lärare som 
undervisade i religionskunskap 1, varav 4 respondenter ville medverka i denna studie. 
Samtliga lärare arbetar på olika skolor i olika länder. Därmed har insamlingen av 
empirin innefattat 4 respondenter på 4 olika gymnasiala utlandsskolor.  
 
1.2.3 Etiska principer  
Då forskning återkommande innefattar studier av andra individer är det viktigt att 
forskningsarbeten utgår ifrån riktlinjer och regler inom forskningsetiska principer. Det 
är forskarens ansvar att uppfylla bestämda kriterier för ett etiskt godtagbart arbete.  De 
krav som forskare ska förhålla sig till är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet samt nyttandekravet.15 Samtliga krav har beaktats i denna studie då 
respondenterna blivit informerade om studiens syfte, respondenternas uppgift och de 
aktuella villkoren som faller inom riktlinjerna för de forskningsetiska principerna. En 
viktig aspekt i studien har varit konfidentialitetskravet då alla uppgifter som samlas in 
under studiens gång skall innefatta konfidentialitet och anonymitet.  

Då respondenterna är anonyma har deras namn fingerats och beskrivs vidare i 
studien som lärare A-D. Vidare kommer ingen information som kan skada lärarnas 
                                                
13 Holme & Solvang 1997, s. 101. 
14 http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-utbildning-i-utlandet/svenska-
utlandsskolor. (2015-09-07). 
15 Vetenskapsrådet 2013, s. 5f. 
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anonymitet att framkomma i studien som kan koppla lärarna till en specifik skola, så 
som information om aktuellt land där läraren är anställd och vilka ämnen som lärarna 
undervisar i utöver ämnet religionskunskap. 

 
1.2.4 Studiens trovärdighet  
En studie bör för att ingå inom området för vetenskapliga studier innefatta validitet och 
reliabilitet som i en kvalitativ studie kan beskrivas som mått på resultatets trovärdighet. 
Holme och Solvang förklarar att validitet innebär frågan om det som studerats är det 
som studien var ute efter att undersöka. Begreppen validitet och reliabilitet anses passa 
bättre in på kvantitativa undersökningar medan man i kvalitativa hellre vill tala om 
trovärdighet då förståelsen för andra och att studera någonting djupgående bidrar till en 
svårighet att uppnå en god reliabilitet. Närheten till det som studeras i en kvalitativ 
undersökning leder till att validiteten blir mer problematisk.16 För att nå så hög 
trovärdighet som möjligt har jag i tolkning och analys av respondenternas svar strävat 
efter att vara uppmärksam på egna förutfattade meningar, och dessutom på rimligheten i 
de gjorda tolkningarna. Utifrån att jag varit medveten om detta tillika strävat efter att 
besvara studiens syfte och forskningsfrågor utifrån vald metod och teori bedömer jag att 
jag har uppnått en trovärdighet i studiens resultat.  
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Begreppet interkulturell undervisning  

Lahdenperä menar att ämnet interkulturalitet som behandlar interkulturell undervisning 
och kommunikation har utvecklats i Sverige efter år 1980.17 Detta förändringar har skett 
mot bakgrund av att interkulturalitet betraktats som en kategori där problematik i möten 
över och mellan kulturer inom ett land, främst hänvisat till invandring, varit en central 
del. Lahdenperä menar även att när definitionen interkulturell undervisning formades i 
Sverige refererade det till anspråket på bättre förhållningssätt inom skolan, främst 
mellan invandrare och svenskar. En annan relevant faktor var att innehållet i 
undervisningen behövde förändras för att möta de nya kraven som kulturmöten 
krävde.18 Lahdenperä förklarar att ursprunget till begreppet interkulturell undervisning 
främst har sin grund i den mångkulturella samhällsutvecklingen i och med en ökad 
invandring till Europa och i ett försök att minska rasdiskrimineringen.19 Goldstein-
Kyaga och Borgström framhåller att interkulturella förhållningssätt blev en väsentlig del 
i utbildning redan 1948 då Europarådet, FN och Unesco skapade riktlinjer för att främja 
interkulturell utbildning.20 Historien har omformulerat och korrigerat interkulturell 
pedagogik till en pedagogik i tiden och Goldstein-Kyaga och Borgström menar att 
perspektivskiftet från det nationella till det kosmopolitiska innebär en inkluderande 

                                                
16 Holme & Solvang 1997, s. 94.  
17 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 11.  
18 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 11. 
19 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 15.  
20 Goldstein-Kyaga & Borgström i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette (red.)  2012, s. 8. 
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globalism som motsätter sig etnocentriska och kompensatoriska synsätt och syftar till 
att skapa en mer jämlik och demokratisk pedagogik.21 Lärarens roll och skolans 
sammansättning av individer ifrån olika kulturer är under konstant förändring och detta 
bidrar förhoppningsvis till en mer tillåtande skola som inte främst utgår ifrån att 
exkludera utan att inkludera olika kulturella förhållningssätt.  
 

2.2  Definitioner  

I studien behandlas olika begrepp återkommande vilket innebär att en kortfattad 
definition av begreppen är aktuell. Den förklaring som tillskrivs begreppen nedan är de 
som kommer att användas i detta sammanhang även om begreppen kan ses utifrån flera 
olika förklaringsmodeller, ansatser och perspektiv.  
 
Interkulturell – Begreppet kan ges många olika förklaringar beroende på rådande 
sammanhang. Lahdenperä anser att definitionens grundläggande förklaring är att den 
refererar till en interaktionsprocess med ömsesidig kontakt mellan personer med olika 
kulturella bakgrunder.22  
 
Interkulturell pedagogik (didaktik) - kan enligt Lahdenperä förstås som ett 
övergripande begrepp som innefattar interkulturellt lärande, interkulturell 
kommunikation, interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och 
interkulturell pedagogisk forskning.23 I det följande avser definitionen å ena sidan den 
interkulturella aspekten av undervisning och lärande inom ämnet religionskunskap på 
gymnasiet och å andra sidan kommunikation och förhållningssätt inom skolan som 
institution.  
 
Kulturmöten och kulturkrockar – Kulturmöten skapas när individer ifrån olika 
kulturella bakgrunder möts och genom detta utvecklas även kulturer. Fredriksson och 
Wahlström menar att dagens kultur i olika samhällen är ett resultat av gårdagens 
kulturmöten. [...] Kulturmöten påverkas av många olika faktorer, bl. a. vilken syn olika 
parter har på sin egen respektive den andra kulturen.24  Begreppet kulturkrock innebär i 
denna studie oavsiktliga konflikter som är baserade i missförstånd, ointresse eller 
oförmåga att förstå personen som är kulturellt olika oss.25  
 

2.3  Teoretiskt ramverk  

Denna del av studien beskriver det teoretiska ramverk som ligger till grund för tolkning 
och analys av empirin. De referensramar som används utgår ifrån ett interkulturellt 
perspektiv där målet är att öka förståelsen för det interkulturella förhållningssättet och 
dimensioner som respondenterna omges av i sin profession och hur de använder det i 
                                                
21 Goldstein-Kyaga & Borgström i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette (red.)  2012, s. 20. 
22 Lahdenperä 1999, s. 43. 
23 Lahdenperä i Lahdenperä (red.)  2004, s. 13. 
24 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 87, 89. 
25 Lidskog & Faut 2009, s. 160. 
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sin yrkesutövning i form av interkulturell didaktik. I analys och tolkning av 
respondenternas svar används James A. Banks fem begrepp som skapats för att 
pedagoger ska få möjlighet till att anpassa och utveckla sin undervisning och sitt arbete 
i skolan, vilket behandlas i Banks verk Multicultural education: Issues and perspectives 
(2010). 

Då Banks beskriver dessa perspektiv på engelska har de svenska namnen på de fem 
begreppen hämtats ur sekundärkällan Interkulturella samspel i skolan som skrivits av 
Jonas Stier och Margareta Sandström Kjellin. De centrala begreppen inom teorin är 
innehållsintegrering, konstruktion av kunskap, reducering av fördomar, 
rättvisepedagogik och möjliggörande.  

Stier och Kjellin menar att Banks har skapat fem dimensioner som är relevanta i 
undervisning i mångkulturella grupper.26 Banks menar att flertalet pedagoger 
assimilerar och relaterar begreppet interkulturell pedagogik med begrepp som ethnic, 
racial and cultural groups.27 Detta avser Banks är problematiskt sett till flertalet olika 
perspektiv och dessutom att pedagoger inte anser det relevant inom sin 
ämnesprofession. Banks lyfter även fram att interkulturell pedagogik innefattar många 
olika och centrala dimensioner vilket medför att det är ett mångtydigt begrepp. Genom 
att som pedagog anamma de olika dimensionerna och perspektiven i undervisningen i 
mångkulturellt ihopsatta grupper skapas bättre förutsättningar för goda resultat menar 
Banks.28 Nedan definieras dessa begrepp och dessutom hur de har använts i analysen. 

 
2.3.1 Innehållsintegrering  
Det första perspektivet är innehållsintegrering (content integration) vilket enligt Banks 
innebär att lärare i sin undervisning utgår ifrån olika kulturer i det innehåll som ligger 
till grund för lärarens exempel för att belysa centrala begrepp, generaliseringar och 
grunder inom sitt ämnesområde. Undervisningens ämnesinnehåll integreras då av olika 
synsätt då man låter olika kulturer införlivas och inte enbart den kultur där skolan är 
belägen vilket leder till en större förståelse och kunskap.29 
 
2.3.2 Konstruktion av kunskap 
Det andra perspektivet behandlar konstruktion av kunskap (the knowledge construction 
process). Banks ger detta begrepp innebörden av i vilken omfattning lärare stödjer 
elever inom ett ämne och som därmed påverkar den kunskap som eleverna utformar. 
Den hjälp som lärarna tilldelar eleverna bör enligt Banks ses utifrån hur det bistår 
eleverna att begripa, granska och bedöma hur implicita kulturella antaganden, ramar för 
referenser, perspektiv och förutfattade meningar inom ämnet influerar det sättet på 
vilket som eleverna utformar kunskap. Alltså menar Banks att läraren i sitt ämne hjälper 
elever att förstå hur olika kulturer influerar den syn eleverna har utifrån den kunskap de 
redan innehar. Genom att som lärare bistå eleverna med redskap i deras konstruktion av 

                                                
26 Stier & Kjellin 2009, s. 15.   
27 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20. 
28 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20. 
29 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20. 
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kunskap utifrån ett flerkulturellt förhållningssätt kan eleverna bli medvetna om hur det 
påverkar deras sätt att tillgodose och skapa sig ny kunskap utifrån olika perspektiv. 
Genom att tilldela kunskap inom ett ämne olika perspektiv och infallsvinklar får 
eleverna möjlighet till en större förståelse för ämnet och hur det perspektiv som lärs ut i 
skolor påverkar elevernas förhållningssätt till den kunskap som premieras.30 
 
2.3.3 Reducering av fördomar 
Det tredje perspektivet syftar till att minska fördomar genom de metoder som tillämpas i 
undervisningen. Banks beskriver Reducering av fördomar (prejudice reduction) så som 
Prejudice reduction describes lessons and activities teachers use to help students 
develope positive attitudes towards different racial, ethnic, and culutral groups.31 
Genom att i undervisningen använda sig av material och tillvägagångssätt som lyfter 
fram olika kulturer i en positiv bemärkelse menar Banks att fördomar som elever bär 
med sig in i klassrummet kan reduceras. Om metoden läraren anammar utgår ifrån att 
möta elevers fördomar med ett material som reducerar fördomar kan den kunskapsklyfta 
som har sin orsak i fördomar minskas. Lärarens arbete innebär till stor del att hjälpa 
elever att skapa ett gott förhållningssätt till andra individer och grupper oavsett de 
referensramar som individer använder för att tillskriva varandra olikheter och skillnader. 
Detta menar Banks ska leda till en större förståelse för olika kulturer och minska 
fördomar.32  
 
2.3.4 Rättvisepedagogik 
Rättvisepedagogik (an equity pedagogy) är det fjärde perspektivet utav fem som Banks 
skapat för att lärare ska få möjlighet till att anpassa och utveckla sin undervisning och 
sitt arbete i skolan. Detta perspektiv inriktar sig dels på lärarens förmåga att skapa olika 
undervisningssituationer som gynnar alla elever oavsett bakgrund och dels på att läraren 
tar hänsyn till elevers olikheter och svårigheter. Med olika bakgrunder refererar Banks i 
denna förklaringsmodell till kultur-, ras-, språk- och klasskillnader som läraren bör ta 
hänsyn till i sitt utformande av undervisning då alla elever har samma rättigheter till en 
likvärdig utbildning. Genom att återkommande ifrågasätta sitt arbete och att analysera 
sin roll som en auktoritet i skolan kan lärare skapa goda förutsättningar till lärande för 
samtliga elever menar Banks.33 
 
2.3.5 Möjliggörande  
Det femte och sista perspektivet är möjliggörande (an empowering school culutre and 
social structure) vilket beskrivs av Banks som det perspektiv som innefattar hela skolan 
och inte enbart lärarens arbete. Detta innebär att skolledning och lärare har ett ansvar för 
att skapa en bra skolkultur som inkluderar olika grupper utifrån samma villkor. Genom 
att skolan skapar ett interkulturellt klimat ökar även enligt Banks elevers respekt och 
                                                
30 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20-21. 
31 Banks i Banks (red.) 2010, s. 21. 
32 Banks i Banks (red.) 2010, s. 21-22. 
33 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
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förståelse för varandra och en inkluderande strävan blir centrum för verksamheten. 
Banks lyfter fram vikten av jämställdhet oavsett elevers ras-, köns-, och social 
klasstillhörighet. Att upprätthålla ett positivt interkulturellt klimat och integrering som 
ledord är lärarnas och övrig personals uppgift på en mångkulturell skola.34 
 
Banks definierar skolan som ett socialt system, där lärare genom att utgå ifrån Banks 
fem perspektiv kan skapa goda interkulturella klimat och förhållningssätt i relation till 
sitt ämne. Denna studie undersöker och analyserar alltså hur lärare i religionskunskap på 
svenska och skandinaviska utlandsskolor beskriver de dimensioner som påverkar 
undervisningen och dess innehåll i ett interkulturellt klimat utifrån Banks fem 
perspektiv och interkulturellt förhållningssätt. 

 
2.4  Forskningsgenomgång   

Interkulturell forskning är ett brett forskningsfält men ändå ett relativt outforskat 
område. Det har främst varit forskning inom monokulturalitet som fått stå i centrum 
enligt Lahdenperä. Interkulturell forskning kan beskrivas så som studiet av olika 
företeelser från en inter-etnisk, inter-kulturell synvinkel där de olika kulturella 
perspektiven som exempelvis majoritets- och minoritetsperspektivet samverkar och 
kompletterar varandra.35 Om man ser till forskning om pedagogiskt arbete i skolor där 
flera olika etniciteter och kulturella synsätt är centrala menar Lahdenperä att fokus har 
varit på flerspråkighet och majoritetssamhällets inställning till minoriteter som 
återkommande hänvisats till invandrare.36 Förändringar i samhället ställer nya krav, i 
synnerhet inom skolans verksamhet, vilket framgår i forskningsgenomgången nedan 
som fokuserar på ett interkulturellt förhållningsätt. 
 
2.4.1  Interkulturella förhållningssätt, pedagogik och kompetens 
Skolan är en vital del i samhället och fungerar som en mötesplats för kulturella möten. 
Ulf Fredriksson och Pär Wahlström har i Skola för mångfald eller enfald (1997) 
diskuterat skolans roll i ett alltmer mångkulturellt samhälle där ett globaliserat 
perspektiv blir alltmer centralt. Lärarens uppgift inom det mångkulturella samhället 
under ständig utveckling vilket ställer nya krav på pedagoger. Dessa krav på lärare ska 
främst ses utifrån den kompetens som innefattar att ge elever redskap för att skapa goda 
kulturmöten och förståelse för det annorlunda eller nya.37 Fredriksson och Wahlström 
lyfter fram att den nära relation som finns mellan religion och kultur då religion på flera 
sätt ses som en grund för de moraliska värderingar och seder som finns i flera kulturer.38 
I relation till detta blir det centralt att reflektera över interkulturella förhållningssätt 
vilka utgör de dimensioner som religionslärare upplever påverkar deras undervisning i 
ämnet religionskunskap. 
                                                
34 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
35 Lahdenperä 1999, s. 45-46. 
36 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s.57. 
37 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 108, 82. 
38 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 100. 
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Maria Borgström har i sin studie presenterat i antologin Interkulturell pedagogik i 
teori och praktik (2004)  lärarens interkulturella kompetens i 
undervisningssammanhang. Borgström menar att elever med olika bakgrunder, så som 
etniska eller kulturella, är vanligt på skolor idag på grund av den moderna 
globaliseringen.39 Detta leder till ett ökat behov av interkulturell kompetens i skolan då 
lärare ställs inför nya situationer i och med ett föränderligt samhälle och därmed en 
föränderlig skola. Det viktigaste skälet till ökad kompetens anses vara den efterfrågade 
kvalitén av flexibilitet och att kunna skapa olika metoder beroende på situation.40 

 
2.4.2 Interkulturell och mångkulturell komplexitet  
Lidskog och Fuat diskuterar i Mångkulturalism: socialt fenomen och politisk utmaning 
(2009) komplexiteten med mångkulturalism och menar att kulturer är inte något 
oföränderligt utan istället motsägelsefulla berättelser som individer och grupper formar 
och omformar.41 En relevant faktor i denna omvandlingsprocess är enligt Lidskog och 
Faut de missförstånd som skapas i kulturmöten, vilka bör granskas och ifrågasättas. 
Människan är en kulturell varelse som förhåller sig till sin omvärld på olika sätt 
beroende på erfarenheter och identiteter.42 Att i sampel med andra lyfta dessa 
förhållanden inom skolan, och då speciellt inom ämnet religionskunskap, kan vara en 
nyckel till kunskap om mångfald därmed en ökad tolerans.  
 
2.4.3 Religionskunskap  
Ämnet religionskunskap är omdiskuterat och komplext men tillika givande och 
betydelsefullt. Peder Thalén diskuterar i Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt 
samhälle (2005) hur religionsämnet förändrats i samband med att det svenska samhället 
har blivit mer mångreligiöst. Thalén menar bland annat att religionsundervisningen har 
goda förutsättningar för att idag vara mindre fördomsfull och mer öppen än tidigare i 
historien.43 Thalén uttrycker det så att religionsundervisningen skulle kunna ges ett 
fredsuppdrag: att bidra till att överbrygga kulturella barriärer i vårt samhälle och 
därmed minska de motsättningar som dessa lätt ger upphov till.44 Detta ställer höga 
krav på framtidens religionslärare och möjligheten att utvecklas i relation till det globala 
paradigmet.  
 
Denna studie önskar bidra till en outforskad del av interkulturell pedagogik då ingen 
forskning har blivit funnen av mig som undersöker religionslärares berättelser av ett 
arbete i en svensk eller skandinavisk utlandsskola. I ett klimat där ett interkulturellt 
förhållningssätt och dimensioner påverkar lärarens arbete i sitt ämne religionskunskap. 
Studien ger ett europeiskt perspektiv på gymnasiala religionslärares synsätt i arbetet 

                                                
39 Borgström i Lahdenperä (red.)  2004, s. 33. 
40 Borgström i Lahdenperä (red.)  2004, s. 33. 
41 Lidskog & Fuat 2009, s. 149. 
42 Lidskog & Fuat 2009, s. 149f. 
43 Thalén i Wahlström (red.)  2005, s. 20. 
44 Thalén i Wahlström (red.) 2005, s. 30. 
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utifrån en svensk läroplan i en annorlunda kulturell kontext än den svenska. Detta är 
mitt bidrag till den interkulturella forskningen.  

 
3. Presentation av resultat och analys  

Denna del av studien redovisar resultatet av de intervjuer som genomförts med 
ämneslärare som arbetar inom ämnet religionskunskap på svenska och skandinaviska 
gymnasiala utlandsskolor. Kapitlet är strukturerat utifrån två frågeställningar avsedda 
att besvara studiens syfte: (se bilaga 1) 
 

- Hur förverkligas det kollektiva interkulturella förhållningssättet på 
skolorna i ett institutionellt perspektiv?   
 

- Hur tillämpas det interkulturella förhållningssättet av den enskilda 
läraren, i undervisningen inom ämnet religionskunskap?  

 
De två perspektiven, det kollektiva och det enskilda, redovisas och sammanfattas 
separat. Avslutningsvis diskuteras samtliga forskningsfrågor i sin helhet utifrån Banks 
teoretiska begrepp (se kapitel 2.3). Sist ges en kort sammanfattning.  
 

3.1 Det kollektiva interkulturella förhållningssättet på institutionerna som 
grunden för ämneslärarnas arbetsförhållanden.  

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga lärare ansåg att skolans viktigaste uppgift är 
att placera eleven i centrum, om än utifrån lite olika perspektiv. Lärare A menar att 
elevens välmående och elevens utvecklingspotential är det centrala i skolans viktigaste 
uppgift. Lärare C, som också betonade välmående och utveckling, ansåg att en god 
kontakt mellan lärare och elever var viktigt. Vidare var att ge eleverna handledning på 
sitt modersmål centralt i lärarens förhållningssätt för att uppnå en god multikulturell 
miljö och välmående elever. Lärare B och D lyfte båda fram vikten av att fostra goda 
samhällsmedborgare då det på utlandsskolor ingår flera olika samhällen vilka eleverna 
har att anpassa sig till. Vidare gav lärarna argument för att ge eleverna nyckar till att 
förstå sig själva som samhälls- och kulturvarelser, och att skola eleverna in i ett kritiskt, 
vetenskapligt tänkande och arbetssätt. Om utgångspunkten är att skolan är en 
mångkulturell mötesplats i samhället anser lärarna att skolans roll i samhället är att ge 
eleverna en ökad förståelse, inte bara av sig själva utan även förståelse för andra. Lärare 
D uttryckte det så, att: 
 

Framför allt måste skolan representera allas lika rätt och möjlighet till 
utbildning oavsett kulturell bakgrund och tillhörighet. Vidare måste skolan 
förmedla, slå vakt om (i värsta fall försvara) de mänskliga rättigheterna och de 
demokratiska värderingarna. 
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Lärare A utrycker liknande värderingar och menar att den svenska skolans viktigaste 
roll i samhället som mångkulturell mötesplats är att förmedla den svenska demokratins 
grunder så som yttrande- och religionsfrihet, att öka kunskapen och förståelsen för olika 
politiska former samt religioner och livsåskådningar. Att se skolan som en 
mångkulturell arbetsplats, vilken lärare B menar för många är den enda platsen där 
mötet med andra kulturer än sin egna sker, anses viktigt. Lärare B för vidare fram att 
detta möte mellan olika kulturer är ett uppdrag som måste förvaltas väl och där 
öppenhet alltid måste vara ett ledord. Lärare C anser att ge eleverna en extra dimension 
i olika språk och kulturer som att berika elevernas vardag och utbildning och att 
öppnar fler dörrar för vidare studier är skolans viktigaste roll i dagens samhälle.  

Hur det interkulturella förhållningssättet förverkligas på de svenska och 
skandinaviska utlandsskolorna, som påverkar lärarnas arbetssituation kan vidare ses 
utifrån hur olika yrkeskategorier arbetar för att skapa goda interkulturella dimensioner. 
Samtliga lärare är eniga i frågan om hur olika yrkeskategorier inom skolans 
organisation arbetar för att skapa ett interkulturellt positivt klimat. Lärarna lyfter fram 
personalens ständiga strävan att inte exkludera utan att inkludera varandra, vilket skapar 
ett positivt klimat. Hur de skilda skolorna arbetar med detta beskrivs på lite olika sätt. 
Lärare A berättar att en majoritet av personalstyrkan har en partner som är född i landet 
där den svenska skolan är belägen, så att övergången från att till största delen ha arbetat 
med svenska kollegor till att arbeta med kollegor i ett annat land och med en annan 
kultur blir något naturligt. Även Lärare B anser att arbetet för ett interkulturellt positivt 
klimat är en naturlig del av skolans miljö eftersom personalen har olika bakgrunder och 
att flertalet lever i familjer där flera ursprung och olika bakgrunder ska samsas. Att ha 
ett gemensamt språk är även en nyckelfaktor för att skapa god kommunikation mellan 
olika yrkesgrupper. Lärare D ger mera konkreta exempel på hur ett kollektivt 
interkulturellt förhållningssätt kan skapas:  
 

Alla lärare har i sitt uppdrag att aktivt söka och främja samarbete med andra lärare, både 
i form av traditionella integrationsprojekt över språkgränserna och mer 
samkvämsbetonade aktiviteter utanför skolan (idrott, musik, kulturaktiveter etc.) För 
eleverna är det en väsentlig del av den kulturella erfarenheten att detta 
integrationsarbete fungerar. 

 
Arbetet med att skapa positiva interkulturella förhållningssätt ser olika ut men i detta 
arbete har lärarna ändå en gemensam nämnare, nämligen ömsesidig respekt och 
tolerans. Men vilka möjligheter och hinder anser lärarna att det finns med att arbeta med 
interkulturella förhållningssätt på sin arbetsplats? Hälften av lärarna menar att det enbart 
finns möjligheter medan den andra hälften beskriver både möjligheter och hinder. 
Lärare B anser att möjligheterna finns naturligt på skolan på grund av den 
sammansättning som skolan har, men lyfter även fram svårigheter så som att 
majoriteten av eleverna på skolan är svenska elever. Lärare B menar vidare att detta 
bidrar till att skolan blir svensk och därmed arbetsspråket svenska, vilket enligt lärare B 
är ett hinder på en svensk eller skandinavisk utlandsskola. Lärare B är otydligt men min 
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tolkning är att man inte betonar det interkulturella förhållningssättet. I relation till detta 
tillägger lärare B att de svenska traditionerna blir särskilt viktiga för flertalet 
utlandssvenskar vilket skolan därmed måste förhålla sig till. Enligt lärare D är 
möjligheterna till att arbeta med interkulturella förhållningssätt på skolan uppenbara: 

 
Vi är inhysta på en stor skola med en helt annan skolkultur och helt annat förhållningssätt 
till både kunskap och lärande. Det finns många lärdomar att hämta för elever och för lärare 
när det gäller kulturella skillnader. Jag vill betona just skillnader eftersom det är detta som 
slår eleverna starkt när de kommer hit. Naturligtvis talar vi också om likheter men det är en 
insikt i sig att inse att en kultur som detta finns i detta land, på gott och på ont, särskilt 
framhäver och odlar skillnaden människor emellan (ex man-kvinna, ung-gammal etc). Jag 
brukar lite tillspetsat säga att skillnad ses som en dygd i detta land och som en synd i 
Sverige. Nackdelarna är att för mycket prat om kulturskillnader riskerar att odla 
generaliseringar och stereotyper. Arbetar man därför inte kontinuerligt med 
kulturskillnaderna riskerar de att stelna till just fördomar. 

 

Utifrån denna beskrivning av situationen ser vi komplexiteten och det mångfacetterade 
perspektiv som skolorna arbetar inom. Detta då lärare D lyfter fram kulturskillnader i en 
utlandsskola som har flera olika kulturella särdrag att ta hänsyn till med tanke på 
mångkulturen såväl inom skolan som inom landet där skolan är belägen. En del i 
förverkligandet av det kollektiva interkulturella förhållningssättet på skolorna i ett 
institutionellt perspektiv som lärare D lyfter fram är att de kan lära av varandra, något 
som gäller både lärare och elever. Ett hinder för förverkligandet tycks vara en obalans 
mellan samtalen om likheter likaväl som skillnader. Den nackdel som kommer av att det 
talas för mycket om skillnaderna mellan kulturerna, vilket då kan leda till, som det sägs, 
att ”odla generaliseringar och stereotyper". Men om de inte arbetar med 
kulturskillnaderna finns å andra sidan risk att de då istället stannar kvar i sina fördomar. 
Möjligheterna att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt är stora enligt lärare C, 
som beskriver att utbytet mellan kulturer och språk är stort på skolan. En svårighet 
enligt lärare C är den stora andelen planering som krävs av enskilda lärare för att 
exempelvis kunna inkludera samtliga kulturella och språkliga grupper då lärarna arbetar 
utifrån flera olika nationella läroplaner samtidigt.  

Vidare beskriver lärarna vilka fördelar och svårigheter det kan finnas i att arbeta med 
elever och kollegor med olika språkliga-, kulturella och etiska bakgrunder. Lärare B 
menar att det inte finns några direkt stora kulturskillnader då samtliga elever har minst 
en svensk vårdnadshavare, och därmed har alla elever på skolan en gemensam svensk 
anknytning. Dock menar lärare B att språket kan vara en svårighet då alla anställda på 
skolan inte talar samma språk vilket kan leda till missförstånd. Olika synsätt är en fördel 
enligt lärare A som inte ser några nackdelar med elever och kollegors olikheter. Lärare 
C belyser vinsterna genom att säga:  

 
Fördelarna är den berikande effekt mångkulturen har eller snarare många nationaliteter. 
Vi får ta del av andra kulturella företeelser vilket gör en mer öppen som individ mot nya 
intryck. Detta medför en ökad tolerans skulle jag vilja påstå. 
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Homogenitet är begreppet som lärare D använder för att beskriva situationen bland 
kollegiet. Lärare D anser att en del svårigheter kan uppstå när de i sitt arbete rör sig över 
språkgränserna, men att dessa är relativt ytliga problem och rent av triviala. Beträffande 
elevers etniska och kulturella sammansättning påminner majoriteten av lärarna om att 
eleverna kommer ifrån det svenska skolsystemet, utgår ifrån den svenska läroplanen och 
talar svenska på skolan. Enbart lärare C lyfter fram att en stor andel av eleverna kommer 
från olika länder i Norden, och att en del elever har bott i andra länder runt om i världen.  

Samtliga lärare är eniga i frågan om de anser att arbetet på skolan stärker läraryrkets 
interkulturella kompetens. Lärare D instämmer och ger exempel på vad kulturmötet 
innebär för många av eleverna: 

 
För mig handlar det om att, åtminstone i början, arbeta med elevernas sårade/kränkta 
känslor som mötet med den nya kulturen kan innebära. Ett konkret exempel är att 
eleverna blir besvikna över att eleverna som är födda i samma land som skolan är belägen 
(som är i stor majoritet) är måttligt, eller inte alls, intresserade av dem. Språkliga brister 
leder till frustration, eleverna upplever olika grader av identitetsförlust till en början. Min 
roll är framför allt att få eleverna att intellektualisera denna sammansatta känsla av 
utsatthet som kulturkrocken ger upphov till, så att de får syn på sig själva som kulturella 
individer i ett mångkulturellt (eller hellre bi-kulturellt) sammanhang. Steget till 
reflektioner och insikter kring förhållanden på hemmaplan, där man är i majoritet och då 
inte tänker på ”sånt”, är hos eleverna vanligtvis inte särskilt långt, vilket brukar avspeglas 
i deras texter kring ämnet. 

 
Alla dessa problem som möter eleverna, tillexempel identitetsförlust och kulturkrockar, 
är förhållanden som läraren måste handskas med, vilket stärker lärarnas interkulturella 
kompetens. Lärare C beskriver en liknande kulturkrock men utifrån ett lärarperspektiv 
och menar att lärarna tvingas lyfta sina perspektiv utanför sin egen nations gränser, 
vilket ger flera infallsvinklar. Ett viktigt exempel på detta enligt lärare C är den 
didaktiska delen av arbetet som lärare C menar är olika mellan lärare med varierade 
utbildningsbakgrunder. Vidare anser lärare C att det är olika lärarstilar beroende på 
vilket land som läraren kommer ifrån och att det kan vara en utmaning mellan lärare och 
elever. Men att det för det mesta ger lärarna fler verktyg i undervisningen och i 
kontakten med eleverna. Lärare B hävdar, förvånande nog att lärare som arbetar i en 
mångkulturell skola i Sverige får mer av en interkulturell kompetens än en lärare som 
arbetar på en svensk eller skandinavisk utlandsskola.  
 
3.2 Sammanfattande resultatdiskussion  

Som intervjuresultatet visar förverkligas det interkulturella förhållningssättet på 
skolorna i ett institutionellt perspektiv på ett varierande sätt, vilket till viss del kan 
förklaras med att intervjuresultatet är hämtade dels utifrån enskilda lärares perspektiv 
och dels utifrån olika skolor. De skilda förhållningssätt som framkommer i studien visar 
på en mångfald trots att varje skola utgår ifrån samma grund, dvs skollagar, 
ämnesplaner och riktlinjer. Mångfalden ska därför förstås utifrån de interkulturella 
förhållningssätt och dimensioner som varje skola skapar och arbetar utifrån. 
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Intervjuresultatet har visat att samtliga lärare ansåg att skolans viktigaste uppgift främst 
handlar om att sätta eleven i centrum. I detta varierar lärarnas tillvägagångssätt. Det 
handlade främst om hur man valde att applicera och betona detta tillvägagångssätt 
utifrån elevens välmående, utvecklingspotential, god handledning, elevens modersmål 
och att fostra goda samhällsmedborgare. 
 Att sätta eleven i centrum och val av tillvägagångssätt för att uppnå detta, speciellt 
utifrån perspektiven elevens välmående och att fostra goda samhällsmedborgare kan ses 
i relation det Banks begrepp möjliggörande. Banks menar att skolledning och lärare 
måste skapa en skolkultur som inkluderar olika grupper utifrån samma villkor, vilket 
blir tydligt utifrån lärarnas beskrivning av skolans viktigaste roll.45 En svårighet i 
förverkligandet av att fostra goda samhällsmedborgare knöts till utlandsskolans 
varierade perspektiv på hur lärarna skulle kunna hjälpa eleverna att uppnå målet att bli 
goda samhällsmedborgare, då eleverna genom att gå på utlandsskolorna ingår i flera 
olika samhällen. För att skapa goda samhällsmedborgare är det viktigt att se detta i 
relation till skolans roll i samhället.  

Fredriksson och Wahlström behandlar i sin studie skolans roll i samhället och menar 
att skolan som central plats i samhället påverkas av de influenser som finns i samhället 
runt skolan. Därmed kan skolan fungera som en naturlig mötesplats mellan olika 
kulturer för att skapa interkulturella förhållningssätt och därmed goda 
samhällsmedborgare. Detta lyfter även Banks fram som centralt och menar att denna 
mötesplats kan arbeta för jämställdhet oavsett elever eller lärares bakgrund.46 Detta blir 
tydligt i arbetet som lärare på en utlandsskola då hänsyn måste tas, dels till det samhälle 
som eleverna är uppväxta i och dels till det samhälle som skolans riktlinjer och 
ämnesplaner förverkligats i. En utlandsskola kan jämföras med ett mikro-samhälle då 
den betraktas utifrån sin egen kulturella miljö och de kulturella förhållningssätt som 
tillämpas inom skolan. Vidare måste skolan förhålla sig till det kulturella klimatet 
utanför skolan i den kultur där den är belägen och i den kultur som skolan har sina 
rötter, alltså ett makro-samhälle. Lärarnas roll i dessa båda interkulturella klimat är 
avgörande för de förhållningssätt som skapas enligt Fredriksson och Wahlström.47  

De svenska och skandinaviska utlandsskolorna skapar ett nyanserat sätt att förhålla 
sig till interkulturella möten och interkulturella perspektiv, vilket inte sker utifrån 
samma kriterier i en mångkulturell skola i Sverige. Detta då de utgår ifrån olika 
kontexter som har olika förutsättningar. Att ta del av olika skolors interkulturella 
förhållningssätt och erfarenhet menar jag kan vara en vital del i att skapa nya riktlinjer 
och redskap i en allt mer globaliserad värld med kulturmöten och kulturkrockar. Genom 
att hitta verktyg för att överkomma och minska ett motstånd mot interkulturalitet skapas 
en mer solid grund att bygga framtidens skola, ett mer gränsöverskridande klimat och 
bli en skola i tiden, då skola och samhälle går hand i hand om än i olika takt. Skolan och 
samhället utvecklas inte alltid samtidigt utan den ena kan vara före den andra och skapa 
nya vägar att ta hänsyn till.  Detta kan ses i relation till att Fredriksson och Wahlström 
definierar begreppet kulturmöte så, att dagens kultur i olika samhällen är ett resultat av 
                                                
45 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
46 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
47 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 108. 
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gårdagens kulturmöten.48 Lärarnas förhållningssätt i detta blir en dominerande kraft då 
pedagogens uppgift i ett alltmer mångkulturellt samhälle dels är att inneha kompetensen 
att undervisa om kulturer utifrån olika perspektiv. Men även att förbereda elever för de 
kulturmöten, som är en del av den verklighet som sker inom och utanför skolan, så att 
de själva kan möta olika kulturer på ett positivt sätt.49  

Skolans roll i samhället som en mångkulturell mötesplats anser Lahdenperä bör utgå 
ifrån ett interkulturellt förhållningssätt, och vidare att interkulturalitet kan också ses 
som en kvalitetsaspekt på utbildning och kommunikation. Om man är öppen för olika 
kulturella uttryck [...] är individens möjlighet att lära sig mer mycket större.50Att i 
skolan samtala om interkulturalitet och att skapa redskap för att förhålla sig till olika 
kulturer blir en central del då skolan kan ses som den viktigaste institutionen där mötet 
med andra kulturer än den egna sker. Resultatet av de genomförda intervjuerna pekar på 
vikten av att skapa en ökad förståelse för sig själv och andra i skolan såväl som i 
samhället, allas lika rättigheter och värdet av att förmedla den svenska demokratins 
grunder så som yttrande- och religionsfrihet. Vidare att skapa en förståelse för olika 
religioner och livsåskådningar då elevers förhållande till kulturmöten påverkas av deras 
syn på andra religioner och kulturer. Med utgångspunkt i detta framgår en strävan att 
skapa ett interkulturellt klimat som ökar elevers respekt och förståelse för varandra med 
inkludering som ett ledord. Detta kan enligt Banks ses som olika yrkeskategoriers 
viktigaste uppgift i en mångkulturell skola.51 

På de svenska och skandinaviska gymnasiala utlandsskolorna arbetar yrkeskategorier 
med olika geografiska bakgrunder och lärarna är eniga angående de olika 
yrkeskategoriernas strävan att skapa och förverkliga ett interkulturellt förhållningssätt. 
Detta förhållningssätt bör skapas genom en strävan bland kollegor att inkludera istället 
för att exkludera, vilket de även vill fostra eleverna till. Lidskog och Faut lyfter i sin 
studie fram vikten av att vara medveten om att individer vid flytt till andra länder tar 
med sig sina egna kulturella förhållningssätt och värderingar. Detta kan innebära en 
kulturkrock både ifrån de inflyttade och de redan boende då olika kulturer måste 
förhålla sig till varandra.52 Exempelvis att som lärare D betona vikten av både skillnader 
och likheter. Till detta för Fredrikssons och Wahlströms argument att betydelsen för hur 
individer uppfattar möten med andra kulturer bygger på individens kännedom om den 
andra kulturen.53  

Olika yrkeskategorier i de olika skolorna arbetar för ett inkluderande klimat. En 
positiv utgångspunkt i strävan för inkludering är att både elever och lärare ingår i en 
interkulturell sfär där samexistens mellan olika kulturer bör vara en självklarhet. Genom 
att arbete inom ett inkluderande klimat inom skolan och i förhållande till det rådande 
kulturella läget i samhället, bidrar det till att fostra goda samhällsmedborgare med en 
större förståelse för varandras likheter och olikheter.  

                                                
48 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 87. 
49 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 82. 
50 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 18. 
51 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
52 Lidskog & Faut 2009, s.11. 
53 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 87. 
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Resultatet visar att ett problem enligt vissa av lärarna kan vara att många elever utgör 
en nationell enhet på skolan. Att se ett förhållningssätt utifrån olika perspektiv blir en 
viktig del i arbetet som lärare eftersom skolan som mångkulturell mötesplats har ett 
betydande ansvar för att skapa jämlika relationer. Problemet ligger i att majoriteten på 
skolorna skapar de normer och förhållningssätt som minoriteten måste förhålla sig till, 
vilket skapar den ojämställdhet som Goldstein-Kyaga och Borgström beskriver så att: 

 
Det ofta framställs som om interkulturella relationer pågår mellan två jämställda parter. I 
själva verket är interkulturella relationer sällan jämlika utan präglas av ojämlika 
maktrelationer, där företrädare för majoritetsbefolkningen vanligen har 
tolkningsföreträde.54 

 
Skolan, precis som andra institutioner, är en organisation som måste förhålla sig till den 
rådande situationen samtidigt som de även måste kritisera orättvisor. Även om 
majoriteten skapar riktlinjerna bör minoriteter få vara med och forma riktlinjerna för 
interkulturella förhållningssätt som skapar goda kulturmöten. Detta kan ses i relation till 
det som framförs av lärarna. De menar att det finns många lärdomar att hämta för elever 
och lärare när det gäller kulturella skillnader. Detta är viktigt då det främst är 
skillnaderna som blir det första många elever och lärare upplever i arbetet på 
utlandsskolor i en annan kultur än den de är vana vid. Arbetet att inkludera samtliga 
kulturer kräver en god planering, vilket framgår i intervjuresultatet, och möjligheterna 
till detta anses av lärarna vara goda. Detta innebär att arbetet med att inkludera alltid 
måste fortgå och ses ur olika perspektiv. Skolan måste oavsett majoritet och minoritet 
inkludera alla oberoende av likheter och skillnader, vilket visar att lärarnas 
beskrivningar faller inom det perspektiv som Banks tillskriver möjliggörande då alla på 
en skola har ett ansvar för att skapa ett inkluderande klimat och lika villkor för alla.55  

Problem och konflikter minskar enligt lärarna då interkulturella förhållningssätt leder 
till ökad tolerans då eleverna och lärarna får lära känna olika nationaliteter och berikas 
av detta. Även om majoriteten av eleverna kommer ifrån det svenska skolsystemet och 
att skolan till viss del är relativt homogen skapas ändå interkulturella förhållningssätt då 
eleverna befinner sig i ett kulturmöte både inom skolan och mellan skolan och 
samhället. Så oavsett sammansättning på skolorna påverkar även det rådande 
interkulturella klimatet utanför skolan lärare och elever, vilket följer med dem in i 
skolan. 

Detta bidrar till att lärare, som förebilder till sina elever, är i behov av en god 
interkulturell kompetens i arbetet på utlandsskolorna. I stort sätt samtliga lärare i studien 
påpekar att arbetet stärker läraryrkets interkulturella kompetens. Detta är centralt oavsett 
vart skolan som utgår ifrån en svensk läroplan är belägen geografiskt och Borgström 
anser att:   

Lärarna i dessa nya mångkulturella lärandemiljöer står idag inför nya situationer. De måste 
skaffa sig ett nytt sätt att förhålla sig till den nya verkligheten. Deras pedagogiska 
kompetens måste utvidgas, så att de ska förstå konsekvenserna av migrationsprocessen och 

                                                
54 Goldstein-Kyaga & Borgström i Goldstein-Kyaga & Borgström (red.) 2012, s. 12. 
55 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
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vad detta innebär i ett undervisningssammanhang. De måste kunna reflektera kring frågor 
gällande undervisning och hur eleverna/studenterna skaffar sig kunskaper. Lärarna måste 
vara flexibla i sitt sätt att vara och hitta med anpassade former eller metoder för 
undervisningen och kunna använda sig av de kommunikationsmedel som finns idag. 
Genom deras praktiska erfarenheter skapas och prövas olika teorier som i sin tur ger ny 
kunskap.56 

 
I studien framgår att lärares kompetens till stor del i början av mötet med eleverna 
handlar om att hjälpa dem att komma tillrätta i en ny situation. Detta då eleverna, främst 
om de är i minoritet, upplever en stor kulturkonflikt. I tolkning och analys av 
intervjusvaren framstod begreppet ”goda medborgare” som ett genomgående kollektivt 
tema. En av lärarna, som jag tidigare visat, förklarade vad kulturmötet innebar för 
många elever.  
 

För mig handlar det om att… arbeta med elevernas sårade/kränkta känslor som mötet med 
den nya kulturen kan innebära. Ett konkret exempel är att eleverna blir besvikna över att 
eleverna som är födda i samma land som skolan är belägen (som är i stor majoritet) är 
måttligt, eller inte alls, intresserade av dem. Språkliga brister leder till frustration, 
eleverna upplever… identitetsförlust till en början. Min roll är framför allt att få eleverna 
att intellektualisera denna sammansatta känsla av utsatthet som kulturkrocken ger upphov 
till… . 
 

Detta kan ses som en sammanfattning av ett positivt kulturellt förhållningssätt, vilket 
stämmer med Lahdenperäs beskrivning av hur skolans personal bör vara rustad för att 
möta olika kulturella möten och konflikter. 57  

I intervjuresultatet framgår vikten av att som lärare lyfta sina lärarperspektiv utanför 
sin egen nations gränser. Detta kan ske genom att ta hjälp av andra lärare med annan 
kulturell och yrkesmässig bakgrund för att skapa ett positivt interkulturellt klimat och 
öka lärarens kompetens ur ett mer globalt perspektiv. Detta menar Borgström kan ses i 
förhållande till att elever med olika bakgrunder, så som etniska eller kulturella, är 
vanligt på skolor idag på grund av den moderna globaliseringen.58 Att arbeta 
tillsammans med lärare från flera olika länder stärker enligt intervjuresultatet lärarnas 
interkulturella kompetens. Vidare kan lärare på en interkulturell skola anse att det som 
för många lärare på andra skolor bara är en teoretisk aspekt blir en praktisk verklighet 
på utlandsskolorna.  
 
 
 
 
 

                                                
56 Borgström i Lahdenperä (red.) 2004, s. 33.  
57 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 67. 
58 Borgström i Lahdenperä (red.) 2004, s. 33. 
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3.3 Interkulturella dimensioner inom ämnet religionskunskap på 
utlandsskolorna  

Samtliga lärare som deltar i studien arbetar inom en institution som är en svensk eller 
skandinavisk gymnasial utlandsskola och planerar, genomför, utvärderar sitt arbete som 
religionslärare inom detta sammanhang. Som framgått av resonemanget om det 
kollektiva perspektivet finns ett flertal interkulturella förhållningssätt på skolorna som 
påverkar lärarnas arbete, inom ämnet religionskunskap. Lärarna blev tillfrågade att 
besvara frågan om de ansåg att det fanns delar i religionskunskapen som gynnar eller 
missgynnar den interkulturella didaktiken i sitt ämne. Lärare A menar att alla delar inom 
religionskunskapen som ämne gynnas, men speciellt världsreligionerna då ett större 
antal religiösa inriktningar finns representerade där skolan är belägen. Även lärare D 
menar att skolans omgivning utgör en central del som läromedel i undervisningen, men 
att lärare D inte arbetar explicit med interkulturell didaktik i religionsämnet. Lärare C 
förklarar sig på följande sätt:  
 

Egentligen inte, det missgynnas inte. Kursplanerna i svenska skolan är utformade på ett 
sätt som gör att du kan anpassa innehållet efter elevgruppen. Det medför att 
religionskunskapen, oavsett vart den bedrivs, gör den flexibel vilket medför att eleverna 
inte påverkas av det. Sedan arbetar vi med flera nationella läroplaner vilket garanterar att 
eleverna får sin nationella undervisning ändå. 

 

Lärare D menar alltså i motsats till lärare C att den geografiska aspekten inte är en 
speciellt betydelsefull faktor i undervisningen. Hur lärarna beskriver sitt arbete med 
interkulturell didaktik, alltså de dimensioner som påverkar lärarnas val av exempelvis 
metod och innehåll samt hur lärarna skapar en god interkulturell lärandemiljö varierar. 
Lärare A beskriver sin syn på val av metod, vilket främst handlar om att nyttja det 
enorma utbud som finns att tillgå i omgivningen där skolan är belägen. Detta i form av 
exempelvis tempel, synagogor, moskéer, kyrkor och olika religiösa riktningar och 
organisationer. Lärare B menar att det inte finns någon speciell interkulturell didaktik då 
eleverna alltid har någon form av svensk grund genom sina vårdnadshavare. Lärare C 
anser att det som är avgörande för det didaktiska urvalet, det vill säga vad 
undervisningen bör innehålla och hur det ska förmedlas, är elevgruppen och därmed de 
nationaliteter som är representerade i klassrummet. Vidare även vilket nivå och vilket 
tillvägagångssätt som är lämpligast i vilket grupp är viktiga didaktiska val att ta hänsyn 
till. Enligt lärare C kan det förklaras utifrån att detta är alltid frågor som florerar runt i 
huvudet hos en. Man försöker fånga upp religiös identitet [inom gruppen] under tiden 
och applicera så mycket som man kan i undervisningen med utgångspunkt i elevernas 
egen erfarenhet. Lärarnas uppfattning om interkulturell didaktiska val inom ämnet 
religionskunskap varierar därmed ifrån lärare till lärare och beroende av 
undervisningssituation.  

Didaktik utgår ifrån termer så som exempelvis vad, hur, varför och till vem/vilka 
undervisningen är riktad till. Lärarna blev genom frågeställningarna även uppmanade att 
beskriva ett moment in religionsundervisningen som de ansåg var ett gott exempel på en 
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väl fungerande undervisning utifrån de nyss nämnda didaktiska frågorna. Lärare B lyfte 
fram att eleverna på skolan är svenskar och att det därmed inte är någon direkt 
interkulturell skola i den rätta bemärkelsen. Lärare D valde att inte svara på frågan. 
Lärare C beskrev däremot ett exempel då lärare C visade eleverna en film om varför 
människor blir religiösa.  Lärare C visade vidare på forskning, förklarade orsakerna och 
konsekvenserna med religiositet, och vart länder låg på skalan över hur utbredd 
religiositeten är i olika länder. Lärare C beskriver ett gott exempel på interkulturell 
didaktik:  
 

Det hjälper eleverna att se perspektiv på sin tillvaro och de kan sätta en liten ”etikett” på sig 
själva utan att den är påtvingad. Varför anser fler svenska medborgare att de är mindre 
religiösa brukar de fråga sig? Jo, men det måste ju ha med samhällsutvecklingen att göra? 
Kan det bero på att vi har blivit mer individualiserade? Vad beror det på?  Detta medför att de 
kan se religionsutövandet som en korrelation med samhället och inte se religion som något 
isolerat samhällsfenomen som bara ”märkliga” människor sysslar med. 

 
Lärare A menar att delmomentet som behandlar världsreligionerna är ett gott exempel 
på en väl fungerande interkulturell undervisning, då eleverna själva får arbeta 
tillsammans och i grupper, både teoretisk och genom studiebesök, studera en av 
världsreligionerna. Lärarna ombads vidare att ge ett exempel på ett moment i 
religionsundervisningen som de ansåg var ett mindre bra exempel på interkulturell 
undervisning utifrån de didaktiska valen. Även på denna fråga lämnade lärare B och D 
blankt. Lärare A beskrev däremot att religion och vetenskap som handlar om Marx, 
Weber, Durkheim och Freuds teorier om religion var de moment i 
religionsundervisningen som läraren utan närmare förklaring, ansågs vara ett mindre bra 
exempel på interkulturell undervisning utifrån de didaktiska valen. Lärare C förklarar att 
en didaktisk svårighet kan vara att yngre elever kan ha svårigheter med att förstå det 
som undervisas. Dessutom menar läraren att det inte har varit lika framgångsrikt att 
undervisa på samma didaktiska sätt i olika årskurser, vilket jag kan anse märkligt då de 
didaktiska frågorna ska underlätta lärarens arbete oavsett årskurs.  Lärare C menar att 
religionskunskap kräver en personlig mognad, vilket medför att jag tycker de är mest 
mottagliga för religionskunskap i åk3 på gymnasiet. Då är några utav dem kapabla att 
se utanför sitt eget ego. En viktig faktor i detta anser lärare C även är motivationsnivån. 
Då eleverna har låg motivation vill de inte sätta sig in i vad undervisningen handlar om, 
vilket kräver nya religionsdidaktiska lösningar.  

I intervjuerna framgick att samtliga lärare använder sig av kulturella- och religiösa 
yttringar i samhället i sin undervisning och i sina didaktiska val. Lärare D anser att detta 
tillför en praktisk dimension till undervisningens teoretiska sida. Lärarna var eniga i 
sina svar och samtliga beskrev att de besöker den Svenska kyrkan och moskéer i arbetet 
med världsreligionerna. Enbart lärare A framhöll av att även besöka buddister och de 
som lärare A kallar konverterade muslimer, och att en präst från den Svenska kyrkan 
blir inbjuden till delmomentet religion och vetenskap. 
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3.4 Sammanfattande resultatdiskussion  

Samtliga intervjuade lärare i studien är ämneslärare med religionskunskap som ett av 
sina ämnen i sin profession. Hur lärarna förhåller sig till ämnet och de didaktiska val 
som ligger bakom deras professionella beslut påverkar elevernas interkulturella 
förhållningssätt. Detta då religioner, livsåskådningar och kulturella företeelser som lyfts 
fram och presenteras i undervisningen är en viktig del i de interkulturella dimensioner 
som blir synliga i skolan. Detta kommer både på kort och lång sikt att bli en central del i 
samhället genom de elever som lever och verkar i samhällskulturen. Detta kan ses i 
relation till det Fredrikssons Wahlström lyfter fram som att dagens kultur i olika 
samhällen är ett resultat av gårdagens kulturmöten.59 

En essentiell del i skolans undervisning i ämnet religionskunskap är att se den i den 
kontext som den förmedlas i. Thalén menar att betydande förändringar väntar 
religionsämnet inför framtiden. Framväxten av ett globalt och mångkulturellt samhälle 
kräver i betydligt högre grad att vi tillägnar oss förståelse för andra kulturer och lär 
oss att visa respekt för det som är annorlunda.60 En betydelsefull insikt, enligt Lorentz, 
är vikten av att låta undervisningen i religionskunskap vara opartisk i relationen mellan 
livsåskådningens och/eller religionens betydelse i samhället.61 Att som religionslärare 
anamma dessa argument utgör en central del i att skapa goda interkulturella dimensioner 
inom ämnet religionskunskap. Speciellt om skolan är en utlandsskola där ämnesplanens 
innehåll och elevernas tidigare svenska eller skandinaviska skolsituation är annorlunda 
än de kulturella och religiösa dimensioner och förhållningssätt som finns runt skolan i 
samhället. Att bygga broar mellan utlandsskolan och samhället där elever och lärare bor 
är av betydelse.  

Lorentz beskriver syftet med religionsundervisningen så att: 
 

Om man med få ord vill sammanfatta vad som är syftet med religionskunskap, så 
handlar det om förståelse, att utveckla en egen självständig uppfattning som innebär 
förståelse för andra perspektiv än den egna. Det handlar om religion i vid mening och 
om etik, d.v.s. centrala människovärdefrågor. Om nu en elev har en egen förståelse av 
religion som har sitt ursprung i en annan kultur och i en annan religion, så blir det [...] 
svårt för den eleven att identifiera sig med den traditionella religionsundervisningen.62  

 
Att som lärare utgå ifrån den beskrivning Lorentz ger av syftet med religionsämnet i de 
didaktiska valen har framkommit som en grundläggande del i intervjusvaren, dvs att all 
undervisning kan ses utifrån olika perspektiv. Genom att som lärare visa en varierad 
bild av religioner och livsåskådningar, och dess betydelser och påverkan i det samhälle 
där de förekommer, kan missförstånd minskas då kunskaper om individers och gruppers 
likheter och olikheter få stå i centrum. Genom de resultat som framkommit via 
intervjuerna går det att se att lärarna i sin undervisning utgår ifrån olika kulturer i 

                                                
59 Fredriksson & Wahlström 1997, s. 87. 
60 Thalén i Westerlund (red.) 2005, s. 20. 
61 Lorentz 2009, s. 191. 
62 Lorentz 2009, s. 191. 
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undervisningens innehåll och att innehållet integreras av olika synsätt, vilket Banks 
lyfter fram i perspektivet innehållsintegrering.63 Detta pekar även Lidskog och Faut på: 
 

Många problemfyllda kulturmöten orsakas av missförstånd, men en del av dem är 
baserade i att olika kulturer har konkurrerande uppfattningar om hur livet bör levas och 
samhället utformas. Det är viktigt att inte oreflekterat respektera kulturer, utan att även 
kritiskt granska dem. I detta sammanhang väcks även frågan om vilka grundläggande 
värden som alla kulturer bör respektera.64 

  
De sociala kontexter och de lärandemiljöer eleverna är en del av, i skola såväl som i 
samhället, har en betydelsefull inverkan på hur och vad eleverna tillägnar sig kunskap 
och kulturella förhållningssätt.65 Lärarna menar i intervjuerna att kursplanen utformas 
på ett sätt som tillåter ett relativt fritt didaktiskt utrymme som kan anpassas till flera 
olika elevgrupper och kulturer. Att som lärare arbeta utifrån dessa perspektiv kan ses 
utifrån Banks begrepp reducering av fördomar vilket innebär minska fördomar via de 
metoder och material som används i undervisningen. Att några lärare i intervjun lyft 
fram möjligheten till anpassad undervisning visar på lärarnas potential att kunna skapa 
ett gott förhållningssätt till andra individer och grupper samt att möta elevers fördomar 
utifrån de kontexter och lärandemiljöer i som elever och lärare är en del i.66 

De fria didaktiska val som framhålls i intervjuerna, påverkar lärarnas arbetsmetoder 
och tillvägagångssätt och därmed även det interkulturella förhållningssätt som skapas i 
relation till detta förhållningssätt. Banks perspektiv konstruktion av kunskap, vilket 
innebär att lärarna i sitt ämne hjälper elever att förstå hur olika kulturer influerar den 
syn och kunskap som eleverna har, framgår i lärarnas berättelser.67 Intervjuerna visar på 
en variation i lärarnas didaktiska förhållningssätt så som exempelvis att utgå ifrån 
elevernas nationella sammansättning eller det samhälle som finns utanför skolan, men 
även både och. Att utgå ifrån elevernas nationella sammansättning kan ses i relation till 
det som Banks tillskriver perspektivet rättvisepedagogik då lärare i en mångkulturell 
klass måste vara noga med att ge alla elever samma rättigheter till en likvärdig 
utbildning med hänsyn till elevers bakgrund och svårigheter. Att som lärare inneha 
kompetensen att skapa olika undervisningssituationer blir centralt.68 

 Lärare som arbetar på utlandsskolor arbetar dels utifrån en mångkulturell 
sammansättning bland elever och lärare och dels utifrån den svenska läroplanen med 
dess riktlinjer i en annan kulturell kontext. Lärarna menar i intervjuerna att detta bidrar 
till att både elever och lärare förhåller sig till flera olika samhällen, vilket kan berika 
undervisningen, både i frågan om val av metoder och innehåll. Detta kan leda till att 
lärarna på utlandsskolorna på ett mer naturligt och oreflekterat sätt, skapar ett 
interkulturellt klimat och ett interkulturellt förhållningssätt än lärare på de skolor 

                                                
63 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20. 
64 Lidskog & Faut 2009, s.149. 
65 Lidskog & Faut 2009, s.152. 
66 Banks i Banks (red.) 2010, s. 21-22. 
67 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20-21. 
68 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
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belägna inom Sveriges gränser oavsett skolans kulturella samansättning. Detta kan vara 
en förklaring till varför vissa av lärarna lämnade vissa av frågeställningarna obesvarade, 
dvs att de ser frågan som en självklarhet. Banks menar i begreppet konstruktion av 
kunskap att genom att som lärare bistå eleverna med redskap i deras konstruktion av 
kunskap utifrån ett flerkulturellt förhållningssätt kan eleverna bli medvetna om hur det 
påverkar deras sätt att tillgodose och skapa sig ny kunskap utifrån olika perspektiv. 
Genom att studera ett ämne i olika perspektiv och infallsvinklar får eleverna möjlighet 
till en större förståelse för ämnet och hur det perspektiv som lärs ut i skolor påverkar 
elevernas förhållningssätt till den kunskap som premieras. Lärarnas beskrivning av den 
nära relation undervisningen har till det religiösa och kulturella utbud som finns i 
samhället faller inom den beskrivning som Banks tilldelar innehållsintegrering. Båda 
perspektiven konstruktion av kunskap och innehållsintegrering påverkar till stor dela 
varandra och är ibland svåra att separera när man ser till ett interkulturellt 
förhållningssätt då exempelvis valet av metod att ta del av det samhälle som är belägen 
utanför skolan dels lyfter in olika kulturer i undervisningens innehåll och dels ger elever 
redskap för att förstå hur olika kulturer påverkar den kunskap och förutfattade meningar 
som skapas.69 

Att ta del av varandras erfarenheter blir en viktig del i arbetet i ett interkulturellt 
klimat där interkulturella förhållningssätt skapas och utvecklas. Almén menar att om vi 
använder andras skola och andras religionsundervisning som spegel, kan vi se andra 
saker också hos oss själva. Andra kanske har samma problem som vi - men med andra 
bakgrunder.70 Interaktionen och kunskapsutbytet är centralt för lärare i 
religionskunskap, oavsett lärarens geografiska bakgrund och kan fungera som en 
inspiration till att skapa goda interkulturella didaktiska förhållningssätt, vilket Lorentz 
med avseende på lärarens relation till eleverna uttrycker så att läraren ska inspirera och 
utmana elever till vidare förståelse av olika fenomen och företeelser i dagens komplexa 
samhälle.71 Inom ämnet religionskunskap utgör detta förhållningssätt en central kärna 
och att som lärare se till olika perspektiv inom ämnet är centralt.  

I intervjuerna framgår att lärarna i ett didaktiskt interkulturellt förhållningssätt i 
religionskunskap utgår ifrån varierade synsätt, och att de positiva exemplen på 
undervisning får mer utrymme än de negativa, även om en av lärarna anser att skolan 
inte är speciellt interkulturell. För att skapa positiva interkulturella klimat krävs en god 
kommunikation på skolans alla nivåer. Lahdenperä menar att det är viktigt att man som 
ledare eller lärare kommunicerar på ett sådants sätt att man inte skapar motsättningar 
mellan olika grupper eller att man nedvärderar andra människors kulturer eller 
trosuppfattningar.72 Att som lärare inte se till elevernas mångkulturella 
sammansättningar och att inte ta hänsyn till elevernas religiösa synsätt hämmar ett 
interkulturellt positivt förhållningssätt. Detta betyder att den enskilda lärarens 
didaktiska val, i hur undervisningen ska ske och utifrån vilka olika förhållningssätt, 
påverkar det klimat som skapas i skolan. Banks menar att lärare måste kunna skapa 

                                                
69 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20-21. 
70 Almén 1999, s. 1. 
71 Lahdenperä i Lahdenperä & Lorentz (red.) 2010, s. 192. 
72 Lahdenperä i Lahdenperä (red.) 2004, s. 64. 
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undervisningssituationer som gynnar alla elever oavsett bakgrund och olikheter. Genom 
att återkommande ifrågasätta sitt arbete och att analysera sin roll som en auktoritet i 
skolan kan lärare skapa goda förutsättningar till lärande för samtliga elever.73 

Mest sannolikt kan man anta att få utlandsskolor en helt homogen religiös eller 
kulturell inriktning och tillhörighet bland sina elever och anställda. De flesta skolor år i 
vår globaliserade värld en mångkulturell mötesplats, och lärare inom ämnet 
religionskunskap har utifrån ämnets karaktär och innehåll goda förutsättningar för att 
förhålla sig till denna mångfald. Borgström menar att för att möten mellan människor 
ska bli verkliga möten krävs det att de som möts har kunskap om sig själv och 
förståelsen för att individer eller grupper kan lägga olika betydelser i samma 
fenomen.74 Som religionslärare finns möjligheten att i sin undervisning lyfta fram 
kunskapen om sig själva och andra, och de faktorer som påverkar det möten som sker 
mellan individer och grupper. Religionslärarna på utlandsskolor, har som det 
framkommit av intervjusvaren, flera samhällen och perspektiv att ta hänsyn till, vilken 
jag tolkar som en tillgång för att bygga broar mellan olika interkulturella perspektiv. 
Det är alltså, som intervjuerna visar, lärarens enskilda interkulturella didaktiska val 
utifrån den kontext läraren arbetar i som till stor del påverkar hur ett interkulturellt 
förhållningssätt tillämpas och förverkligas i undervisningen i religionskunskap. 
Avslutningsvis kan tilläggas att denna variation och av lärdomar mellan olika individer 
och kulturer kan ses synonymt med alla de oändligheter och nyanser som sker i ett 
spektrum.  

Vidare forskning skulle kunna vara att utgå ifrån flera utlandsskolor än vad denna 
studie gjort, och även utifrån andra skolnivåer än gymnasiet. Även att jämföra de 
svenska och skandinaviska utlandsskolornas perspektiv av ett interkulturellt 
förhållningssätt inom skolan som institution och inom ämnet religionskunskap med 
skolor i Sverige.  
 

3.5  De intervjuade lärarnas förhållningssätt i relation till Banks teoretiska 
begrepp  

Banks har, som tidigare visat (i kapitel 2.3) skapat fem perspektiv för att pedagoger ska 
få möjlighet till att anpassa och utveckla sin undervisning och sitt arbete i skolan utifrån 
begreppen innehållsintegrering, konstruktion av kunskap, reducering av fördomar, 
rättvisepedagogik och möjliggörande.75 Intervjuerna med lärarna visar att de använder 
sig av flera olika kulturer i sin undervisning för att ge eleverna en större relation för sin 
globaliserade och mångkulturella omvärld.  Detta förhållningssätt är det första av Banks 
fem perspektiv eller som han själv uttrycker det dimensioner, vilket Bank kallar 
innehållsintegrering. Intervjuerna visar att samtliga lärare använder sig att detta 
förhållningssätt i sin undervisning, vilket bland annat kan ses utifrån den nära relation 
undervisningen har till det religiösa och kulturella utbud i samhället. Man kan även se 

                                                
73 Banks i Banks (red.) 2010, s. 22. 
74 Borgström i Goldstein-Kyaga, Borgström & Hübinette (red.) 2012, s. 63. 
75 Banks i Banks (red.) 2010, s. 20-22. 
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att Banks perspektiv förverkligas då lärarna arbetar utifrån utgångspunkten att eleverna 
genom att gå i en utlandsskola tillhör flera olika samhällen.  

I intervjuerna beskrev samtliga lärare att skolorna även utgår ifrån ett interkulturellt 
arbetssätt som hör hemma inom Banks perspektiv möjliggörande, vilket utgår ifrån att 
samtliga yrkesgrupper strävar efter att arbeta för ett inkluderande klimat 

Hur lärarna arbetar med hänsyn till olika didaktiska val kan relateras till det Banks 
beskriver som konstruktion av kunskap. Detta går att se i förhållande till att enbart 
hälften av lärarna i intervjuerna lyfter fram den betydelse som den interkulturella 
kulturen har för konstruerandet av kunskap, då de i frågan om val av metod inte är 
specifikt uttalat ett interkulturellt förhållningssätt. Om lärarna uppfyllde den betydelse 
som Banks tillskriver perspektivet var det främst utifrån att skapa en god metod som 
bidrog till kulturmöten. Detta visar på att hälften av lärarna i studien inte konkret 
beskriver hur de arbetar för ett ge eleverna hjälp att förstå hur den kunskap som skapas 
påverkas av ett kulturellt förhållningssätt.  

Utifrån det Banks tillskriver begreppet reducering av fördomar och 
rättvisepedagogik framkommer det även här att hälften av lärarna i intervjuerna arbetar 
med metoder och material som ska ge eleverna redskap för att skapa positiva möten 
med andra. Lärarna utgår ifrån metoder som leder till ett möte mellan dels elever av 
skilda kulturer och dels de kulturer som finns i det mångkulturella samhället utanför 
skolan. Att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förmågor och svårigheter 
oberoende av elevens bakgrund nämns i intervjuresultatet enbart av en av fyra lärare, 
och då i samband med lärarens strävan att anpassa undervisningen till elevernas 
nationella sammansättning och ambitionen att ge alla elever samma rättigheter till en 
likvärdig utbildning. Genom Banks begrepp ser man att hälften av lärarna på 
utlandsskolorna arbetar utifrån ett medvetet interkulturellt förhållningsätt, om man 
bortser från rättvisepedagogiken som endast en av lärarna har berört. Det är förvånande 
att det kollektiva kulturella förhållningssätt som finns på skolorna som intuition, inte 
påverkar lärarna i deras didaktiska interkulturella förhållningssätt mer än vad som 
framgått i intervjuerna.    
 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att utifrån frågeställningarna, dels hur det kollektiva 
interkulturella förhållningssättet förverkligats på skolorna i ett interkulturellt 
institutionellt perspektiv och dels hur det interkulturella förhållningssättet tillämpades 
av den enskilda läraren i undervisningen inom ämnet religionskunskap, undersöka 
dimensioner som påverkar ämneslärares arbete i svenska och skandinaviska gymnasiala 
utlandsskolor.  

Det interkulturella kollektiva förhållningssättet förverkligas dels genom att jag i 
denna studie tillämpar Banks teori och dels genom de intervjuade lärarnas centrala 
betoning på uppgiften att fostra goda samhällsmedborgare då eleverna på skolorna ingår 
i flera olika samhällen.  Vilket jag har tolkat utifrån Banks perspektiv möjliggörande då 
samtliga yrkesgrupper strävar efter ett inkluderande klimat. Det interkulturella 
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förhållningssättet på skolorna förverkligades vidare genom att alltid placera eleverna i 
centrum, att utgå ifrån goda kulturmöten, att öka lärarnas interkulturella kompetens 
samt att skapa en ökad förståelse för sig själv och andra. Andra aspekter i hur det 
kollektiva interkulturella förhållningssättet förverkligas sker enligt lärarna utifrån att 
arbeta utifrån allas lika rättigheter, skapa goda undervisningsmiljöer för en ökad 
förståelse av andras kulturer och religioner och att arbeta med kollegor som bär med sig 
olika interkulturella kompetenser ifrån olika länders syn på undervisning.  

Frånvaron av ett interkulturellt förhållningssätt när det gäller val av metod skulle 
enligt min mening avhjälpas genom att, det som många lärare lyfter fram, låta det 
teoretiska och de praktiska momenten gå hand i hand. Inte minst genom att nyttja det 
enorma utbud som finns att tillgå i omgivningen där skolan är belägen. Lärarna betonar 
även i studien vikten av att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt utifrån den 
elevgrupp som är aktuell, de nationaliteter som är representerade i klassrummet och 
många arbetstillfällen som utgår ifrån arbete i grupp. Att använda sig av kulturella- och 
religiösa yttringar i samhället i sin undervisning och didaktiska val menar lärarna skapar 
ett interkulturellt didaktiskt förhållningssätt att överväga i de didaktiska valen. 
Möjligheterna till ett interkulturellt förhållningssätt är uppenbara för lärarna i studien 
och samtliga lärare är eniga i att utlandsskolorna tillskrivs tillföra en annorlunda 
skolkultur och ett helt annat förhållningssätt till både kunskap och lärande 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor för skriftlig intervju 

 
 
Del 1: Bakgrund 
 

1. I vilket land är du född? 
 

2. Hur länge har du bott i det nuvarande landet? 
 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Del 2: Hur förverkligas det interkulturella förhållningssättet? 
 

1. Vad anser du är skolans viktigaste uppgift? 
 

2. Vad anser du är skolans roll i samhället som mångkulturell mötesplats?  
 

3. Hur arbetar olika yrkeskategorier inom skolans organisation för att skapa ett 
interkulturellt positivt klimat? (t.ex. lärare, rektorer, skolkuratorer etc.)   

 
4. Vilka möjligheter och hinder finns det med ett arbete med ett interkulturellt 

förhållningssätt på skolan? 
 

5. Vilka fördelar och svårigheter finns det i arbetet med elever och kollegor med olika 
språk-, kulturella- och etniska bakgrunder? 

 
6. Hur ser elevernas sammansättning ut etniskt och kulturellt? Är någon i en majoritet?  

 
7. Anser du att arbetet på skolan stärker läraryrkets interkulturella kompetens? Beskriv på 

vilket sätt. 
 
Del 3: Interkulturell didaktik i religionskunskap  
 

1. Finns det delar i religionskunskapen som du anser gynnar eller missgynnar den 
interkulturella didaktiken i ditt ämne? 
 

2. Hur skulle du beskriva ditt arbete med interkulturell didaktik, alltså de faktorer som 
påverkar val av metod och innehåll? Beskriv gärna utifrån stadierna planering, 
genomförande och resultat/reflektion hur du skapar en god interkulturell lärandemiljö. 
 

3. Beskriv gärna ett moment i religionsundervisningen som du tyckte var ett gott exempel 
på en väl fungerande interkulturell undervisning utifrån de didaktiska termerna vad, hur, 
varför och till vem/vilka var undervisningen riktad till/för?  
 

4. Beskriv gärna ett moment i religionsundervisningen som du tyckte var ett mindre bra 
exempel på interkulturell undervisning utifrån de didaktiska termerna vad, hur, varför 
och till vem/vilka var undervisningen riktad till/för? 

5. Använder du dig av de kulturella- och religiösa yttringar i samhället i din undervisning 
och didaktiska val? (exempelvis moské, kyrka, utställningar, museum.)På vilket sätt? 
Vad anser du att det tillför?  

 


