
 

 

 

 

 

Mer mångkultur, tack! 
 

- En kvalitativ intervjustudie kring samhällskunskapslärares 
förståelse för interkulturell undervisning  

 

 

Elin Svensson  

 

 

 

 

DELKURS: 	  Examensarbete 

KURS:	  Samhällskunskap 91-120 hp	  

FÖRFATTARE:	  Elin Svensson  

EXAMINATOR:	  Berndt Brikell 

TERMIN:	  VT17	  



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  
School of Education and Communication 

Examensarbete 15 hp 
Samhällsvetenskap 91-120 hp 
Ämneslärarutbildningen  

Vårterminen 2017 

Abstract                                                                         Antal sidor: 49 

Elin Svensson 

More multiculturalism, please! 

- A qualitative interview-study about social science-teachers understanding for intercultural education 

The aim of the study is to investigate social science-teachers understanding for intercultural education, and 
how it is implemented in their teaching. The study has used a qualitative interview-study, where six social 
science-teachers has been interviewed. With this qualitative interview-study I wanted to find out how social 
science-teachers experience intercultural education. Furthermore I also wanted to find out what difficulties 
and opportunities that social science-teacher experience during the implement of intercultural education.  

The conclusion of the study shows that all the teachers that participate in the study are experiencing that in-
tercultural education is important, and believe is something that every teacher in this study are trying to im-
plement daily in their teaching. The teachers state that intercultural education is to raise several cultural per-
spectives and dimensions in their teaching, and not to normalize the Swedish cultural and it’s perspective. 
But the study also shows that the teachers feel that they do not have enough knowledge about intercultural 
education to be able to implement intercultural pedagogy. The result of the study shows that there is a re-
quirement that the Swedish School Teacher-Programme improves the intercultural pedagogy in their educa-
tion. This study also shows some of the difficulties that occur while implementing an intercultural pedagogy 
in their teaching. The primary difficulties are that the teacher experiencing intercultural education as a chal-
lenging work, that requires lot of knowledge about the pupils different cultural backgrounds. The teachers 
have also experienced difficulties when pupils have gotten offended when their cultural backgrounds are dis-
cussed during their lectures. The study also reveals that there are some linguistic difficulties among pupils 
with Swedish as a second language, mainly difficulties in understanding subject concepts. The study also 
shows some opportunities that the teachers have experienced within intercultural pedagogy. The main op-
portunities are that the students can learn a lot from each other and their different cultural backgrounds, and 
also how their backgrounds enrich them provide them with useful experiences. The experience will give the 
students a better understanding of different cultures and will also help them to becoming increasingly toler-
ant of the differences that may exist in society today.  
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1 Inledning  

Lärare inom den svenska skolan får idag möta en allt mer varierad grupp av elever än tidigare. 

Idag är det allt fler barn och ungdomar som tillägnat sig sina föräldrars modersmål och som so-

cialiserats in i sina familjers kulturer i svenska skolan. De förändrade elevgrupperna har lett till att 

pedagogik och arbetssätt inom skolan har förändrats, men kanske bör förändras ännu mer?1 

Individer behöver kunna fungera i ett mångkulturellt samhälle. Elevers kunskap om sin egen 

kultur såväl som om andras kulturer är viktig inte bara för deras skolprestationer utan också 

för deras totala framgång.2 

Skolvärlden är idag präglad av en etnisk, kulturell och religiös mångfald, vilket jag som färdigut-

bildad gymnasielärare kommer att möta och arbeta i när jag skall komma ut i arbetslivet. I klass-

rummen kommer det att finnas elever med ursprung från olika länder, olika religioner samt olika 

kulturer. Att vara samhällskunskapslärare idag är ett stort ansvar. Samhällskunskap är ett ämne 

där du som lärare ska förbereda eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Du som lärare ska 

också främja eleverna till att våga tänka nytt, våga ifrågasätta och få en möjlighet att växa sig friare 

och växa in i sina egna identiteter. Samhällskunskapen är också ett ämne där det diskuteras många 

samhällsfrågor som både kan vara politiska och kontroversiella. 

Det talas idag om att lärare måste inta en interkulturell undervisning, och inte minst samhällskun-

skapslärare då det är lärarens uppdrag att skapa förutsättningar för eleverna att fullt ut kunna 

delta i samhällslivet. En sådan typ av pedagogik innebär att lärare ska kunna genomföra en 

undervisning där elever som representerar olika kulturer ska kunna samverka och samarbeta.3 

Dock visar tidigare forskning att det finns skilda uppfattningar och oklarheter mellan lärare ifråga 

om vad interkulturell undervisning egentligen är, och hur den ska realiseras i undervisningen på 

bästa sätt. Jag vill därmed med denna studie undersöka hur samhällskunskapslärare ser på be-

greppet interkulturell undervisning, samt att ta reda på vad deras bild av interkulturell undervis-

ning är.   

                                                        

1 Axelsson, Monica, Gröning, Inger & Hagberg-Persson, Barbro. (2001). Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor 
2 Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson 2001: 22 
3 Långström, Sture & Virta, Arja. (2011). Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tän-
kande. Lund: Studentlitteratur: 114-115 
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2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka samhällskunskapslärares förståelse för interkulturell under-

visning, samt att undersöka hur den realiseras i deras undervisning. De frågeställningar som stu-

dien bygger på är: 

• Hur definierar samhällskunskapslärare interkulturell undervisning? 

• På vilka sätt kan ett interkulturellt arbetssätt främjas i klassrummet enligt lärarna? 

• Vilka svårigheter samt möjligheter anser samhällskunskapslärare att det finns med inter-

kulturell undervisning?  
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3 Disposition  
Denna studie inleds med en text som problematiserar samhället och skolans mångkulturella för-

ändring och det behov som finns av en utveckling kring den interkulturella undervisningen i de 

svenska skolorna. Utifrån denna problemformulering har ett syfte och tre frågeställningar formu-

lerats. Därefter kommer en bakgrund som ska ge läsaren en förståelse kring vad interkulturell 

undervisning är och vad den innebär i praktiken. Läsaren får också genom bakgrunden en bild av 

samhällets och skolans mångkulturella förändring. Vidare förklaras den teori som ligger till grund 

för denna studie för att få ett djup i uppsatsen samt för att ge en ökad förståelse. Efter det pre-

senteras den metod som denna studie har använt sig av, vilken förklarar den kvalitativa intervju-

studien med en fenomenologisk ansats. I metoden presenteras både för- och nackdelar med en 

sådan typ av studie. Det är alltid fördelaktigt att vara kritisk i sin studie, för att sedan kunna 

komma fram till ett bättre resultat. Metoden tar upp de urval och avgränsningar som har gjorts 

samt ger en förklaring för studiens genomförande. Efter det förklaras hur det empiriska materi-

alet har genomarbetats, samt en diskussion kring studiens trovärdighet.  

Efter metoden presenteras den tidigare forskningen som tar upp den problematik och de möjlig-

heter som finns i och med den mångkulturella skolan, samt behovet av en mer interkulturell 

undervisning. Förhoppningen är att denna studie även kan bidra med något till den redan existe-

rande forskningen. Vidare så presenteras det resultat som har framkommit ur de intervjuer som 

har gjorts. Under intervjuerna så framkom det utifrån den fenomenologiska forskningsansatsen 

vissa teman som resultatet är uppdelat i. Resultatet har sedan analyserats och diskuterats för att 

knytas ihop till en avslutande diskussion. Vidare kommer en metoddiskussion där studiens kvali-

tativa intervjustudie diskuteras utifrån studiens utfall. Studien avslutas med förslag idéer för vi-

dare forskning. 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

4 Bakgrund 

4.1 Interkulturell undervisning  

Nationalencyklopedin beskriver interkulturellt lärande som en ”…dynamisk lärandeprocess där 

individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kultu-

rella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle…”.4 Det står tydligt 

i läroplanen för gymnasieskolan att eleverna ska ”… utveckla förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald…”.5 Det står även att skolan ska arbeta för att elever 

”…kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia…”.6Långström och Virta beskriver begreppet interkulturell som 

”samverkan och samarbete mellan individer eller grupper som representerar olika kulturer”.7 Vi-

dare beskriver de att om skolan ger stöd till de elever som bygger sin kulturella och etniska identi-

tet så hjälper skolan samtidigt att fostra in eleverna i det mångkulturella samhället. Begreppet 

identitet innebär flera olika element beroende på vem eleven är och beroende på dess bakgrund. 

Identitet betyder för en elev med invandrarbakgrund att både identifiera sig med det nya sam-

hället, men att samtidigt identifiera sig med familjens ursprungskultur. Viktigt att poängtera är att 

den interkulturella undervisningen inte endast gäller elever med minoritetstillhörighet eller in-

vandrarbakgrund. Målet med interkulturell undervisning är att skapa förutsättningar för alla ele-

ver, oavsett vilken etnisk eller kulturell bakgrund eleven har, att delta fullt ut i samhällslivet. De-

mokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter är viktiga värderingar som alla elever tillägnar sig, 

och den rådande demokratin i Sverige understryker att minoriteters rättigheter ska uppskattas. 

För att minoriteterna ska kunna bli aktiva medborgare måste de få stöd till att integreras. Samti-

digt är det viktigt att de utvecklar färdigheter i att kunna behålla sin egen kultur och att hålla sin 

gemenskap levande.8 

4.2 Samhällets och skolans förändring 

Skolan och lärarrollen har under de gångna åren genomgått stora förändringar. Förr var det mer 

vanligt med en homogen skola där i sort sätt alla pratade samma språk och där alla hade samma 

kulturella bakgrund, vilket inte längre finns i lika stor utsträckning i dagens skola. Idag kan lära-

rens undervisning inte utgå ifrån vad som är ”normalt och genomsnittligt” i elevgruppen En lä-

                                                        

4 Nationalencyklopedin 2017 
5 Skolverket. (2011). Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning: 5 
6 Skolverket 2011: 11 
7 Långström & Virta 2011: 114 
8 Långström & Virta 2011: 114-115 
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rare kan inte heller bygga undervisningen på en ”gemensam förståelse”. Förr i tiden så existerade 

samma värdegrund i både hemmen och i skolan, skillnader mellan eleverna handlade istället på 

den tiden mestadels om klasskillnader.9 

Samhället har också genomgått en stor förändring under de senaste trettio åren. Befolknings-

sammansättningen har gått från att vara homogen och monokulturell till i dag då den är mer 

mångkulturellt och internationellt präglad. I början av förra seklet var det mycket ovanligt med 

personer som var utlandsfödda men sedan dess har andelen utlandsfödda i Sverige har tilltagit allt 

mer. Arbetskraftsinvandrare från hela Europa och inte minst från Finland ökade drastiskt under 

1970-talet, vilket gjorde avtryck även i skolan.10  

I dag talas det inte endast svenska i skolan, utan det talas fler än hundra språk bland alla elever. 

Antalet asylsökande till Sverige har ökat under de senaste åren och dessa elever kommer mesta-

dels från länder som Somalia, Irak eller andra icke-europeiska länder. Arbetsvardagen för dagens 

lärare innebär fler möten med elever med varierad språklig och kulturell bakgrund och många 

möten med elever som har skiftande färdigheter i det svenska språket. Därför kan det anses vara 

viktigt att lärarutbildningarna i Sverige erbjuder utbildning i att hantera flerspråkighet i skolan, 

samt att blivande lärare får kunskaper i hur dessa språk kan användas i undervisningen. På så sätt 

blir det lättare för skolorna att kunna utveckla en interkulturell lärandemiljö. Många av dagens 

verksamma lärare gick lärarutbildningen för tjugo till trettio år sedan. Om dessa lärare inte har fått 

någon mer aktuell fortbildning kring interkulturell undervisning under deras år som verksamma 

lärare betyder det att stor del av förståelsen kring den mångkulturella skolutvecklingen ligger i 

nivå med den gamla lärarutbildningen. Om det finns en föråldrad förståelse kring den aktuella 

pedagogiken finns det risk för att lärarna på de svenska skolorna snarare skapar mer problem för 

elever med utländsk bakgrund än att de löser dem. Därför är det viktigt att forskningen proble-

matiserar gamla uppfattningar, för att kunna utveckla en mer dagsaktuell förståelse för interkul-

turalitet och mångfald. Det bör tas fram nya didaktiska metoder som kan appliceras i undervis-

ningen.11 

När det kommer till att utveckla skolan utifrån mångfalden så kan interkulturalitet ses som ett 

konstruktivt och obestridligt utgångsläge. Om lärare får ta del av studier och kunskaper kring in-

                                                        

9Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.). (2010). Möten i mångfaldens skola- Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska 
utmaningar. Lund: Studentlitteratur: 15 
10 Lahdenperä & Lorentz 2010: 15-16 
11 Lahdenperä & Lorentz 2010: 16 
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terkulturell undervisning blir det lättare för lärare att kunna förstå och analysera den komplexa 

värld som mångkulturella skolor medför.12  

4.3 Den interkulturella läraren 

För att interkulturell undervisning ska fungera på bästa sätt så finns det vissa lärarkompetenser 

som är viktiga. En viktig kompetens är att lärare utvecklar en medvetenhet kring olika problem 

som kan uppstå mellan skolan och den mångkulturella samhällsutvecklingen.13 Läraren ska också 

rymma undervisningen med ämnesinnehåll från olika kulturer och inte endast utgå från det 

svenska. Läraren ska också få eleverna att undersöka och förstå hur kunskap konstrueras och hur 

olika kulturella referensramar påverkar. Vidare bör lärare arbeta med att skapa positiva attityder 

gentemot andra kulturer än elevens egna, och läraren ska också arbeta med att i undervisningen 

inkludera elever med olika kulturella och sociala erfarenheter. Lärare ska också arbeta för att 

skapa en skolmiljö där alla olika elever tillskrivs samma status, samt skapa en förtroendefull atti-

tyd gentemot eleverna, samt våga diskutera moraliska och politiska problem tillsammans med 

eleverna.14 

Eftersom skolan blivit mångkulturell krävs det att läraruppdraget utvecklas och förändras. Detta 

för att kunna skapa interkulturella identitetsformeringar och utifrån de olikheter som finns inom 

skolan kunna skapa en gemenskap. Lärare ska i undervisningen uppmärksamma alla elevers kultu-

rella bakgrunder, språk, prestationer och rättigheter. Lahdenperä skriver att det på skolor med 

hög kulturell mångfald kan uppstå konflikter mellan elever med utländsk bakgrund och etniska 

svenskar. Exempelvis kan elever med svensk bakgrund ha svårt att ta plats i en multikulturell för-

ortsskola, detta på grund av elever som där förknippas med svenskhet och har därmed en låg sta-

tus i det lokalsamhället. Att elever inom skolan blir bemötta med etniska fördomar och blir ex-

kluderade är något som både är skadligt för samhället och individen.15 Lahdenperä tar också upp i 

boken att interkulturella identitetsformningar kan vara både komplexa och svårbedömda, detta på 

grund av de statushierarkier som finns i samhället och den rangordning som finns mellan olika 

nationaliteter, religioner, språk och andra etniska bakgrunder. Därför är det viktigt att en lärare 

intresserar sig för sina elever och visar sig känsliga för elevernas etniska identitetsformning och 

behov av olika tillhörighet. Det är också viktigt att läraren lyfter positiva aspekter kring den et-

                                                        

12 Lahdenperä & Lorentz 2010: 16 
13 Lahdenperä & Lorentz 2010: 17-18 
14 Ljunggren, Unemar- Öst & Englund (red.). (2015). Kontroversiella frågor. Malmö: Gleerups: 56 
15 Lahdenperä & Lorentz 2010: 30  
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niska och nationella bakgrunden, samt att lyfta fram dem vid tillfällen som anses vara tillfälliga för 

att lyfta fram en positiv bild av den ”interkulturella läraren”.16 

I och med den interkulturella undervisningen är det gynnsamt om läraren är duktigt på att växla 

perspektiv i undervisningen mellan olika kulturella antaganden och tankesätt, vilket inte alltid är 

helt lätt. Därför bör lärarna få hjälp med just att kunna vidga deras kulturella horisont. Detta ar-

bete kan göras i form av workshops, handledning, samtal med kollegor eller videoinspelning av 

lektioner för att få igång en bearbetning av etniska fördomar och etnocentriska låsningar.17 Det 

har betydelse för elevens framgång i skolan huruvida läraren uppskattar eller nedvärderar elevens 

kulturella bakgrunder och språkkunskaper. Därmed blir lärarens interkulturella kompetens ett 

viktigt medel för att motverka elevers marginalisering. Även lärarens förmåga att kunna möta 

olikheter är högst viktigt i strävan mot ett interkulturellt förhållningssätt, och lärare ska akta sig 

för att fastna i kulturell ”blindhet”, vilket innebär oviljan att se kulturella skillnader. För att som 

lärare på bästa sätt ska kunna motverka denna ”blindhet” är det viktigt att läraren tillsammans 

med eleverna vågar diskutera fördomar, rasism, stereotyper, diskriminering, sexism och sociala 

ojämlikheter. På så vis blir förmågan att bearbeta sina egna och elevernas negativa fördomar och 

attityder mot olikheter de viktigaste kompetenserna för en ”interkulturell lärare”.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

16 Lahdenperä & Lorentz 2010: 31 
17 Lahdenperä & Lorentz 2010: 31 
18 Lahdenperä & Lorentz 2010: 32 
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5 Teori 

5.1 Fenomenologi 

Den teori som ligger till grund för denna studie är fenomenologin. Den moderna fenomenologins 

grundare var Edmund Husserl, och han var en filosof som använde och utvecklade termen fe-

nomenologi under början av 1900-talet.19 Termen fenomen kommer från grekiskan och kan över-

sättas som ”det som visar sig” och det är just av den betydelsen som fenomenologin använder sig 

av. För fenomenologins räkning så finns det inget som visar sig, istället finns det någon som den 

visar sig för. Inom fenomenologisk teori är medvetandet intentionalt, vilket innebär att med-

vetandet både är riktad och meningsskapande. Eftersom det alltid finns ett objekt som med-

vetandet betraktar är den på så vis även alltid riktad. En fenomenologisk verklighetsbild uppstår 

genom att det uppkommer ett samspel mellan den mänskliga upplevelsen och objekten, alltså en 

bild av hur vi upplever verkligheten.20 Inom fenomenbegreppet så är objektet och subjektet bero-

ende av varandra, då förutsättningen för det som visar sig är att det finns något att visa sig för.21  

Fenomenologin förespråkar en inriktning mot essensen i det människan upplever. ”…det oför-

ändliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen…”.22 Inom essensen finns en 

kärna som fenomenet inte kan mista, eftersom den då skulle upphöra just som denna upplevelse. 

Essensen kan avgränsas genom fri föreställningsvariation. Det innebär att olika gestaltningar av en 

konkret upplevelse, exempelvis lärarnas upplevelse av den interkulturella undervisningen, varieras 

reflektivt i medvetandet. I de olika gestaltningarna är syftet att hitta det oförändliga, det invari-

anta, helt enkelt att fånga deras gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare blir sedan 

det som kommer att utgöra fenomenets väsen. Det är de psykiska akterna som utgör innehållet i 

den fenomenologiska forskningen, vilket i sin tur kan utryckas i språkliga utsagor, berättelser och 

uttryckande bilder. Detta blir då fenomenologiska forskningens arbetsmaterial. Målet med en så-

dan här typ av forskning är, enligt Husserl, att mänskliga upplevelser och erfarenheter ska klargö-

ras.23  

Inom fenomenologisk forskning är livsvärlden i fokus, och vad som utgör den är människans ge-

nomlevda livserfaranden. Livsvärldar är något som människan tar för givet i sin vardag, och dessa 

är konkreta, förvetenskapliga och oreflekterade. Den konkreta verkligheten kan vara svår att 

                                                        

19 Bengtsson, Jan. (red). (2005). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur: 10 
20 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber: 132 
21 Bengtsson 2005: 12 
22 Fejes & Thornberg 2015: 132 
23 Stensmo, Christer. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala: 106 
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överblicka då den är mångfaldig och komplicerad. Genom forskning blir då att systematisera och 

förenkla denna verklighet den viktigaste uppgiften, så att verkligheten blir förstådd och gripbar.24 

Husserl bidrog till utvecklingen av livsvärldsbegreppet då han menade att det fanns en veten-

skapskris kring att vetenskapen utgick från objektivismen. Vilket förlorat betydelsen för männi-

skors liv. Enligt Husserl har faktavetenskaper gjort sig främmande för människan, och ett avstånd 

mellan vetenskap och levt liv etablerades. På så vis minskar vetenskapen sin relevans för männi-

skors dagliga liv. Detta kan ytterligare förstås genom att objektivismen ser världen som en värld i 

sig själv, den är objektiv-absolut medan livsvärlden är en värld som alltid upplevs i relation till 

något subjekt, den är subjekt-relativ. I den subjektiv-relativa världen får alla tankekonstruktioner 

sin prövning i livsvärlden, då den utgörs av ett universum som av åskådlighet och ursprunglig 

evidens.25  

Den fenomenologiska forskningens syfte inom samhällsvetenskapen är att få fram det undersökta 

fenomenets essens. Det viktigaste inom en sådan här forskning innebär att forskaren innehar en 

förståelseinriktning samt ett induktivt förhållningssätt. Med förståelseinriktningen menas att fors-

karen inte är intresserad av objektet i sig, utan ett intresse för objektets betydelse för andra indi-

vider. Alltså att forskare med hjälp av kontextuella tolkningar studerar meningsinnehållet i 

mänskliga upplevelser. Ett induktivt förhållningssätt innebär att det inte är teorin som utgör ut-

gångspunkten i fenomenologiska studier, utan det är empirin som är det väsentliga.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

24 Stensmo 2002: 107 
25 Bengtsson 2005: 17 
26 Fejes & Thornberg 2015: 134-135 
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Denna studie bygger på en kvalitativ intervjustudie, och individuella intervjuer har genomförts för 

att besvara studiens frågeställningar. Brinkmann och Kvale beskriver att forskningsintervjun be-

står av ett samtal som pågår mellan två deltagare om ett specifikt ämne. Vidare beskriver de att 

forskningsintervjun grundar sig i respondenternas personliga och praktiska omdömen.27  

Studien utgår från en semi-strukturerad kvalitativ intervju för att finna svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Studien syftar till att undersöka samhällskunskapslärares förståelse för interkultu-

rell undervisning, samt hur den realiseras i deras undervisning. Jag anser därför att ett samtal till-

sammans med respondenterna gynnar denna studie. Det finns både möjlighet till förtydliganden 

och flexibilitet i en intervjustudie, vilket oftast saknas vid en kvantitativ studie. En semi-

strukturerad till utgår skillnad från en ostrukturerad intervju från vissa specifika teman som ska 

beröras under intervjun, men det finns samtidigt en större frihet för respondenten att kunna ut-

forma svaren på sitt sätt. Intervjuprocessen är också flexibel och bygger på respondenternas för-

ståelse av frågorna.28 Intresset är i den kvalitativa intervjun riktat mot respondentens ståndpunk-

ter och förståelse. En semi-strukturerad intervju tillåter utsvävningar kring frågorna, vilket en 

strukturerad intervju inte gör. Syftet är dock detsamma för båda intervjumetoderna; att ge utför-

liga och detaljerade svar.29 För denna studie finns det ett specifikt tema som är att undersöka 

samhällskunskapslärares förståelse för interkulturell undervisning, samt hur den realiseras i deras 

undervisning. Intervjuerna utgår från respondenternas förståelse och tolkningar kring detta tema, 

därför är det viktigt att intervjuerna görs med ett öppet förhållningssätt. På så vis blev den semi-

strukturerade intervjun bäst lämpad för studien.  

För att underlätta den kvalitativa intervjun bör en intervjuguide skapas, detta för att kunna sam-

manställa de områden som under intervjun skall beröras (se bilaga 1). I skapandet av en intervju-

guide är det viktigt att reflektera över vad forskaren vill uppnå med intervjuerna i förhållande till 

studiens syfte.30 För att inga missförstånd skall uppstå vid en intervju är det viktigt att frågefor-

muleringarna i intervjuguiden är skrivna med ett begripligt språk. Som intervjuare bör du även 

undvika att ställa ledande frågor som kan komma att hindra alternativa idéer eller synsätt för re-

                                                        

27 Brinkman, Steinar & Kvale, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur: 139 
28 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber: 301 
29 Bryman 2011: 304 
30 Bryman 2011: 419 
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spondenten.31  Vidare bör intervjuaren vara insatt i området som studien ämnar undersöka, och 

även inne-ha en god social kompetens för att kunna föra ett samtal. Intervjuaren bör även kunna 

behärska att fatta beslut kring ”... vad som ska frågas och hur det ska frågas; vilka aspekter av in-

tervjupersonens svar som ska följas upp eller inte följas upp; (samt) vilka svar som ska tolkas eller 

inte tolkas”.32 

Att diskutera vilket metodval som är bäst lämpat för studien är alltid aktuellt. Frågan är om stu-

dien hade kunnat få ett annat resultat och slutats om den hade gjorts med en annan metod? Att 

replikera en kvalitativ studie är svårt, och det vill säga göra om på exakt samma sätt med samma 

resultat.33 Denna studie syftade dock till att undersöka samhällskunskapslärares förståelse för in-

terkulturell undervisning, samt hur den realiseras i deras undervisning, och att få en djupare för-

ståelse kring detta. Om studien däremot endast syftat till att undersöka hur samhällskunskapslä-

rare ser på begreppet interkulturell undervisning hade en kvantitativ enkätstudie varit mer lämp-

lig. Genom en kvantitativ enkätstudie hade studien nått mer på bredd, snarare än på djup. Då 

hade fler lärare kunnat delta, och därigenom hade forskaren kunnat studera hur lärare ser på detta 

begrepp i en kommun, region eller i hela landet. Dock syftar denna studie inte till att undersöka 

en begreppsdefinition, vilket leder till att en mer djupgående kvalitativ studie är mer passande.  

6.2 Urval & avgränsningar 

Till denna studie användes ett bekvämlighetsurval för att hitta deltagande respondenter. Det in-

nebär att intervjuerna gjordes med personer som för mig var kända, det vill säga lärare från skolor 

där jag under utbildningens gång har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning. Vid en kva-

litativ studie kan kravet på representativitet vara mindre till skillnad från en kvantitativ studie. Vid 

en kvalitativ studie ger respondenterna svar på ett flertal representativa frågor. Vid en kvalitativ 

studie är målet istället att intervjuerna ska ge möjlighet till djupanalyser av ett ämne.34 För denna 

studie var det viktigt att urvalet främst skulle bestå av samhällskunskapslärare, men också att det 

är lärare med olika lång erfarenhet inom läraryrket för att på bästa sätt kunna besvara studiens 

syfte.  

När det kommer till genomförandet av denna studie så är avgränsningar av stor betydelse. Det är 

främst den tid som jag hade till mitt förfogande som ligger till grund för mina avgränsningar. Det 

skulle ha varit mer gynnsamt för denna studie med ett större antal respondenter, en likafördelning 

                                                        

31 Bryman 2011: 419 
32 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
33 Patel, Runa & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikensgrunder. Lund: Studentlitteratur  
34 Bryman 2011: 312 
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mellan antal lärare som jobbar på studieförberedande- och yrkesförberedande program och en 

likafördelning mellan kvinnor och män. Det mest intressanta för studien hade varit att få en 

större bredd mellan lärare som arbetar på mer eller mindre mångkulturella gymnasieskolor. Men 

på grund av den tidsbrist som fanns var detta inte möjligt att genomföra. Jag fick intervjua de lä-

rare som fanns tillgängliga och som ville ställa upp på en intervju, och därmed prioritera bort in-

tressanta aspekter för denna studie. Nedanför finns en tabell med samtliga deltagande lärare i stu-

dien. Läraren har fått figurerade namn, det vill säga att de namn som studien använder inte är lä-

rarnas egna. 

Tabell 1. Deltagarna i studien  

Namn: Ålder: Yrkeserfarenhet: 

Anna 52 22 år 

Bea 37 10 år 

Leo 31 1 år 

Oliver 28 3 år 

Martina 27 3 år 

Ida 26 1 år 

 

6.3 Genomförande 

För att få tag på respondenter till studien så kontaktades samhällskunskapslärare via mail. I mailet 

fanns ett bifogat informationsbrev (se bilaga 2) där jag presenterade mig och beskrev vad studien 

handlade om. Även annan nyttig information som bland annat hur lång tid intervjuerna förväntas 

ta och de deltagandes anonymitet fanns med i informationsbrevet. Av rättsliga och etiska skäl an-

sågs det viktigt att underrätta de deltagande om forskningens villkor. Bill Gillham tar i boken 

Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande upp fem punkter att ta hänsyn till vid hanteringen av 

forskningsdata. Gillham menar att det viktigaste vid en intervjustudie är att informera den delta-

gande respondenten om vem som har tillgång till materialet och varför, att materialet från inter-

vjun är privat och därmed anonymt, att materialet förvaras säkert hos forskaren och förstörs när 

studien uppnått sitt syfte, samt att materialet i någon form kommer att publiceras.35 Dessa mail 

skickades sedan till 15 stycken lärare och jag fick svar av tio stycken av dessa tillfrågade lärare. Av 

                                                        

35 Gillham, Bill. (2008). Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur: 33 
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dem var det sex stycken som kunde tänka sig att delta i min studie. De lärare som avböjde att 

delta i studien skrev att de avböjde på grund av tidsbrist.  

Tider för intervju inbokades med de sex lärare som ställde upp för en intervju, och intervjuerna 

skedde på lärarnas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in samtycke med samtliga respondenter. 

Efter att intervjuerna var inspelade och klara så transkriberades de. Att spela in intervjuerna är en 

stor fördel eftersom det finns möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger och kunna upp-

märksamma vissa detaljer som inte uppmärksammades under intervjutillfället. Att spela in inter-

vjuer och att transkribera dem är också tidskrävande, vilket kan ses som en nackdel.36  

6.4 Bearbetning av empiriskt material 

Transkriberingar kan genomföras på flera olika sätt och kan utifrån det innefatta olika mängd in-

formation. En relativ rak transkribering användes i denna studie, vilket innebär att allt som re-

spondenter säger under intervjun transkriberas ner. Forskaren försöker även få med sådant som 

känslouttryck, pauser och vissa tveksamheter ifall det uppstod några. Strängare transkriberingar 

går att genomföra men det viktigaste är att utifrån transkriberingen kunna göra en bedömning av 

vilken information som kan vara relevant och av värde för studien. Analysen vid en intervjustudie 

startar redan direkt vid intervjutillfället, på grund av de känslor och iakttagelser som forskaren gör 

under intervjun. Dessa känslor och iakttagelser kan sedan komma att påverka arbetet med att 

transkribera.37 

Det fenomenologiska perspektivet är idén om att utifrån den världsbild som intervjupersonerna 

beskriver kunna beskriva verkligheten. Samtliga respondenter har olika sätt att se på samhället 

och sin givna situation och dessa kopplas sedan samman med forskarens tolkningar. Patel och 

Davidsson menar att det i fenomenologiska studier är oundvikligt att forskarens egna uppfatt-

ningar och tolkningar påverkar studien. Dessa påverkar redan i inledningsfasen av studien och 

fortsätter sedan att påverka både under intervjusituationen och analysen av den. Analysen startar 

redan i de följdfrågor som forskaren väljer att ställa under den pågående intervjun.38 Det resultat 

som framkommer från det empiriska materialet redovisas senare i en resultat- och analysdel.  

Herbert Spiegelberg har kommit fram till en metod för den fenomenologiska studien. Inom fe-

nomenologin så är det metoden snarare än resultatet som skapar kärnan i fenomenologin. Om 

det finns ett fenomenologiskt kunskapsresultat, bör det rimligen vara ett resultat av ett fenome-

                                                        

36 Ryne, Arne. (2004). Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Stockholm: Liber: 81 
37 Ryne 2004: 81  
38 Patel & Davidsson 2003: 92 
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nologiskt sätt att erhålla dem. Spiegelbergs metod anses snarare vara ”…en serie av steg där de 

senare vanligtvis förutsätter de tidigare, men utan att nödvändigtvis följa dem…”39 istället för att 

var en ren metod. Denna serie av steg i Spiegelbergs metod är till antalet sju stycken.40  

1. Undersöka bestämda fenomen; 

2. Undersöka allmänna väsen; 

3. Uppfatta väsensrelationer mellan väsen; 

4. Iaktta framträdandesätt; 

5. Iaktta konstitutionen av fenomen i medvetandet; 

6. Upphäva tron på fenomenets existens; 

7. Tolka fenomenets mening41 

Steg ett delas i sin tur upp i tre delar: den första delen handlar om skådande av fenomenen, den 

andra delen handlar om analys av fenomenen och den tredje delen handlar om beskrivning av 

fenomenen. De enda stegen där det följer en logisk ordning och som inte går att skilja åt är steg 

ett, två och tre. I övrigt är dessa metodsteg inte i enlighet med varandra och heller inte förenliga 

med varandra. Därav betyder det att tillämpa Spiegelbergs metod steg för steg kan vara proble-

matiskt. Metoden framställer snarare flertalet inriktningar som olika fenomenologer har givit sin 

forskning vid olika tidpunkter, än ett sammanhängande metodpaket. Många inom samhällsforsk-

ningen har dock missuppfattat och trott att denna metod med sina sju steg är den fenomenolo-

giska metoden rätt och slätt, och har därför använt metoden som en modell för empirisk forsk-

ning. 42 Jag kommer till min studie att endast fokusera på vissa steg ur Speigelbergs metod då jag 

endast anser att dessa steg är av vikt för min studie. De steg som jag kommer att fokusera på är 

steg ett (undersöka bestämda fenomen), två (undersöka allmänna väsen), tre (uppfatta väsensre-

lationer mellan väsen) och fyra (iaktta framträdandesätt). Jag kommer dessutom att använda mig 

av steg sju (tolka fenomenens mening).  

6.5 Studiens trovärdighet 

Att ifrågasätta om studiens tillvägagångssätt och resultat är trovärdigt eller inte är alltid av värde. 

Validitet och reliabilitet har tidigare ofta diskuterats och använts inom forskningen. Bryman och 

Bell menar att nu bör diskussionens om kvalitativa studiers trovärdighet skifta fokus. Nu använ-

                                                        

39 Bengtsson 2005: 30 
40 Bengtsson 2005: 30 
41 Bengtsson 2005: 31 
42 Bengtsson 2005: 31 



 

15 

 

der sig istället den kvalitativa forskningssfären av andra begrepp.43 Detta är även något som Patel 

och Davidsson understryker när de beskriver att när det gäller en kvalitativ metod är studien av 

sådan natur att den inte är exemplarisk till att kunna verifiera och replikera resultatet, det vill säga 

kunna genomföra identiska undersökningar. Det är viktigt att skapa en grundläggande förståelse 

av det fenomen som skildras, och att den förståelsen sker på ett genomlysande sätt.44 

Bryman och Bell menar att det finns fyra begrepp att reflektera över i genomförandet av kvalita-

tiva undersökningar. Begreppen är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Det som 

innefattar huruvida studien är tillförlitlig handlar om hur öppen studien är med att beskriva den 

sociala verklighet som har undersökts. I denna studie blir det de lärare som intervjuats och deras 

upplevelser och förhållande till interkulturell undervisningen. Begreppet överförbarhet handlar om 

huruvida det finns en medvetenhet kring att resultatet och de slutsatser som presenteras gäller en 

kontext, vilket i sin tur medför att studiens resultat inte går att generalisera allt för mycket. Pålit-

lighet handlar om att forskaren ska tydligt kunna visa hur studien har genomförts steg för steg, och 

att det finns en tydlighet kring de olika tillvägagångssätten. Det sista begreppet konfirmering hand-

lar om att det ska finnas en djup inblick i genomförandet av studien, så djup att liknande studier 

skall kunna genomföras. Att genomföra kvalitativa intervjuer som leder till samma resultat är 

svårt, därför är det viktigt att forskaren är tydlig med att visa hur studien har genomförts för att 

kunna skapa en djupare förståelse hos läsaren.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

43 Bryman, Alan & Bell, Emma. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber: 112 
44 Patel & Davidsson 2003: 94 
45 Bryman & Bell 2013: 112-113 
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7 Tidigare forskning 

7.1 Svårigheter med den mångkulturella skolan  

Outi Soilamo skrev 2008 sin doktorsavhandling Lärares mångkulturella arbete och syftet med av-

handlingen var att undersöka hur lärare ser på deras arbete kring att undervisa mångkulturella ele-

ver och elevgrupper i Finland. I sitt resultat kom Soilamo fram till att arbetet med mångkulturella 

elever var något som lärarna värdesatte högt i deras arbete, men att det samtidigt var något som 

var mycket tidskrävande, utmanade och som gav ökad arbetsbörda i lärarnas vardag. Något annat 

som lärarna upplevde som utmanade och problematiskt med arbetet kring mångkulturella elever 

är att det i vissa klassrum finns så många olika kulturella och religiösa faktorer som kan vara svåra 

att förhålla sig till.46 Liknade resultat kommer Katarina Andersson och Monica Refinetti fram till i 

rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola där de undersöker hur det är att arbeta på en 

mångkulturell skola. Rapporten visar att det är ett väldigt krävande jobb att arbeta som lärare på 

en mångkulturell skola. Rollen som lärare har blivit allt med komplex och otydlig, goda kompe-

tenser krävs av läraren och det har medfört allt fler arbetsuppgifter. Att ha kunskaper om många 

olika kulturer är svårt och nästan omöjligt, men om dessa kunskaper saknas kan det i sin tur leda 

till att relationen med elever med invandrarbakgrund blir lidande.47 Vidare i Soilamo avhandling 

visade resultatet att lärarna i studien ansåg att de största bristerna som fanns i deras arbete kring 

mångkulturella elever främst handlade om att de inte kan inkludera mångkulturella perspektiv i 

deras undervisning. Detta beror på brist på kunskaper, vilket leder till svårigheter att stödja alla 

elever med invandrarbakgrund. Soilamo kom i studien även fram till att många av de deltagande 

lärarna tyckte att de skolaktiviteter som religionskunskapsundervisningen och hem-

språk/modersmål bidrog med ansågs vara tillräckliga för att ett interkulturellt arbetssätt på skolan 

skulle vara skäligt nog.48 

Lena Granstedt skrev 2010 sin doktorsavhandling Synsätt, teman och strategier- några perspektiv på 

mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt. Denna avhandling kommer fram till att det un-

der perioden från 1980-talet fram tills en bit in på 2000-talet funnits svårigheter för lärare att 

kunna hantera den komplexitet som följer när det finns en allt mer etniskt heterogen grupp elever 

i skolan, samtidigt som samhället blivit allt mer mångkulturellt. Dock har detta kommit att för-

bättras under senare delen av 2000-talet då denna komplexitet togs upp på en allt mer politisk 

                                                        

46 Soilamo, Outi. (2008). Lärares mångkulturella arbete. Diss. Turku: University of Turku: 3 
47 Andersson, Katarina & Refinetti, Monica. (2001). Att vara lärare i en mångkulturell skola. Göteborg Universitet, in-
stitutionen för pedagogik och didaktik. Nr 2001:07: 40 
48 Soilamo 2008: 3 
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och samhällelig nivå. I studien kan Granstedt se två teman som träder fram under undersökning-

ens gång. Det ena temat som ”problemtema” och det andra temat som ”skillnadstema”. Pro-

blemtemat handlar om att en elev med utländsk bakgrund kan medföra vissa problem som kan 

förknippas med eleven själv, dess förälder eller läraren. Dessa problem grundar sig oftast i språ-

ket, kulturen eller i bristande studieresultat. Inom problemtemat finns det olika synvinklar på för 

vad och för vem som det framställs som ett problem. Det kan vara hos eleven med utländsk bak-

grund då problemen oftast framställs som bristande studieresultat och bristande kunskaper i det 

svenska språket. Det kan också handla om problem som konkret handlar om elevens kulturella 

bakgrund.49 I rapporten utförd av skolkommittén, vilken har namnet Krock eller möte- Om den 

mångkulturella skolan tar de upp hur elevers kulturella bakgrund kan krocka med den svenska sko-

lans syn på undervisning och kunskap. Ofta handlar det om att dessa elevers föräldrar tycker att 

skolan i Sverige är för lite disciplinerad. Olika syn på kunskap mellan läraren och eleverna kan 

också leda till att eleverna inte vill arbeta på ett sådant sätt som läraren vill.50 Precis som Soilamo, 

Andersson och Refinetti problematiserar i deras forskningar så menar även Granstedt att det 

också kan handla om den etniskt svenska läraren då problemet ligger i att det oftast saknas äm-

neskompetens kring olika kulturer och religioner. Denna grupp med etnisk svenska lärare kan 

också ses som alltför enkulturell och enspråkig.51 

Vidare i Granstedts avhandling förklarar hon det skillnadstema som framträdde under avhand-

lingens gång. Skillnadstemat visade att eleverna i skolan kan delas in i två olika grupper; de etniskt 

svenska eleverna och eleverna med utländsk bakgrund. I studien har dessa två grupper jämförts 

med varandra och det går att utskilja vissa faktorer som skiljer de två grupperna åt. Den grupp 

elever med utländsk bakgrund framställs med bristande studieresultat, vilket leder till ett prestat-

ionsgap inom skolan mellan dessa två grupper.52 Att det finns ett prestationsgap inom skolan är 

även något som tidningen Forskning & framsteg publicerade år 2013 genom artikeln skolans väx-

ande kunskapsklyftor. I artikeln problematiseras det att stora skillnader i skolresultaten finns bland 

inrikesfödda elever och utrikesfödda elever. Artikeln lyfter också att det är främst utrikesfödda 

pojkar som har de allra lägsta meritvärdena i den svenska skolan. Ett likartat mönster finns även 

bland de elever som inte uppnår gymnasiebehörighet mellan perioden 2007-11, eftersom 35 pro-

cent av de utrikesfödda eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet, detta är en siffra som har ökat 

                                                        

49 Granstedt, Lena (2010). Synsätt, teman och strategier- några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära pro-
jekt. Diss. Umeå: Umeå Universitet, 2010: 167-168 
50 SOU 1996:143. Utbildningsdepartementet. Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan: 42-44 
51 Granstedt 2010: 167-168 
52 Granstedt 2010: 168-169 
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sedan början på 2000-talet då denna siffra låg på 27 procent. Artikeln visar att de elever som kla-

rar sig sämst i den svenska skolan är elever från Asien och Afrika. Denna ökning kan självklart ha 

sin förklaring i att invandringen från Asien och Afrika har ökat under se senaste årtiondet.53 I 

Granstedts avhandling och det skillnadstema som hon problematiserar kommer hon fram till att i 

skillnadstemat uppstår även skillnader på hur skolan ser på dessa två olika grupper av elever. De 

etniskt svenska eleverna framställs mer som ”vanliga” och de eleverna med utländsk bakgrund 

framställs mer som ”annorlunda” med vissa problem och brister. Genom detta så blir det ett tyd-

ligt ”vi och dem” bland eleverna på skolan.54 

Artikeln skolans växande kunskapsklyftor menar att de ökande kunskapsklyftorna mellan de svensk-

födda och utlandsfödda kan bero på språkliga svårigheter. Svenskan är ett relativt svårt språk för 

nyanlända att lära sig, till skillnad från länder där engelska talas. Även den kultur och de kunskap-

er som eleverna har med sig från hemlandet spelar stor roll för hur dessa elever ska lyckas i den 

svenska skolan. Artikeln lyfter Pisa-rapporten från 2013 där resultatet visade att Sverige är ett av 

de länder som har störst kunskapsklyftor mellan infödda elever och invandrande elever. Detta 

mönster finns även på gymnasiet, där de utrikesfödda som kommer in på gymnasiet inte heller 

klarar sig lika bra som de svenskfödda. Detta ger de utrikesfödda eleverna inga bra förutsättning-

ar för eventuella fortsatta studier eller för att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta blir på lång sikt 

ett stort samhällsproblem om det inte sker någon förbättring.55 I det svenska samhället har skolan 

och utbildning en central roll som förmedlare av kunskap, den har också en central roll i att till-

verka system av normer och värderingar. Detta är något som Caroline Ljungberg kommer fram 

till i sin doktorsavhandling Den svenska skolan och det mångkulturella- En paradox?. Vidare blir dessa 

normer och värderingar något som beskriver vad som anses acceptabelt i det svenska samhället. 

Normer och värderingar är något som ofta inte lyfts upp i debatter eller diskussioner i lärarnas 

och rektorernas dagliga arbete, då dessa normer och värderingar ses som en självklarhet. Ljung-

berg menar att vissa av dessa värden är enhetliga i ett ”sunt förnuft”, som gör att de bli omed-

vetna eller osynliga. Att göra dem synliga blev ambitionen med avhandlingen, att analysera och 

formulera dem, och möjliggöra en diskussion kring dem. Ljungberg kommer fram till för att 

kunna lyfta fram ideologiska paradoxer och aspekter i skolan kan kritiskt multikulturalism vara 

                                                        

53 Forskning & Framsteg. (2013). Skolans växande kunskapsklyftor 
54 Granstedt 2010: 168-169 
55 Forskning & Framsteg. (2013). Skolans växande kunskapsklyftor 
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användbar.  Det bör diskuteras vilken roll skolan och utbildningen ska ha i relation till grupper 

och individer i samhället, med självkritik och självförståelse som utgångspunkt.56 

7.2 Möjligheter med det mångkulturella klassrummet 

I skolkommitténs rapport Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan fick lärare beskriva deras 

upplevelser och erfarenheter kring att jobba på mångkulturella skolor. Lärarna i studien lyfte både 

en del svårigheter men även vilka möjligheter som de upplevde fanns i undervisningen på en 

mångkulturell skola. Bland annat så nämndes det att det fanns en högre grad av idérikedom bland 

elever med mångkulturell bakgrund, vilket kan vara ett resultat av att lärarna tvingats förändra 

den traditionella undervisningen på skolorna.57 Resultatet av Granstedts avhandling visar även 

den på hur elevers olika kulturella bakgrunder kan berika skolan. Avhandlingen tar upp att de kan 

användas som en resurs, dock viktigt att poängtera är att det snarare ses som en resurs för den 

mångkulturella skolan än för den enskilda eleven med utländskbakgrund. Lärarna i studien menar 

att de arbetar för att elever med utländsk bakgrund ska tillföra något positivt, men att det ofta i 

verkligenheten också medför problem.58  

En annan lärare i studien Krock och möte- Om den mångkulturella skolan lyfte också att genom att dag-

ligen arbeta med elever från olika kulturer så har det lett till en ny positivare inställning till jobbet, 

på grund av att läraren får nytänkande idéer och inspiration till alternativa undervisningsformer. 

Vidare tar studien upp de kulturkrockar som kan ske på mångkulturella skolor och hur dessa kul-

turkrockar är väldigt lärorika för eleverna. Dessa kulturkrockar gör så att eleverna blir mer tole-

ranta mot det som är olika dem själva, och berikar dem på värdefulla erfarenheter.59 

7.3 Behovet av interkulturell undervisning 

Andersson och Refinetti tar i rapporten upp vikten av att lärare börjar arbeta med mer interkultu-

rella arbetssätt. De menar att en lärare bör använda hela sitt pedagogiska register, samt att läraren 

innehar en stor metodisk repertoar. Det är även viktigt att lärare som undervisar elever med 

mångkulturella bakgrunder arbetar med ett individanpassat arbetssätt, då det finns en stor mång-

fald av olika individer i en klass. De lyfter också att elever med olika kulturella bakgrunder ska få 

känna stolthet över deras bakgrunder och vart dem kommer från, och det är viktigt att lärare hela 

tiden jobbar med att uppmuntra det. Elever som har en egen stark identitet är någonting positivt 

för att lättare kunna acceptera andra elever och deras olikheter, därför att det också viktigt att lä-
                                                        

56 Ljungberg, Caroline. (2005). Den svenska skolan och det mångkulturella- en paradox? Diss. Malmö högskola: 31 
57 SOU 1996:143: 45-46 
58 Granstedt 2010: 167-168 
59 SOU 1996:143: 45-46 
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rare hela tiden jobbar med att ge eleverna möjlighet till att utveckla sitt identitetsskapande i 

undervisningen. Rapporten tar också upp vikten av att lärare undervisar på ett sådant sätt att ele-

ver med invandrarbakgrund känner sig som en del av det svenska samhället, att läraren kontinuer-

ligt undervisar med interkulturella undervisningsmetoder.60 

Sammanfattningsvis kan likande resultat ses av samtliga forskningar som denna studie tar upp. 

Forskningen visar på en rad problem och svårigheter kring arbetet med att undervisa i en mång-

kulturell klass eller med att implementera ett interkulturellt lärande i skolan. Den främsta proble-

matiken som forskningen visar är att det blir en stor arbetsbörda för lärare då det krävs mycket 

goda kunskaper kring alla elevers olika kulturella bakgrunder. Det är också ett tidskrävande jobb 

och arbetsrollen har blivit allt mer komplex. Vidare lyfter majoriteten av forskningen de språkliga 

svårigheter som elever med invandrarbakgrunder har med sig. Dessa svårigheter är något som 

kan hämma elevernas utveckling och framsteg i skolan. Forskningen visar också att det finns 

stora kunskapsklyftor mellan svenskfödda elever och utrikesfödda elever. Det är inte endast svå-

righeter och problem som har lyfts i dessa forskningar, utan det har även lyfts många möjligheter 

som finns med att arbeta med mångkulturella elever. De främsta möjligheterna är den kunskaps-

bank som eleverna sitter på, och hur eleverna kan berika varandra och även läraren på kunskaper 

och tolerans mot olikheter. Denna studie kan bidra med ytterligare infallsvinklar kring den inter-

kulturella undervisningen till den redan existerade forskningen där lärare får chanser att utrycka 

sina erfarenheter och upplevelser kring detta fenomen. Studien riktar även in sig mot samhälls-

kunskapslärare för att koppla den interkulturella undervisningen mot samhällskunskapens upp-

drag att fostra goda samhällsmedborgare och en tolerans gentemot varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

60 Andersson & Refinetti 2001: 40 
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8 Resultat 
Resultatet är indelat tre olika teman som utifrån en fenomenologisk analysmetod har framkommit 

under studiens och det insamlade materialets gång. Dessa tre teman är lärarnas upplevelser av den 

interkulturella undervisningens innebörd, lärarnas upplevda forstringsuppdrag samt lärarnas upplevda undervis-

ning i det mångkulturella klassrummet.  

8.1 Lärarnas upplevelser av den interkulturella undervisningens innebörd 

För att få en bild av hur lärarna tolkar att interkulturell undervisning är utifrån deras egna upp-

fattningar så ställdes frågan ”vad tänker du att interkulturell undervisning är?” i början av inter-

vjun. Samtliga lärare i studien hade svårt att formulera vad de egentligen tror att interkulturell 

undervisning är, och vad dess innebörd innefattar. Lärarna hade helt enkelt svårt att ge en be-

greppsförklaring för interkulturell undervisning. Dock vid vidare samtal och diskussion av be-

greppet så framkom det vissa klarheter kring vad denna typ av undervisning står för bland re-

spondenterna. I intervjun med Bea förklarade hon hennes bild av interkulturell undervisning, hon 

formulerade sig så här:  

Min bild av interkulturell undervisning är att det på något sätt handlar både om att man 

utnyttjar elevernas kulturella erfarenhet och bakgrund. Men också att man kan se just 

samhällskunskapsämnet ur många olika perspektiv, många olika kulturella perspektiv. 

(Bea) 

Denna förklaring till interkulturell undervisning som Bea upplevde gav majoriteten av de inter-

vjuade lärarna i studien. Ida beskrev det som att hon trodde att nyckeln var att utgå ifrån flera 

olika kulturella perspektiv och att inte enbart utgå från det svenska perspektivet i undervisningen. 

Anna beskrev det som att läraren måste ha medvetenhet om att det finns olika kulturer och att 

det då är lärarens ansvar att lägga in det i undervisningen på olika sätt. Martina beskrev interkultu-

rell undervisning så här: 

Man tar ju del av elevers kulturer, de tar del av den svenska kulturen och det bildas en ny 

kultur i klassrummet. Så jag tänker att det får man ju in i nästan allt man pratar om. Och 

det är ju en viktig del, det står ju tydligt i läroplanen att det är någonting vi ska prata om, 

och det skapar diskussion. Så det är väldigt lätt att koppla in sådant i undervisningen som 

en röd tråd, det behöver hela tiden inte ta över men man kan hela tiden ha med det. (Mar-

tina) 

Martina upplevde också att eftersom hon även undervisar i SVA (svenska som andraspråk) med-

för det att hon tänker extra mycket på att få med så många kulturella perspektiv i undervisningen 
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som möjligt. Detta på grund av att hon dagligen jobbar med elever som kommer från olika kultu-

rella bakgrunder. Oliver beskrev att för honom innebär interkulturell undervisning att det konkret 

handlar om att läraren tar tillvara på elevernas pluralistiska bakgrund i undervisningen för att 

kunna ge andra dimensioner och aspekter på undervisningen. Dessa fem lärare har under inter-

vjuerna gett ungefär samma bild och förklaring kring vad den interkulturella undervisningens in-

nebörd upplevs utifrån dem. En lärare, Leo, hade svårt att ge något egentligt svar på vad han 

trodde interkulturell undervisning innebar. Och detta trots att han under intervjun fick en form 

av begreppsförklaring. Till slut ställde han frågan om det kanske handlade om att undervisningen 

ska ske så att alla elever hänger med.  

Vidare i intervjun diskuterades tillsammans med lärarna om de upplevde att de har tillräckliga 

kunskaper kring interkulturell undervisning, så att de själva kan undervisa med en sådan typ av 

pedagogik. Ida förklarade att hon ansåg att hon skulle behöva mer kunskaper kring ämnet, och 

att det bör diskuteras och tas upp mer under utbildningen. Hon förklarade det så här: 

Det tycker jag väl kanske inte att jag har. Man har väl snuddat vid det lite under utbild-

ningen. Man har alltid pratat mycket om att man ska ta hänsyn till alla kulturer och så i 

klassrumssituationer, så det har vi gjort till en viss del kanske. Men man har kanske inte 

relaterat det till just ordet interkulturell undervisning. Man kanske behöver prata mer om 

det på utbildningar, kanske knyta an till det i VFU-perioder och sådant. Det kan nog vara 

viktigt. (Ida) 

Precis som Ida så tyckte även Anna att det var något som saknades under hennes utbildning, 

dock poängterade Anna att hon tog examen för 22 år sedan, vilket kan ha en förklaring i att det 

inte togs upp under hennes utbildning. Hon upplevde istället att de kunskaper som hon anser att 

hon har kring interkulturell undervisning är något som hon har samlat på sig under de åren hon 

jobbat som lärare. Hon fick också chansen under sin utbildning att jobba på en väldigt mångkul-

turell skola under en praktikperiod, vilket hon upplevde att hon lärde sig mycket av. Dock var 

denna kunskapsförmedling mer av en slump, snarare att det var något som hennes utbildning gav 

henne. Bea berättade att hon har ett stort intresse för olika kulturer och internationella relationer 

och att det är frågor som hon brinner för, vilket gör att hon själv är noga med att uppdatera sig 

med nya kunskaper och infallsvinklar i ämnet. Dock poängterade även hon att mer kunskaper i 

ämnet skulle behövas, och att det knappt var något som de diskuterade under hennes utbildning.  
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Bea sa: 

Om jag skulle behöva mer kompetens inom det... Ja, asså det klart att om jag tänker till-

baka på min egen lärarutbildning så jobbade vi inte jättemycket med dem perspektiven. 

Ska vara helt ärlig så under utbildningen när jag läste till lärare så var det väldigt lite om 

detta överhuvudtaget. Så absolut skulle jag kunna tänka mig att få mer fortbildning när 

det gäller den biten. (Bea) 

Precis som Bea så upplevde även Oliver att han inte fått tillräckliga kunskaper kring interkulturell 

undervisning under sin utbildning. Trots att han tog examen 2016 så diskuterade de vid hans ut-

bildning nästan ingenting kring ämnet. Mer kunskaper kring interkulturell undervisning var något 

som Leo verkligen tyckte att han behövde. Martina menade också att hon skulle behöva mer kun-

skaper kring ämnet då hon upplevde att de kunskaper som hon hade fått under utbildningen var 

väldigt grundliga. Hon upplevde att ämnet kanske hade behövts tagits upp ännu mer under hen-

nes utbildning.  

Vidare under intervjun togs frågan upp om huruvida lärarna upplevde att det finns en tillräcklig 

dialog kring interkulturell undervisning mellan lärare och rektorer på deras skolor där de jobbar. 

Samtliga lärare ansåg att det inte togs upp eller diskuterades alls mycket kring ämnet på deras ar-

betsplatser. Anna menade att de enda gångerna som lärarna diskuterade kring ämnet var när nå-

got problem uppstod. Bea tyckte även hon att det inte togs upp tillräckligt mellan lärarna på sko-

lan, utan exempelvis på ämnesträffar så beskrev hon att det istället fokuserades på ämnen som är 

direkt knutna till kurserna. Hon upplevde att sådana här viktiga frågor oftast faller mellan stolar-

na, vilket hon tyckte var tråkigt. Även Leo berättar att detta är något som sällan lyfts mellan lärare 

på skolan, bara någon enstaka gång har det diskuterats. Oliver och Ida gav liknade svar som före-

gående, att det är mycket sällan som detta tas upp och diskuteras lärare sinsemellan på deras re-

spektive skolor. Martina som även jobbar som SVA-lärare berättade att det är ett ämne som ofta 

lyfts och diskuteras på den skolan som hon arbetar på. Hon berättade:  

Det är ju någonting som vi pratar mycket om eftersom jag även är lärare i SVA, svenska 

som andraspråk, då är ju det en väldigt stor del i vårt arbetslag. För pratar vi kultur så 

finns det ju många olika sådana men som den kultur jag jobbar i just nu så är det ju 

många barn som har en annan etnisk tillhörighet. Vissa har varit i Sverige längre och vissa 

har inte varit i Sverige så jättelänge. (Martina) 

Dock upplevde Martina att diskussionen mellan lärarna på hennes arbetsplats beror på att det 

arbetar många SVA-lärare där, och att det snarare är dessa som lyfter diskussionen än vad sam-
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hällskunskapslärarna gör under exempelvis deras ämnesträffar. Dock menar hon att det ändå är 

positivt att SVA-lärarna lyfter diskussionen, för samtliga lärare i arbetslaget och på skolan blir ju 

då involverade kring frågan om interkulturell undervisning.  

Vidare under intervjun frågade jag lärarna om de själva ansåg att de undervisade med en interkul-

turell pedagogik, och frågade även hur de realiserade det i deras undervisning. Ida svarade så här: 

Jag anser ändå att jag för någon slags interkulturell pedagogik. Men visst skulle jag kunna 

göra det ännu bättre. Jag gör det men jag skulle kunna göra det bättre. Dock är det svårt 

att veta hur man skulle göra det bättre. Det är väl det att man inte vet hur. (Ida) 

Ida avslutar med att återigen ta upp saknaden av en diskussion mellan lärarna på sin skola kring 

interkulturell undervisning. Skulle frågas tas upp och diskuterats mer, och om lärarna hade kunnat 

ge varandra tips och råd skulle det kanske varit lättare att veta hur hon skulle kunna genomföra 

en bättre interkulturell undervisning. Martina berättade att interkulturell undervisning är något 

som hon försöker tänka på att implementera i hennes undervisning varje dag. Dock upplever hon 

att om hon skulle slå upp interkulturell undervisning i en kursbok och läsa innebörden av den så 

skulle hon kanske inte undervisa helt korrekt, men hon försöker tänka på hur hon undervisar. 

Hur Martina realiserar det i sin undervisning är att kontinuerligt i undervisningen försöka lyfta in 

flera olika kulturella perspektiv, och exempelvis se på vissa samhällsfrågor ur olika kulturella per-

spektiv och synvinklar. Även Anna berättade i intervjun att hon tyckte det är viktigt att lärare i 

undervisningen trycker på att bjuda in olika kulturer och olika kulturella perspektiv i undervis-

ningen. Hon menar att det är viktigt att hon inte undervisar på ett sådant sätt att Sverige och det 

svenska blir det ”normala”, och att hon istället trycker på att det inte finns något som är normalt, 

att vi alla är olika och att det är bra. Hon sa också att skolan som hon jobbade på är ganska ho-

mogen vilket leder till att många klasser även blir homogena. Anna upplevde då att det ibland kan 

bli svårt att lyfta in andra kulturer eller kulturella perspektiv i klassrummet och undervisningen, 

för att det blir att hon inte tänker på det på samma sätt då. På så vis menade Anna att oavsett 

huruvida klassen är homogen eller inte så kunde hon bli bättre på att lyfta in andra kulturer eller 

kulturella perspektiv i sin undervisning. Läraren Leo, som var den läraren som hade svårt att ge 

något svar kring vad han tror att interkulturell undervisning innebär, förklarade att interkulturell 

undervisning inte var något som han direkt gick runt och tänkte på. På frågan om huruvida Bea 

upplever att hon undervisar med interkulturell pedagogik och på frågan hur hon realiserar det i 

undervisningen svarade hon så här: 
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Ja det är ju lätt när det gäller undervisningen i internationella relationer för det är ju det 

kursen handlar om. Om man istället skulle titta på ämnets grundkurser som samhällskun-

skap 1b eller 1a1 då kommer det ju mer in i dem områdena som man jobbar med sociala 

frågor, till exempel så brukar jag då jobba med perspektiv som genus och etnicitet och att 

man kanske kommer in på nationalitet och sådana saker. Och där jobbar jag ju med det 

mycket medvetet. Men dem frågorna skulle ju kunna genomsyra mycket mer andra områ-

den också. (Bea) 

Bea menade alltså att hon kunde bli bättre på att föra en interkulturell pedagogik i samhällskun-

skapsämnets grundkurser och försöka jobba med att kontinuerligt lyfta in flera perspektiv i 

undervisningen. Oliver menade att han på sätt och vis genomför en interkulturell undervisning. 

När jag frågade honom varför sa Oliver att det berodde på att han gillar att vrida och vända och 

diskutera frågeställningar utifrån flera perspektiv och några av dem perspektiven som han då an-

vänder berör kulturella aspekter och frågor. Och på så sätt sker det kontinuerligt i hans undervis-

ning.  

8.2 Lärarnas upplevda fostringsuppdrag 

I början av intervjun fick samtliga lärare sammanfatta samhällskunskapsämnet med tre till fem 

nyckelord/begrepp. Liknande begrepp uppgavs av samtliga lärare under intervjuerna och majori-

teten av nyckelorden/begreppen kan kopplas till samhällskunskapslärarens uppdrag i att fostra 

goda samhällsmedborgare. Några begrepp som togs upp var demokrati, omvärldskunskap, 

mänskliga rättigheter, aktiv samhällsmedborgare, förberedelse, förståelse, medborgarfostran. Un-

der intervjun med Ida berättade hon varför hon ansåg att interkulturell undervisning var viktigt. 

Hon sa så här: 

Jag anser att interkulturell undervisning är väldigt viktigt. Som jag sa tidigare så tycker jag 

att det är viktigt att, vi är ändå i Sverige och i Sverige så finns det ändå vissa lagar, regler 

och normer som man lever efter och i viss mån kan jag tycka för att det ska fungera här 

så måste man på nått sätt rätta sig efter det också. Men samtidigt så tycker jag att det är 

jätteviktigt att man bjuder in andra kulturer i samhället och i klassrummet, det är just där-

för interkulturell undervisning är viktigt, så att det inte blir så försvenskat och national-

iserat. (Ida) 

Vidare tog hon upp att i och med att nationalistiska partier har växt sig så starkt, både i Sverige, i 

Europa och runt om i världen under de senaste åren, så hoppas hon att interkulturell undervis-

ning skulle kunna bryta de mönstren. Hon anser att det är viktigt att lärare främjar att olikheter är 

någonting bra. Ida menar att hon tror att olikheter utvecklar samhället, och lika så utvecklar det 
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eleverna i klassrummet. Hon upplever att det är lättare att främja dem i en mångkulturell klass där 

det finns kulturella olikheter och när hon för en interkulturell undervisning, än om hon fört en 

undervisning och bara utgått från det svenska och de svenska perspektiven hela tiden. Även Bea 

tog upp detta under intervjun. Hon menade att det är viktigt att samhällsundervisningen speglar 

hur samhället ser ut, och då måste undervisningen utgå från det. På så sätt blir interkulturell 

undervisning viktig, om olika kulturer finns ute i samhället måste de även finnas och belysas i 

samhällsundervisningen när hon diskuterar olika samhällsfrågor med eleverna. Bea förklarade: 

Det är klart att det är superviktigt att undervisa med någon med slags interkulturell 

undervisning. Oavsett om klassen är mångkulturell eller inte. Det svenska samhället är 

mångkulturellt och då måste ju även undervisningen byggas på det, eller vad man ska 

säga. Finns dessa kulturella perspektiv ute i samhället som eleverna stöter på eller kom-

mer att stöta på i framtiden, så är det viktigt att de även stöter på dessa perspektiv i 

undervisningen. På så sätt kan kulturkrockar minskas, och eleverna behöver inte känna att 

andra kulturer och olikheter liksom blir främmande på något sätt. (Bea) 

Bea poängterade alltså att genom att lyfta in olika kulturella perspektiv i undervisningen, så blir 

eleverna mer förberedda för hur samhället ser ut och blir bättre på att välkomna olikheter. Även 

Anna lyfte denna diskussion under intervjun med henne då skolan hon jobbade på var väldigt 

homogen. Hon menade om eleverna är väldigt lika varandra, både vad det gäller kulturell bak-

grund och värderingar så blir eleverna så fasta i sin egen värld, och tror att det perspektivet är 

normalt. I sådana situationer där klasserna är väldigt homogena med många etniska svenskar upp-

lever Anna att det är viktigt att lärare bjuder in andra kulturer till klassrummet. Anna berättar:  

Det som behövs i början är ju medvetenhet om att alla kulturer är olika och det finns 

inget normalt egentligen. Genom att bjuda in andra eleverna med andra perspektiv, som 

jag har gjort med elever från introduktionsprogrammet där mina elever fick samarbeta 

med dem, då fick de en helt annan personlig kontakt och andra perspektiv på saker och 

ting. Så har man den personliga kontakten så tror jag att det blir svårare att liksom bli 

främlingsfientlig för då har man ju, det är ju oftast som jag tänker sådana som har för lite 

kunskaper och för lite… Dem har mött och sett för få exempel för att förstå vad det in-

nebär. (Anna) 

Precis som Ida så menar Anna att interkulturell undervisning är viktig för att på något sätt minska 

främlingsfientlighet och sympatier för nationalistiska partier i samhället. Detta var frågor som 

varken Leo eller Oliver lyfte under sina intervjuer, dock var Martina lite inne på detta under vår 

intervju. Martina som jobbar på en väldigt mångkulturell skola och med mångkulturella klasser 
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anser att dessa elever är mycket mer inbjudande mot de elever som är olika dem själva och att det 

är ett mycket bra och vänligt klimat mellan eleverna. Samtidigt poängterar hon att det också kan 

uppkomma vissa kulturkrockar. Dock upplever hon att dessa kulturkrockar ändå på något sätt 

kan vara bra. Hon säger: 

Det är ju bättre att kulturkrockar sker i klassrummet där eleverna för möjligheter att dis-

kutera och förklara sig, och förhoppningsvis komma fram till en lösning i vad problemet 

kan tänkas vara. På så sätt gynnas eleverna genom att de då får en större förståelse för 

varandra. En förståelse som verkligen behövs ute i samhället sen, där det kan ske väldigt 

många kulturkrockar. (Martina) 

Martina tog också upp att det bästa scenariot för skolan och för samhällets skull så borde elever 

med olika kulturella bakgrunder och religioner blandas upp i samtliga klasser och skolor runt om i 

hela Sverige. Att det inte finns exempelvis vissa förorter där det bara bor etniska svenskar eller 

där det bor en stor kulturell mångfald. Martina menar att mångfalden på skolorna borde vara mer 

jämnt fördelad över hela landet. 

8.3 Lärarnas upplevda undervisning i det mångkulturella klassrummet 

Frågan kring vilka eventuella svårigheter det finns med att undervisa en mångkulturell klass togs 

upp under samtliga intervjuer. Oliver menade att de största svårigheterna är att det finns en varie-

rande förförståelse mellan eleverna kring olika sakområden, han menade exempelvis att lärare kan 

förutsätta att eleverna har haft samma uppväxt som en själv, har läst samma litteratur, växt upp i 

samma samhällssystem och har samma erfarenheter. Svårigheten blir då enligt Oliver att verkligen 

inte ser så ut och att det då kan bli en utmaning att du som lärare inte fastnar i den föreställning-

en. Anna upplever att det finns vissa svårigheter med att kulturen i skolan är präglad av det 

svenska, vilket kan bli problematiskt då elever som är vana med en annan typ av hierarki på sko-

lan hamnar i den svenska skolan som är väldigt individorienterad och där det finns mycket frihet. 

Dessa elever är kanske mer vana vid en lärare som är mer auktoritär och som säger till om allt 

som ska göras. De är inte vana vid att de är de själva som ska ta besluten. Anna upplever att om 

en elev inte är van vid detta kan det vara jättesvårt för dem att jobba i skolan. Ida menar att den 

främsta svårigheten med att undervisa en mångkulturell klass är att hon ibland upplever att det 

kan vara svårt att prata om vissa kulturer, konflikter eller religioner när hon har elever med dessa 

bakgrunder i klassrummet. Hon förklarar i intervjun: 

Det är svårt när jag ska prata om vissa kulturer och så vet jag att det sitter en elev med 

den kulturen, då vill jag inte prata om den på något dåligt sätt eller säga något som blir fel 
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så att den eleven blir upprörd. Men samtidigt så tycker jag att det är bättre att man vågar 

prata om det och att man lyfter det här. För jag tror att om jag pratar om det i klassrum-

met, istället för att sopa dem under mattan och låtsats som att de inte finns så är det trots 

allt bättre. (Ida) 

Detta var även en svårighet som Martina lyfte under intervjun. Hon sa så här: 

Svårigheter är väl att man inte ska trampa någon på tårna kan jag tycka, så att man inte 

när man pratar om vissa saker så ingen elev tar illa vid sig på något vis. När man pratar 

om samhället och sådana här saker att kan det ju vara lite jobbigt tycker jag, så ingen blir 

sårad även att man absolut inte menar det, men man vet ju inte vad folk tycker och kän-

ner innerst inne. Men det tycker jag är svårt. (Martina) 

Samma svårigheter med att inte vilja trampa eleverna på tårna var även något som Leo tog upp 

som svårighet. Det han upplever är jobbigt och framförallt svårt är att lyfta frågor i klassrummet 

som han vet kan vara känsliga för vissa elever. Han tog som exempel upp när han pratade om 

Bosnien-kriget under en lektion och han visste att det fanns elever i klassen från de länderna som 

var involverade i kriget. Bea lyfte också svårigheter kring att undervisa i specifika känsliga ämnen 

eller frågor då hon vet att vissa elever på grund av deras kulturella bakgrunder kan ta illa vid sig. 

Samtidigt så poängterar hon att det är just därför det är så viktigt att lyfta dessa frågor. Hon be-

rättade ett exempel där elever i en av hennes klasser rykt ihop i vissa frågor som diskuterats under 

en lektion på grund av att de tyckte så olika utifrån deras religiösa bakgrunder. Men hon poängte-

rade att hon hellre blir utmanad i och med detta än att inte lyfta sådana här frågor alls i sin under-

visning.  

Samtliga lärare under intervjun lyfte att det finns vissa språkliga svårigheter med att undervisa i en 

mångkulturell klass. Där upplevde samtliga lärare att det ibland kan bli svårigheter för dessa ele-

ver att hänga med och förstå alla ämnesbegrepp som används i undervisningen. Leo diskuterade 

under intervjun: 

Hur når vi de eleverna som inte har svenska som ett modersmål med dem begreppen som 

vi håller på och slänger oss med i samhällskunskapen? Jag tror att man måste starta med 

en rejäl begreppsgenomgång. Och kanske vi, och jag tror generellt att vi överskattar våra 

elevers förmåga att förstå de här begreppen, så då behöver man ju ta tillbaka dem ett steg. 

Att man tar tillbaka undervisningen och tar den från grunden. Som med begreppsdefinit-

ion, innan vi har en stor genomgång så kanske man behöver jobba med begreppen innan 

man går vidare till nästa nivå. (Leo) 
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Att vara tydlig med att gå igenom begreppen menade alla lärare som deltog i studien var viktigt. 

Både Oliver och Anna poängterade även att dem tycker att de etniskt svenska eleverna har blivit 

sämre på att förstå ämnesbegreppen. Så att dra tillbaka undervisningen och gå igenom grundliga 

ämnesbegrepp är något som de menade inte endast gynnande elever med svenska som andra 

språk, utan även elever med svenska som modersmål. 

På frågan om vilka möjligheter det finns med att undervisa i en mångkulturell klass svarade samt-

liga lärare att möjligheterna var hur många som helst. Alla lärare under intervjuerna lyfte den kul-

turella kunskapsbank som dessa elever sitter på i klassrummet, och hur hela klassen kan ta del av 

den och lära sig av den. Anna lyfte också att elever kan få en större förståelse, och främst en för-

ståelse för invandring och migration. Hon sa: 

Men det är väl det att ta del av olika erfarenheter och få alla som bor uppväxta i Sverige 

och se vad det innebär, det vet man ju inte om man inte har något att se det kunde vart så 

här istället. Och om man får det mötet och får den förståelsen och sen så finns det också 

en förståelse om inställning till invandring och migration. (Anna) 

Även Ida lyfte att eleverna breddar sin förståelse om varandra. Hon menar att i ett klassrum med 

mångkultur så tror hon att eleverna kan få en större förståelse och på så sätt bryta många av de 

fördomar som eleverna kan ha om varandra. Ida menar också att eleverna får med sig en förstå-

else för olika kulturer och religioner som de sedan kan ta med sig ut i samhället och i arbetslivet. 

Hon poängterar att det är viktigt att lärare vågar lyfta olikheter och få eleverna till att våga lyfta 

deras kulturer i undervisningen och i klassrummet. Ida menar att genom att ha ett öppet klass-

rumsklimat där eleverna vågar diskutera, ta form och våga utveckla sina egna identiteter är en 

möjlighet som hon tycker är jätteviktigt. Martina lyfte att fördelarna med en mångkulturell klass 

är oändliga, där eleverna sitter på jätte mycket kunskaper kring olika kulturer, olika länders stats-

skick som de kan dela med sig av till deras klasskompisar. På så sätt lär sig eleverna av varandra 

och kan skapa en trygghet och en medvetenhet om varandra och dess olika kulturer. Bea tog upp 

i frågan att det lyfts perspektiv i en mångkulturell klass som aldrig skulle lyftas i en homogen 

klass, vilket hon beskriver är en otrolig fördel. Hon menar att genom att det lyfts så olika per-

spektiv i olika frågor så hjälper det eleverna att kunna få syn på sitt eget perspektiv och sina egna 

värderingar, vilket hon menar är det allra viktigaste. Oliver och Leo tog precis som övriga lärare 

upp i intervjun om fördelen med att eleverna får ta del av så många olika kunskaper, perspektiv 

och dimensioner, än vad elever i en homogen klass inte får ta del av.  
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Samtliga lärare i studien poängterade också att det är viktigt att de anpassar innehållsfrågorna ef-

ter den typ av klass som de undervisar. Bea berättade under intervjun att det är något som hon 

har blivit bättre på ju längre hon har jobbat som lärare, då hon har blivit allt mer trygg i sin lärar-

roll. Hon beskrev det så här: 

Jag ska säga att i början av min karriär så var jag mer naiv och tänkte, här är innehållet, här 

är klassen och nu kör vi på. Men jag har blivit mycket bättre på att använda mig av de för-

utsättningarna som finns. Och sen också att jag till exempel i den här klassen där det var 

väldigt olika elever, då kunde jag ju känna liksom men den här frågan måste vi ju stanna 

vid, den måste vi fördjupa oss i och då kunde jag anpassa mig efter den här gruppen, och 

det var jag mycket sämre på dem första åren för då hade man sin planering och då var det 

att gud nu har vi planerat in det här, och där ska vi ha redovisning och hur ska jag hinna 

allt. (Bea) 

Oliver menade att även han brukar tänka på att anpassa innehållsfrågorna efter den typ av klass 

som han undervisar och han menar att det har mycket att göra med vilka förkunskaper som ele-

verna har med sig. Sen tycker han också att elevernas intressen och referensramar ska få styra 

undervisningen lite. Han påpekar också att det är oftare i en mångkulturell klass som eleverna 

själva lyfter olika diskussioner kring olika frågor inom samhällskunskapen än i en klass där det 

snarare inte finns någon kulturell mångfald alls. Även Ida tyckte att det är viktigt att hon anpassar 

innehållsfrågorna efter den elevgrupp hon har, hon uttryckte sig så här: 

Jag tycker att oavsett utifrån den elevgrupp man har så anpassar man innehållsfrågorna ef-

ter eleverna. Om jag undervisar en fordonsklass i samhällskunskap så kanske jag relaterar 

till deras intressen kring bilar, fordon och den arbetsmarknaden. Och finns det klassrum 

med kulturell mångfald är det klart att man måste anpassa innehållsfrågorna efter dem. I 

min undervisning vill jag oftast få in vad eleverna tycker och då blir det ju att de får tänka 

och diskutera utifrån dem själva, och deras bild av hur de ser ut och då får dem ju in sin 

egen kultur eller vad man ska säga i undervisningen. (Ida) 

Precis som Ida så försöker även Anna styra innehållsfrågorna så att eleverna får utgå från dem 

själva och sin egen situation i undervisningen. Leo menade att han inte funderar så mycket kring 

innehållsfrågorna i samhällskunskapen, han menar att: 

Jag känner ju att jag har just nu som första kurs samhällskunskap 1b och den är ju ganska 

utstakad i vad jag ska göra. Det känns inte som att jag har någon frihet att gå någonstans 

och inga sådana frågor som kan skapa dem problematiken i det innehåll känner jag. (Leo) 
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Leo poängterade att eftersom han arbetat som lärare i knappt ett år så har han haft mycket annat i 

tankarna kring sin undervisning, och menar att han förhoppningsvis kommer att kunna växa in i 

att bli bättre på att anpassa innehållsfrågorna.  

Om lärarna i studien upplevt att det ibland uppstår vissa spänningar eller olika värderingar i vissa 

frågor på grund av deras kulturella bakgrunder diskuterades också under intervjuerna. Majoriteten 

av lärarna uppgav att det har hänt i undervisningen. Lärarna påpekade att det hade oftast händer 

när de pratar om olika politiska frågor eller andra värderingar kring olika samhällsfrågor. Ida po-

ängterar att hon tycker att det ibland är bra att det sker vissa spänningar i klassrummet, hon för-

klara det så här: 

Men det är klart att olika kulturer krockar och att det blir spänning i klassrummet men det 

tycker jag bara är bra för då kan man verkligen reda ut det och att eleverna då som tycker 

olika får diskutera detta med varandra. Genom att de har diskuterat så kanske de dock får 

en större förståelse. Om de frågorna inte kommer upp i klassrummen så och eleverna får 

diskutera sinsemellan så tror jag att det är någonting som ligger och gror under jorden 

och sen när de möts ute i samhället så exploderar det och blir en krock, en kulturkrock 

helt enkelt. (Ida) 

Majoriteten av lärarna påpekade också att det skiljer sig inte så jättemycket i att det skulle vara 

mer spänningar kring vissa frågor i en vanligt etnisk svensk homogen klass. Och som Ida påpe-

kade så för ju dessa spänningar ändå med sig något positivt. Även Bea påpekade det som något 

positivt, hon menar att då blir hennes elever engagerade i hennes undervisning, något som är 

hennes mål.  
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9 Analys 
Här kommer resultatet att analyseras utifrån de teman som resultatet beskriver. 

9.1 Lärarnas upplevelser av den interkulturella undervisningens innebörd 

När samtliga lärare fick frågan vad de tänker att den interkulturella undervisningen är utifrån de-

ras uppfattningar så hade samtliga lärare i studien svårt att sätta fingret på det. Det kan ha sin för-

klaring i att det är ett begrepp som inte används ute på skolorna bland lärare och rektorer. I vi-

dare diskussion kring ämnet efter att lärarna fått en del följdfrågor kring den interkulturella 

undervisningen kom majoriteten av lärarna fram till en sorts förklaring hur de ser på fenomenet 

interkulturell undervisning, vilken enligt respondenternas livsvärld stämmer överens med begrep-

pets innebörd. ”Att man tar till vara på elevernas kulturella bakgrund i undervisningen” svarade 

en lärare, ”att man lyfter in andra dimensioner och perspektiv”, svarade någon och ”att man hela 

tiden inte endast talar om det svenska perspektivet, utan att man lyfter in andra kulturella per-

spektiv i undervisningen” svarade en annan. Resultatet visar att det är endast en lärare av de sex 

intervjuade som hade svårt att komma fram till vad han uppfattade att interkulturell undervisning 

innebär, trots att följdfrågor och begreppsförklaringar gavs till honom. Dock var läraren nyutbil-

dad och hade knappt ett års yrkeserfarenhet, vilket kan ha en betydande roll i att han hade svårt 

att ge en formulering kring vad han uppfattar att interkulturell undervisning är. Andersson och 

Refinetti beskriver i rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola om behovet av att lärare i den 

svenska skolan bör jobba mer interkulturellt. De tar bland annat upp att lärarna ska arbeta med 

att lyfta elevers olika kulturella bakgrunder i undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att 

känna stolthet över deras olika kulturella bakgrunder och vart de kommer ifrån.61 Genom lärarnas 

svar om hur de upplever den interkulturella undervisningen utifrån samtligas livsvärld kan resulta-

tet av vad lärarna sagt stämma överens med Andersson och Refinettis forskning. Genom att lä-

rarna menade att det handlar om att lyfta in andra kulturella perspektiv och dimensioner och att 

läraren tar tillvara på elevernas kulturella bakgrunder i undervisningen så kan dessa elever känna 

att deras bakgrunder blir en del av undervisningen. Det är just det som är nyckeln i den interkul-

turella undervisningen.  

Vidare i intervjun fick lärarna frågan om de själva undervisar med en interkulturell pedagogik, och 

i så fall hur de realiseras i deras undervisning. Lärarna sa att de i viss mån försökte att undervisa 

på ett sådant sätt, endast en lärare sa att han trodde att han inte gjorde det. På frågan hur de arbe-

tar för att realisera den interkulturella undervisningen svarade Oliver att han upplevde att han 
                                                        

61 Andersson & Refinetti 2001: 40 
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gjorde det genom att han gillar att skapa diskussion i klassrummet. Att låta eleverna vrida och 

vända på olika perspektiv och att få dem att se på saker och ting ur andra dimensioner. Martina 

menar att hon realiserar det kontinuerligt i sin undervisning genom att hela tiden försöka lyfta in 

flera olika kulturella perspektiv. Hon låter även eleverna studera och diskutera kring samhällsfrå-

gor ur olika kulturella synvinklar och perspektiv. Liknande svar gav även Anna, hon menade 

också att hon försökte undervisa på ett sådant sätt att Sverige och det svenska aldrig blev det 

”normala”. Detta lyfte även Ida under sin intervju då hon sa att hon jobbade mycket med att få 

bort ”vi och dem begreppen” och att normalisera det svenska.62 Detta är något som lyfts i både 

Granstedts och Ljungbergs avhandlingar. Resultatet av Granstedt avhandling visar att det skapas 

två olika grupper av elever på skolan, där de etniskt svenska eleverna ses som mer ”vanliga” och 

de elever med utländsk bakgrund ses som ”annorlunda”. Detta resulterar i ett tydligt ”vi och 

dem” på skolan bland eleverna.63 Ljungberg menar i sin forskning att skolan har en central roll av 

tillverkningen av normer och värderingar bland eleverna. Hon menar att dessa normer och värde-

ringar ofta ses som en självklarhet, som inte lyfts och diskuteras bland lärare och rektorer. Detta 

gör att dessa normer och värderingar står i en svensk kontext och i ett svenskt perspektiv.64 Ge-

nom att lärare, precis som Anna och Ida arbetar med att inte normalisera det svenska så kan det 

vara en bit på vägen att förändra skolans normer och värderingar och sätta dem i en mer mång-

kulturell kontext.  

Bea menade att det i samhällskunskapens fördjupningskurser var lättare att arbeta interkulturellt, 

då mycket av kursinnehållet i dessa kurser handlar om internationella relationer, kulturmöten etc. 

Dock upplevde hon att det var svårare i samhällskunskapens grundkurser, men hon försöker lyfta 

in det mycket när eleverna jobbar med perspektiv som genus, etnicitet och nationalitet. Samtliga 

lärare i studien upplevde att de kunde bli bättre på att undervisa med interkulturell pedagogik, 

och att det kan ske mer kontinuerligt i deras undervisning. Ida uttryckte att hon tyckte att hon 

skulle behöva bli bättre på att arbeta interkulturellt, men att ibland visste hon inte hur det ska ske. 

Att inte veta hur det ska genomföras kan bero på brist på kunskap, vilket mycket av den tidigare 

forskningen visar. Andersson och Refinetti menar att lärarrollen har blivit allt mer otydlig och 

komplex genom att skolorna blir allt mer mångkulturella. De beskriver att det krävs goda kompe-

tenser av lärarna, och de beskriver det som kompetenser som nästan är omöjliga att ha.65 Att det 

finns ett problem i att lärare saknar kompetenser tar även Granstedt upp i hennes avhandling där 

                                                        

62 Forskning & Framsteg. (2013). Skolans växande kunskapsklyftor 
63 Granstedt 2010: 168-169 
64 Ljungberg 2005: 31 
65 Andersson & Refinetti 2001: 40 
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hon menar att det oftast saknas ämneskompetens kring olika kulturer och religioner.66 På så sätt 

kan lärarnas frustration förstås kring att inte riktigt veta hur de ska bli bättre på att realisera den 

interkulturella pedagogiken i deras undervisning. Även Soilamos avhandling Lärares mångkulturella 

arbete visade att det finns brister på kunskap kring olika kulturer och hur de ska kunna inkludera 

mångkulturella vinklar i deras undervisning. Då blir det svårt för lärare att kunna stödja alla elever 

med invandrarbakgrund i skolan.67 

I den beskrivande livsvärld som lärarna gav under intervjun upplevde samtliga lärare att de skulle 

behöva mer kunskaper kring fenomenet interkulturell undervisning. Anna och Bea var trots allt 

de lärarna i studien som kände sig mest säkra på sina kunskaper kring ämnet. Dessa två lärare var 

även de som hade mest yrkeserfarenhet i studien. Anna menade att de kunskaper som hon upp-

levde ha kring interkulturell undervisning var något som hon hade ”vuxit in i” genom att hon har 

samlat på sig erfarenheter som lett till kunskaper genom hennes tjugotvå yrkesår. Kopplad till den 

här frågan fick lärarna i studien frågan kring om de upplevt att de fått kunskaper kring interkultu-

rell undervisning under deras utbildning. Lärarna upplevde att de knappt inte fått kunskaper alls 

kring fenomenet under deras utbildning, och menar även på att de tyckte att de borde fått mer 

kunskaper. Speciellt de lärare som var relativt nyexaminerade i studien tyckte det.  

Under intervjuerna fick även lärarna frågan om de upplever att det finns en dialog kring interkul-

turell undervisning bland lärare och rektorer på den skola där de jobbar. Lärarna upplevde att det 

var mycket lite diskussion kring ämnet, nästan ingen alls. Anna menade att hon upplevde att det 

endast blir någon diskussion ifall det uppstår problem med någon elev. Endast en lärare, Martina, 

beskrev att utifrån hennes livsvärld så upplevde hon att det fanns en tillräcklig diskussion och 

dialog bland lärarna. Dock undervisade hon även i svenska som andraspråk, något som många 

andra lärare i hennes arbetslag också gjorde. Därför trodde hon att det var naturligt att det sker 

en dialog just på hennes arbetsplats. Även detta överensstämmer med Ljungbergs avhandling där 

hennes resultat visade alldeles för dålig dialog mellan lärare och rektorer på skolan.68 Precis som 

denna studie även visar.  

 

 

                                                        

66 Granstedt 2010: 167-168 
67 Soilamo 2008: 3 
68 Ljungberg 2005: 31 
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9.2 Lärarnas upplevda fostringsuppdrag 

I början av intervjuerna fick lärarna i studien sammanfatta samhällskunskapsämnet med några 

nyckelord/begrepp som utifrån deras livsvärld förklarade ämnets huvudsakliga syfte. Resultatet 

blev begrepp som riktade sig mot samhällskunskapsämnets uppdrag i att fostra goda samhälls-

medborgare. Lärarna tog upp begrepp som bland annat demokrati, omvärldskunskap, mänskliga 

rättigheter, aktiv samhällsmedborgare, förberedelse, förståelse, medborgarfostran. Att skolan har 

en central roll i samhället som förmedlare av kunskap är något som Ljungberg lyfter i sin forsk-

ning.69 Några lärare lyfte under intervjuerna att det är viktigt att samhällskunskapsämnet speglar 

den verklighet som finns ute i samhället. Bea menar att när det finns olika kulturer ute i samhället 

så måste även de belysas i klassrummet. Hon menar att det är viktigt för då upplever hon att kul-

turkrockar kan minskas. Genom att andra kulturella perspektiv lyfts i undervisningen får eleverna 

en bättre tolerans mot olikheter och andra kulturer. Detta var även något som Ida tog upp under 

sin intervju, att hon upplever att interkulturell undervisning gör eleverna mer toleranta mot de 

olikheter som finns i samhället. Hon tyckte att det behövdes allt mer, då nationalistiska partier 

har vuxit sig allt starkare under de senaste årtiondena. Genom att tidigt i skolan och i samhälls-

kunskapsundervisningen arbeta med att lyfta in olika kulturella perspektiv blir eleverna mer tole-

ranta mot olikheter och dessa sympatier för nationalistiska partier kan kanske minskas i framti-

den. Även Martina lyfte hur de kulturkrockar som sker i klassrummet kan gynna eleverna i något 

positivt, att de på så sätt kan få en större förståelse för varandra och dess olikheter. Skolkommit-

téns rapport Krock och möte- Om den mångkulturella skolan tar också upp hur elevernas kulturella 

bakgrunder gynnar varandra genom att ge eleverna en bredare förståelse för olikheter. Rapporten 

tar upp att det kan ske många kulturkrockar i klassrum bland mångkulturella elever, men att dessa 

kulturkrockar snarare ses som något positivt för eleverna. Kulturkrockarna är väldigt lärorika för 

eleverna, och gör så att dem blir mer toleranta för olikheter och berikar dem på dyrbara lärdo-

mar.70 Lärarna i studien menar att utifrån deras livsvärld så upplever de att den interkulturella 

undervisningen är viktig. För att fostra goda samhällsmedborgare krävs det att eleverna får en 

förståelse om det mångkulturella samhället ur positiva perspektiv.  

En lärare i studien Anna poängterade också att det inte endast är nödvändigt att undervisa med 

en interkulturell pedagogik i mångkulturella klasser. Även de klasser som är väldigt homogena 

behöver interkulturell pedagogik, på grund av att de kulturella perspektiven inte lyfts lika naturligt 

i dessa klasser. Detta var även något som Bea beskrev när hon berättade att när elever med olika 
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kulturella bakgrunder diskuterar olika samhällsfrågor så lyfts perspektiv som aldrig hade lyfts i en 

homogen etnisk svensk klass. Dessa lärare menar att det blir då viktigt att lyfta andra kulturella 

perspektiv och dimensioner i undervisningen så att även en homogen etnisk svensk klass får kun-

skaper kring olika kulturer och att de blir mer toleranta emot dem. Anna menar att i dessa klasser 

kan det också kan vara bra att bjuda in några eller någon annan från någon främmande kultur så 

att dessa elever får höra deras bild och historia. Det tror hon kan berika eleverna med god kun-

skap.  

9.3 Lärarnas upplevda undervisning i det mångkulturella klassrummet 

Utifrån den beskrivning av livsvärlden som lärarna gav under intervjun upplevde de att en svårig-

het med att arbeta i ett mångkulturellt klassrum är att de är rädda för att trampa eleverna på tårna 

när olika kulturer eller andra samhällsfrågor diskuteras. De upplever att det är en svårighet för att 

de inte vill sätta eleverna i en jobbig och utsatt situation så att de tar illa vid sig. Trots att det kan 

vara en svårighet att lyfta frågor i klassrummet som läraren vet kan uppröra elever på grund av 

deras religion, kultur eller etniska bakgrund, tycker ändå Bea att det är viktigt att lyfta dessa frågor 

i undervisningen. Även Ida poängterade att hon hellre tar risken att någon tar illa upp, än att inte 

våga lyfta diskussionen eller frågorna alls. Sådana här typer av frågor är bra då de både är utma-

nande för eleverna och för läraren. Soilamo visar i sin avhandling att lärarna menade att arbetet 

med interkulturell undervisning och arbetet med mångkulturella elever är något som är utma-

nande, men samtidigt något som de lärarna värdesatte högt i deras arbete.71 Detta liknar resultatet 

av vad lärarna upplever i denna studie. Vidare visade Soilamo avhandling att arbetet kring mång-

kulturella elever kan vara problematiskt och utmanande då det finns så många olika kulturella och 

religiösa faktorer att förhålla sig till i klassrummet, vilket kan leda till svårigheter kring att veta 

vilka bakgrunder som elever sitter på.72 Precis som Martina beskrev det under intervjun så kan 

hon aldrig riktigt veta ifall en elev tar till sig, det är omöjligt att veta vad de känner innerst inne.  

En annan svårighet som Anna lyfter under intervjun är att eleverna med andra kulturella bak-

grunder kan ha en helt annan syn på kunskap och undervisning. Hon säger att i den svenska sko-

lan är kulturen präglad av det svenska och är väldigt individinriktad och där det finns mycket fri-

het för eleverna. Elever som kanske är mer vana med en mer auktoritär lärare som hela tiden ger 

direktiv kring vad som eleverna ska göra kan få det svårt att jobba i skolan upplever Anna. I rap-

porten Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan problematiseras hur elevers kulturella bakgrund 

                                                        

71 Soilamo 2008: 3 
72 Soilamo 2008: 3 



 

37 

 

kan kollidera med den svenska skolans syn på kunskap och undervisning. Rapporten tar upp att 

det ofta handlar om att föräldrar till elever med kulturella bakgrunder tycker att svenska skolan är 

för lite disciplinerad. Det kan också leda till att lärarens och elevens olika syn på kunskap gör så 

att eleverna inte vill arbeta på samma sätt som läraren vill.73  

Samtliga lärare under intervjuerna upplevde också att det fanns vissa språkliga svårigheter när de 

undervisar mångkulturella elever. Det handlar då om att elever som inte har svenska som mo-

dersmål har vissa svårigheter att förstå de ämnesbegrepp som finns i samhällskunskapen. Utifrån 

Leos beskrivning av livsvärlden kring fenomenet interkulturell undervisning så diskuterade han 

mycket kring de språkliga svårigheterna. Han upplevde att det är viktigt att läraren alltid tar sig tid 

att gå igenom ämnesbegreppen först tillsammans med eleverna, annars är det svårt för de elever 

med språkliga svårigheter att hänga med när undervisningen tar ett steg längre. Oliver och Anna 

upplevde att vara noga med att gå igenom ämnesbegrepp inte är nödvändigt för bara de elever 

som inte har svenska som modersmål. De har båda sett att även etniskt svenska elever har svårare 

för vissa ämnesbegrepp. Skolkommitténs rapport Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan tar 

upp de språkliga svårigheterna som elever med olika kulturella bakgrunder kan ha. Svårigheterna 

som rapporten tar upp är vanliga ämnesbegrepp men också att dessa elever kan ha svårigheter 

med att läsa och förstå läroböckerna, uppgifter och dylikt.74 Att språket är en faktor som ställer 

till det i skolan för elever med utländsk bakgrund är även något som artikeln Skolans växande kun-

skapsklyftor tar upp. Artikeln problematiserar de växande kunskapsklyftor som finns mellan inri-

kesfödda och utrikesfödda elever. Artikeln lyfter att språket är en stor anledning till varför utri-

kesfödda elever inte klarar sig lika bra i skolan som de inrikesfödda eleverna. De svenska skolorna 

måste se till att erbjuda dessa elever goda språkkunskaper i svenska, annars leder det till stora 

samhällsproblem för Sverige. 75  

På frågan kring vilka möjligheter det finns med att jobba i ett mångkulturellt klassrum upplevde 

samtliga lärare att möjligheterna var enorma, och alla var mycket positiva inför dess möjligheter. 

Den främsta möjligheten var den kunskapsbank som eleverna sitter på, och hur mycket eleverna 

kan lära sig av varandra. Både Leo, Bea och Anna tog upp att de kan använda elever med ut-

ländsk bakgrund i undervisningen och låta dem dela med sig av sina erfarenheter. Ifall dessa ele-

ver får den möjligheten kan det även berika klasskamraterna med kunskaper som de annars aldrig 

skulle ha fått, och eventuellt ändra vissa elevers tankar och värderingar. Genom att låta dessa ele-

                                                        

73 SOU 1996:143: 42-44 
74 SOU 1996:143: 42-44 
75 Forskning & Framsteg. (2013). Skolans växande kunskapsklyftor 



 

38 

 

ver ta plats i undervisningen får elever med utländsk bakgrund möjligheten att känna sig nödvän-

diga och viktiga, vilket kan stärka deras identiteter. Som denna studie tidigare har lyft fram så är 

det viktigt att låta elever med utländsk bakgrund känna stolthet över sin utländska bakgrund och 

sin kultur, vilket kan stärka deras identitet. Andersson och Refinetti menar att om elever har en 

egen stark identitet så blir det lättare för eleverna att acceptera andra elever och deras olikheter. 

Därför ska lärare hela tiden arbeta för att stärka elever med utländsk bakgrunds identiteter, och 

att även ge dem möjligheten till att utveckla sitt identitetsskapande i undervisningen.76 Genom att 

elever som går i en mångkulturell klass får mycket erfarenheter och kunskaper kring varandra, så 

lyfts hela tiden olika kulturella perspektiv i klassrummet. Det gör att eleverna får en förståelse för 

andra elever, men det hjälper dem också till att hitta sitt eget perspektiv och sina egna värdering-

ar. Det är något som både Martina, Anna och Bea lyfte under deras intervjuer. Att få syn på sina 

egna perspektiv och värderingar är något som är viktigt för elevernas identitetsskapande.  

Ida upplevde att genom ett klassrum där det finns en hög grad av mångkultur kan klassen bryta 

många av dem fördomar som eleverna kan ha om varandra, och istället skapa en större förståelse 

för varandra. Hon menar också att lärare ska våga lyfta olikheter i klassrummet, och att främja att 

eleverna själva vågar lyfta deras kulturella- eller religiösa bakgrunder i undervisningen. Hon tror 

att ett öppet klassrumsklimat är viktigt, och att eleverna inte ska vara rädda för att yttra sig kring 

olika samhällsfrågor. Genom att eleverna vågar yttra sig och diskutera i klassrummet så får ele-

verna med sig otroligt mycket. Detta är en infallsvinkel på hur kulturkrockar mellan eleverna i 

klassrummet kan ses som väldigt lärorikt och hur de kan ge eleverna nyttiga erfarenheter som 

rapporten Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan tar upp. 77  
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10 Diskussion 
Denna studies syfte var att undersöka samhällskunskapslärares förståelse för interkulturell under-

visning, samt hur den realiseras i deras undervisning. Jag kommer utifrån denna del att diskutera 

utifrån studiens tre frågeställningar för att knyta an till studiens huvudsakliga syfte. Det är inga 

generella slutsatser som dras, utan de utgår endast från det resultat som framkommit ur samhälls-

kunskapslärarnas intervjuer 

Resultatet av denna studie visar att lärarna som deltog i studien hade svårigheter att ge en be-

greppsförklaring till ordet interkulturell undervisning. Dock i vidare diskussion och följdfrågor 

kring begreppet kom respondenterna fram till en liknande syn och uppfattningar kring innebör-

den av vad interkulturell undervisning är. Lärarna menar att det handlar om att lyfta in flera olika 

kulturella perspektiv och dimensioner i undervisningen, att undervisningen inte ska normalisera 

den svenska och inte bilda något slags ”vi och dem” mellan de etniskt svenska eleverna och ele-

verna med utländsk bakgrund. Lärarnas syn och uppfattningar kring vad interkulturell undervis-

ning är för dem stämmer väl överens med den tidigare forskningen i denna studie. I rapporten 

Att vara lärare i en mångkulturell skola menar Andersson och Refinetti att interkulturell undervisning 

är att lärare ska lyfta elevers olika kulturella bakgrunder i deras undervisning. Detta menar dem är 

viktigt på grund av att dessa elever ska få möjlighet att känna stolthet över sin bakgrund, samt att 

det även gynnar dessa elevers identitetsskapande. 78 Trots att lärarna hade svårt att veta vad just 

begreppet interkulturell undervisning står för, visar ändå resultatet av denna studie att deras för-

ståelse för interkulturell undervisning och hur de definierar den att de har bättre kunskaper kring 

det än vad de själva tror. Samtliga lärare tycker att den interkulturella undervisningen är viktig 

men att de ibland saknar kunskaper kring hur de ska realisera det i undervisningen. Att lärarna 

tycker att de saknar kunskaper i hur de ska blir bättre på att realisera det kan bero på ett flertal 

faktorer. I resultatet av studien framkom att den undervisning om interkulturell undervisning som 

lärarna själva har fått ta del av på samtliga respondenters lärarutbildningar knappt har existerat, 

både bland de lärare som nyligen tagit sin lärarexamen eller de lärarna i studien med lite äldre lä-

rarutbildning. Vidare visade resultatet att detta var ett ämne som inte alls diskuterades mellan lä-

rare på respondenternas arbetsplatser. Studien visade att det heller inte fanns någon vidare dialog 

mellan rektorer och lärare kring ämnet.  

Att interkulturell undervisning är något som lärarna i studien knappt har fått några kunskaper om 

under deras lärarutbildningar är något som kan ses som en förklaring till varför lärarna upplever 
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att det är svårt att veta hur de ska realisera den interkulturella undervisningen. Genom den sam-

hällsförändring som har skett, och hur denna samhällsförändring även har speglat hur skolan ser 

ut idag är det av stor vikt att lärarutbildningarna runt om i landet lyfter den interkulturella under-

visningen i utbildningen. Genom att andelen elever med utländsk bakgrund hela tiden ökar inom 

de svenska skolorna är det av vikt att lärarna som jobbar där kan hantera en undervisning som 

gynnar denna typ av elevgrupp. Att lärare då har fått ta del av utbildning kring interkulturell 

undervisning är ett måste. Det är viktigt på grund av att lärare runt om på de svenska skolorna då 

får en ungefärlig samma bild av vad interkulturell undervisning innebär. De lärare i min studie 

som hade en äldre lärarutbildning poängterade att den kunskap som de innehar kring interkultu-

rell undervisning är något som de har vuxit in i genom åren som de har jobbat som lärare. Om 

lärarutbildningarna istället tog upp detta ämne mer kommer istället nyexaminerade lärare för-

hoppningsvis ha en bättre kunskapsgrund att stå på när de ska ut och jobba i bland dessa elev-

grupper.  

En annan förklaring till varför lärarna anser att de har brister i kunskaper kring hur den interkul-

turella undervisningen ska realiseras kan bero på att det finns för lite dialog kring ämnet mellan 

lärare och rektorer på respondenternas arbetsplatser. Om detta inte är något som tas upp och 

diskuteras bland lärare runt om på skolorna aktualiseras och utvecklas inte lärarnas arbete kring 

den interkulturella undervisningen. Rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola lyfter också att 

genom den ökade mångkulturen i skolan så har lärarrollen har blivit allt mer otydlig och komplex, 

och att lärare tycker att det är svårt att ha kunskaper om alla elevers olika kulturella bakgrunder. 79 

En lärare i denna studie lyfte att hon tyckte att det vore bra om lärare tog upp detta ämne och 

diskuterade det mer på arbetsplatsen där hon jobbade. Hon ansåg att det hade varit bra att dela 

med sig av olika kunskaper, och att lärarna då kan ge tips och råd till varandra. Genom att lärare 

lyfter en dialog kring ämnet kan de hjälpa varandra att minska denna otydlighet och komplexitet 

kring lärarrollen och den interkulturella undervisningen.  

Resultatet av denna studie visar både vilka svårigheter och möjligheter som lärarna upplever att 

det finns med den interkulturella undervisningen. Samtliga lärare lyfte svårigheten kring att elever 

med utländsk bakgrund kan ha vissa språkliga svårigheter, och de menade att det ofta handlade 

om förståelsen för ämnesbegrepp inom samhällskunskapen. Något som också lyftes i den tidigare 

forskningen i rapporten Krock och möte- Om den mångkulturella skolan.80  Både i resultatet av min stu-
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die och från den tidigare forskningen är det av vikt att lärare alltid tänker på att vara noga med att 

gå igenom ämnesbegrepp innan läraren går vidare till nästa nivå i undervisningen. Ofta kan lärare 

tro att elever kan mer än vad de egentligen gör, vilken kan leda till att undervisningen blir på en 

för hög nivå för eleverna och de får då svårt för att förstå och hänga med. Några av lärarna i stu-

dien påpekade att de upplevde att elever med svenska som modersmål även har blivit sämre på 

att förstå ämnesbegrepp inom samhällskunskapen. Om lärare blir noggrannare med att tydligt gå 

igenom och förklara ämnesbegrepp så gynnar det inte endast de eleverna med utländsk bakgrund, 

utan hela elevgruppen i klassrummet. Artikeln Skolans växande kunskapsklyftor lyfter att det har bli-

vit ett allt större kunskapsgap mellan inrikesfödda elever och utrikesfödda elever. Artikeln menar 

att vad som ligger till grund för detta kunskapsgap är utlandsfödda elevers språkliga svårigheter. 

Om det inte sker någon förändring och förbättring inom den svenska skolan blir det svårt för 

vissa elever att ta sig vidare i samhället, vilket i sin tur blir en stor samhällsfråga för svensk poli-

tik.81 De svenska politikerna, kommunerna och skolorna runt om i landet bör se över goda alter-

nativ för utlandsfödda elevers möjligheter till att få utveckla det svenska språket.  

Andra svårigheter med den interkulturella undervisningen som lärarna i denna studie upplevde är 

att det är svårt att veta ifall de trampar någon elev på tårna när läraren undervisar eller tar upp 

vissa kulturer eller andra samhällsfrågor i sin undervisning. Att det är svårt som lärare att ha kun-

skaper kring alla elevers olika kulturella bakgrunder är något som både den tidigare forskningen 

och resultatet av denna studie visar. Soilamos avhandling visar att arbetet kring mångkulturella 

elever kan vara svårt då det finns så många olika kulturella och religiösa faktorer att förhålla sig 

till i klassrummet, vilket kan leda till svårigheter kring att veta vilka kulturella bakgrunder som 

eleverna har med sig.82 Detta betyder att det alltid finns elever som kan ta illa vid sig, vilket är det 

sista en lärare vill att en elev ska göra. En annan svårighet som samtliga lärare lyfte i intervjuerna 

var att de upplevde att det kan finnas olikheter i vad eleverna tycker och tänker kring olika sam-

hällsfrågor i samhällskunskapsundervisningen. På så sätt kan det ofta uppstå konflikter i klass-

rummet mellan eleverna. Det är alltid svårt att veta hur en lärare ska ställa sig i sådana här typer 

av konflikter. Ofta kan konflikterna handla om religiösa faktorer eller sådant som är kopplat till 

elevernas kulturella bakgrunder. Andersson och Refinetti tar i sin rapport upp att med den inter-

kulturella undervisningen är det viktigt att lärare lyfter elevers olika kulturella bakgrunder i under-

visningen, samt att de ska få möjlighet att få känna sig stolta över deras bakgrunder.83 Om det då 
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uppstår en konflikt mellan två elever där konflikten handlar om olikheter i deras kulturella bak-

grunder kan det vara mycket svårt för en lärare att veta hur den ska förhålla sig. Läraren ska sam-

tidigt lyfta och uppmuntra elevers olika kulturer i sin undervisning, men hur ska det ske ifall två 

elevers kulturella bakgrunder krockar?  

Samtidigt som lärarna upplevde detta som en svårighet så upplevde lärarna i studien att detta 

även sågs som en möjlighet inom den interkulturella undervisningen. Att elever tycker olika och 

att det uppstår konflikter och kulturkrockar i klassrummet kan å andra sidan ses som något posi-

tivt. Lärarna lyfte att ifall eleverna får möta olikheter i klassrummet och lära sig att bli mer tole-

ranta mot varandra så kan det istället motverka eventuella kulturkrockar ute i samhället. Inom 

samhällskunskapen så finns det ett fostringsuppdrag att fostra goda samhällsmedborgare, och 

precis som att skolan är mångkulturell så är samhället detsamma. Både Ljungberg och Andersson 

och Refinetti lyfter detta i deras forskningar. I och med att eleverna i sina klassrum får möta 

klasskompisar med olika bakgrunder, olika tankar och olika värderingar om saker och ting så be-

rikar det elevgruppen. Det berikar eleverna att bli toleranta mot varandra, att acceptera varandra 

och ger eleverna en större förståelse för varandra och för andras kulturer. En sådan förståelse är 

viktig att inneha ute i det stora samhället. Genom ökad förståelse och kunskaper kring varandra 

och varandras olikheter kan både rasism och främlingsfientlighet motverkas. Där har den inter-

kulturella undervisningen är viktig del, att lärare vågar lyfta in olika kulturer i undervisningen, att 

de vågar låta eleverna få diskutera trots att de tycker olika och trots att det kan uppstå vissa kul-

turkrockar. För samtidigt berikar det elever med förståelse och med kunskaper som är nyttiga. 

Denna studie visar också att det inte endast är nödvändigt att undervisa med en interkulturell pe-

dagogik i mångkulturella klasser, det är också viktigt att föra en sådan typ av pedagogik i väldigt 

homogena klasser. Annars kan dessa elever missa denna förståelse och kunskaper kring andras 

kulturella olikheter, och får inte med sig den förståelsen ut i samhället.   

Sammanfattningsvis visar denna studie att det är av vikt att skolan och skolväsendet anpassas och 

förändras i samma takt som samhället förändras. För att eleverna ska kunna nå bästa möjliga ut-

veckling och resultat bör skolan anpassas efter hur samhället ser ut, och en interkulturell under-

visning bör föras i de svenska skolorna. För att denna interkulturella undervisning ska kunna bli 

bättre är det av vikt att Sveriges lärarutbildningar tar upp och ger lärarstudenterna kunskaper och 

utbildning i att föra en interkulturell undervisning. Resultatet av denna studie visar att knappast 

någon av de intervjuade lärarna har fått någon utbildning i detta. Det är även viktigt att lärare och 

rektorer runt om på landets skolor lyfter en dialog och diskussion kring den interkulturella under-

visningen så att lärare kontinuerligt kan utvecklas och förbättras inom området.  



 

43 

 

Vidare visar resultatet av studien att elever med utländsk bakgrund kan ha vissa språkliga svårig-

heter, ibland så stora att de försvårar elevernas utveckling i skolan. Det kan därför anses viktigt 

att de svenska skolorna ser över den hjälp som elever med svenska som andra språk får i svensk-

undervisning. Resultatet visar också att även om lärarna ibland upplever det som en svårighet så 

är det viktigt att lyfta frågor i klassrummen som kan anses vara kontroversiella för vissa elever på 

grund av deras kulturella bakgrunder. Ett öppet klassrumsklimat är en viktig del av den interkul-

turella pedagogiken. Elever ska våga diskutera och lyfta olika frågor inom samhällskunskapen, 

trots att det kan uppstå vissa konflikter och kulturkrockar. Samtidigt som detta kan ses som en 

svårighet för läraren att ibland hantera, så är det ändå något som berikar elever.  
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11 Metoddiskussion 
Denna studie har använt en fenomenologisk utgångspunkt, vilket har inneburit att det är lärarnas 

upplevelser och uppfattningar kring den interkulturella undervisningen som har varit utgångs-

punkten för analys och tolkning. Lärarnas upplevelser och beskrivningar av detta fenomen har 

sedan knutits samman med studiens forskningsöversikt.  

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun har fungerat mycket väl för denna studie, och har flu-

tit samman med studiens fenomenologiska utgångspunkt. Att låta lärarna få några huvudfrågor 

men sedan även fått möjligheten till utveckling kring vissa frågor har gynnat studien, då lärarna 

får större chans till att få fram deras uppfattningar och upplevelser kring fenomenet. Hade inter-

vjun varit mer strukturerad hade kanske vissa intressanta infallsvinklar eller ämnen inte fram-

kommit under intervjun. Hade intervjun också varit för ostrukturerad och lärarna hade fått prata 

mer fritt under intervjun hade det också varit svårare att få fram resultatets teman ur den feno-

menologiska analysmetoden. Inför intervjuerna fick lärarna inte ta del av intervjuguiden, utan de 

fick endast reda på att jag ville intervjua dem kring interkulturell undervisning kopplat till sam-

hällskunskapsämnet. Det avvägandet gjorde jag för att jag inte ville att lärarna skulle komma till 

intervjun och vara inlästa på intervjuguiden och redan ha tänkt ut eventuella svar. Jag ville istället 

att lärarna skulle svara mer spontant och ärligt, vilket jag tror att chansen är större till om de inte 

tagit del av intervjuguiden innan. Jag var också rädd för att det då också skulle finnas en chans att 

lärarna förberedde sina svar utifrån ett sätt som de kanske tänkte att jag ville ha dem, och då 

kanske frångått deras egentliga upplevelser och uppfattningar kring fenomenet.  

Efter intervjuerna genomfördes en rak transkribering av det inspelade materialet, för att sedan 

analyseras utifrån en fenomenologisk analysmetod. Utifrån det empiriska materialet framkom det 

olika teman som skrevs fram som ett resultat, som jag sedan analyserade genom att koppla sam-

man med studiens tidigare forskning. På så sätt blir det utifrån den fenomenologiska analysme-

toden att resultatet får tala för sig själv.   

Eftersom denna studie har använt sig av kvalitativ intervjustudie och endast sex lärare har deltagit 

så kan denna studie dock inte representera att alla lärare på de svenska skolorna upplever den in-

terkulturella undervisningen på samma sätt. På så vis visar denna studie endast en liten del av 

samhällskunskapslärares upplevelser och uppfattningar kring den interkulturella undervisningen. 

Att göra en intervjustudie är också väldigt tidskrävande i förhållande till det material som uppstår 

från samtliga intervjuer. Avslutningsvis hade en intressant infallsvinkel för studien varit att göra 

observationer under respondenternas lektioner. Detta hade varit intressant just för att kunna se 
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hur respondenterna arbetar med interkulturell undervisning i verkligenheten, för att sedan jäm-

föra med vad respondenterna svarat och tagit upp under intervjuerna. Dock hade detta varit för 

tidskrävande för denna studie. Styrkan med denna studie är dock att de valda respondenterna är 

passande för syftet med studien. Respondenterna innefattar både manliga och kvinnliga lärare, 

lärare med både svensk och utländsk bakgrund. Respondenterna innefattar också lärare med olika 

lång arbetserfarenhet inom yrket, vilket i min mening gynnar studien då dessa lärare har tagit del 

av olika typer av lärarutbildningar och förhoppningsvis olika utbildningar i hur du som lärare ska 

jobba interkulturellt. 
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12 Vidare forskning 
Denna studie har varit mycket intressant att genomföra och den har gett många infallsvinklar till 

vidare forskning. Denna studie har bara gett en bild av sex stycken lärares upplevelser kring den 

interkulturella undervisningen, så undersökningsområdet skulle kunna göras mycket större. Att 

komplettera studien med klassrumsobservationer hade kunnat göras för att nå fram till ett bättre 

resultat. På så sätt skulle studien kunna jämföra det lärarna har svarat under intervjuerna med hur 

observationerna visar att lärarna arbetar med den interkulturella undervisningen i verkligheten. 

En annan intressant infallsvinkel skulle vara att få rektorernas bild av interkulturell undervisning, 

där de skulle kunna få ge sin bild av hur de arbetar kring interkulturalitet på skolorna och därmed 

visa hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.  

Denna studie skulle också kunna kompletteras med att genomföra en kvantitativ enkätundersök-

ning om interkulturell undervisning. På så sätt hade den studien kunnat få ett bredare resultat 

mellan hela landets samhällskunskapslärare. I studien finns även möjligheten att jämföra olika 

delar av landet, olika kommuner och olika skolor sinsemellan. Ett annat forskningsområde inom 

den interkulturella undervisningen skulle kunna vara att studera hur elever med utländsk bak-

grund upplever och uppfattar sin undervisning utifrån ett interkulturellt perspektiv. Även att un-

dersöka hur högskolor och universitet arbetar med interkulturell undervisning på lärarutbildning-

arna runt om i landet hade varit intressant. Detta på grund av att resultatet i denna studie visar att 

lärarutbildningen inte tar upp interkulturell undervisningen så mycket som lärarna i studien öns-

kar, vilket leder till kunskapsbrist kring den interkulturella undervisningen.   
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Bilagor 

Intervjuguide  
 

• Yrkeserfarenhet? 

- Jobbat som lärare i hur många år? 

- Examen togs? 

- Andra undervisningsämnen? 

• Beskriv samhällskunskapsämnet med tre till fem nyckelord/begrepp 

• Vad tänker du att interkulturell undervisning är? 

• Anser du att interkulturell undervisning är viktigt?  

• Anser du att du har tillräckliga kunskaper kring vad interkulturell undervisning är? 

- Behövs det mer kunskaper och eventuella fortbildningar kring ämnet? 

• Anser du att det finns en tillräcklig dialog mellan lärare och rektorer kring interkulturell undervis-

ning på din skola? 

• Anser du att du undervisar med en interkulturell pedagogik? 

- Om ja, hur synliggör du det i undervisningen? Kan det göras ännu bättre? 

- Om nej, varför inte då?  

• Vilka svårigheter anser du att det finns med att undervisa mångkulturella elever? 

• Vilka möjligheter anser du att det finns med att undervisa mångkulturella elever? 

• Hur påverkar den kulturella mångfalden undervisningssituationen, i synnerhet innehållsfrågorna? 

• Finns det skillnader i värderingar mellan eleverna i klassrummet? Finns det frågor som skapar 

spänning eller där eleverna har olika åsikter på grund av deras kulturella bakgrund? 
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Informationsbrev  
 

Hej! 

Jag vill börja med att tacka dig för att du vill medverka i mitt examensarbete kring interkulturell 

undervisning. Jag heter Elin Svensson och jag studerar till ämneslärare i samhällskunskap och re-

ligionskunskap vid Jönköping University.  

Studien som jag genomför syftar till att undersöka samhällskunskapslärares förståelse för interkul-

turell undervisning, samt hur den realiseras i deras undervisning. Undersökningen består av ett 

antal intervjuer som kommer att spelas in, sedan kommer dessa intervjuer att transkriberas och 

analyseras för att komma fram till ett resultat.  

Det material som kommer att finnas efter intervjuerna kommer endast användas i forskningsän-

damål, och de kommer bara finnas tillgängliga för mig, när studien är färdig kommer detta 

material att kastas. Du kommer också vara helt anonym, och jag kommer att använda mig av fik-

tiva namn i studien. Att delta i studien är helt frivilligt och kan avslutas närhelst du vill. I intervjun 

kommer jag att ställa frågor kring interkulturell undervisning, och fråga om dina tankar och upp-

levelser kring det i förhållande till samhällskunskapsundervisningen.  

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor! 

 

Vänliga hälsningar, 

Elin Svensson, Jönköping University 

Email: svel12lt@student.ju.se 


