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”I have such an asset when I have the children” 

A qualitative study to develop an understanding of different cultural backgrounds in teaching 

     Antal sidor: 36 

___________________________________________________________________________

Att skapa förståelse för varandra är viktigt i det mång-

kulturella samhälle som vi lever i. Därför är syftet med 

denna studie att få kunskap om hur lärare skapar förut-

sättningar i de samhällsorienterade ämnena för att ele-

verna ska utveckla förståelse för olika kulturella bak-

grunder. Utifrån syftet har tre frågeställningar formule-

rats; Hur definierar lärare begreppet kulturella bak-

grunder? Vad gör lärare i undervisningen för att elever 

ska utveckla förståelse för olika kulturella bakgrunder? 

Vilka möjligheter samt svårigheter anser lärare att ele-

vers kulturella bakgrunder ger i de samhällsorienterade 

ämnena? 

 

Det empiriska materialet har samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer med lärare. Materialet har 

transkriberats och sedan analyserats genom en tematisk 

analys. De teoretiska perspektiv som använts i denna 

studie är det sociokulturella perspektivet samt det in-

terkulturella perspektivet. Denna studies resultat visar 

att lärare ser elevers olika kulturella bakgrunder som 

en tillgång i undervisningen. Resultatet visar även att 

diskussioner och samtal är viktiga delar i undervis-

ningen för att elever ska utveckla förståelse för olika 

kulturella bakgrunder. 

To develop an understanding for each other is im-

portant in the multicultural society in which we live. 

Therefore, the purpose of this study is to gain 

knowledge about how teachers create conditions in the 

social study subjects so the pupils can develop an un-

derstanding of different cultural backgrounds. Based 

on the purpose, three questions have been formulated; 

How do teachers define the concept of cultural back-

grounds? How do teachers teach so the pupils will de-

velop an understanding of different cultural back-

grounds? What opportunities and difficulties do teach-

ers think that the cultural backgrounds of pupils give in 

the social study subjects? 

 

The empirical material has been collected through 

semi structured interviews with teachers. The material 

has been transcribed and then analyzed by a thematic 

analysis. The theoretical perspectives that are used in 

this study are the socio-cultural perspective and the in-

tercultural perspective. The study results show that 

teachers see pupils’ different cultural backgrounds as 

an asset in teaching. The result also shows that discus-

sions and conversations are important parts of the 

teaching to enable pupils to develop an understanding 

of different cultural backgrounds.
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1. Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land där många kulturer möts. För att vi alla ska kunna leva 

tillsammans i ett fungerande samhälle behöver vi skapa kunskaper om varandra för att 

kunna utveckla och öka förståelse för andra människor (Lorentz, 2007). Trots att politiker 

har gjort flera satsningar inom integration kämpar både skola och samhälle med problem 

som diskriminering samt främlingsfientlighet (Lorentz, 2016). Många av de satsningar 

som gjorts i samhället och i skolan har riktats åt att minoritetsgruppen ska integreras med 

majoritetsbefolkningen istället för satsningar där socialisering och integrationen sker åt 

båda håll (Halilovic & Huskic, 2010). Det innebär att alla människor är delaktiga i integ-

rationsprocessen genom att ha en öppenhet mot de olika kulturer som finns i samhället 

(Lorentz & Bergstedt, 2016).   

Skolan är en plats där det finns många möjligheter till möten mellan elever med olika kul-

turella bakgrunder. Elever tillbringar många år i skolan och det gör att skolan har en stor 

möjlighet att påverka samt utveckla elevers förståelse för varandra (Rubinstein Reich & 

Tallberg Broman, 2000). De samhällsorienterade ämnena har en viktig roll för att eleverna 

ska utveckla förståelse för varandra eftersom det står inskrivet i både kursplanen för sam-

hällskunskap samt i religionskunskap. Att främja förståelse för andra människor är även 

inskrivet i skolans värdegrund, vilket ska genomsyra hela skolans verksamhet (Skolverket, 

2017). Eleverna bör därför ges förutsättningar att kunna leva i det mångkulturella samhälle 

som finns idag och som kommer att finnas i framtiden. Detta är ett aktuellt och viktigt 

ämne eftersom i samhället och i skolan sker det diskriminering och främlingsfientlighet. 

Därför vill jag med denna studie undersöka hur lärare skapar förutsättningar i undervis-

ningen för att eleverna ska utveckla förståelse för olika kulturella bakgrunder. 

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med lärare 

som undervisar i de samhällsorienterade ämnena i årkurs 4–6. I undersökningen deltog sju 

lärare från tre olika skolor. Även om denna studie är inriktad på de samhällsorienterade 

ämnena anser jag att studien kan vara användbar även för lärare som undervisar i andra 

ämnen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att få kunskap om hur lärare skapar förutsättningar i de sam-

hällsorienterade ämnena för att eleverna ska utveckla förståelse för olika kulturella bak-

grunder. 

Frågeställningar: 

• Hur definierar lärare begreppet kulturella bakgrunder? 

• Vad gör lärare i undervisningen för att elever ska utveckla förståelse för olika kul-

turella bakgrunder?  

• Vilka möjligheter samt svårigheter anser lärare att elevers kulturella bakgrunder 

ger i de samhällsorienterade ämnena? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs det för vad det står i styrdokument om den kulturella mångfalden 

(3.1), sedan beskrivs det vad som kan känneteckna det komplexa begreppet identitet samt 

hur identiteten utvecklas (3.2). Vidare beskrivs hur integration kan ske på olika sätt (3.3) 

därefter följer en beskrivning av det sociokulturella perspektivet (3.4) samt det 

interkulturella perspektivet (3.5). Slutligen redogörs det för vad forskning säger om 

undervisning i ett mångkulturellt klassrum (3.6).  

3.1 Styrdokument 

Nedan redogörs det för hur den kulturella mångfalden beskrivs i de styrdokument som 

skolor samt lärare ska följa. 

I skollagens kapitel 1, 5 § står det att: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. (SFS, 2010:800)  

Alla människor är lika mycket värda oavsett vilken kultur eller religion individen har 

(Regeringskansliet, 2018). I värdegrunden finns många delar som behandlar den mångfald 

som elever möter i skolan och i samhället. ”Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2017, s. 7). Värdegrunden ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. Denna studie fokuserar på de samhällsorienterade 

ämnena och då främst på religionskunskap samt samhällskunskap eftersom det i ämnenas 

respektive kursplaner står inskrivet att undervisningen ska främja förståelse för varandras 

kulturella bakgrunder. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 

perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor. (Skolverket, 2017, s. 218) 

För att elever ska våga dela med sig av sina erfarenheter krävs ett bra klassrumsklimat. Det 

framkommer i rapporten Morgondagens medborgare som Skolverket (2010) har skrivit. 

Rapporten består av en sammanställning av resultatet från undersökningen International 

Civic and Citizenship Education Study som genomfördes 2009. Undersökningens syfte var 
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att mäta 14 åringars kunskaper, attityder och värderingar i områden som samhälle, 

demokrati och medborgarskap. I rapporten framkommer det bland annat att en tredjedel av 

eleverna har svarat att de inte delar med sig av sina åsikter och värderingar om de skiljer 

sig från övriga klasskamrater. Resultatet betyder antingen att elever väljer att hålla med i 

de åsikter och värderingar som resten av klassen för fram eller så väljer elever att vara 

tysta. 

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och 

andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan 

människor. (Skolverket, 2017, s. 209) 

Ett av syftena med undervisningen i religionskunskap är att motarbeta eventuella 

stereotypiska bilder som kan finnas i samhället och bland eleverna (Skolverket, 2017b). 

Fördomar och stereotypiska bilder skapas då negativa värderingar generaliseras till en 

specifik grupp. Negativa värderingar handlar oftast om vad som skiljer en grupp från en 

annan grupp (Banks et al., 2005). Skolan ska aktivt arbeta för att motarbeta all form av 

diskriminering och främlingsfientlighet (Skolverket, 2017).  

3.2 Identitet 

Identiteten består bland annat av individens personlighet, självbild samt vilka mål 

individen har (von Brömssen, 2016). Faktorer som bland annat kön, ålder, etnicitet och 

religion kan ha stor påverkan på hur individer definierar sin identitet (Banks et al., 2005). 

Den personliga identiteten är en ständigt pågående process som utvecklas och förändras 

under hela vår livstid. Individen provar oftast på olika identiteter under tonåren. Interaktion 

och kommunikation med andra människor har en stor betydelse för hur identiteten 

utvecklas hos individen (Andersson & Refinetti, 2001). Identiteten omfattar även 

kollektiva identiteter vilket innebär att individen identifierar sig med olika grupper som 

finns i samhället. Gruppindelningar som är vanliga är familj, genus, etnicitet och religion 

(von Brömssen, 2016). En mångkulturell identitet har individen möjlighet att utveckla om 

individen eller individens familj eller släktingar har bott i länder med annan kultur. Att ha 

en mångkulturell identitet innebär att individens identitet är blandad från olika kulturer 

vilket människor kan uppleva både positivt och negativt. Fördelar med en mångkulturell 

identitet kan vara att människor känner sig accepterade i flera kulturer medan en nackdel 
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kan vara att de upplever att de inte känner någon tillhörighet i någon av kulturerna (Barker 

& Moore, 2011).  

3.3 Integration 

Begreppet integration definieras som en ”process som leder till att skilda enheter förenas” 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Assimilering, sammanbindande och mångkulturell 

integrering är tre olika sätt som integration kan ske på. Assimilering betyder att 

minoritetsbefolkningen ska integreras med majoritetsbefolkningen. För att 

minoritetsgruppen ska bli accepterad krävs det att de överger sin kulturella identitet i 

offentliga sammanhang för att ta till sig majoritetsgruppens kulturella identitet. I privata 

sammanhang är det accepterat att individen använder sin kulturella identitet, vilket 

resulterar i att individen kan behöva anpassa sin identitet beroende på vilken kontext 

individen befinner sig i. Den andra integrationsformen som kallas för sammanbindande är 

en blandning av assimilering och mångkulturell integrering. Den sammanbindande 

integrationsformen betyder att individen måste delvis dölja sin kulturella identitet och även 

ta till sig vissa delar av majoritetens identitet. Den mångkulturella integreringen betyder 

att ingen människa ska behöva ge upp sin kulturella identitet i det offentliga livet. De 

olikheter som finns mellan olika människor accepteras och ses som en tillgång i det 

samhälle vi lever i. Individen behöver därför inte anpassa sin identitet beroende på vilken 

kontext som individen befinner sig i (Nilsson, 2015; Persson & Turesson, 2017). 

3.4 Sociokulturella perspektivet  

I det sociokulturella perspektivet anses språket vara det mest centrala. Det är språket som 

används vid kommunikation som gör att människor kan uttrycka sig. Det är genom 

kommunikation en individ kan ta del av andra människors erfarenheter och tolkningar. Det 

kan resultera i att individen kan se världen från ett nytt perspektiv (Säljö, 2008). Inom 

perspektivet anses individens lärande och utveckling ske i interaktion med andra 

människor i sociala kontexter. Kunskap anses därför inte vara nåt som överförs utan 

kunskap är något som sker och utvecklas i interaktion med andra människor i sociala 

sammanhang. Inom den sociokulturella teorin anses språket användas i två olika former. 

Den första formen är det språk som används vid kommunikation med andra människor och 

den andra formen är det språk som används vid individens egna tänkande. De båda 



6 
 

formerna är kopplade till varandra då det tänkande språket utvecklas genom 

kommunikationer individen har med andra människor (Säljö, 2017).  

3.5 Interkulturella perspektivet 

Lorentz (2007) förklarar begreppet interkulturell som en handling mellan individer med 

olika kulturella bakgrunder medan mångkulturell förklarar han som ett tillstånd eller en 

situation. I ett interkulturellt perspektiv anses interaktionen mellan människor från olika 

kulturer vara den viktigaste faktorn för att människor ska utveckla förståelse för varandra. 

För att kunna skapa förståelse är det därför viktigt att alla individer har en öppenhet mot 

andra människor och dess kulturer när de integrerar och kommunicerar med varandra. 

Genom kommunikation kan människor ta del av varandras tankar och värderingar vilket 

kan resultera i att individen kan se saker från andras perspektiv än enbart sitt eget. 

Kommunikation och integration kan även leda till att människor upptäcker likheter och 

skillnader mellan individer (Lorentz & Bergstedt, 2016). I ett interkulturellt perspektiv ses 

olikheter som något positivt vilket innebär att i det interkulturella perspektivet motarbetas 

grupperingar som ”vi & dom” (Lorentz, 2007).  

3.6 Undervisning i ett mångkulturellt klassrum 

I det mångkulturella land vi lever i innebär att vi ständigt möter människor från olika 

kulturer. Lärarna har en viktig och betydande roll då eleverna som läraren undervisar är de 

som ska ta hand om och utveckla det framtida samhället. Lärarna behöver därför ge 

eleverna förutsättningar att skaffa sig redskap för att leva i ett mångkulturellt samhälle 

(Andersson & Refinetti, 2001). I ett mångkulturellt klassrum finns det möjligheter för 

lärare att på ett naturligt sätt skapa interaktion och kommunikation mellan eleverna. 

Genom diskussioner kan elever ta del av varandras värderingar och åsikter vilket ger de 

möjlighet att utveckla sin förmåga att se saker från olika perspektiv. Att ta del av varandras 

åsikter kan även leda till att eleverna reflekterar över sina egna värderingar (Jonasson Ring, 

2015). Att skapa tillfällen i undervisningen där eleverna kan ta del av varandras kulturella 

bakgrunder kan leda till att eleverna skapar en förståelse för varandra. De elever med annan 

kulturell bakgrund som har erfarenheter och kunskaper med sig ska ses som en resurs. Det 

är betydelsefullt för dessa elever att de få känna sig bekräftade samt att de får känna en 

stolthet över sin kultur. Detta kan resultera i att de kan prestera bättre i skolarbetet och 

även utveckla sin identitet i en trygg miljö (Andersson & Refinetti, 2001). En annan fördel 
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som Jonasson Ring (2015) skriver om är att elever från andra kulturer kan ibland 

komplettera aktuella händelser som rapporteras i massmedia. När eleverna delar med sig 

av kunskaper inom området har de andra eleverna möjlighet att skapa en djupare förståelse 

för den aktuella händelsen och även för kulturen. 

En svårighet med det mångkulturella klassrummet kan vara att konflikter uppstår mellan 

elever som beror på elevers kulturella bakgrunder. Här har läraren en viktig roll så inte 

eleverna går så långt att de kränker någon annan elev (Jonasson Ring, 2015).  För att elever 

ska kunna skapa förtroende för läraren måste läraren visa engagemang mot de olika 

kulturer som finns i klassrummet. Läraren kan därför behöva skaffa sig kunskaper om de 

olika kulturerna för att inte fastna i stereotypiska bilder (Andersson & Refinetti, 2001). 
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4. Metod 

 Inledningsvis i denna del av studien redogörs det för den kvalitativa metoden som använts 

för denna studie (4.1). Därefter följer en beskrivning av det urval som gjorts (4.2) samt en 

beskrivning av skolorna och klasserna som lärarna arbetar i (4.3). Sedan förklaras de 

forskningsetiska principerna som denna studie utgår från (4.4). Därefter beskrivs det hur 

datainsamling och transkribering har gjorts (4.5). Slutligen redogörs det för analysen av 

det empiriska materialet (4.6) samt för tillförlitligheten i denna studie (4.7).  

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

I denna studie har det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) beskriver att forskaren vanligtvis förbereder en intervjuguide (se Bilaga 1) 

innan intervjuerna genomförs. Intervjuguiden innehåller frågor med teman som ska 

besvaras under intervjun. Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod som präglas 

av flexibilitet. Frågorna som ställs är oftast öppna vilket gör att intervjupersonen har 

möjlighet att utveckla svaren utifrån sina egna ståndpunkter och erfarenheter. Forskaren 

har frihet att ändra ordning på frågorna beroende på vilken riktning intervjun tar. Det gör 

att frågorna inte behöver ha samma ordningsföljd i de olika intervjuerna. För att förtydliga 

samt fördjupa det som sägs kan forskaren ställa följdfrågor som inte finns med bland 

intervjufrågorna (Bryman, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att en 

viktig del i intervjun är hur dokumentationen sker. Dokumentationen bör ske på ett 

effektivt sätt så ingen värdefull information går förlorad. I denna studie har 

dokumentationen av det empiriska materialet skett med hjälp av ljudinspelning. På detta 

sätt dokumenterades allt som deltagarna berättade under intervjuerna. Under intervjuerna 

fördes även anteckningar på framförallt sådant som inte kunde tas upp via ljudinspelningen 

till exempel kroppsspråk och gester.  

Valet av metod utgick från studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att få kunskap om 

hur lärare skapar förutsättningar för att eleverna ska utveckla förståelse för olika kulturella 

bakgrunder. Studiens syfte och frågeställningar utgår från ett lärarperspektiv. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer består det empiriska materialet av lärares 

erfarenheter och upplevelser vilket har gjort det möjligt att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. 
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4.2 Urval  

Lärarna som deltagit i denna studie kom jag i kontakt med när den verksamhetsförlagda 

utbildningen genomfördes i utbildningen. Bryman (2011) beskriver det som ett 

bekvämlighetsurval eftersom personerna fanns enkelt tillgängliga för forskaren. Lärarna 

arbetar inom samma kommun men på tre olika skolor. Alla lärare undervisar i de 

samhällsorienterade ämnena antingen i årskurs 4 eller årskurs 5. Avsaknaden av lärare som 

undervisar i årskurs 6 beror på att årskursen tillhör högstadiet i kommunen. Lärarna i 

studien är i olika åldrar samt har olika lång erfarenhet av undervisning. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har deltagande skolor samt lärare tilldelats fingerade namn i studien 

vilket betyder att deltagarna är anonymiserade och det som sagts kan inte härledas till 

någon person. De fingerade namn som används i studien är Alice, Amanda, Elin, Stina, 

Linn, Magnus och Lena. Tallskolan, Ekendalsskolan och Fågelskolan är fingerade namn 

på de skolor som lärarna arbetar på.  

Tabell 1 

Information om deltagande lärare 

Namn Skola Årskurs Antal år som lärare 

Alice Tallskolan 5 27 

Amanda Tallskolan 5 17 

Elin Ekendalskolan 4 24 

Stina Fågelskolan 5 16 

Linn Fågelskolan 5 26 

Magnus Fågelskolan 4 27 

Lena Fågelskolan 4 20 

I tabell 1 går det att utläsa vilka av lärarna som arbetar på samma skola, vilken årskurs de 

undervisar i samt hur långt erfarenhet lärarna har av läraryrket. 
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4.3 Beskrivning av skolor samt klasser 

Tallskolan, Fågelskolan samt Ekendalskolan är F-5 skolor och har ca 400 elever var. Alla 

skolorna är centralt belägna i staden och har en elevsammansättning som består av olika 

etniciteter. Nedan följer en kort beskrivning av klasserna som lärarna arbetar i. I 

beskrivningen avser begreppet första generationens invandrare, elever som är födda i ett 

annat land. Andra generationens invandrare avser elever som är födda i Sverige men har 

utrikesfödda föräldrar.  

I Alice klass är det 17 stycken elever. Fem elever är första generationens invandrare samt 

fem elever är andra generationens invandrare vilket tillsammans motsvarar 59% av 

eleverna i klassen. Länderna som är representeras i klassen är Sverige, Kosovo, Bosnien, 

Vietnam, Thailand och Syrien.  

Amandas klass består av 17 stycken elever varav en elev är första generations invandrare 

samt sex stycken är andra generationens invandrare vilket tillsammans motsvarar 41% av 

eleverna i klassen. De länder som är representerade i klassen är Sverige, Bosnien, Chile, 

Syrien, Vietnam, Polen och Libanon.  

Elin har 21 elever i sin klass. Tre av eleverna är första generationens invandrare medan 

fem elever tillhör andra generationens invandare vilket tillsammans motsvarar 38% av 

eleverna i klassen. De länder som är representerade i klassen är Sverige, Syrien, Libanon, 

Serbien, Bosnien, Vietnam, Spanien/Grekland och Ghana. 

Stinas klass består av 22 elever varav tre stycken är första generationens invandare samt 

tre stycken är andra generations invandrare vilket tillsammans motsvarar 27% av eleverna 

i klassen. Länderna som är representerade i klassen är Sverige, Afghanistan, Syrien, 

Bosnien och Norge.  

I Linns klass är det 24 elever. En elev är första generationens invandrare samt tre stycken 

är andra generationens invandrare vilket tillsammans motsvarar 17% av eleverna i klassen. 

Sverige, Bosnien, Kosovo och Syrien är de länder som är representerade i klassen.  

Magnus klass består av 17 elever. Två elever är första generationens invandrare samt fyra 

elever är andra generationens invandrare vilket tillsammans motsvarar 35% av eleverna i 
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klassen. De länder som är representerade i klassen är Sverige, Bosnien, Vietnam, Turkiet, 

Syrien och Montenegro. 

Lenas klass består av 19 stycken elever. Två elever är första generationens invandrare samt 

tre stycken är andra generationens invandrare vilket tillsammans motsvarar 26% av 

eleverna i klassen. De länder som är representerade i klassen är Sverige, Jemen, Somalia, 

Tyskland, USA och Turkiet. 

4.4 Forskningsetiska principer  

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De 

deltagande lärarna fick ta del av de forskningsetiska principerna innan intervjuerna 

genomfördes. 

Det första kravet som denna studie utgår från är informationskravet. De deltagande lärarna 

blev informerade innan intervjun via mejl om studiens syfte samt hur undersökningen 

skulle genomföras. Enligt det andra kravet som är samtyckeskravet blev deltagarna 

informerade om att de själva bestämde över sin egen medverkan samt att de även hade rätt 

att avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet vilket 

innebär att deltagarnas uppgifter ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem. I studien 

har de deltagande skolorna samt lärarna anonymiserats då de tilldelats fingerade namn. Det 

fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. De deltagande lärarna blev informerade om att 

informationen som de delger under intervjun enbart kommer att användas till studiens 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Materialinsamling och transkribering  

Mejl skickades ut till lärare där de fick information om studiens syfte samt besvara om de 

ville delta i studien. Sju lärare svarade att de ville delta. En av lärarna efterfrågade att få 

intervjufrågorna innan intervjun för att kunna förbereda sig. För att alla skulle få likvärdiga 

förutsättningar skickades därför intervjufrågorna till alla deltagare innan intervjuerna. I 

samma mejl fick även deltagarna information om de forskningsetiska principerna som 

denna studie utgår från. Innan intervjuerna ägde rum testades ljudinspelningen. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, (2015) beskriver att det är en fördel att ha testat tekniken innan för 

att minska risken för att teknikproblem ska uppstå under intervjuerna. Alla deltagare 
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godkände att intervjuerna spelades in därför gjordes främst anteckningar på deltagarnas 

kroppsspråk samt anteckningar fördes även när deltagarna fortsatte att berätta efter att 

ljudinspelningen avslutats. Bryman (2011) beskriver att när deltagare fortsätter att dela 

med sig av något som är intressant för studien efter att inspelningen avslutats är det bättre 

att anteckna det för hand då det oftast inte blir bra att sätta igång ljudinspelningen igen. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar på att platsen som intervjun sker på kan 

påverka den person som intervjuas. Lärarnas arbetsplats ansågs som en naturlig plats och 

intervjuerna genomfördes antingen i lärarnas klassrum eller i ett intilliggande grupprum. 

Elever och kollegor avbröt två av intervjuerna, vid dessa tillfällen upprepades den aktuella 

frågan för att hjälpa deltagarna att återuppta samtalet. Transkribering av intervjuerna 

skedda i nära anslutning till intervjuerna vilket innebar att transkriberingen påbörjades 

innan alla intervjuerna var genomförda. 

4.6 Analys 

Analysen av det empiriska materialet har utgått från en tematisk analys. Bryman (2011) 

beskriver att en tematisk analys är när forskaren letar efter teman i det empiriska materialet. 

De teman som använts i denna studie har utgått både från de utskrivna intervjuerna men 

även utifrån studiens frågeställningar. Det empiriska materialet har delats upp i följande 

teman; begreppet kulturella bakgrunder, undervisning för att utveckla elevers förståelse för 

olika kulturella bakgrunder, lärarnas arbete tillsammans på skolan, möjligheter i 

undervisningen, svårigheter i undervisningen samt om eleverna vill dela med sig av sin 

kulturella bakgrund. Dessa teman motsvarar rubrikerna i resultatdelen i denna studie. 

4.7 Tillförlitlighet 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar på att det krävs sex till åtta genomförda 

intervjuer för att få ett empiriskt material som är relativt oberoende av vem som deltagit. 

Detta har kunnat tillgodoses i studien då sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. 

För att få ett representativt resultat påstår Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att det 

krävs tio till femton intervjuer.  

I kvantitativa studier används oftast begreppen validitet och reliabilitet för att avgöra en 

undersöknings kvalitet. Reliabilitet mäter pålitlighet av resultaten i studien samt validitet 

mäter om studien verkligen har undersökt det som var tänkt att studien skulle undersöka. I 
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kvalitativ forskning anpassas dessa begrepp eftersom huvudsyftet med en kvalitativ studie 

inte är att mäta utan att beskriva en verklighet. Begreppet tillförlitlighet kan användas inom 

kvalitativ forskning och begreppet kan delas in i fyra kriterier, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att studien 

genomförs utefter de regler som finns samt att deltagarna få ta del av resultatet (Bryman, 

2011). Detta har uppnåtts genom att denna studie har utgått från de forskningsetiska 

principerna samt att de deltagande har fått möjlighet att ta del av resultatet om de önskat. 

Det andra kriteriet är överförbarhet vilket betyder att det empiriska materialet har ett djup 

som gör att det är användbart även i andra kontexter än enbart kontexten studien är inriktad 

på (Bryman, 2011). Denna studie är inriktad mot årskurs 4–6 och de samhällsorienterade 

ämnena. Eftersom som de flesta skolor i Sverige är mer eller mindre mångkulturella är 

resultatet även användbart för andra ämnen samt andra årskurser i skolan. Pålitlighet 

innebär att det finns en tydlig redogörelse av de faser som genomförts i studien (Bryman, 

2011). I metodavsnittet finns det beskrivning av metodval, urval, forskningsetiska 

principer, genomförande samt analys. Denna studie är pålitlig eftersom det finns en tydlig 

beskrivning över alla delar i forskningsprocessen. Det sista kriteriet är en möjlighet att 

styrka och konfirmera betyder att forskaren har agerat i god tro och inte påverkat resultatet 

utefter egna värderingar (Bryman, 2011). Personliga värderingar har inte delgetts i varken 

intervjuerna eller vid skrivandet av studiens resultat.  
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5. Resultat 

Inledningsvis i resultatet beskrivs lärarnas definition av begreppet kulturella bakgrunder 

(5.1). Sedan redogörs det för hur lärarna arbetar i de samhällsorienterade ämnena för att 

skapa förståelse för olika kulturella bakgrunder (5.2). Därefter beskrivs det hur lärarna 

tillsammans på respektive skola arbetar för att utveckla elevers förståelse för olika 

kulturella bakgrunder (5.3). Vidare beskrivs det vilka möjligheter (5.4) samt svårigheter 

(5.5) lärarna upplever att elevers kulturella bakgrunder ger i undervisningen. Därefter 

redogörs det för om lärarna upplever att eleverna vill dela med sig av sin kultur och sina 

erfarenheter i undervisningen (5.6). Slutligen redovisas en resultatsammanfattning (5.7). 

5.1 Lärares definition av begreppet kulturella bakgrunder 

Amanda, Lena och Stina har liknande definitioner då de beskriver att kulturella bakgrunder 

handlar dels om vart individen eller hans/hennes föräldrar kommer från men även vilken 

religion, vilka traditioner samt värderingar individen har med sig från uppfostran.  

Elin definierar kulturella bakgrunder som att människan har med sig värderingar som är 

typiska för just det landet eller den kulturen. Ibland kan olika kulturella värderingar 

kollidera med de svenska värderingarna som präglar samhället här. Det kan till exempel 

vara kvinnans plats i eller utanför hemmet eller hur människan ska uppföra sig i olika 

situationer. Hon upplever att många människor tänker att den egen uppfostran är det 

normala och det är det som är normen för alla andra människor också. 

Alice beskriver kulturella bakgrunder som att individen kommer från ett annat land eller 

är uppvuxen i en annan kultur jämfört med kulturen som finns här. Det visar sig oftast 

genom att människor från olika kulturer kan ha olika sätt att tänka om vissa saker. 

Människor kommer från olika kulturer beroende på hur de växt upp. Oftast när det talas 

om olika kulturer så är det alltid speciellt med de barn som kommer från andra länder och 

har med sig en annan kultur. Men det kan även finnas svenska barn som är uppvuxna i en 

miljö eller kultur som skiljer sig från övriga elever i klassen.  

Magnus och Linn beskriver att grunden i kulturella bakgrunder är när individens föräldrar 

har en annan kulturell uppväxt och det är den kulturen som präglas i hemmet. Det har oftast 

med religion och traditioner att göra. Magnus problematiserar även kulturella bakgrunder 

då han beskriver att det finns stora kulturskillnader inom landet och att det oftast glöms 
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bort. När det talas om kulturella bakgrunder dras det oftast paralleller till de människor 

som kommer från andra länder. Han påpekar att det finns stora kulturella skillnader mellan 

exempelvis en person som är från Skåne och en person som är från Lappland. Religionen 

har en stor påverkan på hur människor lever och därför kan olika länders kulturella 

skillnader bli betydligt större än de kulturella skillnader som finns inom den svenska 

kulturen. 

5.2 Undervisning för att utveckla elevers förståelse för olika 

kulturella bakgrunder 

Elin berättar att hon ofta upplever att eleverna behöver utveckla och vidga sina vyer och 

då försöker hon ta tillvara på de naturliga tillfällena i undervisningen. I undervisningen 

jämför de ofta hur olika länder och kulturer gör. Hon brukar då tala om att såhär gör vi i 

Sverige men i många andra länder gör de på ett annat sätt. Elever som har en annan 

kulturell bakgrund kan då berätta hur de gör i olika situationer och får därmed dela med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter om de vill. Tillfällena i undervisningen är både 

spontana och planerade. De planerade undervisningstillfällena om elevers kulturella 

bakgrunder brukar infalla i ämnena religionskunskap samt samhällskunskap. I 

religionskunskapen handlar det om de olika världsreligionerna och i samhällskunskap 

handlar det om hur länder styrs och då arbetar eleverna med att jämföra olika länders 

styrning med varandra. Hon är noggrann vid de planerade tillfällena som handlar om 

elevers kulturella bakgrunder att kontrollera med eleven innan om han/ hon vill berätta och 

dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Eleven kan till exempel berätta om varför 

en viss högtid firas samt på vilket sätt den firas.  

Linn säger att hon arbetar mycket med jämförelser i undervisningen i religionskunskap för 

att se likheter och skillnader. Det är oftast religionen som skiljer människor åt. När de 

arbetade med islam i religionskunskapen hade några muslimska elever med sig Koranen 

som de läste ur. I undervisningen samtalar de ofta om elevers olika högtider och helgdagar 

och jämför om det finns någon liknande högtid i andra kulturer. Spontana tillfällen i 

undervisningen som handlar om olika kulturella bakgrunder sker oftast utifrån aktuella 

nyheter vilket oftast genererar till samtal och diskussioner bland eleverna i klassen. Hon 

upplever att det är i ämnet geografi som eleverna blir nyfikna av andra kulturer samt hur 

de lever i andra länder. Många diskussioner i geografi skapas när de tillsammans arbetar 

med kartor.  
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Alice berättar att hon arbetar mycket med att skapa förståelse för varandra och varandras 

kulturella bakgrunder i undervisningen i de samhällsorienterade ämnena. Hon poängterar 

att det första hon vill med all undervisning är att skapa ett sammanhang. I 

religionskunskapen arbetar de mycket med världsreligionerna och då är det viktigt att 

skapa ett sammanhang där det tydligt framgår hur de olika religionerna hänger ihop. 

Abrahams barn (Hedin, 2007) är boken hon utgår ifrån i religionskunskap och den handlar 

om syskonreligionerna judendom, kristendom och islam. Boken beskriver skillnaderna 

mellan religionerna men den fokuserar framförallt på likheter om vad som förenar de tre 

religionerna. Alice poängterar att hon arbetar mycket med likheterna mellan religionerna 

men att det är även viktigt att titta på skillnaderna för att skapa förståelse vad som skiljer 

religionerna åt. Syftet med att arbeta på detta sätt är att eleverna ska få möjlighet att 

upptäcka att även om de har olika religioner är de inte så långt ifrån varandra som de ibland 

tror. Undervisningen handlar mycket om att jämföra för att skapa förståelse för att 

människor har olika religioner och att det finns olika sätt att se på saker. Diskussioner och 

samtal är en naturlig del i undervisningen för att eleverna ska kunna skapar förståelse för 

varandra på ett positivt sätt. För att skapa nyfikenhet hos elever om sin egna och andras 

kulturer tror hon att det är viktigt att i undervisningen berätta mycket berättelser och 

använda mycket bilder. Läraren behöver hitta goda exempel som är intressanta och där 

eleverna kan jämföra och hitta likheter. Religionsämnet är mycket tacksamt då det finns 

många berättelser men även i ämnen som historia och geografi kan berättelser användas. 

Alice är noga med att framhäva att om hon säger något positivt om kristendomen så måste 

hon även säga något positivt om de andra religionerna som är representerade i klassen. 

Detta för att eleverna ska känna att det inte bara är det kristna som är mallen utan att alla 

elever känner att det finns en positiv syn på den kultur och religion som de tillhör. 

Alice berättar att Tallskolan är en Global Friend-skola och i samhällskunskap arbetar de 

med The World´s Children´s Prize (The World´s Children´s Prize Foundation, u.å.).  Det 

handlar bland annat om barns rättigheter och demokrati i Sverige och i världen. 

Undervisningsmaterialet handlar om barn som har det svårt och i år har det handlat om 

länderna Colombia, Rumänien samt utnyttjade flickor i USA. Hon försöker arbeta mycket 

ämnesövergripande där de arbetar med förståelsen för varandra genom att titta på barns 

levnadsvillkor i olika delar av världen. I samhällskunskap arbetar de med hur länder styrs 

och hur de kan styras. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att jämföra olika länder samt 
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diskutera vad demokrati är. Det finns elever som kommer från länder där det inte är 

demokrati på samma sätt som det är här. 

Jag tänker inte på att jag har en blandning barn från andra kulturer när jag ser på 

dom. (Amanda) 

Amanda berättar att hon är van att arbeta i klasser där eleverna kommer från olika kulturer. 

Undervisningen består av mycket diskussioner vilket innebär att eleverna kan ta del av 

varandras erfarenheter. Hon berättade att tidigare under dagen hade de arbetat med skola 

och ansvar i klassrummet. Eleverna fick då frågan om hur det ser ut i andra länder och en 

bosnisk kille berättade att de kunde ha 20 stycken läxor på en vecka. Det är viktigt att prata 

och diskutera om saker som berör eleverna och som de kan jämföra och relatera till. 

Religionskunskap och samhällskunskap är främst de ämnen där hon arbetar med att 

eleverna ska utveckla förståelse för varandra och varandras kulturella bakgrunder. Precis 

som Alice så arbetar även Amanda med World´s Children´s Prize i samhällskunskap och 

Abrahams barn (Hedin, 2007) i religionskunskap. I dessa ämnen anser hon att det är viktigt 

att läraren ofta samtalar om att eleverna har rättigheter till att vara olika. Olikheter är bra 

och det är olikheterna som hjälper eleverna att lära sig mer om sig själva. I 

samhällskunskap består undervisningen bland annat om hur människor har det, vad som är 

okej att göra och vad som inte är okej att göra. I religionsundervisningen försöker hon boka 

in besök med personer utanför skolan. Hon berättar att de ska få besök av en kvinna som 

ska berätta hur det är att vara muslim samt hur det är att fly från sitt hemland. Klassen har 

även haft besök av en man som har rest i Indien, då visade han bilder samt berättade om 

sina upplevelser.  

Samhällskunskap och religionskunskap är de ämnen som Stina framförallt arbetar med att 

utveckla förståelse för elevers olika kulturella bakgrunder. Men hon nämner även att det 

förekommer i historia då hon försöker påvisa att även Sverige har gjort dumma saker, som 

att försöka tvinga folk till en religion. Syftet med det är att visa att inte Sverige är bättre än 

något annat land. Stina berättar att hon försöker skapa förståelse för olika kulturella 

bakgrunder genom att jämföra mycket, i till exempel religionskunskapen jämför de 

religionerna med varandra. I undervisningen försöker hon framhäva likheterna som finns 

för att det inte ska skapas ”vi och dom” grupper. I religionskunskapen låter hon elever med 

annan religion berätta om sina erfarenheter om de vill. Elever har bland annat tagit med 

sig Koranen och läst en text för sina klasskamrater. Hon vill att alla elevers kulturella 
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bakgrunder ska bli en naturlig del i klassrummet samt att alla elever ska känna sig stolta 

över sin kulturella bakgrund. Diskussioner är en viktig del i undervisningen och hon 

påpekar att i religionskunskapen använder hon sig oftast av diskussioner i helklass. 

Anledningen till helklassdiskussioner är för att religion är ett känsligt ämne och hon vill 

ha kontroll över vad eleverna säger till varandra. Diskuterar eleverna i smågrupper finns 

det risk att någon elev säger saker som kan såra någon annan elev. Mycket av 

undervisningen inom området blir spontant och kan då till exempel handla om det är något 

speciellt som hänt. I klassen hon har nu finns det en elev som är ensamkommande, pojken 

har varit med om otroligt mycket vilket gjorde att han behövde och ville dela med sig av 

sina erfarenheter till sina klasskamrater. Stina berättar att hon vill bli bättre på att planera 

in mer besök där olika personerna kan berätta om deras religioner och deras liv. Hon 

uttrycker att det är tråkigt att det inte finns någon moské i närheten. Eleverna hade fått en 

djupare förståelse för muslimernas heliga plats tror hon om de hade haft möjlighet att 

besöka en moské istället för att enbart läsa om moskéer i en lärobok.  

Lena berättar att en central del av undervisningen är diskussioner. Genom diskussioner 

delar eleverna med sig hur de tänker vilket även synliggör att elever kan ha olika syn på 

saker och ting. Stor del av undervisningen som handlar om att elever ska skapa förståelse 

för varandra sker spontant i diskussioner i undervisningen. Det kan till exempel vara olika 

högtider, varför vissa elever inte är med på skolavslutningen eller varför vissa bär slöja. 

Det som är planerat i undervisningen som handlar om att främja förståelse för varandra är 

de delar som behandlar världsreligionerna, barns rättigheter samt FN. I religionskunskapen 

arbetar de just nu med kristendomen och gamla testamentet och vidrör och samtalar då 

även om den islamska delen för att skapa förståelse för varandra.  

För att öka elevers förståelse för varandras kulturella bakgrunder brukar Magnus bland 

annat låta eleverna berätta om deras högtider som de firar, det kan till exempel vara 

muslimernas ramadan eller det kinesiska nyåret. Elever tar ibland med sig kakor som är 

typiska för sitt hemland. Det är framförallt i religionskunskap samt i samhällskunskap som 

den planerade undervisningen sker som handlar om elevers kulturella bakgrunder. I 

religionskunskap läser de om världsreligionerna samt i samhällskunskap består 

undervisningen av hur olika länder styrs. Många av tillfällen i undervisningen som handlar 

om elevers kulturella bakgrunder är ofta spontana, det kan handla om aktuella nyheter om 

något som hänt i Sverige eller världen. Det kan till exempel vara ett attentat som inträffat, 



19 
 

där de tillsammans i klassen diskuterar vad syftet är och vad anledningen är till att det 

hände.  

Om vi i skolan gör ett bra jobb och intresserar barn för kulturer och skillnader i 

kulturer då kommer vi bort ifrån det här med främlingsfientlighet. (Magnus) 

Magnus menar att skolan måste ge eleverna möjlighet att skapa ett intresse och en 

nyfikenhet för olika kulturer. Han tror att en bidragande orsak till att det finns 

främlingsfientlighet är för att människor är dåligt upplysta om olika kulturer och det kan 

skapar rädsla för det eller den som är annorlunda. Därför tror han det är viktigt att eleverna 

får lära sig om både sin egen och andras kulturer i undervisningen. 

5.3 Lärarnas arbete tillsammans för att utveckla elevers 

förståelse för olika kulturella bakgrunder 

På Ekendalskolan arbetar lärarna tillsammans med FN-dagen en gång om året. Eleverna 

blir då indelade i grupper som är blandade från olika årskurser. I grupperna får de sedan 

utföra samarbetsövningar, lekar och tävlingar som lärare planerar och ansvarar för. Syftet 

är att integrera eleverna med varandra och skapa en förståelse för varandra. Under dagen 

läser eleverna även dikter och de elever som är tvåspråkiga får möjligheten att läsa dikter 

på deras hemspråk. På skolan har lärarna hängt upp en världskarta där elevers olika 

nationaliteter markeras. Elin menar på att kartan gör att eleverna blir medvetna om att på 

skolan finns det en blandning av många olika nationaliteter.  

Även på Tallskolan arbetar lärarna tillsammans med FN-dagen genom att bland annat 

berätta vad FN gör. Klasserna på mellanstadiet arbetar gemensamt med Abrahams barn 

(Hedin, 2007) i religionskunskap och The World´s Children´s Prize i samhällskunskap. 

Hela mellanstadiet har tillsammans tittat på filmen om Katitzi. Efter filmen fick eleverna 

diskutera karaktärernas situationer och det gjordes även jämförelse mellan hur det såg ut 

då och hur det ser ut idag. Lärarna på skolan försöker gemensamt utveckla förståelse hos 

eleverna för varandra och varandras olikheter.  

På Fågelskolan berättar Magnus att vid exempelvis avslutningar arbetar lärarna 

tillsammans på skolan för att skapa förståelse för olika kulturella bakgrunder. Vid dessa 

tillfällen dansar elever danser som är specifika för olika länder. Lärare och elever sjunger 

tillsammans sånger på främmande språk. Han berättar även att de har dagar under läsåret 
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som är integrerade där årskurserna blandas. Det är inte direkt inriktade på kulturella 

skillnader men han anser att effekten blir det när årskurser blandas. Stina, Lena och Linn 

upplever inte att lärarna på Fågelskolan arbetar gemensamt för att skapa förståelse för olika 

kulturella bakgrunder.  

5.4 Möjligheter med elevers olika kulturella bakgrunder i 

undervisningen  

Lena, Elin, Stina samt Magnus beskriver att det är mycket berikande att ha elever med 

olika kulturella bakgrunder i klassen. Eleverna kan berätta och dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter till sina klasskamrater. Det blir mer verkligt för eleverna när 

någon person berättar jämfört med när de läser i en lärobok. En annan fördel med 

diskussioner är att eleverna får möjlighet att höra att saker kan ses från olika perspektiv. 

Jag har ju jobbat på denna skolan jättelänge och har svårt att tänka mig att jobba 

på en skola där jag inte har dom här olikheterna. Jag förstår egentligen inte. Jag 

har sådan tillgång när jag har barnen. (Alice) 

Alice upplever att det är en stor tillgång att ha olika kulturer i klassrummet. I klassen finns 

det många muslimer och när de pratar om hur islam skildras i media är det en otrolig resurs 

att det finns elever som kan berätta utifrån egna erfarenheter. När elever får 

studiehandledning finns modersmålsläraren inne i klassrummet och det anser hon är en 

enorm tillgång under religionsundervisningen. Inom alla religioner finns det inte enbart en 

sanning därför är det berikande att kunna fråga modersmålsläraren samtidigt som eleverna 

kan berätta hur de gör hemma. Att arbeta på detta sätt gör att alla lär sig av varandra, både 

lärare och elever. 

Amanda ser många positiva fördelar med att ha elever med olika kulturella bakgrunder i 

klassen, bland annat kan eleverna ge direkt inside-information när de arbetar inom vissa 

områden. Till exempel när de arbetat med World´s Children´s Prize berättade en flicka för 

sina klasskamrater hur det kändes att behöva fly från sitt hemland Syrien samt hur hon 

upplevde det när hon inte hade någonstans att bo. När elever delar med sig av sina 

erfarenheter blir det mer levande för eleverna, det är inte bara något de sett på film eller 

som de läst i en bok. Det blir då lättare att ta till sig för eleverna. Eleverna i klassen är 

mycket öppna och berättar gärna om sina erfarenheter, detta säger Amanda beror på att de 

är vana vid olika kulturer då de samtalar mycket i klassen samt ställer frågor till varandra. 
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Ibland ställer elever frågor som hon inte har kunskap att besvara. Då är hon ärlig med att 

hon inte kan besvara frågan men uppmuntrar eleverna att fråga föräldrar eller annan 

släkting för att få svar. Amanda berättar att hon lär sig mycket genom att eleverna delar 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  Eleverna tycker det både är häftigt och roligt 

att kunna lära sin lärare saker som hon inte kan eller har för lite kunskap om. 

5.5 Svårigheter med elevers olika kulturella bakgrunder i 

undervisningen  

Mitt största problem är att jag är svensk och att jag är uppvuxen i Sverige, att jag 

har dom glasögonen. Jag måste hela tiden jobba med mig själv att jag kan byta 

perspektiv känner jag. Det är en utmaning för alla oss lärare som har den 

bakgrunden kan jag säga. (Alice) 

Alice tycker det är svårt att undervisa om andra religioner dels för att det är mycket känslor 

inblandande men även för att det finns elever i klassen som på ett sätt kan mer än henne. 

Eleverna är uppvuxna i den kulturen och det tycker hon är viktigt som lärare att tänka på 

vid undervisning inom de religionerna. Alice ser inte att elevers kulturella bakgrunder är 

något direkt hinder i undervisningen. Det hon nämner är att det finns elever som inte kan 

gå till kyrkan samt att en del elever inte kan duscha ihop. Det är inga stora problem utan 

något som hon eller skolan löser. Språket kan vara ett hinder för de elever som inte bott så 

länge i Sverige. Det är jobbigt för eleverna innan de tagit till sig språk. Men hon nämner 

även att språket inte har någon direkt koppling till den kulturella bakgrund eleven har.  

Lena upplever ibland svårigheter hur eleverna är mot varandra speciellt i 

konfliktsituationer. Det finns olikheter i den empatiska förmågan beroende på vart eleverna 

kommer ifrån. I vissa kulturer tar de mycket hårt på om någon gjort något orätt mot någon 

annan vilket visar sig då några elever kan får aggressivt beteende. Hon nämner att även 

språket kan vara en svårighet i undervisningen för vissa av eleverna. För att alla ska ha 

möjlighet att följa med så gott de kan arbetar hon med att förklara ord och begrepp vid 

läsning av texter samt använder hon sig av bilder för att förtydliga betydelsen av begrepp.  

Elin beskriver att när de samtalar om elevers kulturella bakgrunder i sin nuvarande klass 

känns det som hon balanserar på en lina. Hon upplever att det finns elever som inte har 

mognad eller förståelse för att människor kan tänka och göra olika vilket gör att 

undervisningen likaväl kan bli fel. För dessa elever är de fortfarande i centrum av världen 
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och det som de tänker och gör är det enda rätta. De flesta elever i klassen är mogna för 

diskussioner kring dessa ämnen men det räcker med att en elev inte är det som kan uttrycka 

en elak kommentar eller skratta åt något. Därför känner hon en försiktighet och vill inte 

utsätta elever för att de inte vill kännas vid sin hemkultur eller sitt hemland. Hon har varit 

med om diskussioner som inte har blivit bra och har då valt att byta ämne för att ingen elev 

ska känna sig utsatt. Vid sådana tillfällen är det viktigt att poängtera att det som eleven 

uttryckte inte är okej. Det är okej att eleverna tycker det de vill men det är inte okej att de 

säger något som sårar någon annan person. Det är viktigt att vara tydlig och markera vad 

det är som gäller. 

Amanda, Magnus och Stina berättar att en svårighet kan vara att en del elever inte kan vara 

delaktiga i vissa delar av undervisningen till exempel kyrkobesök. Magnus berättar att 

samtal kan föras med föräldrarna men att det är viktigt att respektera deras åsikter. Både 

Stina och Amanda upplever att allt fler elever tillåts att gå till kyrkan. Detta tror Amanda 

beror på att de flesta familjerna är andra generationens invandrare. Det hon menar är att de 

har sin kultur men de har plockat mycket från den svenska kulturen. En stor del av 

föräldrarna är öppna och upplever att det är positivt att lära sig om andra kulturer vilket 

även kan betyda att de blir starkare i sin egen kultur. En annan svårighet som kan 

uppkomma i religionsundervisningen enligt Amanda är när elever frågar om de behöver 

tro likadant som sina föräldrar. Hon brukar uppmuntra eleverna att tro själva men en liten 

konflikt kan skapas om föräldrarna tänker annorlunda. I de naturorienterande ämnena kan 

det ibland uppstå lite svårigheter när de har undervisning om kroppen eftersom det kan 

vara tabu för tjejer i vissa kulturer att prata om det. En annan svårighet som Amanda 

berättade om var när de skulle åka på klassresa. Den inföll på muslimernas ramadan och i 

klassen fanns en flicka som fastade. Klassresan skedde under sommaren med aktiviteter 

inplanerade därför kände läraren en osäkerhet att en elev skulle följa med utan att varken 

äta eller dricka under dagarna. Familjen var inte strikta i sitt troende utan eleven hade själv 

valt att fasta. Amanda hade dialog med föräldrarna där de gemensamt kom fram till att 

eleven fick bestämma om hon skulle fasta och i så fall vara hemma eller göra uppehåll i 

fastan och följa med på klassresan. Flickan bestämde sig för att följa med sina 

klasskamrater på klassresan.  

Linn upplever ibland att det kan skapas svårigheter i undervisningen när eleverna har olika 

syn på saker och ting. Ett exempel är när hon undervisar om olika familjekonstellationer 
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och att en familj kan består av två mammor eller två pappor. Det är inte acceptabelt i vissa 

kulturer där de har en annan syn på homosexualitet. I andra kulturer är det acceptabelt att 

till exempel ha flera fruar vilket är förbjudet i Sverige. Detta tycker Linn utgör en svårighet 

i undervisningen. Vid dessa tillfällen stödjer hon sig på vad som står i Sveriges grundlagar.  

Magnus har varit med om att undervisningen har fått motsatt effekt då han har varit med 

om att elever har blivit retade på kort sikt över något som ansetts som annorlunda i 

individens kultur. Han upplever att detta har minskat men för många år sedan kunde till 

exempel en person blivit retad för att han/hon inte åt fläskkött. Idag kommenterar ingen 

det överhuvudtaget. Det har blivit mer vanligt i vårt samhälle och att inte äta fläskkött ses 

inte som något annorlunda längre. 

Stina har varit med om relativt nyligen att undervisningen har fått motsatt effekt. I 

religionskunskap arbetade de med islam. En muslimsk flicka i klassen fick höra på raster 

från några av sina klasskamrater att hon var tvingad att bära slöja med mera. Stina berättar 

att det inte var undervisningen i sig som blev fel. Utan eleverna tog tillfälle att dra egna 

slutsatser och använde åsikter som eleverna hört hemifrån.  

5.6 Vill eleverna dela med sig av sin kulturella bakgrund i 

undervisningen? 

Magnus beskriver att eleverna oftast bli glada om han frågar om deras kulturella 

bakgrunder. Eleverna vill dela med sig och de andra eleverna lyssnar intresserat när någon 

berättar om sina erfarenheter. Han har varit med om att en elev inte ville prata om sin 

kulturella bakgrund. Det berodde på en vårdnadstvist där eleven skulle frigöras från sin 

pappa. 

Elin förklarar att eleverna oftast vill dela med sig av sina erfarenheter men hon har även 

mött elever som inte vill diskutera sin kulturella bakgrund och orsaken är att de vill vara 

som alla andra. De eleverna vill inte berätta att de gör annorlunda hemma. Elin brukar 

ställa någon fråga till eleverna och då märker hon om de vill dela med sig eller inte. Hon 

har även varit med om att föräldrar till elever har varit mycket bestämda att nu bor de i 

Sverige och nu gör de allt på det sättet svenskar gör. 

Varken Amanda eller Lena har upplevt att någon elev inte vill prata om sin kulturella 

bakgrund. Däremot har Amanda varit med om elever som är väldigt låsta i sin kultur och 
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försöker övertyga de andra eleverna om sin kultur eller sin religion. Eleverna i klassen är 

väldig öppna mot varandra och vill gärna dela med sig av sin kultur. 

Det är en utmaning att jobba med en grupp med väldigt mycket olikheter. Du 

måste ha ett klimat som är tillåtande där man aldrig få skratta åt någon. Där alla 

säger vad de tycker, det är okej att vara annorlunda. (Alice) 

Alice upplever att alla elever vill dela med sig av sin kulturella bakgrund. Det tror hon 

beror på att hon arbetat och skapat ett tillåtande klassrumsklimat där alla elever vågar att 

göra sin röst hörd.  

Både Alice och Stina har varit med om elever som inte vill prata om sina förra liv, innan 

de kom till Sverige. Det var de barnen som varit med om Bosnienkriget. Barnen hade 

traumatiska upplevelserna med sig som de inte klarade av att berätta om, det handlade inte 

om den kulturella aspekten. En del av barnen pratade mycket och en del pratade mindre 

vilket var viktigt att respektera. 

Stina och Linn upplever att vissa elever som har en annan kulturell bakgrund har svårt att 

ta ställning till vilken kultur de ska ta till sig vilket kan göra det svårt att dela med sig av 

sin kulturella bakgrund. Dessa elever känner sig som till exempel muslimer för deras 

föräldrar samt släktingar är muslimer men samtidigt känner sig dessa elever som svenskar 

eftersom de är uppvuxna i det svenska samhället.  

5.7 Resultatsammanfattning 

• Majoriteten av lärarna i denna studie beskriver att kulturella bakgrunder handlar 

om religion, traditioner, värderingar samt vart individen eller dess föräldrar 

kommer från.  

• Hos samtliga lärare är diskussioner en central del i undervisningen för att skapa 

förståelse för olika kulturella bakgrunder. 

• Flertalet av lärarna uppger att det är viktigt med jämförelse i undervisningen för att 

eleverna ska får syn på likheter och skillnader mellan olika kulturer och religioner.  

• Enligt de flesta lärare i denna studie sker undervisning om olika kulturella 

bakgrunder oftast i samhällskunskap och religionskunskap. 

• De flesta lärarna anser att eleverna är en tillgång i undervisningen då de kan dela 

med sig av kunskaper och erfarenheter om sin kultur och religion.  
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• Hos majoriteten av lärarna är elevers högtider ett vanligt förekommande 

samtalsämne för att elever ska utveckla förståelse för olika kulturella bakgrunder.  

• Många av lärarna nämner att kyrkobesök kan vara en svårighet i undervisningen då 

inte alla elever kan följa med dit. 

• Några av lärarna har varit med om att undervisningen fått motsatt effekt då elever 

på kort sikt blivit retade på grund av sin kulturella bakgrund.  

• Majoriteten av lärarna upplever att eleverna vill dela med sig av sin kultur och 

religion i undervisningen.  

• En lärare säger att hon har mött elever som inte vill dela med sig av sin kulturella 

bakgrund i undervisningen. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras val av metod (6.1) samt resultatet av denna studie (6.2). 

Resultatdiskussionen är uppdelad enligt följande rubriker; definition av begreppet 

kulturella bakgrunden (6.2.1), undervisning för att utveckla förståelse för olika kulturella 

bakgrunder (6.2.2), möjligheter och svårigheter med elevers olika kulturella bakgrunder i 

undervisningen (6.2.3). Därefter följer en kort sammanfattning av denna studie (6.3) och 

avslutningsvis ges förslag till vidare forskning (6.4).  

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att intervjuer är på 

många sätt ett oslagbart verktyg eftersom forskaren får ett empiriskt material som är 

baserat på flera deltagares egna perspektiv på det fenomen som studien undersöker. I denna 

studie har sju lärare delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser om hur de skapar 

förutsättningar för att eleverna ska främja förståelse för olika kulturella bakgrunder samt 

vilka möjligheter och svårigheter de upplever att elevernas olika kulturella bakgrunder ger 

i undervisningen.  

En styrka med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att följdfrågor kan ställas. 

Följdfrågor har ställts i olika stor mängd i de olika intervjuerna som genomförts. En del av 

deltagarna gjorde tydliga beskrivningar på de frågor som ställdes utifrån intervjuguiden, 

vid dessa intervjuer användes få följdfrågor. Några deltagare svarade kortfattat på de 

förutbestämda frågorna, vid de intervjuerna användes fler följdfrågor för att få ett djupare 

empiriskt material.   

En av deltagarna efterfrågade att ta del av intervjufrågorna innan intervjun skulle 

genomföras. Därför skickades frågorna ut till alla deltagare för att alla skulle få likvärdiga 

förutsättningar till att förbereda sig inför intervjun. De flesta av deltagarna hade läst 

igenom frågorna och reflekterat över dem innan intervjun genomfördes. Att deltagarna fått 

ta del av intervjufrågorna är en styrka i denna studie eftersom dessa deltagare hade oftast 

djupare svar än de deltagare som valt att inte läsa igenom frågorna. Att spela in de 

semistrukturerade intervjuerna är ytterligare en styrka eftersom allt deltagarna sagt under 

intervjuerna har blivit dokumenterat. Detta har gjort det möjligt att kunna gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna flera gånger. Alla deltagarna i denna studie har en lång erfarenhet 
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av läraryrket. De har arbetat som lärare alltifrån 16 till 27 år. Att lärarna har en lång 

erfarenhet kan anses som en styrka men kan även ha påverkat det resultat som denna studie 

gett. Hade studien haft deltagare som inte hade haft lika lång erfarenhet kanske resultatet 

hade sett annorlunda ut. Ytterligare en styrka med denna studie är att deltagarna arbetade 

på tre olika skolor. Tyvärr är inte deltagarna jämt fördelade mellan de olika skolorna vilket 

kan ses som en svaghet. På Ekendahlskolan var det tyvärr bara en lärare som ställde upp 

som deltagare. Hade det varit jämnare fördelning av deltagare på de olika skolorna hade 

det varit möjligt att göra jämförelse mellan de olika skolorna.  

Svagheten med intervjuer är att den ger en begränsad bild av fenomenet. I intervjuer 

redogör deltagarna för hur de gör men det är inte säker att personen verkligen gör som 

han/hon säger i verkligheten. För att öka trovärdigheten kan semistrukturerade intervjuer 

kompletteras med ytterligare metoder som till exempel observationer. I observationer kan 

forskaren se hur läraren gör i verkligheten vilken sedan kan följas upp med intervjuer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I denna studie hade observationer varit ett bra 

komplement till de semistrukturerade intervjuerna vilket hade gett ett empiriskt material 

som utgått från ett lärarperspektiv men även från en forskares perspektiv. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Definition av begreppet kulturella bakgrunden 

Resultatet av denna studie visar att de deltagande lärarna har liknande definitioner av 

begreppet kulturella bakgrunder. Majoriteten av lärarna definierar begreppet att det dels 

handlar om att elever eller elevers vårdnadshavare är födda i ett annat land men även att 

det handlar om värderingar, traditioner och religioner. Alice talar om att det även finns 

svenska elever som är uppvuxna i en miljö eller kultur som skiljer sig. Jag håller med att 

den kulturella bakgrund individer besitter handlar till stor del om vart individen har växt 

upp samt vilka traditioner och värderingar den fått med sig hemifrån. Däremot är det även 

tänkvärt att se det ur det perspektivet Alice nämner. Att det inte enbart handlar om vart 

barnen eller dess föräldrar kommer ifrån som påverkar vilken kultur eller miljö barnet är 

uppfostrad i. Detta får mig att tänka på att barn som är födda i Sverige och har svenska 

föräldrar kan ha helt olika uppväxtförhållanden. Till exempel ser de flesta barn fram emot 

att fira jul då det är en trivsam högtid eftersom det finns tid för att umgås med varandra 

samt ta emot presenter. För ett barn som har missbrukande föräldrar kanske det inte alls 
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finns traditioner kring julen som associeras med att umgås med släkt och familj samt att få 

paket. I sådana tragiska uppväxtförhållanden kanske inte vårdnadshavarna är i tillstånd att 

ta hand om sina barn utan att barnen i familjen får ta hand om sig själva. På detta sätt finns 

det kulturer och miljöer som skiljer sig mellan barn även i Sverige.  

6.2.2 Undervisning för att utveckla elevers förståelse för olika kulturella 

bakgrunder 

Resultatet visar att hos samtliga deltagande lärare i denna studie är samtal och diskussioner 

mellan eleverna en viktig del i undervisningen för att främja förståelse för olika kulturella 

bakgrunder. Detta är i linje med vad tidigare forskning visar på, att kommunikation är 

viktigt för att kunna ta del av varandras olika åsikter och värderingar (Jonasson Ring, 

2015). Lärarna i denna studie berättar att eleverna får dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter om deras kulturella bakgrunder i undervisningen. Resultatet visar även på att 

mycket av undervisningen är spontan och dessa tillfällen handlar då oftast om olika 

högtider som eleverna firar. Att högtider är ett vanligt förekommande samtalsämne i 

klassrummet tror jag beror på att högtider är en naturlig del i elevernas liv. På detta sätt 

kan eleverna utgå från sina egna erfarenheter när de berättar vilket gör att de andra eleverna 

får en inblick i deras liv. Att läraren frågar om elevers högtider anser jag visar på att läraren 

är nyfiken på elevers kulturer och religioner. Vilket även kan göra att eleverna känner en 

stolthet över sin kulturella bakgrund. Dessa tankar styrks av tidigare forskning som betonar 

att det viktigt att alla elever känner sig stolta över sitt ursprung och sin kulturella bakgrund 

(Andersson & Refinetti, 2001). Att arbeta med samtal och diskussioner i undervisningen 

gör att paralleller kan dras till både det sociokulturella perspektivet samt det interkulturella 

perspektivet. Perspektiven är snarlika varandra då båda perspektiven handlar om att skapa 

möjligheter för eleverna att kommunicera och interagera med varandra. En sak som skiljer 

dem åt är att i det sociokulturella perspektivet är fokus på elevernas lärande (Säljö, 2017) 

medan det interkulturella perspektivet är inriktat på att eleverna ska skapa förståelse för 

varandras olika kulturella bakgrunder. I det interkulturella perspektivet krävs det att 

kommunikation sker mellan personer med olika kulturella bakgrunder (Lorentz, 2007). Det 

finns förutsättningar att detta kan ske på ett naturligt sätt i samtliga klasser som är med i 

denna studie eftersom klasserna består av elever med olika etniciteter.  

I studiens resultat framkommer det att bland de samhällsorienterade ämnena är det främst 

i samhällskunskap samt religionskunskap som lärarna arbetar med att främja förståelse för 
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olika kulturella bakgrunder. I enlighet med både kursplanen för samhällskunskap och 

religionskunskap finns det beskrivet i syftestexterna att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla förståelse för människors olika levnadsvillkor (Skolverket, 2017). Resultatet av 

denna studie visar även på att en del av lärarna arbetar även i andra ämnen med fenomenet. 

Linn upplever att många diskussioner om olika kulturer skapas i ämnet geografi när de 

tillsammans i klassen arbetar med kartan. Ett annat exempel är Stina som berättar att hon 

även arbetar i historia med att utveckla förståelse för varandra då hon i undervisningen 

visar att även Sverige har försökt påtvinga människor en specifik religion. Resultatet visar 

att det går att arbeta för att främja förståelse för olika kulturella bakgrunder i alla 

samhällsorienterade ämnen men majoriteten av undervisningen sker i samhällskunskap 

och religionskunskap vilket troligtvis beror på ämnenas kursplaner. 

Majoriteten av deltagarna i denna studie uppger att en viktig del i undervisningen för att 

eleverna ska utveckla förståelse för olika kulturella bakgrunder är att eleverna ska jämföra 

för att hitta likheter och skillnader. I samhällskunskap jämför eleverna till exempel hur 

olika länder styrs men även barns olika livsvillkor i olika delar av världen. I 

religionskunskap arbetar lärarna främst med världsreligionerna där eleverna får jämföra 

religionerna med varandra. Det empiriska materialet visar att syftet med att eleverna ska 

hitta likheter mellan olika religioner är för att eleverna ska utveckla förståelse för att alla 

människor i grunden är relativt lika. Att synliggöra likheterna ska förhindra att ”vi och 

dom” grupperingar bildas. Det visar att lärarna förhåller sig till det interkulturella 

perspektivet eftersom perspektivets syfte är att skapa förståelse för varandra och motarbeta 

grupper som ”vi och dom” (Lorentz, 2007). Det empiriska materialet från denna studie 

visar att syftet med att elever ska urskilja skillnader är bland annat för att de ska utveckla 

förståelse för att olika religioner kan göra att personer ser saker från olika perspektiv. Att 

se saker ur olika perspektiv är i enlighet med kursplanen i samhällskunskap som betonar 

att eleverna ska se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleverna får då möjlighet att skapa 

förståelse för människors olika levnadsvillkor (Skolverket, 2017, s. 209, 218). Det kan 

även dras paralleller till både det sociokulturella perspektivet och det interkulturella 

perspektivet. Eftersom båda perspektiven poängterar att genom kommunikation får 

eleverna möjlighet att ta del av varandras tankar och värderingar vilken kan utveckla deras 

förmåga att se saker ur andra perspektiv (Säljö, 2008; Lorentz & Bergstedt, 2016). 
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Eftersom deltagarna i denna studie inte är rättvist fördelade på de skolor som deltagit är 

det svårt att jämföra och se skillnader mellan hur lärarna tillsammans arbetar på respektive 

skola. Det som går att utläsa av resultatet av denna studie är att lärarna arbetar tillsammans 

på enstaka dagar för att utveckla förståelse för varandra. Det lärarna nämner är FN-dagen 

och avslutningar. Magnus berättade att lärarna på Fågelskolan arbetar tillsammans till 

exempel vid avslutningar och integrerade dagar. De andra lärarna som arbetar på skolan 

upplever däremot inte att lärarna arbetar tillsammans med att utveckla förståelse för olika 

kulturella bakgrunder. En förklaring kan vara att en av lärarna började arbeta på skolan vid 

terminsstarten, vilket gör att hon inte varit med om någon läsårsavslutning än. En annan 

orsak till de skilda uppfattningarna kan vara att dessa lärare inte anser att de enstaka 

aktiviteter som anordnas utvecklar elevers förståelse för olika kulturella bakgrunder.  

6.2.3 Möjligheter och svårigheter med elevers olika kulturella bakgrunder i 

undervisningen  

Det empiriska materialet i denna studie visar att lärare tycker att det är en tillgång att elever 

har olika kulturella bakgrunder i klassrummet. Det visar på likheter med det interkulturella 

perspektivet där det betonas att människors olikheter ska ses som en tillgång (Lorentz, 

2007). Att eleverna kan dela med sig av deras erfarenheter gör att eleverna lär sig av 

varandra. Lärarna upplever att det bli mer verkligt för eleverna när de samtalar och berättar 

för varandra jämfört med att läsa om det i en bok. Detta är i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet där individens lärande sker i interaktion med andra människor i en social 

kontext (Säljö, 2017). 

Resultatet visar att de flesta lärare i denna studie upplever att eleverna är öppna och gärna 

vill dela med sig av sina kulturella bakgrunder. Däremot uppger en av de deltagande 

lärarna att hon har varit med om elever med annan kulturell bakgrund som inte vill dela 

med sig av sina erfarenheter. I bakgrunden i denna studie beskrivs det om undersökningen 

International Civic and Citizenship Education Study. Det finns likheter mellan lärarens 

beskrivning och resultatet från den internationella undersökningen. Båda visar på att det 

finns elever som väljer att inte delar med sig av sina erfarenheter och åsikter om de är 

annorlunda jämfört med övriga elever i klassen (Skolverket, 2010). Detta kan givetvis bero 

på olika saker. En orsak som kan förklara att en elev som inte vill dela med sig av sina 

erfarenheter kan vara att eleven har integrerats med det svenska samhället genom 

integrationsformen assimilering. Nilsson (2015) skriver att det betyder att eleven har varit 
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tvungen att överge sin kulturella bakgrund och tagit till sig majoritetsgruppens värderingar 

och åsikter för att bli accepterad i skola och i samhälle. Jag tror att en elev som integrerats 

på detta sätt har blivit van att dölja sin kulturella bakgrund vilket kan göra det svårt för 

eleven att dela med sig av sina kulturella erfarenheter i undervisningen. En annan orsak 

kan vara att klassrumsklimatet inte har varit tillräckligt öppet för att eleven ska våga dela 

med sig av sina erfarenheter. Däremot har deltagaren Alice aldrig upplevt att någon elev 

inte velat dela med sig av sin kulturella bakgrund. Hon var även tydlig med att poängtera 

att hon arbetar mycket med att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där olikheter ska 

accepteras och där det inte är tillåtet att skratta åt någon. Hennes klass är den klass som 

består av högst procent med första- och andra generationens invandrare i denna studie. 

Historiskt sett är Tallskolan den skola som haft flest elever med annan kulturell bakgrund 

jämfört med de andra skolorna som deltagit i studien. Alice är van att arbeta med klasser 

som består av elever med olika kulturella bakgrunder. Det kan vara en förklaring till varför 

hon anser att det är viktigt att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla vågar göra sin 

röst. 

I denna studies resultat framkommer det att flera deltagande lärare tycker det är svårt att 

undervisa om olika religioner eftersom det kan vara ett känsligt ämne. En lärare berättade 

att när eleverna ska diskutera med varandra i religionskunskap använder hon sig alltid av 

helklassdiskussioner. Anledningen till helklassdiskussioner är för att hon ska kunna höra 

det som eleverna säger till varandra vid diskussionerna för att ingen elev ska bli sårad eller 

diskriminerad. På detta sätt arbetar hon med skolans värdegrund som bland annat handlar 

om att ingen ska bli diskriminerad samt att främlingsfientlighet ska bemötas med 

kunskaper och öppna diskussioner (Skolverket, 2017). Jag anser att det är bra att kunna 

höra vad eleverna säger till varandra i diskussioner som handlar om känsliga ämnen. Enligt 

egna erfarenheter är nackdelen med helklassdiskussioner att det är svårt att få alla elever 

delaktiga vilket resulterar i att allas röster inte blir hörda. Det finns elever som blir mer 

delaktiga när diskussioner sker i mindre grupper. Det finns både för- och nackdelar med 

helklasdiskussioner samt diskussioner i mindre grupp. Används helklasdiskussioner vid 

alla religionskunskapstillfällen kan läraren använda sig av andra alternativ när diskussioner 

sker i övriga skolämnen. Att använda sig av en variation skapar möjlighet för alla eleverna 

att delta i diskussioner som sker i klassrummet.  
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En svårighet som Jonasson Ring (2015) skriver om är att det kan uppstå konflikter som 

beror på elevers kulturella bakgrunder. Deltagaren Lena upplever liknande i och utanför 

klassrummet. Hon menar på att elevernas empatiska förmåga är olika beroende på deras 

kulturella bakgrund. Vid konfliktsituationer kan det leda till att saker förstoras upp vilket 

gör att konflikterna blir större än vad de nödvändigtvis behöver bli. Majoriteten av lärarna 

i studien uppger att en svårighet kan vara att inte alla elever kan delta vid till exempel 

kyrkobesök. Men några av lärarna upplever att det har blivit en förändring de senaste åren 

och att allt fler elever tillåts till att följa med till kyrkan. Amanda tror det beror på att många 

av familjerna är andra generationens invandrare och att de har tagit till sig mycket från den 

svenska kulturen. Detta bekräftas av tidigare forskning där Barker och Moore (2011) 

skriver om att personer kan utveckla en mångkulturell identitet genom att blanda olika 

kulturer i sin identitet. Dessa familjer har sin kulturella bakgrund i grunden men väljer 

även att ta del av den svenska kulturen i deras sätt att leva. På detta sätt är de inte helt 

strikta till en kultur eller en religion vilket kan göra att eleverna kan följa med till kyrkan 

när undervisningen är förlagd där. Två av lärarna berättar att de upplever att vissa av 

eleverna med annan kulturell bakgrund har svårt att ta ställning vilken kultur de ska ta till 

sig. Tankarna är i linje med tidigare forskning då nackdelen med en mångkulturell identitet 

enligt Barker och Moore (2011) kan vara att personerna inte känner sig hemma i någon av 

kulturerna.  

I skolans värdegrund (Skolverket, 2017) står det att ingen i skolan ska bli utsatt för 

diskriminering och att skolan aktivt ska arbeta mot diskriminering och 

främlingsfientlighet. Elevers religioner och kulturella bakgrunder kan vara ett känsligt 

ämne. Resultatet i denna studie visar att några av lärarna har varit med om elever som blivit 

retade för sin kulturella bakgrund eller sin religion. Diskriminering är svårt att komma åt 

då det oftast sker när inte vuxna ser eller är närvarande. Deltagaren Magnus tror att 

diskriminering och främlingsfientlighet kan motarbetas genom att eleverna får kunskaper 

om både sin egna och andras kulturer. Hans tankar är i linje med skolans värdegrund som 

betonar att främlingsfientlighet ska bemötas med kunskap och diskussioner (Skolverket, 

2017).  

6.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att lärarna i denna studie anser att elevers olika kulturella bakgrunder är en 

tillgång i undervisningen. Samtal och diskussioner där eleverna berättar om deras kultur 
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och religion är viktiga delar i undervisningen för att elever ska utveckla förståelse för olika 

kulturella bakgrunder. En slutsats som kan dras från resultatet är att de deltagande lärarna 

ofta utgår från ett interkulturellt perspektiv. Eftersom elevers olikheter ses som en resurs 

samt att kommunikation är en central del i undervisningen för att eleverna ska utveckla 

förståelse för varandra (Lorentz, 2007; Lorentz & Bergstedt, 2016).  

6.4 Vidare forskning 

Denna studie utgår från ett lärarperspektiv kring hur lärare arbetar i undervisningen med 

att utveckla förståelse för olika kulturella bakgrunder. Det hade varit intressant att 

genomföra en undersökning utifrån ett elevperspektiv. Hur upplever eleverna att deras 

kulturella bakgrund får ta plats i undervisningen? Det hade även varit intressant att 

undersöka hur modersmålslärarnas kulturella kompentens används på skolor.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

Vilken årskurs undervisar du i? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Vilka nationaliteter finns i klassen? 

Hur definierar du begreppet kulturella bakgrunder? 

På vilket sätt arbetar du i de samhällsorienterade ämnena för att eleverna ska skapa 

förståelse för varandra och varandras kulturella bakgrunder? 

Vilka möjligheter upplever du att elevers olika kulturella bakgrunder ger i de 

samhällsorienterade ämnena? 

Vilka svårigheter eller hinder upplever du som lärare att elevers kulturella bakgrunder ger 

i de samhällsorienterade ämnena? 

På vilket sätt kan man som lärare skapa nyfikenhet hos eleverna om egna och andras 

kulturer, tror du? 

Har du varit med om att en elev inte vill att man ska prata om hans/ hennes kulturella 

bakgrund? Hur tänker du kring en sådan situation? 

Ha du varit med om att undervisningen fått motsatt effekt någon gång? Undervisningens 

syfte var att öka förståelsen för varandra men resultatet blev tvärtom. Om ja, berätta om 

situationen. 

Arbetar skolan tillsammans på något sätt för att främja förståelse för varandras olika 

kulturer? 

Tillfällen i undervisningen som handlar om elevers kulturella bakgrunder, är det 

vardagliga/spontana tillfällen eller är det förberedda tillfällen? 

 

 


