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Året är 1985 och riksdagen beslutar följande lag angående interkulturell undervisning: 

… bör bl. a. syfta till att åstadkomma positiva attitydförändringar och motverka negativa attityder 

och fördomar inte bara hos majoritetsbefolkningen utan också hos olika etniska minoritetsgrup-

per. Undervisningen bör också syfta till att öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för olika 

kulturellt betingade förhållningssätt… (Prop. 1984/1985: 100, bilaga 10, s. 95) 

År 2010, 25 år senare, sitter vi på vår utbildning på HLK och diskuterar samma synsätt som finns 

beskriven i lagen som om detta vore något nytt. Det påpekas att detta synsätt borde börja ge-

nomsyra all undervisningen ute i verksamheterna, borde inte detta synsätt redan finnas förankrat i 

dagens skola? 

Eftersom Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle kommer vi som lärare att ställas inför  ut-

maningen att skapa en interkulturell undervisning. Att undervisa barn med ett annat modersmål 

än svenska kräver en stor förståelse och insikt i vilka förutsättningar dessa barn har för att tillgo-

dogöra sig kunskap på ett annat språk och vilka erfarenheter dessa barn har med sig som vi som 

lärare måste ta hänsyn till i vår undervisning. Vi förstår  att det inte är en lätt uppgift när det i da-

gens skola finns barn från världens alla hörn. Idag ska alla barn behandlas rättvis och på lika vill-

kor samtidigt som det ska vara en individanpassad undervisning, kan detta uppnås samtidigt?  

Det finns en del tidigare forskning om hur tvåspråkiga elever lär samt vikten av att elever får ta 

med sig sina tidigare erfarenheter i undervisningen, dock mestadels lärares och vuxnas tankar och 

upplevelser. Detta har som sagt även lyfts fram på vår utbildning men det vi upplever är att vi 

inte fått ta del av var hur utlandsfödda1 elever själva upplever eller har upplevt det interkulturella 

synsättet som ska finnas ute i skolorna. Där känner vi att kunskapsbidraget saknas. 

Det var vår nyfikenhet om elevernas egna upplevelser som gjorde att vi valde detta ämne då skol-

lagen påvisar att lärare ska arbeta interkulturellt, men detta arbetssätt upplever vi inte alltid upp-

fylls ute i verksamheten. Även om vi inte sett ett interkulturellt arbetssätt på de skolor vi varit på 

kan eleverna ha andra erfarenheter och upplevelser och därför vill vi undersöka detta. 

 

                                                 

1
 med utlandfödda elever menar vi elever som fötts utanför Norden och anlänt till Sverige efter 5 

års ålder 
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I detta kapitel presenteras först en kort historik om invandringen till Sverige från 1950-talet och 

framåt och sedan om dagens invandring och skolsituation. Efter det kommer ett avsnitt om skill-

naden mellan begreppen interkulturellt och mångkulturellt och vad interkulturellt lärande innebär. 

Bakgrunden behandlar även värdegrunden och avslutas med ett avsnitt om språkets och mo-

dersmålets betydelse som är olika faktorer i det interkulturella arbetet. 

Efter andra världskrigets slut började en stor arbetskraftsinvandring till Sverige. Sverige hade inte 

drabbats nämnvärt av kriget och hade en stark ekonomi (Morfidakis, 1986). Arbetarna var efter-

frågade och kunde snabbt komma in i det svenska samhället. Men från 1970-talet och framåt bör-

jade ekonomin i Europas länder komma i kapp och Sverige blev inte längre lika ledande inom 

industri och marknadsläge. Arbetskraftsinvandringen stannade av och byttes ut mot flyktingin-

vandring från bland annat Ungern och Bosnien och senare under 1990-talet kom stora strömmar 

av flyktingar från i synnerhet Mellanöstern (Jervas, 1995; Morfidakis, 1986). Dessa personer inte-

grerades inte lika lätt in i det svenska samhället och den svenska kulturen jämfört med tidigare 

invandrare. Detta berodde till stor del på den ekonomiska kris som rådde i Sverige under 1990-

talet vilket gjorde att de nya invandrarna hade svårt att få jobb och bosatte sig på samma ställen 

vilket skapade en stor segregation (Jervas, 1995). Under den här tiden ökade medvetenheten om 

integrationens svårigheter och man försökte genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder få in-

vandrarna att på andra sätt integreras i det svenska samhället och bli så svenska som möjligt 

(Lundh, 2005). Det man glömde bort i denna integrationsperiod var betydelsen av invandrarnas 

egen kultur, normer och språk för att invandrarna skulle hitta sin egen identitet i det svenska 

samhället.  

Sedan 1946 har drygt 2, 3 miljoner människor invandrat till Sverige (Lundh, 2005). Idag pratar 

man om det mångkulturella Sverige där ordet integration inte längre måste betyda att invandrarna 

ska anpassa sig till det svenska utan att invandrares identitet, kultur och språk ska samverka med 

det svenska. I Lpo-94 kan man läsa om ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer möts och 

att man inom skolan ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, kultur och språk och använda det 

som en tillgång (Utbildningsdepartementet, 1998). Frykholm (2007) skriver att skolan nu måste 

sluta fokusera sina ansträngningar på att kompensera utlandsfödda elever för deras bristande 

svenskkunskaper och annorlunda kultur och istället uppmärksamma flerspråkiga barns möjlighe-

ter. 
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Under år 2010 väntas antalet asylansökningar gå upp till 28 000, främst på grund av det oroliga 

läget i Somalia och Afghanistan. Det är en ökning med 16 procent från år 2009 och även väntas 

antalet beviljade asylansökningar öka, eftersom flyktingarna från dessa områden är i behov av 

skydd. Även antalet ensamkommande flyktingbarn väntas öka (Migrationsverket, 2010). Med des-

sa siffror i hand blir det än mer tydligt hur viktigt det blir för skolan att utveckla sitt interkulturel-

la arbete.

Idag blandar många författare ihop orden mångkulturellt och interkulturellt när de skriver böcker 

om multikulturalitet. De gör ingen skillnad på begrepp som mångkulturellt, tvärkulturellt, flerkul-

turer, interkulturellt, tvåspråkig och globalisering utan dessa begrepp används jämbördigt (Lah-

denperä, 2008). Men Lahdenperä menar att man kan göra en distinktion mellan dessa begrepp 

och särskilt mellan interkulturellt och mångkulturellt. Denna skillnad ligger i att interkulturalitet 

innebär att man genomför en handling, process, ett gränsöverskridande eller en interaktion me-

dan mångkulturellt är något fast, en position, en situation eller ett mått på ett tillstånd (Lorentz & 

Bergstedt, 2006).  

Om man befinner sig i en mångkulturell miljö behöver det inte betyda att dessa olika kultu-

rer/…/möts eller interagerar. /…/ Om man t.ex. olika grupper bor i samma stadsdel eller arbetar 

på samma arbetsplats och aldrig kommunicerar med varandra kan bostadsområdet eller arbetsplat-

sen definieras som mångkulturell men inte som en interkulturell miljö. (Lahdenperä, 2008, s. 29) 

Interkulturellt är således ett begrepp som beskriver en process som interaktion men som samti-

digt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten så som; ömsesidig respekt, tole-

rans, jämlikhet och social rättvisa. Detta innebär att man kan leva i ett mångkulturellt samhälle 

med demokratiska rättigheter som utgångspunkt genom att man exempelvis visar respekt för 

andra människor och minoriteters behov och kulturer (Lahdenperä, 2004). Men hon skriver vida-

re att för att kunna uppnå detta är det viktigt att man som person lär sig att förstå hur stereotyper, 

fördomar, rasism och andra sociala orättvisor påverkar oss när vi kommunicerar och samspelar i 

sociala relationer. I skolan kräver detta en stor förståelse och insikt som lärare och som Morgan 

(2010) skriver så måste läraren känna till att elever från olika kulturer och länder lär på olika sätt 

och är vana vid olika undervisningstraditioner. En elev som alltid arbetat enskilt med lärarledda 

lektioner kan ha mycket svårt att lära under friare former och grupparbeten. En elev som lärt sig 

att aldrig ifrågasätta en lärare eller en vuxen kan ha svårt att uttrycka sin egen åsikt, diskutera eller 

argumentera. Detta kan skapa konflikter eller leda till frustration både hos elev och lärare. Läraren 
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kan dra slutsatsen att eleven inte kan eller vill, och eleven kan tycka att läraren är en dålig peda-

gog. 

Varför är det nödvändigt med ett interkulturellt synsätt i dagens skola? Eftersom Sverige idag är 

ett mångkulturellt land med en ökande invandring har nya krav ställts på den svenska skolan. 

Skolan har inte bara fått nya krav att tillgodose, den har också blivit central i diskussionen om 

mångkulturalitet. Därför fattade riksdagen ett beslut år 1985 om ett interkulturellt synsätt inom all 

undervisning (Eklund, 2003).  

Undervisning ur ett interkulturellt perspektiv bör bl. a. syfta till att åstadkomma positiva attityd-

förändringar och motverka negativa attityder och fördomar inte bara hos majoritetsbefolkningen 

utan också hos olika etniska minoritetsgrupper. Undervisningen bör också syfta till att öka förstå-

elsen och den ömsesidiga respekten för olika kulturellt betingade förhållningssätt/…/Ett interkul-

turellt perspektiv på undervisningen kan inte ses som något som genomförs vid en viss tidpunkt 

(Prop. 1984/1985: 100, bilaga 10, s. 95) 

 

Även Engström (2008) pekar på detta riksdagsbeslut och lyfter även fram att det i dagens läro-

plan, Lpo- 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) står att undervisningen ska anpassas till varje elev 

och utgå från elevernas bakgrund. FN har diskuterat interkulturalitet och de menar att denna ut-

bildningssyn ska bidra med fred och förståelse mellan folkgrupper (Lahdenperä, 2004). Men trots 

riksdagsbeslutet och stöd för interkulturalitet i andra konventioner menar Eklund (2003) att det 

interkulturella synsättet inte kommit fram på ett betydande sätt i svensk undervisning. Detta är 

något som Integrationsverket håller med om då de konstaterar att skolan har misslyckats med att 

skapa en skola för alla. De menar också att gapet mellan olika elevgrupper har ökat under åren 

1998 -2004 (Engström, 2008). 

Vad är då ett interkulturellt lärande? Eklund (2003) skriver att om det skulle vara ett starkt inter-

kulturellt synsätt ute i svenska skolor idag så skulle det ske genom en lärandeprocess. En process 

som innebär att elever tillägnar sig kunskaper och olika redskap som gör det möjligt att hantera 

skillnader i kulturer. Nedanstående citat uttrycker hur det interkulturella förhållningssättet alltid 

ska vara närvarande i skolan. 

Det interkulturella arbetssättet handlar om det vardagliga respektfulla bemötandet och ett innehåll 

i skolarbetet, som måste knyta an till barnets bakgrund, förkunskaper och verklighet. Det interkul-

turella synsättet måste vara fullständigt genomgripande i undervisningen. (Rodell Olgac, 1995, s. 

66) 
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Engström (2008) skriver också att det är viktigt att lärare inte ser lärande utifrån ett monokultu-

rellt synsätt, ett synsätt där de svenska normerna dominerar all undervisning. Som lärare måste 

man kunna gå utanför sina egna värderingar och erfarenheter och se till elevernas kultur och livs-

värld. Interkulturellt lärande tolkas av Engström med Fennes och Hapgoods tankar i grunden: 

-få mer än ökande kunskaper 

-utvecklande av ny attityder och öppenhet mot det främmande, men också en helt annan medve-

tenhet om sin egen omgivning 

-innebär ett lärande om, från och med andra kulturer 

Det interkulturella lärandet är en process som sker i olika stadier mellan lärare och elev och ut-

vecklas ju mer man lär av och förstår varandra (Lahdenperä, 2004; Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Lahdenperä (2004) pekar på att forskare kan se det interkulturella arbetssättet, eller processen, på 

olika vis men det alla har gemensamt är relationen - inter. Hon skriver vidare att denna relation 

kan se olika ut och inte bara omfatta människor här och nu utan likaväl kan vara en läsupplevelse 

genom undervisningen som vidgar elevens kulturella horisont.  

Eftersom interkulturellt arbete går hand i hand med värdegrundsarbete är det viktigt att detta ar-

bete inte läggs vid sidan av det ”vanliga” skolarbetet. FN:s konvention om barns rättigheter an-

togs den 20 november 1989 och alla världens länder, förutom USA och Somalia, skrev på doku-

mentet som erkänner barns rättigheter. År 1990 anslöt sig Sverige till barnkonventionen utan 

några reservationer (Norell Beach & Berg-Danielsson, 2000; Unicef, 2010).  Fyra år senare, 1994  

kom Lpo- 94, som var ett av de nya styrdokumenten, som också går i linje med barnkonventio-

nen. Läroplanen vilar på ord som demokratins grund, människolivets okränkbarhet, integritet och 

frihet (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andra 

villkor och värderingar (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9) 

 

Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) med utgångspunkt i barnkonventionen pekar alltså på 

vikten av att vara medveten om alla människors olika bakgrund och mångfald och menar att un-

dervisningen ska utgå från alla elevers olika erfarenheter, förutsättningar och behov. Det interkul-
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turella arbetet och värdegrundsarbete handlar om att innefatta detta synsätt i alla ämnen och te-

man samt att fördjupa kunskapen samtidigt som lärare behöver koppla arbetet till historiska erfa-

renheter, litterära samt konstnärliga exempel (Norell Beach & Berg-Danielsson, 2000). Fast 

(2007) menar dock att de flesta lärare, med en demokratisk tanke i bakhuvudet, vet väldigt lite om 

elevens hem och tidigare erfarenheter. De sätter en heder i att inte veta och den demokratiska 

tanken medför synsättet att alla elever ska vara jämlika och ha samma chans oavsett bakgrund. På 

så sätt tvingas eleverna lämna viktiga erfarenheter och kunskaper utanför klassrummet, till exem-

pel flerspråkighet ses inte alltid som en fördel och förknippas inte nödvändigtvis med skolfram-

gång och kognitiv utveckling.  

Den ryske psykologen Lev Vygotskij betonade språket som det viktigaste instrumentet för läran-

de (von Tetzchner, 2005). Han anser att varken språk eller tänkande kan utvecklas om det inte 

finns en social kommunikation. Genom att prata och kommunicera med andra människor ut-

vecklar man sin tankeförmåga och testar sina tankar som sedan bearbetas inne i individen likt ett 

inre samtal för att sedan testas och utvecklas på nytt. Vygotskij menar att språket är det centrala 

för en individ för att kunna utveckla sin kognitiva förmåga, sina tankar och för att kunna söka 

djupare kunskap. Brister i språkförståelsen leder därmed till brister i kunskapsutvecklingen. Språ-

ket ses också som en del av en individ och dennes omvärld och det finns nära samband mellan 

språk och identitet (Säljö, 2005; von Tetzchner, 2005). 

Att lära sig de nya orden var en sak, att lära sig deras betydelse var en annan. Det låter kanske en 

smula paradoxalt, men det är enkelt. Man lär sig orden först som namn och det kräver endast ett 

gott minne. Men dessa namn är inte neutrala, de är täckta av århundradens lava av mänskliga erfa-

renheter, känslor, upplevelser och värderingar. Att lära sig ett nytt språk blir på det sättet en resa 

in i ett annat medvetande om världen och livet. (Kallifatides, 2001, s. 52-53) 

I ovanstående citat beskriver Kallifatides hur det kan upplevas för någon som inte är född och 

uppvuxen i Sverige att kunna se underliggande samband, nyanser eller olika betydelser i nya ord 

som man aktivt lär sig. Hyltenstam (2010) skriver att om man kommer till Sverige när man är i 

åldern 5-7 års så tar det 3-8 år att lära sig den svenska som krävs för att kunna ta till sig kunskap 

på det nya språket. Han menar att risken finns att lärare tar för givet att även utlandsfödda elever 

förstår innebörden av en text om eleven läser texten flytande och kan återberätta handlingen. En 

andraspråkselev kan snabbt tillägna sig grundläggande uttal, ordförråd och grammatik i det nya 

språket men kan gå miste om olika uttrycks underförstådda betydelser vilket gör att läsaren mis-

sar viktiga ledtrådar i texten. Hyltenstam menar att lärare lätt kan överskatta dessa elevers språk-
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behärskning och de får för tidigt gå över till den vanliga undervisningen med samma krav på 

språkkunskaper som de svenska eleverna. Gibbons (2002) menar att det är främst när eleverna 

kommer upp i de högre åldrarna som de bristande språkkunskaperna kan bli ett problem för ele-

ven. Även om man kan läsa och förstå en text så kräver mellan- och högstadiets självstudier i till 

exempel ämnen som SO, historia och geografi större krav på förståelse av språk, uttryck och be-

grepp samt underliggande budskap i texten. Dessa begrepp kan tolkas på olika sätt beroende på 

vilken kulturell bakgrund man kommer ifrån. Torpsten (2008) intervjuade tre elever i slutet av 

deras grundskoletid om deras upplevelser av att ha ett annat modersmål i en svensk skolklass. 

Eleverna svarade att de upplevde att de kunde få uppgifter med enklare och barnsligare ämnesin-

nehåll på grund av att de inte förstod språket eller uppfattade underliggande budskap eftersom de 

inte hade de svenska förkunskaper som texten krävde. Torpsten skriver att eleverna samtidigt 

menade att de fick oförtjänt mycket beröm för sina ytliga svenskkunskaper medan den kunskap 

de hade med sig från sitt hemland i till exempel matematik, inte var något värda och deras erfa-

renheter inte var intressanta. Undervisningen handlade till största delen om det svenska kulturar-

vet med i synnerhet svensk litteratur. Eleverna upplevde att detta gjorde att deras klasskamrater 

undervärderade deras förmågor och intelligens.  

Ordförråd och språkförståelse går hand i hand, ju större ordförråd eleven har desto mer kommer 

eleven förstå av texten och ju mer man förstår av texten desto mer utökas ordförrådet. En lärare 

som läser högt och samtalar mycket om texten hjälper eleven att förstå hur en text är uppbyggd 

och utökar ordförrådet samt hjälper eleven att läsa mellan raderna, upptäcka underliggande in-

formation, dra egna slutsatser och göra kopplingar mellan texten företeelser i samhället (Lindö, 

2002; Taube, 2007).  

I den svenska grundskolan idag har omkring 15 procent av eleverna ett annat modersmål än 

svenska (Hyltenstam, 2010). När det gäller skolframgång är den individuella variationen inom 

denna grupp stor men enligt statistik från Skolverket så klarar sig gruppen som helhet i genom-

snitt sämre i skolan än elever med svenska som modersmål. Över 23 procent uppnår inte behö-

righet till gymnasiestudier (Skolverket, 2010). Orsakerna till dessa skillnader brukar anses ligga i 

psykosociala, kulturella och socioekonomiska faktorer (Frykholm, 2007). Thomas och Collier 

(2002) genomförde två stora longitudinella undersökningar i USA och studerade sambandet mel-

lan socioekonomisk status och skolframgång och det visade sig att socioekonomiska faktorer en-

dast låg bakom 3-6 procent när det gällde tvåspråkiga barns läsfärdighet. Det visade sig att de ele-
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ver som även fått undervisning på sitt modersmål fått en bättre kunskapsutveckling än de två-

språkiga elever som enbart undervisats på engelska. Elever som tilläts lära på sitt modersmål och 

kunde stärka det i undervisningsprogram som använde sig både av elevens första- och andra-

språk, var även de elever som hade mest framgång i att tillägna sig engelskan. Thomas och Collier 

drar slutsatsen att elevens kunskapsutveckling går långsammare vid undervisning enbart på andra-

språket. Dessa resultat bekräftas även av elever i en studie av Johansson (2000) om vilken roll 

modersmålet spelar i ett svenskt klassrum för flerspråkiga elever. I studien visade det sig att ele-

vernas motivation och intresse ökade när läraren försökte referera till någons modersmål, upp-

muntrade dem att använda sitt modersmål eller själv försökte lära sig och prata på deras moders-

mål. Eleverna lyssnade och var mer interaktiva under lektionerna och samspelet mellan lärare och 

elev samt eleverna emellan blev intensivare. Dessa studier visar på att det är skolans enskilda pe-

dagogik och lärarens förhållningssätt och attityd som har störst betydelse för elevens kunskapsut-

veckling.

Sammanfattning av bakgrunden 

Detta kapitel har beskrivit hur invandringen har förändrats i Sverige för att skapa förståelse för 

att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle som behöver skapa en skola som arbetar interkul-

turellt. Efter att vi tolkat litteraturen och det som står i Lpo- 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) 

menar vi att det interkulturella arbetssättet innebär att i det vardagliga skolarbetet ständigt ta hän-

syn till olika elevers erfarenheter och förförståelse.  Interkulturellt arbete handlar också om att 

man som lärare ska vara insatt i olika elevers förutsättningar som gör att utlandsfödda elevers kul-

tur, identitet och språk får en naturlig roll i undervisningssammanhang.  

I det interkulturella arbetet får andraspråk och modersmål stor betydelse. Det finns en risk att 

lärare överskattar elevers språkförmåga och tar för givet att även de kan förstå underliggande 

budskap och överförda betydelser i en text. Språkfärdighet och kunskapsutveckling går hand i 

hand och sämre förståelse av språket som används i undervisningen leder även till sämre kognitiv 

utveckling. I kapitlet diskuteras också fördelar med att i undervisningssammanhang använda sig 

av och uppmuntra elevens modersmål och hur lärarens attityd till detta kan påverka elevens mo-

tivation och intresse för kunskapsinhämtade. I sista avsnittet diskuteras andraspråkselevers sämre 

framgång i skolan och att skolans enskilda pedagogik är den yttersta faktorn för att uppväga säm-

re förutsättningar för dessa elever. Nästa kapitel beskriver vårt syfte och frågeställningar och efter 

det kommer  metodkapitlet som visar på vår metod och hur vi genomförde studien.  
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Syfte: att studera utlandsfödda elevers uppfattningar av interkulturellt arbete i den dagliga skol-

verksamheten.  

 

 

- Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av interkulturellt arbete? 

- Hur beskriver eleverna att lärarna arbetat med förståelsen av text och innehåll i den 

dagliga verksamheten? 
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Detta kapitel innehåller en kort presentation av kvalitativ forskning för att sedan beskriva forsk-

ningsansatsen fenomenografi. Vi förklarar också vårt urval och genomförande. Kapitlet avslutas 

med tankar om forskningsetiska aspekter samt hur vi analyserade vårt material. 

 Kvalitativ forskning har ett induktivt sätt att se på förhållandet mellan teori och praktik, från 

empiri till teori. Med detta menas att forskaren drar sina teoretiska slutsatser efter sitt resultat 

(Bryman, 2002). Motsatsen till den kvalitativa forskningen är kvantitativ forskning  vilket är ett 

deduktivt synsätt där man istället utgår från en teori för att se om den stämmer eller behöver för-

kastas. Man kan kortfattat förklara det som att induktiva studier handlar om att upptäcka medan 

de deduktiva används för att bevisa. Vi har valt att använda av oss en kvalitativ forskningsstrategi 

eftersom det i vår studie är informanternas uppfattningar som är i centrum. Vi vill gå från empiri 

till teori och därför passar en kvalitativ metod vårt syfte och våra forskningsfrågor bäst. ”God 

forskning karaktäriseras av att metoden väljs så att den blir ett smidigt verktyg för att få kunskap 

om det problem man valt” (Larsson, 1986, s. 9). Eftersom det är uppfattningarna som är ut-

gångspunkt har vi valt att använda oss av kvalitativ intervju, halvstrukturerad, vars syfte är att 

kunna se olika fenomen i vardagen ur informanternas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi kommer att använda oss av ett fåtal informanter men detta skriver Bryman (2002) är 

godtagbart eftersom man i en kvalitativ studie inriktar sig på förståelsen och inte vill dra generella 

slutsatser.  

Fenomenografi är inte någon distinkt metod eller teori utan det är ett sätt eller en ansats för att 

hantera studier inom pedagogik och lärande (Marton & Booth, 2000). Denna ansats inom det 

kvalitativa forskningsområdet utvecklades av INOM-gruppen2 vid Institutionen för pedagogik 

vid Göteborgs universitet. Inom fenomenografin är det människors sätt att uppfatta sin omvärld som 

är det intressanta. Syftet är alltså inte att försöka få en så sanningsenligt bild av verkligheten som 

möjligt utan man vill veta på vilket sätt människor har uppfattat olika aspekter av den verklighet 

som undersöks. Distinktionen ligger alltså mellan hur något är och hur något uppfattas vara (Lars-

son, 1986). Det första kallas första ordningens perspektiv, vilket handlar om att beskriva fakta det vill 

säga vad som kan observeras utifrån. Det andra som är utgångspunkten för en fenomenografisk 

                                                 

2
 En forskargrupp som bestod av Marton, Dahlberg, Kroksmark, Pramling, Svensson och Säljö.  
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ansats är andra ordningens perspektiv, vilket handlar om hur någon upplever eller hur något ter sig 

för personen. Det handlar inte om ifall det är sant eller falskt, utan hur personen uppfattar före-

teelsen (Marton & Booth, 2000). 

Fenomenografins syfte är att undersöka variationen i olika människors sätt att erfara olika feno-

men. Fenomenografin har sitt intresse i att beskriva världen så som andra människor uppfattar 

den. Inom fenomenografin är VAD- och HUR- aspekten viktig och ska inte skiljas åt. Vadet lig-

ger till grund för uppfattningen, det vill säga huret. I en fenomenografisk studie undersöker man 

vad i informanternas uppfattningar av det undersökta som framträder och hur detta beskrivs av 

informanten. I analysen letar man efter variationer, likheter och skillnader i vad informanterna 

beskrivit och hur de har beskrivit det (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000).  

Eftersom vår studie koncentrerar sig på elevers uppfattningar och erfarenheter har vi valt en fe-

nomenografisk utgångspunkt. Vi vill låta eleverna berätta utifrån sina perspektiv och sin sanning. 

Vadet i vår undersökning blir olika aspekter av fenomenet interkulturellt arbete. Huret blir be-

skrivningen av på vilket sätt eleverna uppfattat  det. 

I en kvalitativ studie handlar urvalet av informanter inte om ett slumpmässigt urval som kan re-

presentera en grupp av människor för att sedan få ett ”normalt” svar. Det handlar istället om att  

intervjua speciella grupper för att få så många olika uppfattningar av ett fenomen som möjligt 

(Larsson, 1986). I vårt urval har vi tagit kontakt med ett mellanstort högstadium med många na-

tionaliteter i en stad i södra Sverige och bett lärarna välja ut elever. Först talade vi med lärarna i 

telefon men besökte sedan skolan för att få ett mer personligt möte. Vi bad om att få intervjua 

både killar och tjejer, med olika hemland  och som anlänt till Sverige under olika åldrar. Det fanns 

fyra klasser i årskurs 8 på skolan och mentorslärarna valde ut åtta elever som representerade de  

behov vi hade för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. Urvalet kan därför betecknas som 

det Bryman (2002) kallar bekvämlighetsurval, nämligen där respondenterna är personer som finns 

tillgängliga. Att vi valde att intervjua åttondeklassare beror på att vi trodde att dessa elever upp-

nått en så pass kognitiv mognad för att kunna reflektera över sitt eget lärande, men samtidigt inte 

befann sig för långt ifrån de årskurser som vi ska undervisa i. Larsson (1986) skriver om proble-

matiken med hur många informanter man ska använda sig av. Han menar att har man för många 

blir det ofta inget djup i analysen, men har man för få så blir det för få uppfattningar att analysera. 

Marton och Booth (2000) menar att en fenomenografisk studie utgår från ett litet antal personer 

och väljs ut från en specifik befolkningsgrupp, i vårt fall innebär det utlandsfödda åttondeklassa-
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re. Vi valde åtta elever för att det kändes som ett rimligt antal att analysera på djupet samtidigt 

som vi upplever att det kommer ge en bredd av uppfattningar, det som Larsson (1986) menar är 

syftet med denna typ av studier. Eleverna fick möjlighet att avstå från intervjun men alla valde att 

delta. Vårt urval är inte representativt för alla utlandsfödda åttondeklassare i Sverige och vi  

kommer inte att generalisera utan lyfta fram denna elevgrupps uppfattningar av interkulturellt 

arbete och dra slutsatser som endast gäller denna grupp.  

Reliabilitet handlar om pålitligheten hos ett mått. Det betyder alltså att sättet man mäter på är så 

pass stabilt att exempelvis om en persons attityder mäts vid två olika tillfällen så ska resultaten 

inte skilja sig nämnvärt åt. Validitet handlar om att de frågor eller mått som utformats för att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 2002).  

Genom att vi utförde en pilotstudie med en av de åtta eleverna före intervjuerna så fick vi möj-

lighet att testa våra frågor. Efter den intervjun ansåg vi att vi hade fått så pass bra svar som gjorde 

att vi kunde dra slutsatser som svarade på vårt syfte och därmed uppnå validitet. Vi intervjuade 

eleverna endast en gång och det är möjligt att eleverna gett något annorlunda svar om de fått mer 

tid att tänka till nästa gång. Men vi tycker att vi under intervjutillfället gav eleven tid att tänka och 

upprepade deras svar för att försäkra oss om att vi uppfattat svaret på rätt sätt. På så sätt anser vi 

att vi uppnått reliabilitet. En annan anledning till att vi genomförde pilotstudien är att Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att använda åldersanpassade frågor.  

Vi har sparat allt material som vi fått in under processen för att öka trovärdigheten. Vi har också  

arbetat medvetet för att inte ställa följfrågor som är ledande utan istället neutrala. Vi spelade in 

alla intervjuer på diktafon och transkriberade för att kunna göra en rättvis och riktig analys.   

Vi valde att använda oss av det som Kvale (1997) kallar djupintervjuer, det innebär att man får 

förståelse för  informanternas upplevelser och uppfattningar. Intervjun var konstruerad som en 

halvstrukturerad intervju (bilaga 1), detta innebär öppna frågor där deltagarna har stor frihet att 

berätta fritt utifrån sitt perspektiv. Alexandersson (1994) skriver att det är viktigt att komma ihåg 

att det inte finns några rätta svar i en fenomenografisk undersökning utan det är undersöknings-

personerna som definierar och avgränsar frågorna. På detta sätt blir följdfrågor en naturlig del av 

intervjun och det liknar mer ett samtal (Bryman, 2002). Vi mötte eleverna dagen innan vi genom-
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förde intervjuerna och hade en kort presentation av oss själva och varför vi ville intervjua dem. 

De fick med sig ett informationsbrev hem till sina vårdnadshavare (bilaga 2) eftersom de är under 

18 år och vi talade om att det var frivilligt att bli intervjuad och att de skulle vara anonyma. Vi 

hade även ett möte med biträdande rektor som gav sitt godkännande för att vi skulle få genomfö-

ra intervjuerna (bilaga 3). 

Dagen när intervjuerna genomfördes var en av informanterna sjuk så det blev ett bortfall. De 

andra sex informanterna hade med sig sina godkännanden från sina vårdnadshavare och de fick 

än en gång muntligt höra att intervjuerna är frivilliga och att de kommer att vara anonyma.  

Tankar som väcktes hos oss angående etiska aspekter är vilka rättigheter vi som två utomstående 

studenter hade att gräva i, för oss, okända 14-åringars liv. Vi visste inte vilka negativa erfarenheter 

dessa elever bar på och de frågor vi ställde kunde riva upp känslor. Vårt syfte var dock inte att 

fokusera på det negativa som eleverna kunde ha erfarenheter av utan att lyfta fram det positiva 

från deras skolgång. Kvale (1997) skriver om vikten av informerat samtycke vilket innebär att in-

formanterna ska få veta det allmänna syftet med intervjuerna, att deltagandet är frivilligt, att de får 

avbryta intervjun eller att de får avböja att svara på någon fråga. Vi var noga med att informera 

informanterna om detta samt att vi informerade om att vi inte skulle berätta någonting om vad 

som sagts för deras lärare. 

Kvale (1997) ställer sig också frågan om vem som ska ge sitt samtycke när det gäller skolelever. 

För att vi skulle vara helt på den säkra sidan i vår studie fick eleverna därför med sig ett informa-

tionsbrev hem för att få en påskrift från vårdnadshavare och även biträdande rektor på skolan 

gav sitt samtycke skriftligt. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra viktiga principer som bör upp-

fyllas i en forskningsintervju. De första två är informationskravet och samtyckeskravet som ovan 

diskuterats. Det tredje handlar om konfidentialitet, vilket innebär att informanterna garanteras full 

anonymitet. Alla kopplingar mellan material och elev ska elimineras så att ingen utomstående kan 

förstå vem som sagt vad.  Nyttjandekravet, det fjärde, betyder att den information vi samlar in 

endast ska användas till vår studie och inte till någonting annat. Krav på forskaren ställs också när 

det gäller tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får föra vidare några uppgifter till andra (Veten-

skapsrådet, 2010). Detta är något som vi kommer att uppfylla genom att avidentifiera informan-

terna, skolan och staden i vår rådata och slutgiltiga rapport och vi behåller all rådata för oss själva. 
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Allt analytiskt tänkande handlar om att känna igen mönster och drivkraften i analyserandet är  

”lika eller olika”. I analysen plockar man sönder materialet i mindre delar för att i första hand hit-

ta likheter och skillnader. Kärnan i analysen är jämförelsen (Larsson, 1986). Alexandersson (1994) 

beskriver att analys av en fenomenografisk studie kan delas in i olika faser. Dessa faser är:  

- bekanta sig med datan och skapa ett helhetsintryck 

- uppmärksamma skillnader och likheter i intervjuerna 

- kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

Efter att vi transkriberat våra intervjuer skickade vi dem till varandra och satt var och en och gick 

igenom datan och bekantade oss med den. Vi satt även själva och försökte se likheter och skill-

nader samtidigt som vi hela tiden hade med vad- frågan, som i vårt fall är olika aspekter av feno-

menet interkulturellt arbete, samt hur fenomenet beskrivs. Efter två dagar med enskild analys 

möttes vi och insåg att vi hade liknade kategorier men hade valt olika namn. Vi diskuterade och 

kom fram till gemensamma kategorier samt beskrivningskategorier med utgångspunkt i våra en-

skilda analyser. Kvale (1997) rekommenderar att minst två kodare oberoende av varandra gör ka-

tegoriseringar som sedan kombineras.  

Sammanfattning av metoden 

Detta kapitel har beskrivit fördelarna med den kvalitativa metoden när man utgår från en feno-

menografisk forskningsansats samt vad som kännetecknar denna ansats. Kapitlet har också visat 

på hur urval, genomförande och analys gick till samt diskuterat studiens trovärdighet.  
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Resultatkapitlet är indelat i två delar, i del 1 redovisas resultatet av elevernas uppfattningar av in-

terkulturellt arbete med de två kategorierna Bakgrund och Språk. Del 2 beskriver hur eleverna 

uppfattar att lärarna arbetar med förståelse av text och innehåll med de tre kategorierna Genom-

gångar, Enskild hjälp och Lärarens attityder. De båda delarna svarar var för sig på våra två fråge-

ställningar;  

 

-Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av interkulturellt arbete? 

- Hur beskriver eleverna att lärarna arbetat med förståelsen av text och innehåll i den dagliga 

verksamheten?  

 

 Kategorierna styrks av citat från elevernas intervjuer. Informanterna har vi delat in i E1- E6 

(Elev 1, Elev 2 o.s.v.)  utan inbördes ordning. När vi har tagit bort delar av citat har vi använt 

detta tecken /…/  för att markera att delar av citatet är borttaget. När vi i citaten har med egna 

frågor är dessa markerade med ett I-.  

I den första delen hade vi vår forskningsfråga om elevernas erfarenheter av interkulturellt arbete, 

vadet, till grund. I vår data kunde vi komma fram till två kategorier om hur eleverna beskrev feno-

menet. Kategori A handlar om elevernas bakgrund och hur mycket av den de ville delge. Kategori 

B  handlade  om betydelsen av att få använda sitt modersmål eller inte använda sitt modersmål i 

den dagliga verksamheten.  

 

 

 

       

 

       

Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av interkulturellt arbete? 

A 

Bakgrund 

 

B 

Språk 
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A. Beskrivningskategori: Bakgrund 

På frågan om interkulturellt arbete och hur elevernas kunskaper från tidigare hemländer används 

så uttrycker eleverna att de inte har mycket erfarenheter av att delge sin bakgrund eller arbeta på 

ett sätt som uppmärksammar deras kulturella bakgrund. Ett par elever säger att de någon gång 

under tidigare skolår fått berätta om sitt hemland men det är allt. Men de flesta av eleverna be-

skriver inte detta som något negativt, utan menar istället att de vill anpassa sig till det svenska. I 

stället beskriver de hur viktigt eller oviktigt det är för dem dela med sig av sina erfarenheter och 

sina upplevelser från sitt hemland. Flera av eleverna beskriver att det inte alls känns viktigt att få 

dela med sig till andra om sina erfarenheter och upplevelser men de beskriver känslan på olika 

sätt. 

E3- Det är faktiskt inte så viktigt, jag bryr mig faktiskt inte/…/Men om dom frågar mig nånting 
om mitt, då svarar jag ju… 

E4- …så jag vet inte så mycket om mitt land bara att det blivit krig och så. 
I- Skulle du vilja berätta om du fick? 
E4- Nej jag tror inte det, känner inte att jag vill.  

En av eleverna beskriver tydligt att han inte alls vi prata om det som hänt honom eller diskuterar 

sitt hemland i klassrummet.  

I- Ja, eller berätta om hur det var  när du var liten. 
E2- Det är nog ganska svårt att säga. 
I- Det är ingenting du vill… 
E2- Nej jag har berättat om mina hemligheter för bara två elever, mina bästisar, och lärare.  

De två sista elevernas beskrivningar handlar istället om att det känns viktigt att få delge andra om 

sin bakgrund och sitt hemland. De menar båda att det ska ske i rätt sammanhang. Skillnaden lig-

ger i att den ena eleven  menar att de andra ska få veta mer om eleven själv medan den andra vill 

veta mer om sina klasskamrater.  

E1- Alltså man får såhär, mer självförtroende så att alltså andra kan fatta vem jag är och så.  

E6- … det hade varit kul att höra hur alla andra har det. 

B. Beskrivningskategori: Språk 

Eftersom språket är en stor del av identiteten så var detta något som eleverna kom in på och som 

vi kategoriserar under det interkulturella arbetet. I kategorin språk har eleverna gett oss en splitt-

rad bild av hur man får använda sitt modersmål i den dagliga verksamheten. En del elever beskri-

ver att det är okej att prata på sitt modersmål på alla lektioner och detta är något som läraren 

godkänner.  
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E4- Ähhh… Mmm, t.ex. om jag och en kompis, ja när vi gick i lågstadiet så ja, hon började med 

oss i  mellanstadiet hon kunde inte så bra svenska så jag fick prata på vårt modersmål med henne 

och förklara, det får jag göra idag med om hon inte förstår eller att jag inte fattar/…/ en lärare 

som, ja han är arab, men han fattar mitt modersmål och jag pratar ibland med honom. Har vi 

matte och jag inte förstår så frågar jag honom så berättar han på mitt språk och då förstår jag. 

Ingen av eleverna beskriver dock att de får möjlighet att använda sitt modersmål på ett mer orga-

niserat sätt i skolarbetet. Utan det handlar om att översätta eller diskutera något enskilt med en 

klasskamrat. Flera av eleverna beskriver samma sak som Elev 4 att det hjälper att få använda sitt 

modersmål och de kan hjälpa varandra att översätta och förklara så att det är lättare att förstå på 

svenska. Andra elever beskriver det precis tvärtom att man inte får ta med sitt modersmål in i 

klassrummet. Resultatet visade också på att eleverna sa det som läraren sagt till dem var rätt, näm-

ligen att alla ska prata ett språk som alla förstår.  

E5- Nej jag får inte använda det, man får inte använda något språk förutom svenska och engelska, 

för alla förstår ju inte…  

I- Skulle du vilja skriva någonting på ditt modersmål? 

E2- Ja det är klart! För jag kan det. Jag skulle skriva allt men eftersom alla inte kan så är jag tvung-

en att skriva allt på svenska … 

I- Är matte annorlunda? 

E2- Inte riktigt, det är nästan samma sak. Men det är lättare på mitt språk då. 

Några av eleverna upplever istället att de inte har något behov av att använda sitt eget språk i 

klassrummet eller diskutera problem på sitt modersmål. Det beror på att de upplever att de inte 

har nog med kunskaper på sitt modersmål för att det ska underlätta. 

E3- Ja, jag kan inte mitt språk, jag kan inte så mycket heller. Jag är inte så bra på att skriva. Och 

sen läsa är jag inte heller så jättebra på. 

Samma elev beskriver hur hon ser på sitt modersmål även utanför klassrummet och uttrycker att 

hon kan skoja med sin kompis på sitt modersmål, men när de ska prata allvar så pratar de svens-

ka. 

E3- Så hon pratar ju på vårt språk då. Men det är inte nåt taskigt vi säger eller så, men hon vill 

bara inte att de andra ska höra. Men om det är nåt på allvar så brukar vi prata svenska. 

Sammanfattning av resultatet 

Det resultat vi fick fram visar på att de flesta elever inte var intresserade av att delge sin bakgrund 

utan verkade hellre vilja anpassa sig till det nya i Sverige. Ett par elever beskrev däremot att få 

delge andra om sin bakgrund kunde stärka deras självförtroende och uttryckte en nyfikenhet på 

de andra i klassen. Beskrivningskategori B som handlade om hur eleverna använder sitt språk i 
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klassrummet visade variationer av uppfattningar. Här förekom skillnader som att vissa elever 

skulle vilja använda modersmålet mer som hjälp för kunskapsutvecklingen medan andra hellre 

ville använda sig av svenskan. De som också visade sig i resultatet var att de inte hade tänkt tan-

ken på att få använda sitt modersmål då de inte hade några erfarenheter av detta synsätt. 

 

 

 

 

 

 

 

      

A. Beskrivningskategori: Genomgångar 

I denna kategori beskriver eleverna hur lärarna går igenom en uppgift eller text innan eleverna ska 

arbeta med den. Till exempel kan läraren läsa en text högt medan eleverna följer med i texten. 

Ibland kan även eleverna få läsa texten högt efter varandra. De kan då stanna i texten och förkla-

ra svåra ord men vanligare är att läraren går igenom svåra ord i förväg på tavlan. Eleverna får då 

hjälpas åt med betydelsen av orden och skriva ner dem så att de har orden när de själva ska läsa 

texten. Någon elev berättar att läraren vid något tillfälle även sammanfattat texter och gått ige-

nom vad som är det viktiga i texten. Eleverna får även möjlighet att stryka under viktiga bitar i en 

text. Eleverna verkar uppleva detta arbetssätt som det som ger dem mest hjälp att förstå en text. 

Citaten nedan beskriver hur eleverna ser på gemensamma genomgångar. 

E5- (Jag skulle önska) Att det blev mer genomgångar, att lärarna berättar mer och utvecklar sa-

kerna och att försöka förklara det mer.  

E1- (I mellanstadiet) Dom gick igenom mycket på tavlan, så då fattade man vad man skulle göra. 

Någon elev beskriver att när läraren använder sig av bilder eller demonstrativt material så är det 

lättare att hänga med i genomgångarna. 

Hur beskriver eleverna att lärarna arbetar med förståelse av text och innehåll i den dagliga 

verksamheten? 

A 

Genomgångar 

 

 

B 

Enskild hjälp 

C 

Lärarens attityder 
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E4- Typ, när man inte förstod riktigt så gjorde hon det som ett spel för att man skulle förstå mer 

och mer och ibland skrev vi på tavlan och sen skrev vi det, så det var roligt. 

B. Beskrivningskategori: Enskild hjälp 

I den här kategorin beskriver eleverna hur lärarna hjälper eleverna när de frågar om hjälp under 

eget arbete. De säger att de erhåller hjälpen genom att räcka upp handen, ropa på läraren eller 

säga till om att de behöver hjälp. Lärarens hjälp kan då bestå i att bara översätta svåra ord, eller 

förklara resonemang och frågor på ett mer ingående sätt så att eleven förstår. Även här beskriver 

någon elev hur en hjälplärare använt sig av bilder, spel och teckenspråk för att förklara när det 

varit språket som varit hindret för förståelsen. 

E1- Om det är nåt, hon försöker hjälpa mig tills jag fattar det. Hon försöker i alla fall hjälpa mig. 

E3- Jag frågar läraren, vad det betyder. Jag frågar om läraren kan förklara. Sen förklarar läraren så 

förstår jag tillslut. Och om det är svåra ord och jag läser nånting, men jag fattar det mesta men det 

kan vara nåt svårt ord, då frågar jag läraren och då förklarar hon eller han vad det betyder. 

E5- Hon (läraren) tog ut mig och en kompis och vi fick sitta där och hon förklarade för oss. /…/ 

Hon förklarade med händerna och vissa spel och bilder. 

Den här kategorin är den som eleverna mest frekvent kopplar ihop med att förstå, eller det lärar-

na gör för att hjälpa till med förståelsen. Flera av eleverna säger också att de kan ta hjälp av kom-

pisar i klassen när de inte förstår, vilket de upplever som ett bra alternativ.  

C. Beskrivningskategori: Lärarens attityder 

Ett ord som flera gånger kom upp i detta sammanhang var vikten av att läraren var schysst och 

brydde sig. Eleverna förklarade att det var viktigt för deras motivation och intresse att läraren var 

trevlig, inte bara i klassrummet utan även i korridoren och på rasterna. Eleverna verkade tydligen 

kunna känna av vilka lärare som verkligen brydde sig och ville hjälpa. Under deras lektioner så 

ansträngde man sig mer och tyckte att det var roligare. På så sätt underlättades även förståelsen 

för ämnet beroende på lärarens attityd gentemot eleverna. 

E6- När man behöver hjälp så struntar hon i det och går till någon annan. Hon säger du måste 

klara detta själv, jag kommer tillbaka snart. /…/ Inte kul, man vill bara gå därifrån då. 

E1- För det första ska dom va mycket schyssta, så att man kan lita på dom. För man gör ingen-

ting, säger du ska göra det här, man gör ingenting. Är dom schyssta så kommer vi, vad heter det, 

jobba mycket mer. /…/ Dom ska prata på ett trevligt sätt i korridoren, dom säger bara, ta av dig 

mössan, ta av dig jackan. 
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E2- (Om kemilektionerna). Ingen skojar som i andra lektioner, utan nu, nu jobbar vi och vi har en 

trevlig lärare, som jag kan tycka är bästa läraren i åttan. 

I- Är det viktigt för att man ska jobba, att läraren är trevlig? 

E2- Ja, ja det är det. Jag vet inte, alltså vi känner inte att vi är tvungna, men läraren är öppen för 

oss, det är inte som dom andra lärarna, alltså dom andra lärarna ibland säger så här: Nu gör vi så, 

nu gör vi så, hela tiden. Den läraren försöker hålla oss och säger till oss lite, skrattar med oss. 

E2- Jag tror jag blivit bättre på att räkna, innan var jag, satt och gungade. Men nu känner jag det 

som hemma, så jag kan vissa frågor hur lätt som helst  

Det eleverna beskriver här är alltså lärarens förmåga att skapa ett klassrumsklimat som gör att 

eleverna känner sig trygga och motiverade, vilket gör att även förståelsen underlättas. 

Sammanfattning av resultat 

I denna del av resultatet som rör hur lärarna arbetar med förståelse så har tre huvudkategorier 

redovisats. Lärarnas olika genomgångar i helklass före uppgiftens start är det sätt som eleverna 

efterfrågar mer av eftersom de då ofta förstår bättre. Beskrivningskategori B beskriver den en-

skilda hjälpen som eleven får av läraren då eleven ber om hjälp under klassrumsarbetet. Det här 

beskriver eleverna spontant som det vanligaste sättet att få förståelse. Beskrivningskategori C 

handlar om hur olika lärares attityd gentemot eleverna skapar ett klassrumsklimat som är mer el-

ler mindre gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling och ökade förståelse. 
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I detta kapitlet diskuterar vi de olika delarna av vår studie. Den första handlar om metoden och 

styrkor och svagheter med metodvalet. Nästa diskussion analyserar resultatet och kopplar sam-

man det med tidigare forskning. Vi avslutar med våra egna tankar om studien, didaktiska implika-

tion samt förslag till vidare forskning.  

Vårt syfte med studien var att få beskrivningar av elevernas uppfattningar och erfarenheter av 

fenomenet interkulturellt arbete och därför valde vi en fenomenografisk forskningsansats. I ef-

terhand upplever vi att detta var en bra metod att använda sig av med tanke på syftet. Vi upplever 

dock att det finns vissa svagheter med metoden, det är en svår intervjuteknik man ska använda 

sig av i denna metod. Vi skulle nog ha kunnat utvecklat vår intervjuteknik ytterligare om vi hade 

haft mer tid på oss att genomföra studien. Det var också problematiskt att komma riktigt på dju-

pet med eleverna och i efterhand märkte vi att vi till viss mån var tvungna att vinkla frågorna för 

att komma lite djupare. Men samtidigt anser vi inte att en strukturerad intervju med relativt säkra 

svar hade gett oss samma vidd och variationer på elevernas svar. Variationer var viktigt för oss 

eftersom det är det man undersöker i en fenomenografisk ansats (Marton & Booth, 2000). 

När vi ser tillbaka på pilotstudien vi genomförde tyckte vi att frågorna stämde med syftet där-

emot noterade vi att det var viktigt att ge eleverna tid och inte skynda på svaren. Trots att vi hade 

detta i åtanke märkte vi under transkriberingen att vi borde väntat in eleverna och gett dem ännu 

mer tid. Vi är också självkritiska till att vissa följdfrågor uteblev, detta är något som skulle kunna 

göra så att resultatet skiljer sig från gång till gång. Men vi är samtidigt medvetna om att detta är 

första gången vi genomför intervjuer på detta sätt och som alltid ger övning färdighet. I en feno-

menografisk forskningsansats ska man hålla sig neutral och redovisa hur något beskrivs, men vi 

har under arbetets gång kommit fram till att det var svårt att gå in i intervjusituationen utan att ha 

några egna tankar om fenomenet interkulturellt arbete. Detta var något vi hade diskuterat innan 

men problematiken finns kvar då det är svårt att helt lägga ifrån sig sina förutfattade meningar. 

De förutfattade meningar vi gick in med har vi lyft i sammanfattningen av bakgrunden, nämligen  

att lärare ska vara insatta i olika elevers förutsättningar som gör att utlandsfödda elevers kultur, 

identitet och språk får en naturlig roll i undervisningssammanhang samt att alla elever vill delge 

om sin bakgrund. Vi anser dock att så länge man är medveten om problematiken gör man ett ak-

tiv val att arbeta förebyggande med den.  
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I och med att vi valde den kvalitativa metoden att intervjua skapade vi en relation till eleverna och 

detta upplever vi som positivt då den gjorde så att eleverna öppnade upp sig. Vi anser också att 

urvalet fungerade bra och eleverna vi intervjuade hade mycket och säga även om de var fåordiga i 

vissa frågor. De visade dock en stor lust till att delta i studien. Analysmetoden enligt Alexanders-

son (1994) styrkte vårt syfte ytterligare då den gjorde att vi kunde komma fram till hur eleverna 

beskrev det interkulturella samtidigt som den visade på variationer i materialet.  

Vårt syfte var att studera utlandsfödda elevers uppfattningar av interkulturellt arbete i den dagliga 

skolverksamheten, samt att få svar på våra två frågeställningar;  

- Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av interkulturellt arbete? 

- Hur beskriver eleverna att lärarna arbetat med förståelsen av text och innehåll i den 

dagliga verksamheten? 

Interkulturellt arbete är ett abstrakt fenomen, det är inget konkret man kan ta på som exempelvis 

matteboken. Eklund (2003) skriver att ett interkulturellt arbetssätt sker genom en lärandeprocess. 

En process som innebär att elever tillägnar sig kunskaper och olika redskap som gör det möjligt 

att hantera skillnader i kulturer. Engström (2008) lägger till att det är viktigt att lärare inte ser lä-

randet utifrån ett monokulturellt synsätt, ett synsätt där de svenska normerna dominerar all un-

dervisning, utan en undervisning för alla. Det är detta som har framträtt i vårt resultat, det finns 

många infallsvinklar att se på ett  interkulturellt arbetssätt och detta har vi upplevt som problema-

tiskt. Det finns inte ett tydligt svar på vad interkulturellt arbete är utan det handlar om tolkning. 

Att eleverna uppgav att de inte hade så mycket erfarenheter av interkulturellt arbete kan därför 

bero på att de hade svårt att reflektera om ämnet eftersom det är så abstrakt.  

Efter att ha studerat resultatet och kategoriserat svaren vi fått har vi kunnat skönja likheter i vad 

eleverna beskriver, men vi har också sett en del skillnader i deras uppfattningar av fenomenet in-

terkulturellt arbete, vilket är det viktiga i en fenomenografisk studie.  Vår slutsats är att eleverna 

inte hade så mycket erfarenheter av interkulturellt arbete. Vi kunde dock utläsa av resultatet att de 

uppfattningarna eleverna hade av interkulturellt arbete handlade om deras bakgrunder och sitt 

modersmål. Även då eleverna beskriver hur lärarna arbetar med förståelse ligger stort fokus på 

just språket och elevernas språkliga förförståelse. 

Nedan följer en fördjupad analys av vårt resultat med kopplingar till tidigare forskning. 
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Analys 

På vår frågeställning om hur elevernas egna erfarenheter, kultur, bakgrund och språk får vara del i 

den planerade undervisningen svarar samtliga elever att de inte har någon erfarenhet av detta. 

Vilket enligt vår forskningsfråga måste ses som att de inte har någon erfarenhet av dessa aspekter 

av interkulturellt arbete. Eftersom det är lärarna som skapar undervisningssammanhangen så ser 

vi det som att det är lärarna som inte har anammat det synsätt av interkulturellt arbete som be-

skrivs i Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) värdegrundsarbetet och det beslut som riksda-

gen fattade redan 1985 om interkulturellt synsätt i undervisningen (Proposition, 1985). Varför 

lärarna inte arbetar på det här sättet kan bero på att de inte vet hur de ska gå tillväga eller så ligger 

demokratitanken som Fast (2007) diskuterar i bakhuvudet hos lärarna. När vi bad en lärare om 

hjälp att välja ut elever att intervjua och berättade om våra kriterier, dvs. att de skulle vara ut-

landsfödda och kommit till Sverige efter en viss ålder, så uttryckte läraren med stolthet: ”-Jag ser 

ju inte på eleverna på det sättet”. Precis som Fast skriver så visar det hur lärarnas rättvisetänk vill 

behandla alla elever lika.  

Vi kunde också se i resultatet att modersmålet framträdde tydligt i elevernas upplevelser av inter-

kulturellt arbete. I denna aspekt verkar det som att det skiljer sig mycket från lärare till lärare och 

vilken inställning de har till att eleverna tar med sig modersmålet in i klassrummet. Johansson 

(2000) menar i sin studie att elevernas motivation och intresse ökar när läraren försöker referera 

till någons modersmål, uppmuntrar dem att använda sitt modersmål eller själv försöker lära sig 

och prata på elevernas modersmål. Johanssons studie stämmer överens med vårt resultat, då flera 

av eleverna skulle gärna vilja använda sig mer av sitt modersmål i undervisningen. De menar att 

det hjälper dem och att det underlättar förståelsen av uppgiften. Vi kunde utläsa ur vårt resultat 

att de elever som inte vill använda sitt modersmål i klassrummet har lärt sig att man inte får ta 

med sig modersmålet in i klassrummet för att man endast ska tala svenska så att alla förstår. Detta 

är en problematik som olika lärare väljer att hantera på olika sätt, vissa förbjuder och andra inbju-

der olika språk. Under intervjuerna såg vi hur några av eleverna såg förvånade ut när vi ställde 

frågan om de skulle vilja använda sitt modersmål i skolarbetet till att exempelvis skriva en uppsats 

eller något liknande. De förstod inte hur det skulle gå till eftersom klasskamraterna eller läraren 

inte förstår deras språk. Därefter ansåg de att det är bäst att använda sig av svenskan i skolan. Det 

kan man tolka som att eftersom vissa elever inte hade erfarenhet av att använda sitt modersmål 

till skolarbete så ser de inte heller hur detta skulle fungera. Detta kan vara en orsak till att de an-

såg att endast svenskan skulle användas i skolan. En elev berättade att hon kan skoja på sitt mo-
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dersmål med en kompis men när det är något allvarligt så pratar de svenska. Resultatet visar här 

på att dessa elever har fått lära sig att svenskan är det viktiga som används i det mer seriösa skol-

arbetet medan modersmålet ska användas på fritiden. Som vi tolkar det så strider detta synsätt 

mot den värdegrund som upptas i Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) och som betonar 

människans lika rättigheter, integritet och okränkbarhet. Vi anser med grund i resultatet att om 

läraren, liksom när det gäller elevernas vilja att delge sin bakgrund, kan skapa rätt förutsättningar 

och rätt sammanhang, så kan eleverna se nyttan i att använda modersmålet i skolarbetet också. 

Med detta menar vi inte att eleverna enbart ska använda sitt modersmål. Om vi tar utgångspunkt i 

Thomas och Colliers (2002) studie om hur ett undervisningssätt som använder både första- och 

andraspråket leder till en större kunskapsutveckling, så handlar det om att hitta en balans där mo-

dersmålet tillåts användas i det sammanhang som tjänar elevens kunskapsutveckling. 

Lahdenperä ( 2004) skriver att lärare med ett interkulturellt arbetssätt ska vara nyfikna på elever-

nas bakgrund och ta del av andras människors beteenden, språk och kulturer. Men i våra inter-

vjuer svarade fyra av sex elever att de inte ville eller ansåg det viktigt att få dela sin bakgrund med 

de andra. Vi upplever och tolkar att vi under vår utbildning, i olika kurser och av olika lärare fått 

höra hur viktigt det är att alla elever får delge sin bakgrund och sina erfarenheter och hur gärna 

de vill det, vilket även är något som Lahdenperä förmedlar. Detta överensstämmer inte med vårt 

resultat då eleverna uttrycker att detta inte är viktigt för dem. Analysen visar inte på att det beror 

på att eleverna skäms över sitt hemland eller kultur utan de vill utvecklas i det nya och skaffa sig 

så mycket ny kunskap som möjligt. Det är viktigt att poängtera i detta sammanhang att vår studie 

handlar om tonåringar och att yngre eller äldre barn kanske hade upplevt detta på ett annat sätt. 

Kontentan av vårt resultat i denna aspekt är att man som lärare bör ta det försiktigt och inte ta 

för givet att någon elev vill delge klassen om sin bakgrund. Analysen av resultatet menar istället 

att det handlar om att skapa situationer där det sker naturligt och upplevs positivt av eleverna att 

delge. Ett exempel vi har sett ute i verksamheten är att läraren säger ”Nu ska du berätta hur ni 

gjorde detta i ditt land…” istället för att fråga ”Är det någon som har några idéer om hur vi kan 

göra detta…” och på så sätt inbjuda eleverna att delge sina idéer och erfarenheter. Arbetar man 

på detta sätt är det upp till eleverna att dela med sig av det de vill, men de är samtidigt medvetna 

om att läraren bryr sig om deras erfarenheter och bakgrund. Denna synen på interkulturellt ar-

betssätt beskriver  Rodell Olgac (1995), hon menar att det handlar om ett respektfullt bemötande 

samtidigt som det knyter an till elevernas bakgrund och förkunskaper. 
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Som Morgan (2010) skriver så är olika elever vana vid olika undervisningstraditioner och läraren 

behöver ha kännedom om detta för att möta eleven på rätt nivå och hänga upp ny kunskap på 

den gamla som redan finns. I denna aspekt visar vår analys av resultatet att det kan finnas en kon-

flikt om eleven inte vill berätta om sin bakgrund för läraren. Läraren har då ingen möjlighet att ta 

hänsyn till de förhållanden som eleven har erfarenhet av och kunna utgå från dessa erfarenheter i 

sin undervisning och hjälp till eleven. Denna konflikt har ingen lätt lösning, vi anser inte heller att 

det bara finns en lösning utan att det är olika för varje elev. Ett par av de elever vi intervjuat som 

inte vill delge sin bakgrund till de andra säger ändå att de har berättat för läraren, så här verkar 

ändå samarbetet finnas på ett sätt som fungerar för eleven. Men som vi visade på innan stämmer 

inte detta alltid då Fast (2007) menar att lärare ser en heder i att veta lite om elevernas bakgrund 

och erfarenheter, för att skapa ett jämlikt klassrum.  

Precis som vi har lyft i vårt syfte och forskningsfrågor handlar interkulturellt arbete om att även 

skapa förståelse hos utlandsfödda elever på ett medvetet sätt. Flera av eleverna i vår studie be-

skriver att läraren kan ha genomgångar och förklara svåra ord eller begrepp i förväg, vilket ele-

verna upplever har stor betydelse för deras förståelse. Om detta skriver Lindö (2002) och Taube 

(2007) och pekar på nyttan av att gemensamt prata om en text och utveckla ordförrådet för att 

arbeta med barns läs- och skrivinlärning. Denna läs- och skrivinlärningsträning kan alltså vara till 

gagn för utlandsfödda elever även i högre åldrar.  Ett par elever gör jämförelsen med tidigare 

skolår då det var mer lärarledd undervisning och mindre enskilt arbete och anser att de förstod 

bättre under den tiden. Att eleverna upplevde det som lättare under de tidigare skolåren kan man 

koppla ihop med Gibbons (2002) som skriver att det är när eleverna kommer upp i de högre åld-

rarna som de bristande språkkunskaperna kan bli ett problem eftersom mer självstudier kräver en 

djupare förståelse av språket. Detta är något som framkommer i vårt resultat där elever beskriver 

att det under tidigare skolår förekom mer bilder, spel och lekar än nu och upplever att detta skulle 

underlätta deras förståelse även idag. Vi tycker att detta visar tydligt på problemet att lärare i de 

högre åldrarna lätt glömmer bort den lekfulla delen av lärandet och litar på att eleverna ska jobba 

mer enskilt. Vi har förstått hur viktigt det är att fortsätta arbeta med olika uttryckssätt och använ-

da sig av flera sinnen i inlärningen även i de högre åldrarna. Ett par elever beskriver hur läraren 

under genomgången berättat vad som är viktigt i en text och även gjort skriftliga sammanfatt-

ningar och delat ut till eleverna. Detta torde vara ett bra exempel på interkulturellt synsätt då lära-

ren ger just dessa elever hjälp med den förförståelse de saknar för att uppmärksamma viktiga led-

trådar i texten. Hyltenstam (2010) skriver att en andraspråkselev kan sakna ordförråd och gram-

matik som gör att eleven missar metaforiska och överförda betydelser i texten och för att få ut 
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någonting av en text kan eleven behöva hjälp med detta. Någon elev efterlyser mer genomgångar 

för att läraren ska förklara mer ingående och fördjupat. Det kan man också tolka, som Hylten-

stam skriver, som att eleven känner att den inte lyckas erhålla den fördjupade kunskapen på egen 

hand genom att läsa själv, utan behöver lärarens hjälp och förklaringar för att förstå.  

Lärarens attityd gentemot eleverna blev en kategori i vårt resultat. Det var en aspekt som var vik-

tig för eleverna men som inte kommit upp tydligt i den litteratur och tidigare forskning som vi 

läst. Av resultatet kan vi utläsa att goda attityder hos lärarna skapar förståelse hos eleverna. I ana-

lysen kom det fram att flertalet av eleverna upplevde att vissa lärare såg dem för vad de var. Des-

sa lärare tog sig tid för eleverna och hade ett interkulturellt arbetssätt i grunden, då de skapade 

förståelse hos eleven genom att hänga upp den nya kunskapen på erfarenheter och gammal kun-

skap. Eleverna beskriver olika lärare och menar att vissa verkligen anstränger sig för att hjälpa 

medan andra inte bryr sig lika mycket. Man kan koppla det till Johanssons (2000) studie som be-

skriver hur eleverna blev mer interaktiva och motiverade när läraren själv försökte använda sig av 

elevernas modersmål eller uppmuntrade dem att använda det. Det visar på hur samspelet mellan 

lärare och elev har betydelse för elevens vilja och möjlighet att lära. Även om elever i vår studie 

har beskrivit att en bra lärare ska vara schysst, skoja och skratta så ligger den största definitionen 

av en bra lärare i vilken hjälp man får och om läraren verkligen anstränger sig för att hjälpa. En 

elev beskriver en bra lärare med att hon i alla fall försöker hjälpa även om hon inte alltid lyckas. Det 

visar att det är attityden hos läraren som är det viktiga, egentligen inte om eleven faktiskt får 

hjälp. Nedanstående citat beskriver tydligt hur nära sammankopplade lärarens attityd och elevens 

förståelse är. 

E2- Jag vet inte riktigt nu men, jag tror att jag blivit bättre på att räkna, innan var jag, satt och 

gungade. Men nu känner jag det som hemma, så jag kan vissa frågor hur lätt som helst  

Eleven uttrycker här att det är genom ett bra och tryggt klassrumsklimat som en effektiv inlär-

ningsmiljö blir möjlig och vi ser det som att det är läraren genom sin person som gör att detta 

klassrumsklimat kan existera. 

Slutsats 

Det som framkommit i analysen av resultatet är att eleverna inte beskriver speciellt mycket erfa-

renheter av det vi i denna studie tolkar som interkulturellt arbete. Det är dock intressant att se hur 

eleverna beskriver att det inte är viktigt för dem att deras tidigare erfarenheter uppmärksammas i 

klassrummet. Dessa elever är i tidiga tonåren och det är viktigt att passa in och inte vara annor-
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lunda. Det kan vara en anledning till att eleverna svarar på detta sätt. Mellan raderna kan man ur 

vissa intervjuer ändå utläsa att åtminstone några elever skulle vilja delge mer om sig själva och 

sina erfarenheter men bara om alla andra gör det också. Det har alltså blivit tydligt vilken roll lära-

ren har att skapa situationer där elevernas erfarenheter och modersmål får en naturlig roll för 

kunskapsinhämtande. Eleverna beskriver att den största svårigheten i skolan är just det svenska 

språket och upplever att den bästa hjälpen som leder till djupare förståelse är fler lärarledda lek-

tioner med konkret material som spel och bilder, och mindre enskilt arbete. Det är en anledning 

till att ifrågasätta synsättet med projektarbete och eget forskararbete som inlärningsmetod för ele-

ver som ännu inte har ett så pass utvecklat språk för att ta till sig den djupare informationen. 

När vi nu skrivit klart detta arbete blev vi förvånade över  resultatet som visar på att många elever 

inte upplever det viktigt få delge sin bakgrund. Vi fick  oss en tankeställare över att vi har haft så 

förutfattade meningar om att alla elever med ett annat hemland vill anförtro sin bakgrund. Men 

detta är något som vi tar med oss ut i vår kommande yrkesroll, det behöver skapas sammanhang 

där eleverna upplever det naturligt att berätta om sina erfarenheter. Vi kommer även ta med oss 

vikten av att flerspråkiga elever får möjlighet att använda sig av sitt modersmål i klassrummet vil-

ket gagnar deras kunskapsutveckling. Vi upplever också att vi har fått mer kött på benen, av både 

forskning och elevers egna uppfattningar, för att argumentera för att flerspråkiga elever ska få 

använda sitt modersmål i undervisningen. Vi har också fått upp ögonen för hur viktigt det är att 

aldrig glömma det lekfulla lärandet samtidigt som man som lärare måste vara tydlig och konkret. 

Attityden hos lärare är något som vi diskuterat tillsammans innan vi fick fram vårt resultat, men 

efter detta arbete ser vi ännu en gång hur viktigt det är att lärare tar sig tid för sina elever och ser 

dem för vilka de är. Detta är något som vi båda kommer arbeta ännu mer aktivt med när vi nästa 

år är färdiga lärare och kommer ut i verksamheten. 

Under arbetet har tankar väckts om hur man skulle kunna forska vidare utifrån vårt resultat. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur elever som fått möjligheter att använda sitt modersmål i 

denna dagliga verksamheten uppfattar detta. En annan aspekt är att jämföra två skolor, en som 

arbetar medvetet med ett interkulturellt arbetssätt och en skola som har en ”vanlig” undervisning. 

Eftersom vi tycker oss se att lärare fortfarande strävar efter att behandla alla elever lika och un-

dervisa på samma sätt oavsett vilken bakgrund och behov eleven har så kan det vara intressant att 

göra en fenomenografisk studie på hur lärare beskriver rättvisebegreppet i sin undervisning. Hur 

anser de att man behandlar alla elever rättvist och varför.  
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Svagheten vi upplever i vår studie är att vi gick in i studien med en förutfattad mening om vad 

interkulturellt arbete var och hade svårt att gå utanför dessa tankar i studiens tidiga skede. Vi 

skulle också ha läst in oss bättre på villkoren för att genomföra en fenomenografisk studie och 

därmed kunnat hålla en röd tråd utifrån detta verktyg redan från början. Styrkorna med studien är 

att det är just elevernas uppfattningar vi har studerat och dessa svar har kunnat förmedla insikter 

och förståelse för dessa elevers upplevelser av skolarbetet som alla lärare kanske ännu inte är 

medvetna om.  

Vi anser också att vi utifrån vårt resultat och analys har kunnat svara på vårt syfte och våra forsk-

ningsfrågor. 
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Intervjufrågor 

1. Du kan väl berätta för mig om vad du tycker om att gå i skolan? 

 

2. Kan du berätta om vad ni gör i SO-ämnet just nu?  

Hur gör ni när ni går igenom en text?  

 

3. Kan du beskriva hur en lärare ska göra för att du ska förstå på bästa sätt?  

 

4. Hur upplever du att dina erfarenheter från ett annat land får vara med i undervisningen?  

Modersmålet? 
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           Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till lärare på Högskolan i Jönköping. Vi kommer att inter-

vjua elever i år 8 under vecka 17 för en skoluppgift. Intervjuerna kommer handla om vad 

eleverna tycker om att gå i skolan och alla elever kommer att vara anonyma. 

 

Eftersom eleverna i år 8 är under 18 år behöver vi målsmans underskrift för att få genom-

föra intervjuerna. 

 

Tack på förhand/ Zarah Sköld och Anna Höglund 

 

 

Målsman: …………………………………………… 

 

Elev: ………………………………………………… 
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Godkännande av rektor på (skolans namn och orten) att Zarah Sköld och Anna Höglund får in-

tervjua elever med förälders godkännande under vecka 17, 2010. Intervjuerna kommer att vara 

grund för en C-uppsats och handla om elevernas upplevelser av den dagliga skolverksamheten. 

Alla elever kommer att avidentifieras. 

 

……………………………………………….. 
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