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BAKGRUND: 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket även avspeglar sig i skolan. För verksamma 
pedagoger innebär detta att ta tillvara på den kulturella mångfalden samt att anpassa 
verksamheten utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Vi redogör i vår 
litteraturbakgrund för aktuell forskning och litteratur som berör vårt valda 
undersökningsområde. Vi har också valt ur mål ur styrdokument samt kursplaner som vi anser 
är relevanta för vårt syfte.  

SYFTE: 
Vårt syfte är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet och hur ett sådant 
förhållningssätt tillämpas i skolan. Studiens syfte är inte att få en generell uppfattning utan vi 
har valt att intervjua fem pedagoger som vi tror har kunskaper inom området.   

METOD: 
Studien bygger på osystematiska observationer samt delvis strukturerade intervjuer med fem 
pedagoger verksamma i år 1-9. 

RESULTAT: 
Samtliga pedagoger har svårigheter med att tolka och förstå vad ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär. Det flesta av respondenterna har inte reflekterat översitt eget 
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förhållningssätt till mångkulturalitet eller hur de tillämpar det i praktiken. Under våra 
intervjuer då respondenterna tvingades reflektera över sitt förhållningssätt samt tillämpning 
kunde vi dock se att de hade ett förhållningssätt till mångkulturalitet samt att flertalet 
tillämpade detta.  
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Inledning 
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där människor med olika kulturer möts. Detta 
avspeglar sig även i skolan som i allra högsta grad blivit en mångkulturell mötesplats. För 
verksamma pedagoger innebär detta att de ska ta tillvara på den kulturella mångfalden samt 
anpassa verksamheten efter de olika individernas behov och förutsättningar. Varje människa 
bär på sin egen kulturella referensram och därmed ser dessa ramar olika ut för alla människor. 
Det behöver inte betyda att man har olika etniciteter i klassen utan klasserna kan vara relativt 
homogena. Alla människor oavsett kön, klass, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning samt 
funktionshinder bär på sitt egna kulturella kapital (Lunneblad 2006). Det mångkulturella 
området är komplext och behöver behandlas ur olika synvinklar. Personal i skolan behöver 
därför ges möjligheter att reflektera över sin etnicitet, sin nationella identitet samt hur detta 
relateras till yrkesroll och skolans vardag. Detta innebär i sin tur ett omvälvande arbete såväl 
på samhällsnivå som på invidnivå (Myndigheten för skolutveckling 2006). 

I skolans uppdrag står det enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 2009), att ”Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” 
(s. 6). Vidare står det att ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 
eller för annan kränkande behandling” (s. 3). I den gemensamma kursplanetexten för de 
samhällsorienterande ämnena står att ämnenas roll och syfte i utbildningen ”är att stimulera 
till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället, att 
stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den 
egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell 
mångfald” (Skolverket 2008 s. 67). Eftersom skolan är en social och kulturell mötesplats är 
det viktigt att arbeta för att stärka de värden som ligger till grund för en kulturell mångfald. Vi 
har därmed ett uppdrag i vår kommande yrkesroll att arbeta för att stärka elevernas förståelse 
för dessa värden. Vi är därför intresserade av att ta reda på pedagogernas förhållningssätt till 
mångkulturalitet samt hur det tillämpas och vi är därmed angelägna om att forska vidare i 
ämnet. 

Syfte 
Vårt syfte är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet och hur ett sådant 
förhållningssätt tillämpas i skolan. Studiens syfte är inte att få en generell uppfattning utan vi 
har valt att intervjua fem pedagoger som vi tror har kunskaper inom området.   

Begreppsförklaringar 
Under detta avsnitt kommer vi att göra en kort beskrivning av relevanta begrepp som vi berör 
i vår studie. 



  8

Kultur 

Kultur innebär i vidare mening resultatet av all mänsklig verksamhet. Man kan studera kultur 
och kulturbundenhet utifrån sju angreppspunkter (Lahdenperä 2004). Den första punken är 
artefakter, det vill säga olika kulturella produkter och avbildningar såsom maträtter, konst, 
musik och dans. Den andra punkten är traditioner och ritualer, såsom olika typer av praktiker 
och firanden. Den tredje är gemensamma trosföreställningar och värdegrunder, såsom olika 
religiösa åskådningar samt normer och värderingar. Den fjärde punkten är språk och sätt att 
tänka, såsom begrepp, metaforer och minnesfunktioner. Den femte är känslor, det vill säga 
olika sinnesstämningar och känsloyttringar. Den sjätte punkten är relationer och sätt att 
kommunicera och relatera till sin omgivning, som relationer i släkten, familjen eller mellan 
könen. Den sista punkten handlar om personlig självuppfattning, det vill säga att konstruera 
sitt eget jag. Vi har i vår undersökning valt att fokusera på normer och värderingar, sätt att 
kommunicera och relatera till sin omgivning samt den personliga självuppfattningen. 

Kulturmöten  

Likt alla mellanmänskliga möten omfattar kulturmöten en slags ömsesidig påverkan, det vill 
säga social interaktion. Ett annat sätt att definiera kulturmötet är ett möte med det som är 
främmande eller möte med en främling (Simmel 1981). Kulturmöten kan enligt Stier (2004) 
förstås på tre olika analysnivåer; individ-, grupp- och samhällsnivå. På samhällsnivån 
uttrycker sig kulturen som ett socialt system såsom normer, värden, traditioner, språk med 
mera. För samhället fungerar kulturen som ett sammanhållande klister och en källa till 
gemenskap. Det kan också verka som en avgränsning gentemot andra kulturer och samhällen. 
På gruppnivå visar sig kulturen som olika gruppbildningar uppbyggda runt den gemensamma 
kulturen, det vill säga en subkultur. Subkulturer kan till exempel vara kulturen inom ett 
arbetslag eller en kompisgrupp. På individnivån är kulturen märkbar som inlärda abstrakta 
mönster, emotionella reaktionsmönster och beteendemönster. Kulturen kan även visa sig 
genom stereotyper, attityder, fördomar, etnocentrism, främlingsrädsla och hos vissa individer 
som främlingsfientlighet. Kulturen präglar även individens självuppfattning samt identitet och 
i enlighet med Stier menar vi att kulturen blir närvarande även på de mest personliga och 
mentala områden i en människas liv. 

Interkulturell 

Interkulturell är en beskrivning av ett samspel mellan individer som har olika bakgrund. 
Denna kan vara socialt, etniskt, kulturellt och religiöst betingad. Termen interkulturellt 
beskriver en process, ett samspel och ömsesidighet som samtidigt ger kvalitativa och 
värdemässiga aspekter på kulturmöten (Lahdenperä 2004). 

Interkulturalitet betyder i ett utbildningssammanhang en process, en interaktion och en 
ömsesidig förståelse. Begreppet kan även definieras som att olika kulturer samverkar och 
berikar varandra (Lorentz 2009). 
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Mångkulturell 

Begreppet mångkulturell definieras som ett tillstånd, en situation eller en position. En skola 
kan betraktas som mångkulturell vilket innebär att skolan inrymmer individer som 
representerar skilda kulturer, etniciteter eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Mångkulturellt förhållningssätt 
Ordet mångkulturell har vi beskrivit ovan. Ordet förhållningssätt definieras enligt 
Nationalencyklopedin (NE) som ett uttryck för en viss inställning. Vi har lagt samman orden 
mångkulturellt och förhållningssätt och därmed gjort en definition: ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär att pedagogerna strävar efter och möjliggör situationer i 
undervisningen som gör att elevernas skilda erfarenheter och uppfattningar tillvaratas och 
utbyts. Om pedagogerna ser till att undervisningssituationerna blir tillräckligt gynnsamma kan 
de olika kulturerna börja interagera och berika varandra. 

Bakgrund 

Policytexter 
Nedan kommer vi att redogöra för olika policytexter som vi anser är relevanta för vårt valda 
forskningsområde. Alla som arbetar inom skolan är skyldiga att arbeta enligt dessa dokument. 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet beskrivs 
vikten utav att kunna se den egna verkligheten i ett globalt perspektiv. Vidare står det att ett 
internationellt perspektiv ska leda till ökad solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta 
kontakter över kultur och nationsgränser. Detta innefattar även att öka förståelsen för den 
kulturella mångfalden inom landet (Skolverket 2009). 
 

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. (Skolverket 2009, ss. 3) 

 

Förebygga diskriminering - främja likabehandling i skolan 
Förebygga diskriminering och kränkande behandling - främja likabehandling är en 
handledning för likabehandlingsarbetet i skolan som tagits fram av 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BO). Skolan som 
verksamhet ska ha en skriftlig plan för likabehandlingsarbetet enligt diskrimineringslagen och 
14 a kap. i skollagen. Likabehandlinsplanen handlar om att förverkliga FN:s barnkonvention i 
skolan och det är ett rättsskydd för elever som är likvärdigt med det som finns för skolans 
personal. ”Syftet med planarbetet ska vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 
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samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” 
(Skolverket 2009 s. 2). ”Likabehandlingsarbete avser att skapa en skola fri från 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en 
förutsättning för att lära och utvecklas” (Skolverket 2009 s. 2). Det finns forskning som visar 
att ett metodiskt arbete mot kränkningar har god inverkan. Arbetet ska alltså vara långsiktigt 
och både lärare och elever ska vara engagerade.  

Kursplan för Samhällsorienterande ämnen  

Det grundläggande i samhällsorienterade ämnen är att analysera och beskriva olika 
samhällssystem, kulturarv, religioner och traditioner som bildar och bildat människors livs- 
och referensramar. I ämnet ingår att förklara variationer i olika grupper och individers olika 
levnadssätt och filosofier. Den kulturella mångfalden är av stor vikt då den ska påvisa att 
olika traditioner, trossystem och livsuppfattningar lever sida vid sida i vårt samhälle och 
påverkar varandra. Detta ska leda till en ökad förståelse för andra människor, deras åsikter 
och deras val. Syftet med de samhällsorienterade ämnarna är att stimulera till reflektion över 
människors handlande och tänkande samt över händelser i samhället. Vidare bör utbildningen 
stärka förmågan att bilda sig en uppfattning om sin egen och andras livssituation. Detta för att 
öka tryggheten i den egna identiteten samt ge inblick i samhällets kulturella mångfald. 
(Skolverket 2008, s. 67) 

Följande av kursplanens strävansmål i de samhällsorienterande ämnena är tillämpbara för 
pedagogen i arbetet med ett mångkulturellt förhållningssätt då de strävar efter att eleven: 

undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt 
reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden, (Skolverket 2008, s. 68). 
 
utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda sin 
förståelse vid egna ställningstaganden, (Skolverket 2008, s. 68). 
 
utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till variation i 
tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer, (Skolverket 2008, s.68) 
 
utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd 
från sådana som innebär förtryck och kränkningar, (Skolverket 2008, s.68) 
 
gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av 
exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet, (Skolverket 2008, s.68) 
 
utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar, 
(Skolverket 2008, s.68). 

Sverige och mångfalden 
I statens offentliga utredning Olika ursprung - gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) 
introducerades begreppet interkulturell undervisning. Detta för att behovet av ett nytt sätt att 
förhålla oss till varandra i skolan uppstått. Genom termen ville man integrera invandrare och 
svenskar i ett mångkulturellt samhälle. Skolöverstyrelsens handlingsprogram för skolans 
internationalisering (SÖ 1987) menar att den interkulturella undervisningen gäller alla elever. 
Det ska alltså inte ses som ett enskilt ämne utan ett förhållningssätt som bör tillämpas i alla 
skolans ämnen. Förhållningssättet ska leda till ökad och ömsesidig respekt för klasskamrater 
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och samhället i övrigt. I och med detta bör lärare och övrig skolpersonal reflektera och vara 
medvetna över hur de själva förhåller sig till sina elever i olika situationer. Även lärarens egna 
kulturella kapital påverkar förhållningssättet till eleverna som i sig påverkar 
lärandeprocesserna. Elevernas olika kulturella bakgrunder påverkar också hur de agerar i 
olika situationer eftersom de bär på en egen kulturella referensram. Även i en klass där 
eleverna har samma etniska ursprung existerar alltså en kulturell mångfald (Lunneblad 2006). 

Stier (2004) menar att det globaliserade samhället ställer högre krav på människors förmåga 
att fungera i internationella och interkulturella sammanhang. I främmande eller obekanta 
kulturer är det vanligt att vår interkulturella kompetens är otillräcklig eller inte motsvarar 
motpartens förväntningar. Detta kan leda till misstolkningar och oförståelse för främmande 
kulturers normer och värderingar. Resultatet av detta brukar kallas kulturkrockar som visar sig 
genom brott mot sociala normer, okunskap om andra människors tankar, olikheter i 
tidsuppfattning, olikheter i umgängesmönster samt stereotypa uppfattningar. 

Från monokulturellt till mångkulturellt 
Sverige har under de senaste 30 åren genomgått en förändring från att vara ett monokulturellt 
samhälle till att vara ett samhälle där många olika kulturer samverkar. Lorentz (2009) menar 
att skolan i allra högsta grad är en mångkulturell arbetsplats och därmed har olika möjligheter 
och problematik. Lahdenperä (2008) anser att den svenska skolan, trots det allt mer 
globaliserade samhället, fortfarande är en monokulturell institution. Detta leder till att skolan 
särbehandlar elever med annan etnicitet, i tron att de behöver särskilda åtgärder och resurser. 
Lorentz menar att lärarens förmåga att hantera kulturmöten på ett tillfredsställande sätt är det 
som har störst betydelse för varje enskild elev. Vidare menar författaren att det är skolans 
uppdrag enligt läroplanerna att arbeta enligt ett interkulturellt perspektiv, vilket innebär att 
dagens lärare behöver vidgade kunskaper om vad detta arbete innebär i praktiken.  

Dagens samhälle är globalt och mångkulturellt vilket ställer andra krav på hur lärare och 
elever förhåller sig till varandras olikheter och skillnader. För att kunna hantera och förhålla 
sig till kulturella och sociala skillnader behöver lärare utveckla olika strategier. Lorentz 
(2009) menar att verksamma lärare behöver interkulturell kompetens, det vill säga kunskap 
om attityder, värderingar och förmågor. Detta för att dels förstå sig själva och sin roll i en 
mångkulturell skola, men även för att kunna föra kunskaperna vidare till elever med olika 
kulturella bakgrunder. 

Skolans demokratiska uppdrag 
Enligt Lorentz (2009) ska alla skolor arbeta för att utveckla demokratisk kompetens hos barn 
och ungdomar. En demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera runt, emotionellt 
bearbeta, förhålla sig till samt handla utifrån de grundläggande demokratiska värdena, det vill 
säga värdegrunden (Skolverket 2009). Att fostra eleverna i bland annat frihet, ansvar, 
tolerans, respekt och självständighet i enlighet med värdegrunden är ett av skolans viktigaste 
mål anser Lorentz. Genom gemensamma samtal och möten mellan skolpersonal och elever 
skapas delaktighet och inblick i vad värdegrunden innebär och därefter kommer man överens 
om hur alla på skolan ska förhålla sig till denna värdegrund. På en mångkulturell skola är det 
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också av yttersta vikt att personalen inte särbehandlar enskilda elever till på grund av till 
exempel hudfärg eller trosuppfattning. Frågor som rör etnicitet, religion eller kultur kan av 
många lärare upplevas som svåra. Det är då viktigt att läraren kan förklara att människor kan 
ha olika uppfattning om vad som är rätt eller fel (Lorentz 2009). 

Den kulturella vändningen i skolans styrdokument 
Persson (2005) menar att kulturbegreppet används i både positiv och negativ bemärkelse i 
skolans styrdokument. Författaren menar att kulturbegreppet i styrdokumenten å ena sidan ses 
som något berikande och å andra sidan som något negativt som måste motverkas. De negativa 
sidorna är indirekt närvarande vad gäller det som ska motverkas nämligen rasism, kränkande 
särbehandling samt bristande tolerans. Vidare menar Persson att kultur visar sig som ett 
magiskt lösenord som kan skapa försoning och harmoni där splittring och konflikter råder. I 
enlighet med författaren menar vi att styrdokumentens otydlighet vad gäller kulturbegreppets 
tillämpning leder till problem för pedagogerna. Detta beror på att kulturbegreppet har en 
tendens att upprätta gränser mellan det goda och det mindre goda samt mellan de som tillhör 
och de som inte tillhör. Författaren anser att detta gör att talet om kultur i styrdokumenten 
leder till motsägelser och motsättningar. Ordet kultur används flitigt i kursplanerna men det 
saknas en noggrann beskrivning över begreppet vilket leder till att det blir svårtolkat. Persson 
belyser även begreppet mångkultur där kursplanerna konsekvent ger ordet ett positivt värde. 
Detta innebär att flera kulturer ses som berikande. Författaren konstaterar att det nationella är 
det grundläggande och att styrdokumenten därför etablerar och upphäver skillnaden mellan 
”vi och dem”. Persson menar att om mångfald alltid ses som berikande borde inte behovet 
utav att undervisa om dess positiva aspekter förekomma. 

Interkulturell kompetens 
Interkulturell kompetens innebär enligt Lorentz (2009) att ha förmåga att effektivt kunna 
kommunicera i interkulturella situationer samt ha förmåga att förhålla sig till en mångfald av 
kulturella sammanhang. En interkulturell situation kan till exempel vara ett möte mellan 
individer vars kulturella eller sociala bakgrund ser olika ut. I stort sett har alla människor sina 
egna kulturella mönster och mallar samt sitt eget sätt att kommunicera på. När dessa individer 
träffas och kommunicerar uppstår ett interkulturellt möte. I dessa möten gäller det för läraren 
att bemöta eleverna på ett sätt som förmedlar att läraren förstår och har insikt i det de gör eller 
säger.  Detta skapar ett ”vi-språk” som ger känslor av gemenskap och medkänsla till gruppen. 
Lorentz menar vidare att vi måste komma förbi tänkandet av ”vi” och ”dom” och ta av oss 
våra kulturellt färgade glasögon i en mångkulturell lärandemiljö. Det som är annorlunda eller 
främmande leder till nyfikenhet vilket gör att kulturell mångfald skapar ett behov av att lära 
sig mer om det man inte vet så mycket om. För att få interkulturell kompetens behöver både 
lärare och elever lära sig kommunicera med människor som har annan kulturell, religiös eller 
etniskt bakgrund än de själva. För att fylla de kunskapsluckor som finns kan det vara 
värdefullt att söka sig mer information och inblick i de kulturella skillnaderna. 

Enligt Nordgren (2006) kan interkulturell kompetens beskrivas med tre ord; attityder, 
kunskaper och färdigheter. En interkulturell attityd innebär att vara nyfiken och öppen då man 
möter individer med andra sätt att tänka samt att ifrågasätta sina egna normer och värderingar. 
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Interkulturella kunskaper handlar om sociala processer, det vill säga att förstå hur olika 
grupper fungerar och utvecklas samt att kunna tolka tecken på sådana processer. Detta kräver 
kunskaper om hur olika grupper ser ut både inom och utanför sitt eget land. De interkulturella 
färdigheter som krävs är förmågan att kunna jämföra olika händelser eller tankar och tolka 
dessa från olika perspektiv. Man bör även kunna redogöra för tolkningen utifrån sin egen 
förståelse. 

Interkulturell undervisning gäller och berör alla elever och det är inte ett ämne utan ett 
förhållningssätt som ska tillämpas i skolans alla ämnen. Genom detta förhållningssätt ska 
skolan skapa förutsättningar för ömsesidig förståelse och respekt som sedan också kommer att 
avspegla sig i samhället. Lahdenperä (2004) menar att interkulturell pedagogik innefattar 
såväl interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 
mångkulturell skolundervisning samt interkulturell pedagogisk forskning. Ämnet pedagogik 
inrymmer allt som har med lärande, utveckling, vägledning, handledning, ledning, 
undervisning samt fostran att göra. Författaren menar att dessa företeelser är avgörande för ett 
interkulturellt synsätt. Som medborgare i ett mångkulturellt samhälle måste man kunna 
acceptera varandras olikheter och leva i en mångfald utifrån demokratiska värden. Genom att 
förstå hur stereotyper, fördomar, rasism, diskriminering, och sociala variationer påverkar vår 
kommunikation och våra relationer ökar också acceptansen och respekten för andra 
människor och olika minoritetsgrupper. 

Den interkulturella kommunikationen som uppstår i skolan fungerar inte alltid 
tillfredsställande eftersom individerna ofta har för lite kunskap om varandras skilda kulturer. 
Som pedagog behöver man därför utveckla en interkulturell kompetens som ger en optimal 
interkulturell kommunikation för att kunna möta elever med olika kulturella bakgrunder. 
Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver i sex olika stadier hur man kan få en god interkulturell 
kompetens där målet är att nå ett stadium där man ständigt utvecklas. 

I utvecklingsmodellen (Lorentz & Bergstedt) är de tre förstastadierna etnocentriska och de tre 
resterande är etnorelativa. De första stadierna kallas etnocentriska eftersom de tillhör områden 
där man ofta betraktar, förklarar och definierar kulturell identitet och kulturell skillnad. Detta 
utifrån den egna kulturen som är mest central i hur verkligheten uppfattas. De följande 
stadierna kallas etnorelativa eftersom den egna kulturen nu upplevs som en kultur i en värld 
av flera olika kulturer. En viktig aspekt är att ju fler kulturmöten och erfarenheter en individ 
får av andra kulturer desto större kompetens uppnås i interkulturella situationer och relationer. 
Modellen fyller endast sitt syfte om individen är mottaglig för andra personers skilda 
värderingar eller beteenden. Om detta inte uppfylls kan modellen få motsatt effekt och öka de 
fördomar som redan finns. 

Stadierna i det etnocentriska förhållningssättet är kulturförnekande, försvar samt acceptans 
och innebär att individer betraktar kulturella skillnader utifrån sin egen kulturella referensram 
(Lorentz & Bergstedt 2006). 

I det kulturförnekande stadiet förnekar individen att det finns andra kulturer eller kulturell 
mångfald. Individen kan även förneka att det finns kulturella skillnader, eftersom umgänget 
bara består av den närmaste familjen och behovet av att möta andra är obefintligt. Individen 
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kan delvis erkänna att det finns kulturella skillnader men undviker i möjligaste mån möten 
med ”andra” (Lorentz & Bergstedt). 

I försvarsstadiet försöker individen att försvara sitt förnekande av ”de andra” och 
förhållningssättet blir ett tydligt ”vi och dem” som kan förklara allt det dåliga i samhället. 
Individen försöker också förneka att andra kulturer finns för att inte påtvingas andras 
levnadssätt. Individen kan erkänna att det finns kulturella skillnader men då enbart för att man 
uppfattar sin egen kultur som helt överlägsen vilket gör att man undviker att möta personer 
med annorlunda kulturell, religiös eller etnisk bakgrund. Det kan också finnas universella 
tankegångar bakom försvarsattityden, som innebär att kulturella olikheter är ointressanta 
eftersom alla människor har samma behov. Individen vill då inte se att det finns skillnader 
eller orättvisor i världen. (Lorentz & Bergstedt 2006). 

Det sista stadiet kallas acceptans och innebär att individen gör sina första försök att komma i 
kontakt med människor med annan kulturell bakgrund. Lorentz och Bergstedt (2006) menar 
att detta oftast inte innebär några problem för individer som tillhör en minoritetsgrupp. Men 
för majoriteten av befolkningen blir de första mötena med personer med andra värderingar, 
beteenden eller kommunikationsmönster både stora och viktiga. Nu undviker individen inte 
kulturmöten men har ändå kvar uppfattningen om andras beteenden och värderingar som 
annorlunda, dock utan att döma dessa. 

Lorentz och Bergstedt (2006) beskriver vidare att de etnorelativa stadierna betecknas av 
acceptans för kulturella olikheter som här ses som tilltalande. De tre stadierna är reflektion, 
utbildning samt bildning och integration. 

I reflektionsstadiet börjar individen införskaffa kulturell empati vilket innebär att vara nyfiken 
på det som är annorlunda samt en vilja att få mer kunskaper. Reflektioner över tidigare 
ståndpunkter och beteenden är grunden i detta stadium (Lorentz & Bergstedt 2006). 

Detta stadium berör utbildning och för att uppnå en interkulturell kommunikativ kompetens 
hävdar Lorentz och Bergstedt (2006) att en viss interkulturell utbildning är nödvändig. Denna 
utbildning bör syfta till att individen blir medveten om att alla människor har ett eget sätt 
uppfatta sig själva och omvärlden vilket till stor del beror på kulturella värderingar samt 
uppfostran. Att uppnå en sådan kulturell medvetenhet är det viktigaste steget i utbildningen 
enligt författarna. Andra viktiga begrepp som bör tas upp i utbildningen är rasism, etnicitet, 
kön och sexualitet, hälsa och sjukdom samt åldrande och död. 

Det sista stadiet handlar om hur individen integrerar sina nya kunskaper i vardagen samt även 
i sin personlighet. På så sätt blir de nya kunskaperna en grund för sättet att leva, tänka och 
handla. Författarna (Lorentz & Bergstedt 2006) menar att detta stadium inte är slutmålet utan 
grunden för individens ständiga personliga utveckling och lärandeprocess om omgivningen. 

Interkulturell pedagogik 
När man talar om pedagogik kan detta innehålla flera olika aspekter. Lahdenperä (2004) 
menar att det kan inrymma tankar om uppfostran, undervisning samt påverkan som sker i den 
process i vilken individen konstruerar sin kunskap med hjälp av andra. Genom pedagogiskt 
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inflytande utvecklas på så sätt en sociokulturell situation. Pedagogiken är uppbyggd av både 
vetenskap och praktik. Praktiken syftar till att hjälpa individen att utvecklas i den riktning som 
denne önskar. Pedagogik som vetenskap eller akademiskt ämne vill visa på teorier om hur 
kunskap inhämtas och förmedlas. Den akademiska pedagogiken studerar alltså det som 
händer i praktiken när en lärare undervisar en elevgrupp. Interkulturell pedagogik lägger 
fokus på förhållningssättet där de kulturella aspekterna står i fokus. Relationen mellan lärare 
och elev ska vara vägledande där läraren hjälper eleven att själv tillämpa sina kunskaper 
genom en aktiv handling. I denna process är språket av stor betydelse vilket bidrar till elevens 
socialiseringsprocess samt utveckling av en sociokulturell identitet. Talet sker alltid i 
interaktion med andra och denna aktivitet har en kulturell betydelse och är socialt utförd. 
Genom talet representeras vår verklighet både för oss själva och för andra. Eleverna förvärvar 
språklig och kulturell kunskap genom den dagliga kommunikationen. Alltså är den språkliga 
inlärningen av stor betydelse för individens socialisation och integration till både gruppen och 
samhället. 

Lahdenperä (2004) menar att det finna många barn och vuxna i dagens samhälle som är unika 
det vill säga är uppväxta med olika identifikationer och tillhörigheter. Detta kan leda till att 
personer med olika ursprung missuppfattar varandra och problematiska situationer kan uppstå. 
Dessa kan uppstå på grund av skillnader i referensramar som utgörs av sociala och kulturella 
bakgrunder och värderingar. Även språkets koder kan missförstås eftersom dessa inte gäller i 
alla situationer. Det är inte bara i talspråket som missuppfattningar gällande de språkliga 
koderna kan ske utan även i det skrivna språket och kroppsspråket. För att man ska kunna 
tolka andra kulturers koder behöver man kunskaper om dess spelregler, värdesystem och 
normer. Dessa spelregler kan både vara explicita och implicita. De explicita koderna är de vi 
kan observera medan de implicita koderna är de tysta som man inte kan uppmärksamma 
direkt. De kulturella koderna och reglerna tar lång tid att befästa. Det är alltså inte tillräckligt 
att tala och förstå ett annat språk, du behöver även känna till de kulturella kommunikations-
reglerna som inte är synliga. 

Goda kulturella lärandemiljö 
Lärarens viktigaste uppgift är att skapa en god pedagogisk lärandemiljö för sina elever anser 
Lorentz (2009). I en mångkulturell lärandemiljö behöver läraren skapa förutsättningar för att 
få ett bra samspel mellan elever med skilda sociala, kulturella och etniska bakgrunder. Frågor 
som rör tolerans, olikhet och likhet är viktiga att diskutera och belysa i mångkulturella 
lärandemiljöer. Detta för att skapa en acceptans för att alla människor är olika. Lärarens 
pedagogiska förmågor är viktiga för att få varje eleverna att känna sig motiverad, uppskattad 
och omtyckt. Oavsett vilken sammansättning elevgruppen har bör pedagogen visa att 
olikheter är spännande och positiva. I de fall då man har elever med olika etniskt ursprung kan 
det falla sig naturligt att diskutera och lyfta skillnader och likheter. Genom detta kan man 
hjälpa eleverna att känna stolthet över särdrag, kunskaper samt erfarenheter. Detta gäller för 
alla elever oavsett entitet. Är elevgruppen helsvensk kan man fokusera på yttre skillnader och 
inre likheter såsom dialekter, hårfärg, funktionshinder eller olika familjekonstellationer. 
Elevernas frågor rörande olika utseenden, egenskaper samt sätt att tänka behöver bemötas och 
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bekräftas då detta är något positivt och en spegling av den rådande mångfalden (Norell Beach 
1995).  

Enligt Lahdenperä (2004) finns det sex olika miljömässiga aspekter som gynnar respektive 
missgynnar interkulturellt lärande. Den första punkten rör mångfalden som utgångspunkt och 
tankesätt. Detta innebär att skolan i sin verksamhetsplan ska utveckla en interkulturell 
lärandemiljö som avspeglar den mångkulturella och multietniska elevsammansättningen. 
Både modersmålslärare samt föräldrar från olika språk- och minoritetsgrupper bör involveras i 
arbetet för att verksamhetsplanen ska bli interkulturell. Detta är speciellt viktigt eftersom 
läroplanen uttrycker de värden som ligger till grund för skolans fostrande roll och samarbetet 
med föräldrarna. Skolverksamheten behöver ses utifrån ett multikulturellt perspektiv även om 
svenskheten utgör en monokulturell utgångspunkt. Det är viktigt att skolan arbetar aktivt för 
att höja skolans status som en mångkulturell och interkulturell skola i kontakterna med 
massmedia.  

Den andra punkten rör inkludering och kosmopolitisk kommunikation. På en interkulturell 
skola bör det i varje arbetslag ingå modersmålslärare samt lärare i svenska som andraspråk. 
Det betyder att modersmålslärare bör arbeta under samma tider som övriga lärare för att 
främja den kollegiala tillhörigheten samt för att skapa förutsättningar för ämnesövergripande 
undervisning. Kosmopolitisk kommunikation innebär att ledaren kommunicerar med sina 
anställda på ett sätt som inte skapar motsättningar mellan skilda grupper samt att man inte 
nedvärderar andras kulturer eller religioner. I samhället finns en rangordning av olika etniska 
grupper vilket skolan aktivt bör motverka genom att höja de diskriminerade gruppernas status. 
För att lyckas med detta bör skolan anställa personal med olika etnisk bakgrund och olika 
minoritetsgrupper som kan verka som förebilder och mentorer för eleverna. Det är även 
viktigt att öppet diskutera fördomar, rasism och främlingsfientlighet såväl bland personal samt 
elever (Lahdenperä 2004). 

Den tredje punkten berör interkulturell undervisning. Lärare måste ta hänsyn till elevernas 
språk, kultur och erfarenheter för att inte missgynna dem. För eleverna är det viktigt att 
undervisningen har relevans för att de ska finna motivation. Därmed bör innehåll och upplägg 
av undervisningen anpassas efter elevernas kulturella bakgrund och förförståelse. Skolan bör 
även kunna erbjuda modersmålsundervisning till de elever som har detta behov. Om eleverna 
har svenska som sitt andraspråk ska undervisningen i de andra skolämnena även anpassas 
efter det. Skolan är ansvarig för att läromedlen är nyanserade och positiva utan rasistiska 
inslag. För att utvidga kunskapsstoffet kan skolan involvera modersmålslärare, föräldrar eller 
elever som ger ytterligare kunskap och dimensioner. Det är också viktigt att inta positiva 
förväntningar på elevers prestationer för att skapa en god lärandemiljö. Här är det speciellt 
viktigt att ta hänsyn till elevers eventuella bristande språkkunskaper som kan förväxlas med 
bristande tankeförmåga. Ett gott samarbete och diskussioner mellan modersmålslärare och 
föräldrar gällande skolans kravnivå är viktigt för att motverka diskriminering. Eleverna ska 
känna att det är positivt att prestera och lära sig något i skolan vilket ska ske med uppmuntran 
och konstruktiv kritik (Lahdenperä 2004). 
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Den fjärde punkten handlar om disciplin och kärlek. Enligt svenska och internationella 
undersökningar framkommer det att föräldrar med minoritetsbakgrund ofta anser att den 
svenska skolan brister gällande disciplin. Detta kan bero på att varken föräldrar eller elever 
förstår den svenska skolans arbetssätt och arbetsformer. En god arbetsmiljö förutsätter både 
koncentration, arbetsro och samspelsregler. Regler och normer bör upplevas som rättvisa och 
utan diskriminering vilket då underlättar elevernas koncentration. I heterogena skolor är det 
viktigt att personalen är rustade för att möta elever och föräldrar vars normer inte stämmer 
överens med skolans normer. Man kan inte utgå ifrån att alla elever har samma värdegrunder, 
referenser samt tankestrukturer i och med att samhället idag är mångkulturellt (Lahdenperä 
2004). 

Den femte punkten beskriver föräldrasamverkan. God föräldrasamverkan ställer höga krav på 
lärarens inställning och kompetens för att bemöta föräldrar i multietiska områden. Ett gott 
samarbete mellan skola och föräldrar är en förutsättning för elevernas skolframgångar. Det 
bidrar till att minska lojalitetskonflikter mellan skola och föräldrar och ger utrymme för 
integration och samverkan. En förutsättning för detta är ett interkulturellt förhållningssätt från 
lärarens sida, det vill säga kunskaper om elevers och deras föräldrars bakgrund och kultur. 
Läraren bör även inta ett förhållningssätt som innebär att skolan ska komplettera föräldrarnas 
uppfostrande roll. Föräldrarna måste ses som kompetenta och respekteras av skolan för att 
möjliggöra detta (Lahdenperä 2004). 

Mångkulturell skolutveckling är den sista punkten. För att lärare ska kunna följa med i den 
mångkulturella samhällsutvecklingen bör det mångkulturella kunskapsområdet ses som ett 
eget område där kontinuerlig kompetensutveckling sker. Detta ställer krav på att lärare 
utvärderar och vidareutvecklar sina arbetsmetoder samt utvecklar sin yrkesprofession. En 
förutsättning för detta är att skolledningen arbetar för att analysera lärarnas 
undervisningssvårigheter och hur de kan motverkas och minimeras. Skolan kan med fördel 
tillsätta en person eller en grupp som ansvarar för att utveckla ett interkulturellt 
förhållningssätt på skolan. Denna person eller grupp bör ha ett stort intresse, engagemang och 
erfarenheter inom detta område (Lahdenperä 2004). 

Interkulturellt ledarskap 
Lahdenperä (2004) menar att som ledare i en mångkulturell lärandemiljö krävs det att det 
finns utrymme för meningsutbyte och kommunikation mellan olika grupper i organisationen. 
Skolan som verksamhet är under ständig förändring och utveckling vilket betyder att 
utveckling inte bör stagnera. Ledningen på skolan ansvarar för att påverka och förändra de 
djupare eller outtalade delarna av organisationskulturen. Författaren menar att det är viktigt att 
ledaren gör sina budskap tydliga och begripliga för sina medarbetare. Budskapen kan bland 
annat röra målsättning, attityder, arbetsfördelning, värderingar samt visioner. Om skolan har 
en gemensam organisationskultur underlättas ledarskapet avsevärt. Detta beror på att mycket 
av organisationskulturen är omedveten och tagen för given vilket resulterar i att den kan vara 
svår för medlemmarna att förstå, analysera samt beskriva. För att främja ett interkulturellt 
förhållningssätt behöver ledaren vara medveten om att den egna kulturbakgrunden medför 
kulturella filter som färgar och begränsar kontakten med människor med en annan kultur- och 
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erfarenhetsbakgrund. Det är också viktigt att ledaren försöker skapa en heterogen arbetsgrupp 
för att utveckla en mångkulturell organisationskultur. 

Teoretisk referensram 

Kritisk mångkultur (Critical multiculturalism) 
Som teoretisk utgångspunkt för vår studie använder vi oss av kritisk mångkultur enligt May 
(1999) som beskriver hur man ska tillämpa samt förhålla sig till mångkulturalitet. Teorin 
innebär i stora drag att ta hänsyn till och engagera sig i det som är rådande i samhället, i 
framtiden såväl som i historien. Genom denna teori bör alltså mångkulturalitet förstås både 
från den enskilda individens perspektiv samt dess relation till samhället men även i ett nutida 
och historiskt perspektiv. Det kritiska mångkulturella perspektivet strävar också efter en 
öppenhet inför motstridiga och kontroversiella frågeställningar. Detta möjliggör ett kritiskt 
granskande och ifrågasättande av den rådande majoritetskulturen och minoritetskulturerna. 
Perspektivet syftar alltså till att klarlägga komplexiteten när det gäller etnicitet, identitet och 
rasism. 

Detta perspektiv talar för att man bör ha en medvetenhet om att varje individ, såväl i 
klassrummet som i samhället, för med sig sin egen identitet och grupptillhörighet. Detta 
samtidigt som identiteten återskapas och omskapas i samspel med andra identiteter och 
grupper. Avsikten med mångkulturell utbildning är att belysa samt förstärka mångfalden men 
detta sker sällan från en neutral utgångspunkt. Det sker i de flesta fall utifrån en särskild social 
kontext samt dominerande normer och värderingar som är gällande i ett majoritetssamhälle. 
Mångfaldens normer tar sin utgångspunkt utifrån det rådanden majoritetssamhället som har 
tolkningsföreträde på grund av sin maktposition (May 1999). 
 
I det kritiska mångkulturella perspektivet förespråkas en mångkulturell undervisning som bör 
sträva efter att både elever och lärare från majoritets- och minoritetsgrupper ska bli medvetna 
om de komplexa samband och klyftor som förekommer i samhället. Det är viktigt att lärare 
och elever uppmuntras att värdesätta och erkänna detta både inom sin egen samt andras 
etniska, kulturella och sociala identiteter. Det är också angeläget att vara medveten om hur 
etniska och kulturella identiteter skiljer sig åt mellan individer. Detta bör ses i relation till 
historiska och sociala kontexter samt hur dessa identiteter påverkas av större samband av 
maktrelationer. Vidare menar May (1999) att denna teori inte eftersträvar att förenkla 
kulturella och etniska identiteter. Man bör inte heller förenkla eller tillämpa en bestående 
personlighetsskildring vad gäller en individ eller grupp. 
 
Genom att reflektera och skapa en utvecklande dialog strävar man efter att undvika stereotypa 
föreställningar. Det är den föränderliga relationen mellan delar och helheter som ska 
uppmärksammas hos både individen och i samhället. Fokus ska alltså inte läggas på att se det 
typiska hos en individ eller en kultur. Det handlar om att acceptera individens rätt att själv 
fastställa samt skapa sin egen identitet men även att se individen i en större helhet. Både 
delarna och helheten bör ses som föränderliga (May 1999). 
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Metod 
Vårt syfte är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet och hur ett sådant 
förhållningssätt tillämpas i skolan. Studiens syfte är inte att få en generell uppfattning utan vi 
har valt att intervjua fem pedagoger som vi tror har kunskaper inom området.   

Val av metodiskt tillvägagångssätt 

Då vårt syfte är att ta reda på pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet och hur det 
tillämpas i skolan har vi valt att inspireras av etnografin och göra fallbeskrivningar. Att göra 
en fallstudie är ett omfattande arbete och sträcker sig över en längre period. Då vi har 
begränsat med tid har vi därmed valt att inrikta oss på fallbeskrivningar. 

I en fallstudie undersöker forskaren en specifik företeelse till exempel en person, ett händelse, 
ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsande och definierande system 
används då det är viktigt och intressant för den som undersöker situationen (Merriam 1988). 
Vi menar att det är positivt att använda fallbeskrivningar då det detta ger möjlighet att 
använda alla slags metoder för insamling och analys av information vilket breddar 
alternativen. Enligt Merriam kan fallstudiens fokus göra metoden särskilt lämpad för 
praktiska problem som till exempel frågor, situationer eller problem som uppstår i vardagen. 
Vi har valt att använda oss av fallbeskrivningar eftersom vi är intresserade av att göra insikter, 
upptäckter och tolkningar snarare än hypotesprövningar gällande pedagogers förhållningssätt 
till mångkulturalitet. Genom att koncentrera oss på två företeelser, det vill säga 
förhållningssätt samt tillämpning, strävar vi efter att belysa samspelet mellan dessa två 
faktorer. 
 
Syftet med en fallstudie är att beskriva en mindre del av någonting större.  Genom fallet 
beskriver forskaren verkligheten och fallet ifråga får representera denna verklighet. Det går 
därmed inte att generalisera utefter ett specifikt fall då fallet aldrig kan representera 
verkligheten fullt ut. Som forskare måste man därför vara försiktig med de slutsatser som dras 
eftersom dessa endast kan ses som antydningar. Slutsatserna får först ett värde när det finns 
andra antydningar som resulterar i samma slutsatser och som inhämtats genom andra 
forskningsmetoder. Fördelarna med en fallstudie är att forskaren kan skjuta upp 
problemformuleringen till ett senare skede i arbetet. Det kan också vara så att forskaren 
inledningsvis inte har några klara frågor eller hypoteser vilket leder till att fallstudien i detta 
skede i första hand innebär att förstå något snarare än att förklara något (Ejvegård 2003). 

Redskap 
Då vi har valt att göra en kvalitativ studie har vi gjort delvis strukturerade intervjuer samt 
även en kort observation. Vi kommer härmed att redogöra för de två redskap vi valt för 
insamlandet av information. Genom att använda både observation samt intervju har vi 
utnyttjat de bägge redskapens fördelar vilket kallas för triangulering (Merriam 1988). 
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Kvalitativ observation 
Vi har valt att observera våra respondenter innan intervjutillfällena för att på så vis få ett 
underlag inför intervjuerna. Den kvalitativa observationens fokus ligger i att rikta sitt intresse 
mot en specifik företeelse man studerar. Vi har därmed försökt att få en helhetsuppfattning av 
den situation vi observerat. Genom att studera samspelet mellan de observerade individerna 
har vi intresserat oss för de processer som är närvarande. Detta för att få en djupare förståelse 
av företeelsen samt för att lättare kunna beskriva utvecklingen. Vi har gjort en osystematisk 
observation där vi i stunden registrerat det som skett. Observationerna har fått en anekdotisk 
karaktär då vi inte planerat dem i förväg. Våra tillfälliga observationer har dokumenterats för 
att användas i analysen (Lökken & Söbstad 1995). Vi har som observatörer intagit rollen som 
observatör-deltagare. Detta innebär att vi i första hand observerat det som sker och i andra 
hand i viss mån deltagit. På så sätt har den informationen vi fått styrts av de individer vi 
studerat (Merriam 1988). 

Kvalitativ intervju 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer då vi är intresserade av pedagogernas 
förhållningssätt till mångkulturalitet samt hur de tillämpar detta i praktiken. I den kvalitativa 
fallstudien är syftet med intervjuerna att ta reda på vad respondenterna vet, tycker, vill eller 
tänker på (Merriam 1988). Genom att göra delvis strukturerade intervjuer med öppna frågor 
som vi formulerat i förväg ville vi få möjlighet att följa respondenternas tankar samt även få 
möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor. Genom att inte styra respondenterna för 
mycket fick de möjlighet att använda sitt eget språk och på så sätt uttrycka sina egna åsikter 
samt erfarenheter. För att följa respondenternas tankar krävs ett aktivt lyssnande från vår sida 
(Lööken & Söbstad 1995). Då vi valt att använda öppna intervjufrågor karaktäriserades 
intervjuerna av ett samtal. 

Urval 
Vårt syfte är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet och hur ett sådant 
förhållningssätt tillämpas i skolan. Vi har valt att göra ett målinriktat urval eftersom vi vill 
förstå, upptäcka och få insikter i pedagogers förhållningssätt till mångkulturalitet och hur det 
tillämpas i skolan (Merriam 1988). Studiens syfte är inte att få en generell uppfattning utan vi 
har valt att intervjua fem pedagoger som vi tror har kunskaper inom området. Vi har därmed 
gjort vårt urval utifrån pedagoger som arbetar i mångkulturella miljöer. Urvalet baseras på 
antagandet att dessa kommer att tillföra nya kunskaper och erfarenheter som kan vara till 
nytta för verksamma pedagoger. De lärare vi intervjuat har varit utbildade verksamma 
pedagoger då detta är viktigt för att få ett djup i studien. Vidare har vi i vår studie lagt vikt vid 
att få respondenter med olika syn på mångkultur. Ett flertal av pedagogerna har vi personlig 
kännedom om och vi kontaktade dem via mejl. Alla tillfrågade respondenter valde att 
medverka i vår studie. 
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Vi har intervjuat verksamma pedagoger på tre olika skolor som är belägna i mångkulturella 
områden i en liten stad. Vi kommer nedan att redogöra för dessa pedagogers bakgrund och 
benämner dem inte vid namn för att skydda deras identitet. 

Pedagog 1 är 47 är gammal och arbetar i förberedelseklass. Denna pedagog valde vi ut efter 
att ha hört henne under en föreläsning där hon berättade om sitt arbete i förberedelseklassen. 
Vi fick uppfattningen att hon har mycket tankar, kunskaper och erfarenheter som kunde vara 
berikande för vår studie. Vi kontaktade henne och berättade om vår studie vilken hon blev 
mycket intresserad av och valde att medverka i. 

Pedagog 2 är 57 år och arbetar i årskurs 4. Denna pedagog har vi personlig kännedom om och 
vi valde henne då vi vet att hon har erfarenheter som kan vara till nytta i vår studie. 

Pedagog 3 är 65 år gammal och arbetar på låg- och mellanstadiet med att undervisa svenska 
som andraspråk. Vi valde denna pedagog då vi vet att hon dagligen möter elever från olika 
kulturer vilket vi anser kan främja vår studie. 

Pedagog 4 är 63 år och arbetar i årskurs 5. Denna pedagog valde vi då han under ett samtal 
menade att han alltid arbetar enligt ett mångkulturellt förhållningssätt. 

Pedagog 5 är 60 år gammal och arbetar i årskurs 3. Vi valde denna pedagog då vi vet att hon 
har erfarenheter av att arbete i mångkulturella elevgrupper. 

Genomförande 
Vi har valt att göra fem intervjuer för att få underlag till våra fallbeskrivningar. Pedagogerna 
har valts ut då vi fått uppfattningen att dessa kommer att tillföra nya kunskaper och 
erfarenheter till vår studie. Respondenterna har vi valt utifrån deras skiftande yrkesroller. 
Under observationer och intervjuer har vi båda valt att delta. Detta eftersom vi menar att det 
kan stärka studiens reliabilitet. Genom att vara två personer vid varje observation har vi fått 
möjlighet att delge varandra våra olika synsätt och tankar. Vid intervjuerna har vi båda kunnat 
lyssna in och läsa av respondenterna samt även bidra till att föra intervjuerna framåt. Detta 
tror vi har lett till att få en djupare inblick och förståelse av respondenterna. 

Vi har använt oss av delvis strukturerade intervjuer för att på så sätt kunna ställa lämpliga 
följdfrågor. Dessa varierade beroende på hur respondenterna svarade på frågorna samt hur 
uttömmande deras svar var. Våra intervjufrågor utformades utifrån vårt syfte. Vi har gjort en 
intervjuguide (bilaga 1) som består av bakgrundsfrågor samt frågor som rör pedagogernas 
förhållningssätt till mångkulturalitet samt tillämpning av detta. Vi spelade in intervjuerna för 
att kunna koncentrera oss på samtalet och på så sätt inte gå miste om viktig information. Vi 
valde att inte delge respondenterna våra frågor innan intervjuerna. Däremot informerades 
respondenterna om studiens syfte samt att syftet låg till grund för observationerna. Vi har 
medvetet valt att inte definiera för pedagogerna vad ett mångkulturellt förhållningssätt innebär 
då vi vill ha förutsättningslösa svar på detta. Under observationstillfällena har vi försökt att 
hålla oss i bakgrunden för att inte störa den pågående verksamheten. Observationerna har 
skett vid ett kortare tillfälle före varje intervju. Vi har fört individuella anteckningar vid varje 
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observationstillfälle och därefter gemensamt diskuterat vad vi sett och hört för att på så vis 
inte gå miste om viktig information.  

Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna och valde då att skriva ner två respektive tre 
intervjuer vardera. Därefter analyserade vi de transkriberade intervjuerna tillsammans och 
skrev ner dem. Båda två har varit lika delaktiga i sökning av litteratur, i analyser samt 
sammanställning av hela arbetet. Vi har inte arbetat något på egen hand bortsett från 
transkriberingen av intervjuerna och är därmed har vi varit lika delaktiga i denna studie. 

Vi har personligen kontaktat våra respondenter och de har då givit sitt samtycke till att 
medverka i studien. Intervjuernas längd varierade från 30-75 minuter beroende på 
respondenternas intresse samt erfarenheter. Intervjuerna utfördes på respondenternas 
respektive skola i en lugn miljö. Observationernas längd varade från 30-80 minuter. 

Etik 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är till för att vägleda och fungera som normer för 
forskaren vid en undersökning (2002). De fyra allmänna huvudkraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren måste informera respondenterna om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet 
betyder att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka eller ej. 
Konfidentialitetskravet betyder att alla undersökningar ska ges största möjliga konfidentialitet 
och därmed garantera pespondenterna anonymitet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som samlats in om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. 
 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerade vi de 
deltagande i god tid om studiens syfte. Vi bad respondenterna om deras samtycke och 
informerade dem om att det var frivilligt att delta samt att de kommer att förbli anonyma. 
Insamlandet och lagrandet av informationen har behandlats konfidentiellt i enlighet med 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer. Vi bestämde tid och plats i samtycke med 
respondenterna för att skapa goda förutsättningar för intervjuerna. Vi valde att inte delge 
respondenterna våra frågor i förväg då syftet var att ta reda på deras förhållningssätt till 
mångkulturalitet samt hur det tillämpas. Vid intervjutillfället fick respondenterna ta del av 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer då vi lämnade informationen skriftligt till dem 
(bilaga 2). 

Tillförlitlighet och giltighet 

Merriam (1988) menar att all forskning strävar efter att framställa giltiga och hållbara resultat 
på ett sätt som är etiskt godtagbart vilket även gäller i den kvalitativa fallundersökningen. 
Validitet och reliabilitet är avgörande för hur trovärdigt och pålitligt ett forskningsresultat är. 
Det viktigaste kravet för en studie är validitet det vill säga giltighet vilket innebär att 
forskaren verkligen undersöker det som avsetts undersökas. Reliabilitet svarar för hur 
noggrant och tillförlitligt forskaren undersökt det som avsetts undersökas det vill säga hur 
tillförlitigt resultatet blir (Lööken & Söbstad 1995). Ejvegård (2009) menar att då 
mätinstrumentet och måttet har låg tillförlitlighet leder detta till att även giltigheten blir låg. 
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Detta då låg tillförlitlighet inte kan medföra hög giltighet. Hög tillförlitlighet är nödvändigt i 
en undersökning men detta garanterar inte att giltigheten blir hög. Man kan alltså ha en hög 
tillförlitlighet men trots detta sakna giltighet. 

För att säkerställa att vår studie skulle få en hög reliabilitet har vi varit noga med att utforma 
våra intervjufrågor utifrån vårt syfte, alltså det vi avsåg att studera. Genom att göra både en 
kortare observation samt en intervju av pedagogerna, det vill säga en triangulering, utnyttjar 
vi de båda redskapens olika fördelar. Den ena metodens svaga sidor är ofta den andras starka 
sidor vilket gör att dessa kompletterar varandra på ett bra sätt (Merriam 1988). 

Vi har valt att spela in våra intervjuer och därefter skrivit ner dem i sin helhet. Genom att vi 
lyssnat på intervjuerna flera gånger har vi säkerställt att vi inte gått miste om viktig 
information. Genom att lyssna på intervjuerna har vi hört om vi ställt ledande frågor eller på 
annat sätt påverkat respondenterna. Vi har även använts oss av citat från intervjuerna i vår 
undersökning för att läsaren ska få en illustrerande och djupare inblick för att öka vår studies 
reliabilitet. Då vi valt ut respondenter som vi tror har kunskaper som svarar mot vårt syfte 
anser vi att även detta ökar reliabiliteten. 

Analys 
Efter att vi observerat våra respondenter samtalade vi om vad vi sett och hört. Vi gick även 
gemensamt igenom våra anteckningar från observationerna för att säkerställa att vi inte gått 
miste om viktig information. Vi skrev rent våra anteckningar och fyllde på med egna 
reflektioner. Efter att vi genomfört våra intervjuer lyssnade vi ett flertal gånger på vad 
respondenterna sagt för att därefter transkribera dem. Genom att vi skrivit ner intervjuerna 
ordagrant kunde vi säkerställa att vi inte gick miste om viktiga detaljer. Därefter gjorde vi en 
analys av varje pedagog för att sedan dela upp vår egen analys i två kategorier. Dessa 
kategorier delade vi upp utifrån vårt syfte om förhållningssätt samt tillämpning för att skapa 
struktur i resultatsammanställningen. Under våra rubriker beskrev vi mönster och skillnader 
mellan de olika pedagogerna. Vi deltog båda två under såväl observationer som intervjuer för 
att kunna komplettera varandra och få ett djupare perspektiv. 

Resultat 
Vi kommer härmed att utifrån vårt syfte och våra frågeställningar redogöra för de fem 
fallbeskrivningarna. 

Fallbeskrivning pedagog 1  
Pedagog 1 är 47 är och har arbetet som lärare i 22 år. Hon är utbildad tvåämneslärare i 
matematik och idrott. Pedagogen har arbetat på den aktuella skolan, som är ett högstadium, i 
tre år. Hon arbetar nu i förberedelseklassen som består av 35 elever. Hon har endast en 
deltidstjänst i förberedelseklassen och arbetar utöver det med sina ämnen i övriga klasser. 
Antalet elever varierar mycket eftersom det är många nya elever som kommer till klassen och 
elever som slussas ut i den ”vanliga” skolan. Eleverna är indelade i tre grupper där två 
grupper som mest har lektioner tillsammans. Eleverna kommer ifrån Polen, Somalia, 
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Afghanistan, Malaysia, Colombia samt Irak. Vissa av dessa ungdomar är ensamkommande 
flyktingar, som endast varit i Sverige ett fåtal dagar innan de kommer till klassen. Andra 
elever har hela sina familjer med sig i Sverige.  

Pedagogen hamnade i förberedelseklassen av en slump. Hon sökte en tjänst där projektpengar 
sats sin för en speciell elev. Det gick bra för den eleven och samtidigt blev en av pedagogerna 
i förberedelseklassen sjukskriven så Pedagog 1 fick då hoppa in och ta hennes plats. Då var 
hon anställd i förberedelseklassen månadsvis men med tiden utökades verksamheten och 
pedagogen fick fortsatt förtroende av rektorn på skolan. Verksamheten utökades relativt fort 
från tio elever till närmare ett trettiotal. Pedagogen ser arbetet i förberedelseklassen som 
mycket utmanande och spännande men önskar mer utbildning om trauman, vilket eleverna 
ofta varit med om. Hon säger att många elever bär med sig en historia som de behöver hjälp 
med att bearbeta. Det som eleverna varit med om avspeglar sig i klassrumsmiljön genom att 
de till exempel blir utåtagerande. Dock anser hon att eleverna är duktiga på att ta hand om 
varandra och påpekar att killarna lättare hittar varandra i de gemensamma språkgrupperna än 
vad tjejerna gör.  

Pedagogen läste nyligen en kurs genom lärarlyftet som handlade om Matematik för elever i 
behov av särskilt stöd. Hon valde att vinkla sitt arbete så att det handlade om arbetet i 
förberedelseklassen och döpte arbetet till – På vilket språk bör man undervisa nyanlända 
elever i matematik? Det hon då kom fram till var att eleverna behöver studiehandledning på 
sitt modersmål för att förstå och sedan mer och mer gå över till att undervisa dem på svenska.  

Pedagogen anser att hon arbetar med elevers kulturella olikheter genom att behandla eleverna 
lika fastän de är olika. 

De är ju olika men de ska behandlas lika, en del killar försöker stå över tjejerna. De har valt att 
komma hit och då får man försöka behandla dem lika, även fast de är olika. Att läsa av gruppen 
och införliva dem i vårt skolsystem som vi har här. Fråga dem om de vill ha samma regler som 
svenskar… Det är även viktigt att behandla dem lika med respekt till deras bakgrund och att se 
alla individer. De vill ju ha samma regler som svenskar.  

Det hon poängterar som viktigt är att man respekterar elevernas bakgrund och ser dem som 
olika individer med olika historier. För att ta reda på elevernas bakgrund berättar pedagogen 
att man alltid har ett introduktionssamtal för att ta reda på elevernas skolbakgrund. På skolan 
har man även en specialpedagog som arbetar halvtid med eleverna i förberedelseklassen. 
Detta ser pedagogen som en tillgång då de får möjlighet att kartlägga elevernas kunskaper 
samt att arbeta med deras individuella utvecklingsplaner. Hon poängterar att det kan vara 
svårt att se och ta tillvara på elevernas kunskaper, som de endast kan utrycka på sitt 
modersmål. Hon säger att detta är kunskap som de måste få validerade. Detta kan då ske 
genom att de pratar på engelska om de behärskar engelskan bra. Hon säger att det är oerhört 
viktigt för deras självförtroende att man visar att deras kunskaper som de bär med sig är 
värdefulla. Man måste bekräfta och se alla elever. Pedagogen anser att ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär att vart eleverna än kommer ifrån så ska dörren stå öppen för alla och 
alla ska få samma chans. Vidare säger hon att det går olika snabbt för eleverna att komma in i 



  25

skolan beroende på deras skolbakgrund. För eleverna från Polen brukar det gå snabbt att 
acklimatisera sig eftersom skolan i Polen liknar den svenska.   

Pedagogen anser att hon i början av sitt arbete i förberedelseklassen tänkte mycket på varifrån 
eleverna kom, men detta är något som hon inte lägger samma vikt vid idag.  

Från början tänkte jag mycket på vilket land eleverna kom från, men tänker inte på det på samma 
sätt nu. De är mina elever i denna elevgruppen och man måste försöka få dem att samarbeta.  

För henne innebär ett mångkulturellt förhållningssätt att hon ser eleverna som en elevgrupp. 
Hon säger att det är viktigt att man försöker få dem att samarbeta och poängterar att de 
konflikter som finns i samhället och världen också avspeglar sig i klassrummet. Pedagogen 
berättar om en konflikt under en idrottslektion där alla araber gav sig på en somalier i en 
bollsport. Efteråt när hon försökte reda ut vad som hänt frågade en av eleverna om hon var 
från FN. Hon säger att många konflikter uppstår på grund av att eleverna inte har ett 
genensamt språk. Det enda gemensamma språk det har är svenskan och den är i många fall 
bristfällig. Hon berättar vidare att det är viktigt att skapa ett förstående klimat i klassen. För 
att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt får eleverna berätta för varandra vart de 
kommer ifrån samt om deras resa till Sverige.  

De får berätta om var de kommer ifrån, beskriva sin resa till Sverige. En del har varit i Sahara i tio 
dagar. Vissa vill berätta och andra inte, ofta är det ett stort trauma för dem… kommer ofta när de 
blir språkvana. 

De eleverna som pratar lite svenska anser pedagogen att hon har väldigt lite kunskaper om. 
Pedagogen berättar att skolan har personal som talar ett flertal av elevernas språk och då kan 
verka som tolkar. Hon berättar att de vid utvecklingssamtal eller en incident alltid tar hjälp av 
tolk men de i vardagssituationer inte har tillgång till det. Hon anser att det är viktigt att ta 
hjälp av en tolk vid utvecklingssamtal, då det är viktigt att alla parter ska kunna uttrycka sina 
åsikter. Det är även deras rättigheter att skolan bistår med en tolk vid dessa samtal. Hon säger 
vidare att kontakten med elevernas föräldrar är mycket bristfällig. Detta på grund av att det 
praktiskt inte går att ordna med tolk och att hon inte talar samma språk som dem. Många 
föräldrar kan inte svenska och om de väl kan språket så är deras kunskaper i många fall 
väldigt dåliga.   

Det som pedagogen anser är viktigt i sitt arbete med mångkulturalitet är att man alltid kan få 
mer kunskaper. Hon säger att man hela tiden måste vara öppen för att ta till sig de nya 
kunskaperna som man möter och sedan förmedla dem vidare till sina kollegor.  

Religionen speglar mycket och man lär sig hela tiden och måste ta till sig det och visa respekt för 
det. Hänga med i det som händer i världen för att se flyktingströmmen, nu Somalia och 
Afghanistan kommer de flesta från idag. Man måste ha lite insikt i det som händer i världen för att 
får förståelse för eleverna. 

Det finns en förening som heter Lisa, Lärare i svenska som andraspråk, som har en del 
fortbildningskurser. Dock anser pedagogen att det är svårt att få både tid och pengar till dessa 
kurser. 
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Pedagogen anser att det ligger på skolans personals ansvar att introducerade de olika 
kulturerna som finns i samhället. Främlingsfientlighet tror hon oftast är okunskap och hon tror 
även att det är lätt att glömma att arbeta med mångkulturalitet om det inte finns påtagligt i 
verksamheten eller i omgivningen.  

Hon poängterar också att det är viktigt att försöka tänka sig in i andra människors situationer 
för att på så sätt försöka förstå deras situation. Hon berättar att skolan hon arbetar på är bra på 
att integrera eleverna men hon säger även att de kan bli mycket bättre på det.  

Angående stöd och vägledning så berättar pedagogen att de är ett arbetslag runt eleverna som 
träffas två gånger i veckan. De träffas måndag morgon samt tisdag eftermiddag. Hon berättar 
att måndagens möte ofta går till att prata ihop sig om nya elever som tillkommit eller elever 
som flyttat. Hon berättar även att de har en väldigt engagerad rektor som brinner för arbetat i 
förberedelseklassen, men att man som skolledare ofta inte alltid har den tid som önskas.  

De svårigheter som hon ser med att arbeta i en mångkulturell elevgrupp är framförallt språket. 
Hon anser att hon många gånger har svårigheter att nå ut med sitt budskap och då det blir 
förändringar i verksamheten så blir det mycket svårt för eleverna. Hon säger att det hela tiden 
gäller att vara övertydlig och att arbeta så att rutiner infinner sig. De möjligheter som hon ser 
är att eleverna har mycket kunskaper med sig när de kommer som de kan delge. Dock anser 
hon att man kunde utnyttja dessa kunskaper mer effektivt och använda elevernas kunskaper 
mer i de andra klasserna på skolan och se det som en tillgång. Men det är svårt säger hon. Hon 
tycker att det känns som att det finns en vi-känsla i gruppen och hon tror att eleverna känner 
sig trygga i klassen.  

Spridningen på åldrarna i klassen är elever födda mellan 1993-1996. Det finns elever på 
skolan som är födda 1992, men de går inte i förberedelseklassen utan de har slussats ut i de 
andra klasserna. Detta anser dock pedagogen är fördelaktigt då de hinner ikapp med sina 
kunskaper. En sak som hon lärt sig med åren är att man säger att eleverna är ”registrerade 
som”, detta eftersom många elever har en påhittad historia och ålder och i vissa fall inte ens 
vet om sin verkliga ålder. 

De är registrerade som… kan ha sina funderingar om det. Under arton så är du barn och då gäller 
det att också får vara barn. Pappan sa att en elev var 11 men har skägg, det sker en 
åldersbestämning på honom nu, pappan ville nog att killen skulle gå så länge som möjligt i skolan 
för att få så mycket kunskaper som möjligt. Vissa elever vet nog inte än hur gamla de är.  

För att främja ett mångkulturellt förhållningssätt arbetar skolan efter en likabehandlingsplan 
som uppgraderas varje år. Pedagogen anser även att de arbetar med detta på skolan genom att 
förberedelseklassen bara finns hos dom då detta är något som inte alla skolor har.  

Bara att de finns på skolan tror jag är bra och försöker synas. Och så sitter de med på elevråd och 
så och kabarén så att de syns och integreras. –Helt enkelt att de bara finns! 

Hon tror även att pedagogerna i de andra klasserna pratar om mångkulturellt förhållningssätt 
med sina elever eftersom det är en naturlig del av skolan.  
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Gällande läromedel anser pedagogen att det finns en hel del anpassade läromedel, bland annat 
böcker och sidor på Internet. Eleverna har även varsitt lexikon som de ska bära med sig på 
alla lektioner. Hon försöker anpassa materialet och läromedlen efter individen men arbetar 
mycket utan läromedel. I förberedelseklassen undervisas i huvudsak matte och svenska och 
för andra ämnen slussas eleverna ut i de andra klasserna.  

Pedagogen anser att man framförallt måste ge eleverna kunskaper för att främja acceptansen 
för människors olikheter. Hon säger vidare att man måste hitta naturliga träffpunkter där alla 
kan träffas och umgås på ett naturligt sätt. Hon förespråkar gemensamma aktiviteter där 
integreringen sker naturligt. Hon berättar att de på denna skola arbetar i arbetslag och att man 
ibland måste mana på eleverna i förberedelseklassen så att de vågar delta i gemensamma 
aktiviteter. Hon anser att eleverna i förberedelseklassen ibland blir lite för trygga i sin grupp 
men att man då måste ge dem en spark i baken. Meningen är ju att de alla så småningom ska 
slussas ut till andra klasser. 

Under vår observation kunde vi se att pedagogen hade ett varmt och välkomnande bemötande 
mot sina elever. Hennes bemötande och positiva inställning smittade av sig på eleverna som 
upplevdes som trygga och harmoniska i klassrumsmiljön. Hon använde sitt kroppsspråk för 
att förklara och förtydliga det hon sa samt att hon hade mycket kroppskontakt med eleverna 
genom att till exempel lägga en hand på deras axel. Hon bemötte ofta eleverna med ett 
uppmuntrande leende. Vi upplevde och kunde även observera att pedagogen var mycket 
kreativ och företagsam till exempel när det gällde att hitta anpassade läromedel till eleverna. 
Pedagogen lät elever med samma språk hjälpa varandra samt att hon även tog hjälp av dem 
för att förmedla sitt budskap. Eleverna bemötte henne med stor respekt och vi upplever att 
hon är mycket omtyckt bland eleverna. 

Analys 
Vår analys av pedagog 1 är att hon har stor förståelse för elevernas språksvårigheter vilket 
hon tar hänsyn till genom att ge eleverna möjlighet att få studiehandledning på sitt 
modersmål. Pedagogen behandlar alla sina elever lika fast de är olika och detta 
förhållningssätt tillämpar hon genom att alla elever har samma regler. Hon ser alla elever som 
olika individer med olika historier och skiftande kunskaper. Detta tar hon hänsyn till genom 
att tillsammans med skolans specialpedagog kartlägga elevernas kunskaper samt genom att 
arbete med elevernas individuella utvecklingsplaner. Pedagogen menar att det är viktigt att 
bekräfta och se alla elever samt att ge alla samma chans. Hon poängterar att det även är 
viktigt för elevernas självförtroende att ta tillvara på deras erfarenheter.  Detta gör hon genom 
att eleverna får berätta om sina kunskaper på engelska och på så sätt får de dessa validerade. 
Vidare ser pedagogen eleverna som en elevgrupp och detta tillämpas genom att hon inte 
särskiljer dem på grund av deras olika etniciteter. Genom att försöka få eleverna att samarbeta 
vill pedagogen öka elevernas förståelse och acceptans för varandras olikheter. Detta anser hon 
är viktigt eftersom världens konflikter även avspeglar sig i klassrummet. Pedagogen arbetar 
för att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet genom att låta eleverna delge varandra sina 
olika historier och skiftande kulturer. 
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Pedagogen vill att alla ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter vid utvecklingssamtal. Hon 
anser därmed att det är skolans ansvar att bistå med tolk vid dessa tillfällen. Pedagogens 
förhållningssätt till mångkulturalitet är att man alltid kan få mer kunskaper genom att vara 
öppen och mottaglig för dem. Hon anser att det är viktigt att vara övertydlig i arbetet med 
eleverna och försöka skapa goda rutiner för att inte svårigheter och missuppfattningar ska 
uppstå. För att främja förhållningssättet till mångkulturalitet arbetar skolan efter en 
likabehandlingsplan.  Eleverna i förberedelseklassen uppmuntras även att delta i skolans 
årliga kabaré för att känna delaktighet med övriga elever. Pedagogen försöker se till elevernas 
individuella behov genom att anpassa material, läromedel och uppgifter efter dessa. För att 
främja acceptansen för människors olikheter hos eleverna måste man ge dem kunskaper 
menar pedagogen. Hon förespråkar naturliga träffpunkter med gemensamma aktiviteter för att 
främja acceptansen för att är olika. 

Pedagogen är mycket engagerad i sitt arbete och ser det som en ständig utmaning.  Hon 
respekterar elevernas bakgrund och låter dem komma till tals och ger intryck av att skapa en 
god lärandemiljö där alla är välkomna. För att främja ett mångkulturellt förhållningssätt ser 
hon eleverna som en elevgrupp där samarbete ligger till grund för ett accepterande och 
förstående klimat. Pedagogen tar till sig nya kunskaper och håller sig uppdaterad runt det som 
händer i omvärlden för att kunna tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt. Skolan arbetar 
aktivt för att främja acceptansen för människors olikheter och de har även en drivande 
skolledning. 

Fallbeskrivning pedagog 2 
Pedagog 2 är 57 år och har arbetat som lärare i 35 år. Hon är utbildad mellanstadielärare och 
har arbetat på den aktuella skolan i 16 år. Pedagogen arbetar i årskurs 4 som består av 20 
elever, varav majoriteten har svensk bakgrund. Tre elever har utländsk härkomst och kommer 
från Kenya, Serbien och Somalia. Eleven från Kenya har varit i Sverige ett par månader och 
har precis anlänt till klassen. 

De erfarenheter pedagogen anser sig ha av att arbeta i mångkulturella barngrupper är då hon 
tagit emot elever med annan etnicitet. Pedagogen berättar om ett tillfälle för 10 år sedan då 
hon fick ta emot elever från Kongo som inte kunde någon engelska eller svenska utan enbart 
pratade franska. Det fanns ingen förberedelseklass så eleverna fick följa med i undervisningen 
så gott det gick och pedagogen fick försöka prata lite franska, vilket var en utmaning. 
Pedagogen säger att detta var en rolig och spännande tid då hon fick göra det bästa av allt och 
använda eleverna som resurs. Det gäller att vara väldigt kreativ och prata mycket med 
kroppen och fånga tillfällena när de kommer, säger pedagogen. Hon menar att eleverna är en 
bra resurs som tar hand om de nyanlända eleverna på ett bra sätt. 

Pedagogen arbetar med elevernas kulturella olikheter i religionsämnet. 

Jag försöker ju och använda det i undervisningen som religion till exempel kan man ju belysa 
saker från olika håll och man kan ju titta på likheter och olikheter. Så jag försöker ju använda deras 
kulturella olikheter som en tillgång, det är min ambition i alla fall för jag tycker ju att det är en 
tillgång. 
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Pedagogens ambition är alltså att använda elevernas kulturella olikheter som en tillgång i 
klassen. Pedagogen menar att om världen kommer till dem så är det fantastiskt, då detta ger 
möjligheter att ta upp olika aktuella händelser. Hon berättar om ett tillfälle då de genom några 
elever hade Palestinafrågan aktuell i klassrummet. Pedagogen säger att man inte ska vara rädd 
för att lyfta upp känsliga saker eller händelser och att man måste se det från olika håll. 
Pedagogen menar att det är viktigt att prata om varför man valt att komma till Sverige samt att 
även vi i Sverige krigat med andra länder. Hon poängterar även att goda ämneskunskaper i 
samhällskunskap är viktiga för att ha svar på olika frågor. 

Pedagogen säger att ett mångkulturellt förhållningssätt innebär att man bör vara nyfiken och 
att man ser att elever med annan etnicitet som kommer till klassen har något att tillföra. Hon 
menar att man kan hitta både likheter och olikheter och att olikheter kan berika. Som lärare 
bör man vara genuint intresserad av världen utanför sin egen stad och överföra sin nyfikenhet 
på barnen. När det gäller mångfalden i gruppen och förhållningssättet till det, säger 
pedagogen att om det dyker upp tendenser till att det ena ska vara bättre än det andra så måste 
man som lärare ta upp det. Man bör vara lyhörd och inte blunda för de problem som finns 
menar hon. Samtidigt ska man lyfta upp det som är kulturellt olika för att det är spännande. 

Ett mångkulturellt förhållningssätt innebär enligt pedagogen att vara lyhörd och nyfiken. Man 
måste se eleverna som en fantastisk resurs och försöka få ur dem det de vet och kan. Elever 
med annan etnicitet måste också få känna att deras fester och högtider är lika viktiga som 
andra fester, vilket man som lärare måste lyfta fram. Hon menar att hon kunnat göra mer för 
att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt bland annat genom att jobba mer med ramadan. 
Pedagogen planerar att arbeta med religion på ett mer förutsättningslöst sätt under nästa läsår. 
Hon kommer då att belysa olika religioner och se på alla olikheter vilket hon tycker ska bli 
spännande. 

Genom att ha ett öppet förhållningssätt anpassar pedagogen undervisningen till elevernas 
mångkulturalitet. 

… jag anpassar den väl genom att hålla alla dörrar öppna, det är väl så jag anpassar det hela. Sen 
om man gör på det ena eller andra sättet, det är som det blir och också vad som är aktuellt för 
tillfället, vad man griper… 

Hon menar att det viktiga inte är om man gör på ett visst sätt, utan att man tar upp det som är 
aktuellt för tillfället. De barnen som kommer utifrån världen har mycket att bidra med till 
klassen säger pedagogen. Hon säger vidare att det är bra om det kommer in fler elever med 
annan etnicitet till klassen, eftersom det då blir lättare att arbeta mångkulturellt. 

För att kunna arbeta med en mångkulturell barngrupp behöver man enligt pedagogen ha 
gedigna kunskaper i samhällskunskap och även i övriga ämnen. Dessa ämneskunskaper 
behövs för att kunna dra paralleller mellan olika händelser. Pedagogen menar att hon inte har 
tillräckliga kunskaper för att arbeta interkulturellt, vilket gör att hon vill öka dessa kunskaper 
kontinuerligt. Enligt hennes uppfattning blir man aldrig fullärd och hon uppdaterar och 
förkovrar sig själv inom detta område fortlöpande. 
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…liksom att jag uppdaterar mig det är väl en sak och det klarar jag ju själv men sen så kan det ju 
bli problematiskt förstås men då handlar inte om ifall det är interkulturellt eller inte men ibland är 
man väldigt ensam i sin klass.  

Detta påstående förtydligas då hon förklarar att det ganska ofta saknas folk när det uppstår 
konflikter och dylikt. Skolan arbetar efter en likabehandlingsplan som följs enligt vissa 
förutbestämda steg. Arbetet med likabehandlingsplanen fallerar på grund av personalbrist 
menar pedagogen. Hon ser sig själv som ensam i sitt arbete vilket krånglar till det hela. 

Enligt pedagogen är det svårt att hitta material och anpassa detta så att det passar de olika 
individerna i en mångkulturell barngrupp. Hon menar att detta innebär ett merarbete som är 
svårt att hinna med. När det gäller skolans läromedel anser pedagogen att hon kan anpassa det 
efter eleverna, men hon anser att detta är tidskrävande. Hon menar dock att hon inte har några 
svårigheter med själva innehållet, då hon kan lägga till det som hon tycker saknas. Skolan har 
en svenska två lärare som man inte samarbetar tillräckligt mycket med och där samarbetet kan 
öka väsentligt. Hemspråkslärarna är utanför systemet och är inte involverade i något 
samarbete, vilket pedagogen ser som ett stort minus. 

För att främja ett mångkulturellt förhållningssätt arbetar skolan efter en likabehandlingsplan.  

Ja det finns ju steg som ska gå och följa och det som stupar på skolan tycker jag det är ju det här att 
vi är för ont om folk, jag är ju ensam och det krånglar ju till det. Men sen har vi ju en plan och det 
står hur man ska göra, planen finns ju men det saknas folk.  

Hon anser att personalen på skolan är helt överens i synen på värdegrunden samt hur man 
arbetar efter den. Hon menar dock att varje lärare gör på sitt eget sätt. För att främja 
acceptansen för människors olikheter hos eleverna är det viktigt att hjälpa dem att vara 
vänner, menar pedagogen. 

Observationen skedde under en lektion då flertalet elever var ute och sålde majblommor. 
Övriga elever arbetade individuellt med ett bildprojekt vilket ledde till att vi inte kunde 
observera pedagogens mångkulturella förhållningssätt i den utsträckning vi önskade. I slutet 
av lektionen försökte pedagogen belysa de olika anknytningspunkter som eleverna i klassen 
har till olika länder i världen. Detta var det vi kunde observera vilket gör det svårt att dra 
några slutsatser vad gäller pedagogens mångkulturella förhållningssätt. 

Analys  
Pedagog 2 har en hel del erfarenheter av att arbeta i mångkulturella elevgrupper. Hon 
förehåller sig till elevernas mångkulturalitet genom att vara kreativ och använda sitt 
kroppsspråk för att göra sig förstådd. Detta har pedagogen tillämpat vid de tillfällen då hon 
tagit emot elever som inte behärskat svenska. För att tillämpa sitt förhållningssätt fångar 
pedagogen de spontana tillfällena till diskussioner som dyker upp i klassrummet. Hon har 
ambitioner att ta tillvara på elevernas kulturella olikheter och försöker belysa dessa olikheter i 
undervisningen i religion. Hur hon arbetar för att ta tillvara på detta får vi dock ingen vidare 
uppfattning om. 
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Pedagogens förhållningssätt är att se elevernas olikheter som en resurs vilket ger henne 
möjlighet att tillämpa det genom att ta upp aktuella händelser i världen. Hon är inte rädd för 
att lyfta känsliga frågor eller ämnen och försöker belysa dessa utifrån sitt och elevernas olika 
perspektiv och åsikter. Hon tar upp Palestinafrågan som ett exempel på en sådan händelse 
som berörde några av eleverna i klassen. 

Pedagogen är nyfiken och lyhörd, vilket hon anser är det viktigaste i ett mångkulturellt 
förhållningssätt. Elever med annan etnicitet ser hon som en fantastisk resurs som kan tillföra 
något till klassen. Elevernas kulturella olikheter och likheter lyfter hon upp i klassrummet för 
att de är spännande. Pedagogen försöker vara påläst i det som händer i världen för att sedan 
överföra dessa kunskaper till eleverna i klassen. Hon främjar acceptansen för människors 
olikheter genom att hjälpa eleverna att vara vänner samt genom att se till att de respekterar 
varandras olikheter. 

Pedagogens förhållningssätt är att värdesätta och uppmärksamma andra kulturers traditioner. 
Detta menar vi att hon inte har tillämpat i tillräckligt stor utsträckning trots att ansvaret ligger 
hos henne. Pedagogen berättar också att hon vill arbeta med religion mer förutsättningslöst för 
att belysa olikheter. Hon förhåller sig till elevernas mångkulturalitet genom att hålla alla 
dörrar öppna och tillämpar det genom att gripa tillfället då det uppstår. Pedagogen ser elever 
med annan etnicitet som en värdefull källa till nya kunskaper både för henne själv men också 
för övriga elever. Hon anser dock att det skulle vara lättare att tillämpa ett mångkulturellt 
förhållningssätt mer aktivt om klassen hade fler elever med annan etnicitet. 

Pedagogen ser kunskaperna i de samhällsorienterade ämnena som absolut viktigast för kunna 
arbeta med elevernas kulturella olikheter samt för att kunna tillämpa ett mångkulturellt 
förhållningssätt. Hon tillämpar sitt förhållningssätt genom att lyfta elevernas kulturella 
olikheter i klassrummet, både spontant och genom planerad undervisning i bland annat 
religion. Pedagogen har inte tillräckliga kunskaper för att kunna tillämpa ett mångkulturellt 
förhållningssätt på bästa sätt, men hon förkovrar och uppdaterar sig själv inom området 
kontinuerligt. Hon har inte fått stöd eller utbildning inom området. För att främja ett 
mångkulturellt förhållningssätt arbetar skolan efter en likabehandlingsplan, men arbetet med 
den fallerar på grund av personalbrist. Enligt pedagogen ligger det i lärarnas ansvar att arbetet 
med likabehandlingsplanen sker aktivt. Skolan tar inte heller tillvara på resurserna som finns 
genom svenska två läraren. Enligt pedagogen skulle samarbetet mellan svenska två lärare och 
övriga pedagoger kunna bli mycket bättre. Lärarna i hemspråksundervisning befinner sig 
utanför skolans verksamhet och även där skulle ett samarbete gynna både pedagoger och 
elever. 

Vi upplevde att pedagog 2 var mycket frågande till våra frågor om sitt förhållningssätt till 
mångkulturalitet sam hur detta tillämpas. Vi uppfattar att detta beror på att hon inte tidigare 
reflekterat över sitt förhållningssätt. Det kan också vara så att hon ser det som något självklart 
i dagens mångkulturella samhälle. Pedagogen säger sig ha ambitioner att arbeta 
mångkulturellt men detta får vi inte uppfattningen om att hon praktiskt tillämpar. Detta tror vi 
beror på bristande kunskaper och stöd samt frånvaron av ett genuint intresse. 
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Fallbeskrivning pedagog 3 
Pedagog 3 är 65 år och är utbildad lågstadielärare. Hon har arbetat som lärare i 43 år och på 
den aktuella skolan har hon arbetar sedan 1995. Hon arbetar nu med att undervisa svenska 
som andraspråk.  

De erfarenheter som pedagogen har av att arbeta i mångkulturella barngrupper har hon fått då 
hon började arbeta på den aktuella skolan. 

De erfarenheter jag har jag fått här på… Skolor jag varit på tidigare har det bara funnits enstaka 
barn. Här är de ganska många, finns i varje klass. Får en annan inblick i hur familjen har det och 
hur det kan vara med föräldrar som inte förstår lappar som man skickar hem, det är nya 
erfarenheter. 

På denna skola är det många barn med annan etnicitet än svensk samt att skolan har särskola. 
I varje klass finns det elever med annan etnicitet och kulturell bakgrund. Pedagogen anser sig 
arbeta med elevers kulturella olikheter genom att prata mycket med dem. Hon berättar att 
eleverna älskar att titta på världskartan och hon passar då på att be dem berätta lite om sina 
länder, men detta är något som det inte läggs så stor vikt vid. Detta tror hon dock lyfts desto 
mer av klasslärarna när det blir naturliga anknytningspunkter. 

Pedagogen anser att bemötande, hur man lyssnar på barnen samt hur man reagerar på dem är 
delar som ingår i ett mångkulturellt förhållningssätt.  

Det är ju hur man bemöter barnen som kommer hit, hur man lyssnar, möter dem och reagerar på 
hur de är och hur de säger. Försöker ta tillvara på deras egna erfarenheter och traditioner så det 
inte glöms bort, det måste få finnas, även om det inte är så mycket, det som går. Tycker att de 
behöver blandas mer, så det inte blir så segregerat. 

Hon berättar vidare att hon anser att man bör ta tillvara på deras traditioner som de har med 
sig från sina hemländer. Hon tror att ökade kunskaper om sina medmänniskor leder till mindre 
segregering i samhället och därmed anser hon att det är viktigt att lyfta olikheter och likheter i 
olika kulturer. Hon önskar även att föräldrarna skulle delge dem mer om sina hemländer. 
Eftersom pedagogen enbart undervisar i svenska som andraspråk har hon också bara elever 
med annan etnicitet än svensk. Hon påpekar att eleverna i den lilla gruppen leder till en 
mångfald men hon försöker se dem som en grupp och inte skilja dem åt beroende på vilket 
land de kommer ifrån.   

Ett mångkulturellt förhållningssätt innebär för pedagogen att man lyssnar och försöker förstå 
och ta reda på hur det fungerar i andra länder i förhållande till vårt sätt att leva och tänka. Hon 
tycker vidare att det är viktig att se om det är stora skillnader eller om det finns 
beröringspunkter. Hon anser att man bör förhålla sig till mångkulturen genom att inte bara 
tycka att de som är hitflyttade bara måste anpassa sig. Istället anser hon att man bör försöka 
förstå deras verklighet och försöka sätta sig in i deras situation. Gällande hur hon anpassar 
undervisningen så att den främjar elevers mångkulturalitet så anser hon att hon inte aktivt 
arbetar med det i och med att hon endast undervisar eleverna vissa timmar i veckan i svenska 
som andraspråk. Hon säger att klasslärarna arbetar mer med detta eftersom det faller sig 
naturligt i den stora gruppen i klassen.  
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De kunskaper som pedagogen anser att man behöver i arbetet med en mångkulturell 
elevgrupp är framförallt kunskaper om elevernas bakgrund samt deras kultur. Dock önskar 
hon sig mer kunskaper inom detta och anser att fortbildning gällande ämnet är svår att hitta. 
För att själv få ökad kunskap anser hon att det ligger i hennes intresse att själv läsa på. Hon 
berättar vidare att mycket av den kunskap hon besitter kommer ifrån de elever som hon mött 
genom att hon försökt sätta sig in i deras situation. Vidare berättar hon att hon sitter med vid 
inskrivningssamtal av nya elever men att man genom dessa samtal får reda på väldigt lite om 
eleven och deras bakgrund. Sist hon medverkade på ett sådant samtal frågade hon eleven och 
föräldrarna om de hade något emot att berätta om olika saker. Genom att hon vågade ställa 
frågan och gav dem möjligheten att berätta ansåg hon också att hon fick en större inblick i 
deras tidigare erfarenheter.  

Pedagogen anser att hon inte har tillräckliga kunskaper i arbetet med en mångkulturell 
elevgrupp och önskar mer utbildning inom detta område.  Hon letar ständigt efter fortbildning 
men säger att hon inte hittar något. Hon berättar att de för några år sedan var på en utbildning 
angående detta i Stockholm och att den utbildningen var mycket givande och lärorik. Dock 
säger hon att det är svårt att hitta liknande utbildningar i närområdet samt att det är en 
kostnadsfråga. Hon berättar vidare att hon inte upplever att ledningen arbetar aktivt för att 
tillgodose vidareutbildning och tror att detta bland annat beror på att budgeten i skolan hela 
tiden stramas åt.  

De svårigheter som hon anser kan uppkomma i arbetet med en mångkulturell elevgrupp är 
framförallt kontakten med föräldrarna. Många föräldrar kan inte språket och då kan man 
varken ringa hem till dem eller skicka hem information. Detta ser hon som komplext men 
poängterar även att den största kontakten med föräldrarna sker genom klassläraren. 

De möjligheter hon ser i arbetet är att hon hela tiden vidgar sitt eget synsätt. Världen krymper 
och flyttar in i klassrummen och berikar. 

Möjligheter det är ju att vidga sitt eget synsätt på folk i världen och hela världen har ju krympt när 
det är så lätt att ta sig. Spännande när de kommer nya, att se hur jag kan hjälpa detta barn, hur ska 
jag göra, det är ju möjligheter jag har. Man kan ju lära sig mer om andra kulturer och så, genom 
barnen eller genom föräldrarna. Jag tycker att det är berikande att man har världen i sitt lilla 
samhälle.  

Hon anser att det ger möjligheter att lära sig mycket om andra kulturer, både genom barnen 
och genom föräldrarna samt att de bidrar till många kulturer i den lilla staden. Vidare anser 
hon att skolan inte arbetar tillräckligt aktivt med att främja ett mångkulturellt förhållningssätt. 
På skolan har de en likabehandlingsplan men hon anser att ansvaret ligger på hur man arbetar 
med förhållningssättet i de olika klasserna. Hon poängterar att det är viktigt att fånga upp det 
naturliga och spontana som eleverna tar upp och sedan arbeta och diskutera detta vidare i 
klassen.  

Hon anser att läromedlen inte alls uppfyller ett mångkulturellt förhållningssätt, inte ens 
läromedlen i svenska som andraspråk anser hon är särskilt bra. Hon säger att hon ofta arbetar 
med olika bilder och att det är ett ständigt bildletande, vilket inte alltid är så lätt med tanke på 
att de ska passa till förhållningssättet. Det hon dock kan tycka är bra är att det på senare år 
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börjat dyka upp utländska namn i böcker. För att främja acceptansen gällande människors 
olikheter anser hon att man måste lära barnen att lyssna på varandra. Man behöver också lyfta 
och diskutera att alla människor är olika och att detta är något man måste acceptera och att det 
är något bra. Dock poängterar hon att det är viktigt att eleverna förstår att man inte får göra 
varandra illa, varken kroppsligt eller själsligt. 

Under vår observation såg vi att pedagogen hade ett positivt och välkomnande 
förhållningssätt mot eleverna. Hon var lyhörd och uppmuntrade kontinuerligt eleverna att vara 
delaktiga under lektionen. Även de blyga eleverna uppmuntrades att bidra med sina kunskaper 
och åsikter. Vi uppfattar att pedagogen har ett medvetet mångkulturellt förhållningssätt som 
genomsyras av respekt mot eleverna. Vi får uppfattningen att hon har kunskaper för att aktivt 
arbeta mångkulturellt. 

Analys 
Vår analys av pedagog 3 är att hon arbetar med elevernas kulturella olikheter genom att prata 
mycket med dem. Hon anser att hur man bemöter, lyssnar samt reagerar på eleverna är viktigt 
i arbetet med att främja ett mångkulturellt förhållningssätt samt att ta tillvara på elevernas 
traditioner. Hon tror att ökade kunskaper om sina medmänniskor leder till mindre segregering 
i samhället och detta försöker hon tillämpa hos sina elever genom att lyfta olikheter och 
likheter i olika kulturer. Vidare anser hon att eleverna i den lilla gruppen leder till en 
mångfald och hon försöker att alltid se dem som en elevgrupp och inte särskilja dem beroende 
av vilket land de kommer ifrån. Hon har ett förhållningssätt där hon anser att det är viktigt att 
se om det finns stora skillnader eller beröringspunkter i olika kulturer. Detta tillämpar hon  
genom att lyssna på eleverna och försöka förstå dem samt ta reda på hur det fungerar i andra 
länder i förhållande till vårt sätt att leva. Hon poängterar att hon anser det är viktigt att inte 
tycka att de som är hitflyttande ”bara” måste anpassa sig till vårt sätt att leva utan hon anser 
att det är viktigt att försöka förstå deras verklighet och sätta sig in i deras situation.  
 
Pedagogen anser att man framförallt behöver kunskaper om elevernas bakgrund och kultur i 
arbetet i mångkulturella elevgrupper. Dessa kunskaper önskar hon mer av och för att tillämpa 
detta behöver hon mer fortbildning men hon anser att det är mycket svår att hitta. Hon 
försöker hela tiden själv läsa på samt samla kunskaper och erfarenheter ifrån de elever hon 
mött samt möter. För att få kunskaper om nya elever sitter hon med vid inskrivningssamtal 
och då ser hon möjligheter i att samla kunskaper genom att fråga elever och föräldrar om de 
kan berätta. Hon ser framförallt svårigheter i kontakten med föräldrar i en mångkulturell 
elevgrupp. 
 
Vidare anser pedagogen att hon genom sitt arbete hela tiden vidgar sitt eget synsätt genom att 
hon hela tiden samlar på sig nya kunskaper och erfarenheter i mötet med elever och föräldrar. 
Skolan arbetar efter en likabehandlingsplan men pedagogen anser att arbetet med att tillämpa 
den är ett individuellt ansvar. Pedagogen arbetar med detta genom att fånga upp det naturliga 
och spontana som eleverna tar upp och sedan diskutera detta. För att tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt använder hon sig mycket av bilder i sin undervisning då hon 
anser att läromedlen inte är tillräckligt anpassade. För att främja acceptansen hos eleverna 
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gällande människors olikheter anser hon att det är viktigt att lära eleverna att lyssna på 
varandra. Detta gör hon genom att lyfta och diskutera att alla är olika och att det är berikande.  
  
Vår analys av pedagog 3 är att hon har ett medvetet mångkulturellt förhållningssätt och att 
hon därmed bemöter alla elever likvärdigt. Hon ser eleverna som en grupp och bekräftar både 
deras likheter och olikheter. Pedagogen arbetar dock inte aktivt för att främja elevernas 
mångkulturalitet vilket beror på att hon endast har vissa lektioner med eleverna. Hennes 
synsätt genomsyras av acceptans och förståelse för sina medmänniskor vilket även avspeglar 
sig i mötet med eleverna. Vi upplever att pedagogen har ett genuint intresse i att främja sitt 
eget förhållningssätt till mångkulturalitet samt att hon aktivt försöker tillämpa det. Pedagogen 
är väl insatt i de olika begreppen vi lägger fram under intervjun. Vår uppfattning av henne är 
hon både har reflekterat över sitt förhållningssätt till mångkulturalitet samt att hon arbetar 
aktivt för att tillämpa det. 

Fallbeskrivning pedagog 4 
Pedagog 4 är 63 år och har arbetat som lärare på den aktuella skolan i 26 år. Han är utbildad 
mellanstadielärare och arbetar i årskurs 5. Klassen består av 19 elever, 12 pojkar och 7 
flickor. Tre elever har utländsk bakgrund, varav två kommer från Somalia och en elev 
kommer från Kosovo. 

Pedagogen anser sig inte veta vad ett mångkulturellt förhållningssätt går ut på.  

Vad ett mångkulturellt förhållningssätt går ut på det vet jag ärligt talat inte. Det är väl det allmänna 
förhållningssättet till andra människor som jag kan stå för vad jag tycker.  

Pedagogen försöker behandla alla människor lika vilket även genomsyrar hans 
förhållningssätt till eleverna. Pedagogen har erfarenheter av att arbeta i mångkulturella 
elevgrupper, då i stort sett alla grupper han arbetat med har haft barn från skilda kulturer. Han 
anser att erfarenheterna runt detta är ganska okomplicerat eftersom föräldrarna han mött har 
behärskat det svenska språket relativt bra. Han har inte behövt använda sig av tolk för att 
kommunicera och eleverna har varit i Sverige så pass länge att de behärskar språket 
förhållandevis bra. Skolan har även en lärare i svenska som andraspråk som arbetar med 
elever med annat modersmål, samt en vaktmästare som pratar arabiska och även undervisar 
arabiska i hemspråksundervisning. Detta anser pedagogen är en stor tillgång för eleverna. 
Alldeles nyligen uppstod dock en situation där pedagogen var tvungen att använda tolk vilket 
var en positiv erfarenhet. Pedagogen anser att man tar mycket för givet vad gäller den svenska 
kulturen och hur vi gör som kan vara väldigt främmande för elever med utländsk bakgrund, 
vilket betyder att man måste tänka till. 

Pedagogen känner att de skulle kunna arbeta mycket mer elevernas kulturella olikheter. Han 
anser att detta är något som de inte är speciellt duktiga på. Han nämner de muslimska 
elevernas högtider och säger att de ofta sjukskrivs då högtiderna infaller. Skolan skulle istället 
kunna gå ut med information som säger att det är går bra att vara ledig under högtiderna. I 
övrigt anser pedagogen att det inte händer så mycket på den här fronten. De elever som har 
utländsk bakgrund får, om de vill, berätta om hur det är att leva i deras hemland. 
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Det händer ju ibland att vi tar upp saker som rör elever från andra länder och då har de fått berätta 
om hur de lever i sitt land, vilket är väldigt annorlunda mot hur vi elever i Sverige. Men det går att 
göra mer av det. Man skulle kunna göra något i svenska, jämföra olika skrivtecken och jobba med 
språket. Det är vi dåliga att ta tillvara på.  

Men pedagogen anser att det går att göra ännu mer av det. Som förslag nämns hur 
svenskämnet skulle kunna användas till att jämföra skilda kulturers skrivtecken samt att jobba 
med språket. Han anser att de är dåliga att ta tillvara på detta. 

Mångfald i gruppen är berikande menar pedagogen. Genom mångfald skapas förståelse för att 
vi är olika, att vi tycker olika och ser olika ut. Det ger vidare en förståelse för att vi är olika 
men ändå har samma känslor. Pedagogen nämner att klassen har en flicka med slöja som är 
med på olika aktivteter, bland annat idrott. Att flickan bär slöja är inget som övriga elever 
reagerar på. Vissa elever med utländsk bakgrund äter annan mat i skolan men det är inte heller 
något som de andra eleverna reagerar över. Enligt pedagogen borde frågan varför de äter 
annan mat komma upp och det kunde man arbeta vidare med. Pedagogen nämner även att det 
borde finnas några elever i klassen som är homosexuella. Skolan har inga elever med 
funktionshinder men däremot kommer mindre barn med funktionshinder till fritids och dessa 
barn tillför mycket till gruppen menar han. Pedagogen menar att det är ett väldigt grupptryck i 
skolan och att skolan borde jobba mer med att eleverna ska våga säga nej. I klassen har man 
arbetat med drama som utmynnar i ett dilemma som eleverna ska ta ställning till. Detta är ett 
bra sätt att få in frågor om moral, etik och förhållningssätt i klassrummet. 

Pedagogen har svårt att svara på vilka delar ett mångkulturellt förhållningssätt innehåller. Han 
anser att det är viktigt att försöka behandla alla lika samt att försöka ta tillvara mer på andra 
kulturer. Pedagogen anser att man måste läsa på och följa med i debatten för att kunna arbeta i 
en mångkulturell barngrupp. Det är viktigt att sätta sig in i såväl historiska som aktuella 
händelser för att kunna förstå båda sidorna. Pedagogen anser sig vara dåligt påläst för att 
förstå och tror att det är likadant för eleverna. Många fördomar baseras på sådant man tycker 
eller tror om andra människor och därför är det viktigt att läsa på om hur andra människor 
lever, på en nivå så att eleverna förstår. Pedagogen säger att han ibland kan vara extra snäll 
och vänlig mot de som har det svårt, annars försöker han att behandla alla lika. 

Pedagogen anser att han inte har tillräckliga kunskaper för att arbeta interkulturellt. 

Jag skulle vilja veta mycket mer. Jag är ju intresserad av det här. Och det kommer nog att bli ännu 
mer mångkulturellt, världen blir så öppen. 

När det gäller stöd och vägledning inom området anser pedagogen att detta finns i viss mån, 
då skolan har en svenska två lärare. Han säger att han förstått att det är bra att eleverna 
underhåller sitt modersmål hemma. Det är också viktigt att klassen har ett tillåtande klimat så 
att elever med annat modersmål vågar fråga om det är något de inte förstår. Det är inte lätt att 
bygga upp ett bra klimat då det beror på hur elevgruppen ser ut. Pedagogen anser sig inte ha 
fått någon fortbildning inom mångkulturellt förhållningssätt. De har haft en föreläsning om 
mångfald på skolan vilket tyvärr inte följdes upp. Pedagogen säger att skolan är relativt 
mångkulturell då de har elever med olika etniciteter. 
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Pedagogen menar att det finns vissa svårigheter i arbetet med en mångkulturell elevgrupp. 
Svårigheterna beror på att det är för stora spännvidder mellan elevernas förståelse. Det kan då 
bli svårt att till tillfredsställa elevernas olika nivåer och behov samt att ge utmaningar till alla. 
Pedagogen menar att detta är ett större problem än elevernas kulturella bakgrund då detta inte 
är kopplat ihop. Även elevernas inställning till skolan påverkar hur de väl de lyckas. 
Pedagogen menar att det vore en fördel om man kunde använda sig av de erfarenheter som 
eleverna har med sig och om det på något naturligt sätt kan komma in i undervisningen. 

När det gäller att främja ett mångkulturellt förhållningssätt berättar pedagogen att de har 
kontakt med en lärare som arbetar i Indien. Läraren jobbar på en skola som de haft utbyte 
med. Skolan har även en FN dag men pedagogen menar att engagemanget i det inte är så stort, 
det är bara något som ska göras. Skolan skulle kunna göra mycket mer av detta tror 
pedagogen men då måste det finnas någon som driver det framåt. Skolan skulle också kunna 
involvera hemspråkslärarna mycket mer i samarbetet med övrig personal. 

Hur väl läromedlen uppfyller ett mångkulturellt perspektiv har pedagogen aldrig reflekterat 
över. Pedagogen tror att det är bra att använda sig av skönlitteratur för att främja acceptansen 
för människors olikheter hos eleverna. Han nämner rollspel som ett bra medel för detta syfte. 
Skolan arbetar fortfarande väldigt traditionellt enligt pedagogen, trots att målen är ganska fria 
i sin beskrivning. Det är lätt att göra samma saker år efter år. 

Under vår observation var det klassråd. Detta gjorde det svårt för oss att observera 
pedagogens mångkulturella förhållningssätt. Pedagogen hade ett positivt bemötande mot sina 
elever och bekräftade dem genom att lyssna till deras åsikter. Han försökte inkludera alla 
elever, även de blyga, genom att uppmana dem att delta. Vi kunde även observera att 
pedagogen bemötte eleverna med respekt samt att även han bemöttes med respekt från 
eleverna. Vi upplevde klassrumsklimatet som positivt och tillåtande. 

Analys 
Pedagog 4 säger sig inte veta vad ett mångkulturellt förhållningssätt innebär. Detta påstående 
stämmer dock inte anser vi eftersom han försöker behandla alla människor lika, vilket även 
genomsyrar hans bemötande mot eleverna. Pedagogen reflekterar i intervjun runt den svenska 
majoritetskulturens självklara normer och värderingar. Han är medveten om att dessa inte 
alltid stämmer överens med utländska elevers normer och värderingar vilket han då försöker 
ta hänsyn till i sitt bemötande mot eleverna. 

Enligt pedagogen är skolan inte speciellt bra på att arbeta med elevernas kulturella olikheter 
och menar att de skulle kunna arbeta mer aktivt. Vi tolkar detta påstående som att både han 
själv och skolan i övrigt brister i detta.  Som förslag nämner han att skolan skulle kunna 
erbjuda elever med annan etnicitet ledighet vid deras högtider, vilket skolan inte gör i 
dagsläget. Hans förhållningssätt här är att erkänna och värdesätta elevernas högtider och att 
tillämpa det genom att erbjuda dem ledigt. 

Pedagogen värdesätter även att elever med annan etnicitet berättar om sin kultur och sin 
bakgrund för övriga elever, men detta sker endast då dessa elever vill berätta och ska alltså 
inte vara ett tvång. Pedagogen vill arbeta mer för att tillämpa ett mångkulturellt 
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förhållningssätt. Han nämner svensk ämnet som ett förslag där detta skulle kunna tillämpas 
där eleverna skulle kunna få arbeta med olika kulturers språk och skrivtecken. Vidare nämner 
han hur man kan använda skönlitteratur och rollspel för att främja insikten och acceptansen 
för människors olikheter hos eleverna. Detta är dock bara förslag från pedagogens sida och 
inget han i nuläget tillämpar. 

Pedagogen ser mångfald i elevgruppen som berikande och menar att detta skapar förståelse 
människors olikheter. Han menar att det är viktigt att belysa att alla människor ser olika ut 
men ändå har samma känslor. Vi får dock ingen uppfattning om hur pedagogen arbetar för att 
belysa detta i undervisningen. Pedagogen anser att det viktigaste i ett mångkulturellt 
förhållningssätt är att behandla alla människor lika. För att kunna tillämpa detta måste han 
läsa på om andra kulturer och följa med i debatten om vad som händer i världen. Detta menar 
pedagogen är särskilt viktigt för att minska eventuella fördomar och oacceptans hos eleverna. 
Vi får dock uppfattningen att han inte är tillräckligt påläst eller insatt för att kunna tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt i praktiken. Pedagogen har ett förhållningssätt som innebär att 
alla elever ska våga fråga eller berätta något utan att bli hånade vilket tillämpas genom att han 
försöker skapa ett tillåtande klimat i klassen. Pedagogen arbetar även med etik och moral med 
eleverna genom rollspel för att stärka deras förhållningssätt inför vad som är rätt och fel. 

Pedagogen är insatt i och har förståelse för att det är viktigt att eleverna underhåller sitt 
modersmål i hemmet. Pedagogen har ett förhållningssätt där han anser att det vore 
fördelaktigt om skolan, det vill säga han själv samt övrig personal, tog tillvara på elevernas 
olika erfarenheter och fick med dessa på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta sker alltså 
inte i dagsläget. Enligt pedagogen bör någon på skolan, vi tolkar det som att han menar 
ledningen, arbeta mer aktivt för att främja ett mångkulturellt förhållningssätt. Även 
samarbetet med svenska två lärare och hemspråkslärare skulle kunna bli mycket bättre för att 
på så sätt gynna eleverna. 

Slutligen kan vi konstatera att trots att pedagogen har goda erfarenheter av att arbeta i 
mångkulturella elevgrupper tas inte elevernas kulturella olikheter tillvara i tillräcklig 
omfattning. Detta är något som varken pedagogen eller skolan arbetar aktivt med. Pedagogen 
är väl medveten om att det är viktigt att vara påläst om olika kulturer samt aktuella händelser 
men detta är något som brister hos pedagogen. Pedagogen har ingen fortbildning gällande 
mångkulturellt förhållningssätt och detta är inget skolan prioriterat trots att det är en 
mångkulturell skola. För att skolan ska kunna främja ett mångkulturellt förhållningssätt 
behöver de en ledning som driver arbetet framåt och en tydlig målsättning för sitt arbete. 

Fallbeskrivning pedagog 5 
Pedagog 5 är 60 år och är utbildad lågstadielärare samt speciallärare. Hon tog examen 1973 
och har arbetat på den aktuella skolan i sex år. Klassen består av 24 elever, 10 flickor och 14 
pojkar. Klassen har sex elever med utländsk bakgrund varav en från Kurdistan, en från Iran, 
en från Kosovo samt tre elever från Serbien. 

De erfarenheter som pedagogen har av att arbeta i mångkulturella barngrupper har hon fått 
först när hon började arbeta på den aktuella skolan. Skolan är mångkulturell och har elever 
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från många olika kulturer samt elever i särskola. Hon anser sig arbeta med elevers kulturella 
olikheter genom att behandla alla lika. 

Pedagogen ser inga olikheter i hur eleverna bör bemötas beroende av etnicitet och kultur utan 
anser att det är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Hon berättar att det 
är skolans värdegrund att de anställda ständigt strävar efter att arbeta efter detta 
förhållningssätt. Hon berättar vidare att särskolebarnen är integrerade i den vanliga skolan. I 
årskurs ett bakade eleverna tillsammans med grundsärskoleeleverna samt att de är integrerade 
på fritids, då det även kommer fler särskoleelever dit. Hon berättar vidare att hon arbetar med 
elevers kulturella olikheter då de spontant dyker upp bland eleverna. Detta är inget hon 
medvetet planerar utan hon försöker fånga nyfikenheten då den dyker upp. 

De delar som pedagogen anser att ett mångkulturellt förhållningssätt framförallt innehåller är 
bemötandet av eleverna samt att man försöker förstå dem. Hon påpekar att det är viktigt att få 
förståelse för att dessa barn ofta kan hamna i konflikter då de inte riktigt förstått de spelregler 
som gäller. Hon berättar vidare att hon anser att det är viktigt att man ger dem tillfälle att 
fråga så fort de inte förstår något samt att det är viktigt att alla respekteras oberoende av 
olikheter samt att alla känner sig välkomna. Det hon anser är viktigt gällande mångfalden i 
elevgruppen är att man inte ska kränka någon individ. Hon anser att man måste respektera 
deras kultur och sätt att vara och hitta lösningar på problem som kan uppstå.  

För att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt anser pedagogen att det viktigaste är att se 
till alla människors lika värde samt respektera varandra.  Hon poängterar att det är skolans 
skyldighet att ta emot alla som kommer dit och att man då måste respektera olikheter och 
likheter. Det är även viktigt att alla får den hjälp de behöver anser hon. 

Arbetar man in skolan är det vår skyldighet att ta emot alla som kommer hit och då ska vi 
acceptera olikheter och likheter och då ska de får den hjälp de behöver och den respekt de 
behöver. Jag kan inte skilja på bemötandet rent medmänskligt, så som du vill bli bemött ska du 
bemöta andra oberoende om du är svart, vit eller gul. Jag kan inte se att jag skulle behandla en 
som kommer från Umeå annorlunda än en muslim, det är ju en människa i sig de ska ju känna sig 
lika välkomna. Kommer man från ett annat land kan det vara lättare att såra i och med att man inte 
vet hur de haft det och deras kultur. Annars ska bemötandet vara lika. Sen kan det ju vara svårare 
när man inte kan förmedla med språket. 

Då det gäller att arbeta så att undervisningen främjar elevers mångkulturalitet anser hon att 
det är viktigt att inte peka ut någon. 

Jag pekar inte ut dom, det känner jag att det inte är rätt. Det gäller att uppmärksamma dem när de 
gör något bra. Jag tror inte att de vill bli utpekade, jag kommer från ett annat land och vi pratar ett 
annat språk. Jag tror barnen vill vara som barn är mest. Varför ska jag peka ut barn som kommer 
från andra länder, man behöver inte alls lyfta upp det. Det är ju om de själva tar upp något och då 
får man säga vad intressant vill du berätta mer om det.  

Pedagogen säger hon att hon fångar de tillfällen då eleverna själva vill berätta om sin kultur 
och sitt liv men hon poängterar att detta då ska ske på elevernas egna villkor.  
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De kunskaper som hon anser att man behöver i arbetet med en mångkulturell elevgrupp skulle 
hon önska mer av. Hon nämner att hon saknar kunskaper om hur man bemöter män från andra 
kulturer där kvinnans roll och status är annorlunda än i Sverige. 

Jag har förstått att vår roll som kvinnor då i förhållande till pappor som kan tycka att det är 
konstigt att prata med en kvinna som ska tala om något… där är det ju man till man då man 
förmedlar något viktigt. Där lyssnar man inte på samma sätt. Kvinnan kanske har en annan roll i 
deras kultur, det tycker jag är jättesvårt. Där kanske man lyssnar mer på sin äldste son än på sin 
fru. Det har jag lite kunskap om och hur kommer jag över det, det skulle jag vilja ha mycket mer 
kunskaper om… Vad får de reda på när de kommer till svenska skolan, vad får de för kunskap om 
den svenska skolan. De möter en gammal tant som ska berätta vad deras barn kan. Det skulle jag 
vilka ha mer av och lära mer om andra kulturer. 

Pedagogen önskar inblick i vilken information invandrare får om Sverige och den svenska 
skolan då de kommit hit för att kunna förstå och bemöta dem på ett bättre sätt. Hon anser att 
man aldrig blir fullärd utan att man alltid har mer att lära. Detta gäller även de kunskaper hon 
behöver för att arbeta interkulturellt. Det hon önskar är just kunskaper om hur man ska 
bemöta människor från skilda kulturer. 

Angående fortbildning så har skolan en utvecklingsöversikt där fortbildningsplanen bland 
annat har ett ämnesområde som handlar om mångkultur och kultur. Detta är ett pågående 
ämne som de haft löpande under en tid och det skall fortskrida ett år till. Dock anser hon att 
fortbildningen varit lite bristfällig och hade önskat någon form av utbildning eller 
litteraturläsning istället för enbart föreläsningar. Detta anser hon är skolans sätt att främja ett 
mångkulturellt förhållningssätt. 

De möjligheter pedagogen ser med att arbeta interkulturellt är att hon vidgar sitt eget 
perspektiv. 

Möjligheter är ju att man ökar både min och elevernas förståelse, man vidgar perspektivet på andra 
människor och på världen. Om man inte är som alla andra så ser man att det finns andra som har 
svårigheter, jag tycker det är positivt för dem att se att andra har det värre och inte kan spela 
fotboll eller springa, man får lite tacksamhet. De från andra länder har ju ett språk till som är en 
jättestor fördel som vi inte har, det måste man ju se som en fördel och positivt.  

Hon ser fördelar hos de tvåspråkiga eleverna eftersom de har ett extra språk, men hon påpekar 
dock att det kan leda till att det blir svårt för dessa barn att lära sig ytterligare ett språk och 
sedan engelska på det.  

Pedagogen anser att läromedlen uppfyller ett mångkulturellt perspektiv genom att de är 
annorlunda namn med i dem. Hon tycker även att det finns bilder i böckerna som är 
mångkulturella genom att de är förekommer bilder med båda olika hudfärger samt 
funktionshinder. Detta tycker hon att hon kan märka av i både nyare matteböcker samt 
svenskaböcker, men nämner att de äldre läromedlen oftast är mer traditionella. 

För att främja acceptansen för människors olikheter anser pedagogen att man bör ha lektioner 
där man väcker tankar hos eleverna om allas lika värde. Hon anser att det viktigaste är att bli 
accepterad och att alla ska finna en trygghet i gruppen. Hon säger även att det är viktigt att 
visa barnen att allt är lika värdefullt och att man inte skrattar åt varandra för att man tycker att 
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något är konstigt eller annorlunda. Alla ska känna trygghet i gruppen och våga vara den de är. 
Det som hon anser är viktigast är att skapa ett tillåtande klimat i klassen och det anser hon är 
pedagogens ansvar. 

Under vårt observationstillfälle belyste pedagogen begreppet diskriminering genom att 
diskutera en text som klassen läst ihop. Pedagogen uppmuntrade eleverna att delta i 
diskussionen genom att bjuda in och bekräfta dem. Klimatet i klassrummet upplevde vi som 
positivt och tillåtande där alla behandlade varandra med respekt. Vi upplever att pedagogens 
synsätt genomsyras av ett genuint intresse för eleverna samt att hennes mångkulturella 
förhållningssätt inkluderar alla elevers lika värde. 

Analys 
Vår analys av pedagog 5 är att hon arbetar för att främja elevers kulturella olikheter genom att 
behandla alla lika fastän de är olika. Hennes förhållningssätt genomsyras av att hon inte ser 
några skillnader i hur elever bör bemötas utan hon behandlar alla lika oberoende av kultur och 
etnicitet. Detta är skolans värdegrund och den tillämpas genom att alla som arbetar på skolan 
stävar efter att arbeta för att främja detta förhållningssätt. Skolan har även särskola vilket hon 
anser även bidrar till att främja det mångkulturella förhållningssättet. Pedagogens 
förhållningssätt genomsyras av att hon vill att alla ska känna sig välkomna och detta tillämpar 
hon genom sitt sätt att bemöta eleverna samt genom att försöka förstå dem. Hon anser vidare 
att man inte ska kränka någon utan respektera andra kulturer och försöka hitta lösningar på 
problem som uppstår. Hon poängterar vikten av alla människors lika värde och säger att man 
ska respektera varandra och ge alla elever den hjälp de behöver.  

Hon anser att det är viktigt att inte peka ut enskilda elever utan istället ta tillvara på de 
spontana tillfällen som sker på elevernas egna initiativ. Hon önskar sig mer kunskaper för att 
kunna bemöta elever och föräldrar från andra kulturer på ett bättre sätt och hon anser att man 
aldrig blir fullärd. För att främja arbetet med mångkulturalitet har skolan en 
utvecklingsöversikt som bland annat handlar om mångkultur och kultur. Dock anser hon att 
fortbildningen är lite bristfällig och hade istället önskat sig utbildning eller litteraturläsning. 
Pedagogen anser vidare att arbetet med mångkulturella elevgrupper vidgar hennes samt 
elevernas perspektiv på världen och på andra människor. Hon ser fördelar för de tvåspråkiga 
eleverna men påpekar att detta också kan leda till svårigheter då de ska lära sig ytterligare ett 
språk. Angående läromedel så anser hon att de nyare uppfyller ett mångkulturellt perspektiv 
genom att de innehåller annorlunda namn och mångkulturella bilder. Hon anser att det är 
viktigt att eleverna blir accepterade och känner en trygghet i gruppen och för att främja detta 
har hon lektioner där tankar om människors olikheter väcks. Vidare menar hon att allt är lika 
värdefullt och att det är viktigt att eleverna vågar vara sig själva. Detta förhållningssätt 
tillämpas genom att hon försöker skapa ett tillåtande klimat i klassen.  

Pedagogen har ett förhållningssätt där hon bemöter alla individer lika oberoende av etnicitet 
eller kulturell bakgrund. Vår analys av pedagogen är att hon är relativt medveten om vad hon 
anser att ett mångkulturellt förhållningssätt innebär. Det hon lägger vikt vid är att se alla 
elevers lika värde samt att respektera dem. Pedagogen är öppen och nyfiken i sitt 
förhållningssätt och anser att mångkultur är berikande. 
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Gemensam analys 
Vi kommer nedan att i två rubriker redogöra för pedagogernas förhållningssätt till 
mångkulturalitet samt pedagogernas tillämpning av ett mångkulturellt förhållningssätt. Dock 
ligger förhållningssätt och tillämpning i vissa fall nära varandra och därför nämns de båda 
ibland under respektive rubrik. Under rubriken förhållningssätt kommer vi att analysera 
pedagogernas förhållningssätt och under rubriken tillämpning kommer vi att analysera hur 
pedagogerna tillämpar sitt förhållningssätt i praktiken. Vi har valt att dela upp pedagogerna i 
kategorier utifrån deras liknande förhållningssätt respektive tillämpning.   

Pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet 
Vi anser att samtliga pedagoger har ett förhållningssätt som innebär att de ser elevernas 
kulturella olikheter som tillgångar. Deras förhållningssätt genomsyras av att de ser olikheter 
som berikande. Samtliga pedagoger har ett förhållningssätt där de anser att de inte har 
tillräckliga kunskaper för att tillämpade sitt förhållningssätt praktiskt. 

Pedagog 2 och 4 
Pedagog 2 och 4 urskiljer sig från övriga pedagoger då inte vet vad ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär. De har dock ett förhållningssätt som genomsyras av att de ser till alla 
människors lika värde. Vi uppfattar att båda pedagogerna ställer sig frågande till våra 
frågeställningar om förhållningssättet till mångkulturalitet. Vi vet dock inte om detta beror på 
att de inte reflekterat över detta eller om det beror på att de ser det som en naturlig del i den 
mångkulturella skolan. Vår uppfattning är att dessa pedagoger inte har ett medvetet 
förhållningssätt till begreppet mångkulturalitet samt att de inte arbetar aktivt för att tillämpa 
det. Under intervjuerna fick vi känslan av att detta var första gången de tvingades reflektera 
över dessa begrepp. 

Pedagog 2 och 4 har ett förhållningssätt som innebär att de värdesätter andra kulturers 
traditioner. Pedagog 4 urskiljer sig från pedagog 2 då han har ett förhållningssätt som innebär 
att han försöker ta hänsyn till att alla elever har olika normer och värderingar. Pedagog 4 har 
även ett förhållningssätt som innebär att han har förståelse för elevernas olika kunskapsnivåer 
vilket han dock inte kopplar ihop med etnicitet. Hans förhållningssätt är att skolan brister i 
arbetet med mångkulturalitet samt att han själv vill arbeta mer aktivt med detta. Pedagog 4 
försöker även skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Pedagog 2 skiljer sig åt från övriga 
pedagoger då hon ser kunskaperna i de samhällsorienterade ämnena som enskilt viktigast i 
förhållningssättet till mångkulturalitet. 

Pedagog 3 och 5 
Pedagog 3 och 5 har ett medvetet förhållningssätt till mångkulturalitet. Detta menar vi 
genomsyrar hela deras bemötande av eleverna. Båda pedagogerna har ett förhållningssätt som 
innebär att de behandlar alla elever lika. Pedagog 3 urskiljer sig något från pedagog 5 då 
hennes förhållningssätt innebär att hon ser elevernas kulturella olikheter som en viktig 
tillgång. Pedagog 3 har ett förhållningssätt som visar sig genom att hon är nyfiken och lyhörd 
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samt försöker se situationer ur olika perspektiv. Hon försöker även skapa ett tillåtande klimat i 
klassrummet. Pedagog 3 bemöter eleverna fördomsfritt och har ett öppet förhållningssätt till 
mångkulturalitet. 

Pedagog 5 har ett förhållningssätt där hon anser att man inte ska peka ut någon elev i klassen 
oberoende av etnicitet. Hennes förhållningssätt visar sig genom att hon försöker få alla elever 
att känna sig välkomna. Pedagogen har ett förhållningssätt som innebär att hon alltid ser till 
människors lika värde samt att hon har förståelse för att språksvårigheter kan leda till 
konflikter. Pedagogerna har ett förhållningssätt där de ser till elevernas individuella behov 
samt att de i mötet med mångkulturella elever vidgar sitt eget perspektiv på omvärlden. Vår 
uppfattning är att båda pedagogerna har reflekterat runt vad ett mångkulturellt förhållningssätt 
innebär samt att detta är något de eftersträvar i sin undervisning. 

Pedagog 1 
Den här pedagogen urskiljer sig markant från övriga pedagoger då hon har ett genomtänkt 
förhållningssätt till mångkulturalitet. Vi får uppfattningen att detta genomsyrar hela hennes 
förhållningssätt i undervisningen. Pedagogens förhållningssätt är att aldrig se sig se sig själv 
som fullärd. Hon förkovrar sig kontinuerligt för att hålla sig uppdaterad inom området då hon 
inte anser sig ha tillräckliga kunskaper. Pedagogen har en öppen attityd mot eleverna för att få 
dem att känna sig välkomna. Hennes förhållningssätt innebär att hon behandlar alla elever lika 
samt att hon försöker skapa ett tillåtande klimat i klassrummet. Hon har förståelse för 
elevernas språksvårigheter och försöker anpassa undervisningen efter elevernas olika 
förutsättningar. Pedagogen har ett förhållningssätt som innebär att hon respekterar och 
värdesätter elevernas kulturella olikheter. Hon ser mötet med eleverna som berikande samt att 
det vidgar hennes syn på omvärlden. 

Vi får uppfattningen att hon är mycket engagerad i sitt arbete samt att hon har ett genuint 
intresse i det hon gör vilket avspeglas i hennes förhållningssätt. Vi anser att pedagogen har en 
positiv människosyn samt att hon ser möjligheter i arbetet med mångkulturella elevgrupper. 
Hennes förhållningssätt är att alltid se till människors lika värde samt att hon ser mångkultur 
som berikande. 

Sammanfattande analys 
Vi kommer nedan att redogöra för tre kategorier som vi valt utifrån pedagogernas 
förhållningssätt. Dessa har vi delat upp utifrån de olika förhållningssätt som pedagogerna 
nämner. Vi vill poängtera att detta alltså inte är generella förhållningssätt utan pedagogernas 
samlade förhållningssätt. 

I den första kategorin har vi valt att lägga de aspekter som vi anser att pedagogerna nämner 
som berikande och gynnsamma gällande ett mångkulturellt förhållningssätt. Pedagogerna ser 
till elevernas kulturella olikheter och anser att dessa olikheter är en tillgång i klassen. 
Pedagogerna försöker även se situationer ur olika perspektiv och de arbetar för att främja 
acceptansen för människors olikheter. De ser även elevernas kulturella olikheter som 
berikande och att detta vidgar deras eget synsätt. 
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I den andra kategorin har vi valt att lägga de aspekter som vi anser är grundläggande i 
pedagogernas förhållningsätt till mångkulturalitet. Pedagogerna nämner att de ser till alla 
människors lika värde samt att de värdesätter andra kulturers traditioner. Vidare menar 
pedagogerna att man ska behandla alla människor lika samt att det är viktigt att skapa ett 
gynnsamt klassrumsklimat där alla elever känner sig välkomna. De ser till elevernas 
individuella behov och lägger vikt vid att bekräfta alla elever. 

I den tredje kategorin har vi valt att lägga de delar som vi anser att pedagogerna nämner som 
bristfälliga för sitt förhållningssätt samt det som de vill utöka för att främja sitt 
förhållningssätt till mångkulturalitet. Pedagogernas förhållningssätt är att de inte har 
tillräckliga kunskaper och de vill arbeta mer för att främja detta. De vill lära sig mer och 
menar att de aldrig blir fullärda inom området. Pedagogerna ser skolans arbete som bristfälligt 
samt att läromedlen inte är anpassade efter eleverna. 

Pedagogernas tillämpning av ett mångkulturellt förhållningssätt 
I vår analys kan vi konstatera att samtliga pedagoger är öppna för att ta till sig nya kunskaper 
och har ambitioner och viljan att lära sig mer om andra kulturer. De anser även att det är 
viktigt att försöka förstå elevernas olika situationer och verklighet för att kunna tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt. Pedagogerna är även överens om att ansvaret för att tillämpa 
ett mångkulturellt förhållningssätt ligger på dem själva. För att kunna tillämpa detta söker de 
på egen hand information och kunskaper inom området. 

Vi får uppfattningen att flertalet pedagoger på olika sätt delvis tillämpar ett mångkulturellt 
förhållningssätt men att de inte är medvetna att de gör det. Detta tror vi beror på att de inte är 
medvetna om vad begreppet står för. Vi upplever att detta beror på bristande kunskaper och 
insikter i vad ett mångkulturellt förhållningssätt innebär i praktiken. De ställde sig mycket 
frågande till vissa av våra frågeställningar och vi upplevde att de inte tidigare reflekterat över 
hur ett mångkulturellt förhållningssätt kan tillämpas. Ett par pedagoger nämner att de 
tillämpar förhållningssättet men vi får inte uppfattningen att detta sker i realiteten. 

Pedagog 1 
Pedagog 1 särskiljer sig ifrån övriga pedagoger då hon både har ett genomtänkt 
förhållningssätt samt aktivt tillämpar det. Detta uppfattar vi delvis beror på att hon arbetar i 
föreberedelseklass samt att hon är mycket engagerad i sitt arbete. För att tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt får eleverna möjlighet att få studiehandledning på sitt 
modersmål. Eleverna ges även möjligheter att arbeta aktivt med sina individuella 
utvecklingsplaner som utarbetas tillsammans med skolans specialpedagog. 

Eleverna har även möjlighet att validera sina kunskaper genom att de delger pedagogen sina 
kunskaper på engelska. Om eleverna inte behärskar engelska finns det annan personal på 
skolan som talar ett flertal av elevernas språk och kan vara behjälpliga vid valideringen. 
Denna personal kan även verka som tolkar vid behov. För att tillämpa ett mångkulturellt 
förhållningssätt får eleverna delge varandra sina olika historier för att på så sätt öka 
förståelsen för människors olikheter. Pedagogen är noga med att skapa rutiner samt anpassa 
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materialet till elevernas individuella behov. Hon försöker även att integrera eleverna med 
övriga elever via naturliga träffpunkter. 

Pedagog 2 och 4 
Vår uppfattning av pedagog 2 och 4 är att de inte aktivt tillämpar ett mångkulturellt 
förhållningssätt. Vi menar att de säger en sak i intervjuerna men att deras tillämpning fallerar i 
undervisningen på grund av att de inte är tillräckligt medvetna om vad ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär. De vill båda arbeta mer med elevers kulturella olikheter och detta är 
något som de båda planerar att göra i framtiden.   

De tillämpar ett mångkulturellt förhållningssätt genom att låta eleverna delge övriga klassen 
sina erfarenheter och sin historia. Båda pedagogerna förkovrar sig inom ämnet och de menar 
att tillämpningen av förhållningssättet ligger i deras ansvar.  

Pedagog 2 tillämpar sitt förhållningssätt genom att ta tillvara på de spontana tillfällen som ges 
samt genom att hon försöker vara kreativ. Hon försöker även att belysa likheter och olikheter 
och arbetar efter likabehandlingsplanen. Pedagog 4 tillämpar sitt förhållningssätt genom att 
skapa ett klassrumsklimat där eleverna vågar fråga då de inte förstår samt att han behandlar 
alla elever lika. 

Pedagog 3 och 5 
Pedagog 3 har svårigheter i att aktivt tillämpa sitt förhållningssätt då hon undervisar eleverna i 
svenska som andraspråk och träffar dem begränsade tider. Vi upplever dock att hon har 
ambitionerna att tillämpa förhållningssättet men hon menar att det naturliga ansvaret ligger på 
klasslärarna. Vi anser att hon är engagerad i sitt jobb och försöker hålla sig uppdaterad inom 
området samt att hon strävar efter att anpassa sin undervisning efter elevernas individuella 
behov. 

Pedagog 3 tillämpar sitt förhållningssätt genom att prata mycket med eleverna samt genom att 
se eleverna som en grupp. Hon lyfter olikheter och likheter samt försöker tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt genom att lära eleverna att lyssna på varandra och respektera 
varandra. För att tillämpa sitt förhållningssätt är hon även öppen för nya kunskaper och 
försöker ta tillvara på de spontana tillfällen som ges.  

Pedagog 5 arbetar inte heller aktivt för att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt. Detta 
uppfattar vi beror på att hon inte riktigt vet hur detta ska tillämpas. Pedagogen vill inte peka ut 
någon elev då hon uppfattar att det kan vara känsligt för eleverna. Pedagogen planerar inte 
medvetet sina lektioner utifrån elevernas kulturella olikheter. Hon försöker istället tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt genom att ta tillvara på de spontana tillfällen som ges. 

Pedagog 5 är öppen för nya kunskaper och vill veta mer för att kunna tillämpa sitt 
förhållningssätt i mötet med elever och föräldrar. Hon försöker även att prata mycket med 
sina elever och ser dem som en grupp genom att behandla alla lika. Hon tillämpar ett 
mångkulturellt förhållningssätt genom skapa ett tillåtande klimat i klassen där alla elever 
vågar fråga om sådant de inte förstår. 
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Sammanfattande analys 
Vi kommer nedan att redogöra för tre kategorier som vi valt utifrån hur pedagogerna tillämpar 
sitt förhållningssätt. Dessa har vi delat upp utifrån de olika tillämpningar som pedagogerna 
nämner. Vi vill poängtera att detta alltså inte är generella tillämpningar utan pedagogernas 
samlade tillämpningar. 

Den första kategorin har vi valt utifrån de aspekter som vi anser att pedagogernas nämner i sitt 
bemötande av eleverna. Genom att låta eleverna samarbeta samt lyssna på varandra tillämpar 
pedagogerna ett mångkulturellt förhållningssätt. Pedagogerna låter även eleverna delge 
varandra sina egna erfarenheter och sin historia. De pratar mycket med eleverna samt ser dem 
som en grupp där de försöker fånga de spontana tillfällen som ges.  

Den andra kategorin har vi valt utifrån de tillämpningar som pedagogerna nämner och som vi 
anser ligger i skolans ansvar. De punkter som pedagogerna nämner som tillämpningar av sitt 
förhållningssätt till mångkulturalitet är att ge eleverna studiehandledning på deras modersmål. 
De försöker skapa bra rutiner och har samma regler för alla elever. Pedagogerna kartlägger 
elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper samt ger eleverna den hjälp de behöver. Det 
finns även tillgång till tolk vid behov. 

Den tredje kategorin har vi valt utifrån de tillämpningar som pedagogerna nämner och som vi 
anser att pedagogerna själva ansvarar för. De tillämpar sitt förhållningssätt genom att vara 
öppna för nya kunskaper samt genom att själva söka nya kunskaper. Pedagogerna anpassar 
materialet till elevernas olika behov och menar även att de själva är ansvariga för hur de 
tillämpar sitt förhållningssätt. De tillämpar även sitt förhållningssätt genom att lära sig mer 
om andra kulturer och de planerar att arbeta mer med elevernas kulturella olikheter i 
framtiden. 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Utifrån vårt resultat kan vi se att pedagogerna har olika erfarenheter, tankar och kunskaper om 
vad ett mångkulturellt förhållningssätt innebär samt hur detta tillämpas. Vi kommer härmed 
att redogöra för vår diskussion som vi delat upp i förhållningssätt, tillämpning, interkulturella 
kunskaper, svårigheter och möjligheter samt skolans arbete för att främja ett mångkulturellt 
förhållningssätt.  

Pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet 
Vi anser att alla pedagoger har ett förhållningssätt som går ut på att behandla alla människor 
lika men att detta uttrycks på olika sätt. Vi upplevde dock att ett flertal pedagoger ställde sig 
frågande till vad begreppet mångkulturellt förhållningssätt innebär. I läroplanen (Lpo 94) 
beskrivs hur skolan ska arbeta för att öka förståelsen för den kulturella mångfalden inom 
landet och vi anser att det därför är viktigt att lärare förmår tolka samt tillämpa detta i skolan. 
Vi anser i enlighet med Persson (2005) att det kan vara svårt för pedagogerna att tolka 
kulturbegreppet i styrdokumenten då begreppet inte beskrivs tillräckligt tydligt. Vi vågar 
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därmed påstå att detta är en brist i styrdokumenten vilket innebär att det därmed krävs en 
mera utförlig beskrivning i vad begreppet står för samt hur pedagogerna ska arbeta för att 
tillämpa det. 

Enligt Lorentz (2009) är det ytterst viktigt att skolans personal inte särbehandlar elever på 
grund av hudfärg eller trosuppfattning vilket stämmer med pedagogernas förhållningssätt. 
Vidare anser författaren att ett av skolans viktigaste mål är att fostra eleverna i tolerans och 
respekt i enlighet med värdegrunden. En av pedagogerna nämner att arbetet med 
likabehandlingsplanen fallerar på grund av personalbrist vilket vi anser är anmärkningsvärt då 
detta är en av skolans viktigaste uppgifter. Likabehandlingsarbetet (Skolverket 2009) ska vara 
långsiktigt och involvera både lärare och elever. Vi menar i enlighet med Lorentz att arbetet 
med likabehandlingsplanen ska innefatta gemensamma samtal mellan skolpersonal och elever 
för att skapa delaktighet och inblick i vad värdegrunden innebär. Detta är viktigt anser vi för 
att på så sätt göra likabehandlingsarbetet till ett levande dokument som ger både lärare och 
elever ett gemensamt förhållningssätt till värdegrunden. 

En av pedagogerna anser sig inte veta vad ett mångkulturellt förhållningssätt betyder. Detta 
stämmer inte anser vi då han har ett förhållningssätt där han försöker behandla alla människor 
lika vilket stämmer överens med värdegrunden. Pedagogen associerar alltså sitt 
förhållningssätt till värdegrunden men han har inte kopplat ihop detta med ett mångkulturellt 
förhållningssätt anser vi. Ett flertal av pedagogerna uttrycker att ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär att vara lyhörd, nyfiken och inkännande i sitt bemötande av eleverna. 
Enligt Nordgren (2006) innefattar interkulturell attityd att vara nyfiken och öppen då man 
möter individer med andra sätt att tänka. Författaren poängterar att man även bör ifrågasätta 
sina egna normer och värderingar. Lahdenperä (2004) skriver att interkulturell undervisning 
ska gälla och beröra alla individer och det är inte är ett enskilt ämne utan ett förhållningssätt 
som ska tillämpas i skolans alla ämnen. Vidare menar författaren att detta förhållningssätt 
syftar till att skapa goda förutsättningar för ömsesidig förståelse och respekt bland lärare och 
elever. Vi anser därmed att pedagogerna genom att vara öppna och nyfikna i sitt bemötande 
med eleverna skapar förutsättningar för ett mångkulturellt förhållningssätt.  

Ett flertal av pedagogerna belyser även vikten av att ha kunskaper om elevernas bakgrund och 
kultur för att öka förståelsen för eleverna och vår uppfattning är att de önskar ökade 
kunskaper inom detta område. Stier (2004) menar att vårt globaliserade samhälle ställer höga 
krav på människors förmåga att fungera i mångkulturella miljöer. Författaren menar vidare att 
vår interkulturella kompetens ofta är otillräcklig samt att den inte fyller motpartens 
förväntningar. Detta leder till misstolkningar och oförståelse för andra individers normer och 
värderingar och brukar kallas kulturkrockar. Lorentz och Bergstedt (2006) skriver också att 
pedagoger behöver utveckla en interkulturell kompetens för att kunna kommunicera och 
bemöta elever med olika kulturella bakgrunder optimalt. Vi anser därmed att det är viktigt att 
pedagogerna har goda kunskaper om elevers bakgrund för att kunna bemöta samt förstå dem 
på ett fördelaktigt sätt. 

Samtliga pedagoger anser även att alla människor ska behandlas lika även om de är olika. 
Detta skapar enligt Lorentz (2009) ett vi-språk som ger känslor av gemenskap och 
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tillhörighet. Vi anser att detta genomsyrar pedagogernas synsätt och det är en ytterst viktigt 
faktor i ett mångkulturellt förhållningssätt. En av pedagogerna belyser att man bör vara 
nyfiken på omvärlden och överföra denna nyfikenhet på eleverna. Hon ser de kulturella 
olikheterna som spännande samt att dessa olikheter bör åskådliggöras. Enligt Lorentz leder 
det annorlunda och främmande till nyfikenhet vilket gör att den kulturella mångfalden skapar 
ett behov av att lära sig mer om det man inte vet så mycket om. Författaren menar att det 
därför är värdefullt att fylla de eventuella kunskapsluckor som finns för att öka inblicken i 
andra kulturer vilket vi instämmer i. Vi anser att detta stämmer väl överens med pedagogernas 
strävan i att ständigt uppdatera och förkovra sig inom området. I enlighet med Stier (2004) 
anser vi dock att oförståelse för främmande eller obekanta kulturer även kan innebära att 
människor misstolkar varandra om den interkulturella kompetensen är otillräcklig. Detta kan 
då leda till stereotypa uppfattningar om andra människor. Vi menar därmed att det är viktigt 
att pedagogerna har kunskaper om hur den egna bakgrunden påverkar kulturmöten samt att de 
förstår vikten av en god interkulturell kompetens. 

Ett flertal pedagoger nämner att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring det som sker i 
samhället och i världen. I enlighet med May (1999) menar vi att ett mångkulturellt 
förhållningssätt innebär att ta hänsyn till det som är rådande i samhället men även i det som 
skett i historien. Förhållningssättet till mångkulturalitet bör vidare ses i relation till den 
enskilde individens perspektiv samt dess relation till samhället. Vi menar därmed att 
pedagogerna bör vara medvetna om att alla elever för med sig en egen identitet och 
grupptillhörighet in i klassrummet vilket pedagogerna behöver ta hänsyn till. 

Pedagogernas tillämpning av ett mångkulturellt förhållningssätt 
Samtliga pedagoger har svårigheter med att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt då de 
inte har tillräckliga interkulturella kunskaper. Vi uppfattar att detta beror på att pedagogerna 
för lite utbildning vilket samtliga ger uttryck för då de anser att de inte har fått tillräckligt med 
stöd och vägledning inom detta område. I enlighet med Lorentz och Bergstedt (2006) anser vi 
att pedagogerna behöver utveckla en god interkulturell kompetens för att kunna tillämpa sitt 
förhållningssätt. Detta innebär att pedagogerna behöver vara nyfikna på det som är 
annorlunda samt ha en vilja att få mer kunskaper vilket också stämmer med vad samtliga 
respondenter gett uttryck för. Vidare behöver pedagogerna interkulturell utbildning för att 
erhålla en god interkulturell kommunikativ kompetens. Pedagogerna behöver även införliva 
de nya kunskaperna i vardagen samt i sin personlighet för att kunna leva i en mångfald utifrån 
demokratiska värden. Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att ingen av respondenterna har 
fått någon vidare utbildning inom området och vi menar att detta brister i ansvaret hos 
rektorer och ledning. I enlighet med Lahdenperä (2004) anser vi att rektorer och ledning bör 
arbeta för att påverka och förändra djupare och outtalade delar av organisationskulturen, det 
vill säga det som sitter i väggarna. De ansvariga bör alltså göra budskapet om attityder, 
värderingar och målsättningar tydliga för sina medarbetare för att kunna utveckla en 
mångkulturell organisationskultur. Vi anser därmed att rektorer och ledning har ett stort 
ansvar när det gäller att vägleda och stötta sina medarbetare på ett bättre sätt inom detta 
område. I enlighet med Lahdenperä menar vi därmed att lärare behöver kontinuerlig 
kompetensutveckling för att följa med i den mångkulturella samhällsutvecklingen samt för att 
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utveckla sin yrkesprofession inom detta område. Detta menar vi ställer nya krav på både 
lärare och skolledning för att analysera samt vidareutveckla arbetsmetoder som är gynnsamma 
i mångkulturella lärandemiljöer.  

Samtliga pedagoger anser att de tillämpar ett mångkulturellt förhållningssätt genom att ta 
tillvara på de spontana tillfällen som ges. Flera av pedagogerna anser dessutom att arbetet 
skulle vara lättare om det fanns fler elever med annan kulturell bakgrund i klassen. Norell 
Beach (1995) skriver att det kan falla sig naturligt att diskutera likheter och olikheter om 
elevgruppen består av olika etniskt ursprung. Vidare menar författaren att även i de homogena 
elevgrupperna bör pedagogen lyfta likheter och olikheter såsom dialekt, hårfärg eller 
funktionshinder. I enlighet med författaren anser vi därmed att pedagoger bör belysa likheter 
och olikheter i alla slags elevkonstellationer. Detta för att öka förståelsen för människors 
olikheter samt för att uppmärksamma att det finns en kulturell mångfald i klassrummet som är 
värdefull. 

En av pedagogerna anser att man inte bör peka ut någon elev och hon poängterar att hon 
behandlar alla människor lika oavsett hudfärg eller kulturell bakgrund. Lorentz (2009) menar 
att det är viktigt att inte särbehandla elever på grund av hudfärg eller trosuppfattning. Vidare 
menar författaren att lärarens förmåga att hantera kulturmöten är det som har störst betydelse 
för varje enskild individ. Vi instämmer med både respondent och författare i att det är viktigt 
att inte särbehandla och peka ut någon elev, oberoende av etnicitet, religion, kultur, 
funktionshinder eller bakgrund, då detta strider mot värdegrundens principer. Lahdenperä 
(2008) menar att den svenska skolan särbehandlar elever med annan etnicitet i tron att de 
behöver särskilda åtgärder och resurser. Detta anser vi är motsägelsefullt då vi utifrån vårt 
resultat kan se att samtliga pedagoger försöker behandla alla elever lika. Vi menar att elever 
med annan etnicitet i vissa fall behöver särskilda resurser till exempel vad gäller 
modersmålsundervisning. Detta innebär inte att de blir särbehandlade på grund av sin etnicitet 
utan stödet anser vi är till för att de ska lyckas i skolan. 

En av pedagogerna menar att det är viktigt att lyfta känsliga frågor och ämnen i klassrummet 
samt att försöka se dessa ur olika perspektiv. Detta stämmer väl överens med vår teoretiska 
referensram (May 1999) som innebär att man ska sträva efter en öppenhet inför motstridiga 
och kontroversiella frågeställningar. Vi menar i enlighet med författaren att pedagogerna bör 
sträva efter att tillämpa detta genom att kritiskt granska och ifrågasätta både den rådande 
majoritetskulturen och minoritetskulturerna. Detta anser vi är viktigt eftersom pedagogerna då 
kan belysa och förstärka den rådande mångfalden i klassrummet. 

Vi kan se att samtliga pedagoger har goda intentioner i att tillämpa ett mångkulturellt 
förhållningssätt. Vår uppfattning är dock att några av pedagogerna som säger sig tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt inte gör detta fullt ut på grund av bristfälliga kunskaper. 

Interkulturella kunskaper 
Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att flertalet pedagoger inte har tillräckliga interkulturella 
kunskaper för att aktivt kunna tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt. De kunskaper de 
besitter har de själva samlat på sig under sitt yrkesliv. Ingen av respondenterna har fått någon 
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vidare utbildning inom området. Lorentz (2009) menar att interkulturell kompetens innefattar 
kunskaper om attityder, värderingar och förmågor. Författaren anser att det kan vara 
värdefullt för pedagoger att söka information och få inblick i de områden där det finns 
kunskapsluckor för att på så sätt öka sina interkulturella kunskaper. Alla pedagoger arbetar för 
att uppdatera sig inom området. Vi anser dock att detta arbete blir övermäktigt eftersom de 
inte har det stöd de behöver från ledningen. Enligt Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Skolverket 2009) är det rektors ansvar att se till att personalen får den 
kompetensutveckling de behöver för att professionellt kunna utföra sina åtaganden. Vi anser 
att då skolan brister i sina skyldigheter att kompetensutveckla personalen leder detta till 
svårigheter för pedagogerna att utföra sina åtaganden. Vi anser i enlighet med Lahdenperä 
(2004) att skolan i sin verksamhetsplan bör utveckla en interkulturell lärandemiljö som 
avspeglar skolans mångkulturella elevsammansättning. Vår uppfattning är därmed att skolan 
måste arbeta mer aktivt med att utveckla den interkulturella lärandemiljön genom att 
vidareutbilda personalen. Skolans verksamhetsplan bör också ses som ett levande dokument 
som genomsyrar hela skolans verksamhet. 
 
En av pedagogerna har svårigheter i tillämpa sitt förhållningssätt i mötet med människor från 
olika kulturer vilket beror på bristande interkulturella kunskaper. Pedagogen ser främst 
svårigheter i mötet med föräldrar och framförallt män från andra kulturer. I enlighet med 
Lahdenperä (2004) menar vi att problematiska situationer kan uppstå på grund av att 
människor har olika kulturella bakgrunder vilket då kan leda till att de missuppfattar varandra. 
Vi anser i enlighet med författaren att detta beror på skillnader i individernas olika kulturella 
koder vilka utgörs av spelregler, värdesystem och normer. För att inte misstolka varandra 
behöver pedagogerna därför kunskaper om hur olika kulturella koder ska tolkas. I enlighet 
med May (1999) menar vi att pedagogerna bör sträva efter att reflektera och skapa en 
utvecklande dialog med både föräldrar och elever för att på så sätt undvika stereotypa 
föreställningar om andra människor. Vi anser dock att detta är ett stort och komplext område 
där verksamma pedagoger behöver omfattande utbildning och vägledning för att ha något att 
luta sig mot. Lahdenperä poängterar även att lärarens kunskaper om elevers och deras 
föräldrars bakgrund samt kultur är en förutsättning för ett interkulturellt förhållningssätt. 

Svårigheter och möjligheter 
Samtliga pedagoger ser främst möjligheter i arbetet med mångkulturella elevgrupper och de 
anser att detta är berikande. Vi anser dock att svårigheterna till största del beror på att 
pedagogerna inte har tolkat vad ett mångkulturellt förhållningssätt innebär eller hur det ska 
tillämpas. De belyser möjligheterna att vida sitt eget synsätt när det gäller andra kulturer och 
anser att detta bör tas tillvara i undervisningen. I enlighet med Lorentz och Bergstedt (2006) 
menar vi att ju fler kulturmöten och erfarenheter pedagogerna får av andra kulturer desto 
större kompetens får de i att hantera interkulturella situationer och relationer. De nya 
kunskaperna och erfarenheterna om andra kulturer bidrar på så sätt till ett nytt sätt att leva, 
tänka och handla och kan därmed öka pedagogernas interkulturella kompetens. Vi anser i 
enlighet med respondenterna att mångfald är berikande. Vi kan dock utifrån vårt resultat se att 
pedagogerna inte tar tillvara på den rådande mångfalden i tillräckligt stor utsträckning då de 
inte arbetar aktivt för att tillämpa sitt förhållningssätt. Vi kan därmed konstatera att de 
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kunskaper och erfarenheter som pedagogerna upplever genom kulturmöten är ytterst viktiga 
eftersom de inte får den kompetensutveckling de behöver för att kunna inta samt tillämpa ett 
mångkulturellt förhållningssätt. 

De svårigheter som pedagogerna belyser i arbetet med mångkulturella elevgrupper är 
framförallt kontakterna med föräldrar. Lahdenperä (2004) menar att föräldrar med 
minoritetsbakgrund ofta ser den svenska skolan som bristande gällande disciplin eftersom de 
inte förstår den svenska skolans arbetssätt. Vi anser i enlighet med författaren att det är viktigt 
att pedagogerna är rustade för att möta elever och föräldrar vars normer inte stämmer överens 
med skolans normer. Pedagogerna behöver därmed vidgade kunskaper och mer utbildning för 
att kunna möta den rådande mångfalden i samhället. Lahdenperä menar att god 
föräldrasamverkan ställer höga krav på lärarens inställning och kompetens samt att ett gott 
samarbete mellan skola och föräldrar är en förutsättning för elevers skolframgångar. Vi menar 
i enlighet med Lahdenperä att detta bidrar till att minska lojalitetskonflikter mellan skola och 
föräldrar. Detta stämmer överens med både pedagogernas erfarenheter samt vårt eget synsätt. 

Några av pedagogerna har även svårigheter i kommunikationen med elever och föräldrar 
vilket framförallt beror på språksvårigheter. Lahdenperä (2004) menar att missuppfattningar 
gällande både det talade och det skrivna språket ofta kan uppstå eftersom de kulturella 
koderna ser olika ut beroende på bakgrund. Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att flertalet 
pedagoger önskar ett utvidgat samarbete mellan hemspråkslärare och svenska två lärare. I 
enlighet med Lahdenperä anser vi att alla mångkulturella skolor bör integrera 
modersmålslärare samt svenska två lärare i varje arbetslag för att främja elever med annat 
språk. Därmed menar vi att det är viktigt att skolan har personal som talar ett flertal av 
elevernas hemspråk samt att denna personal är involverade i elevernas skolarbete. Detta för 
att kunna ta tillvara på elevernas förkunskaper och kunskaper samt för att inte missgynna 
dem. 

Skolans arbete för att främja ett mångkulturellt förhållningssätt 
Samtliga pedagoger menar att de arbetar efter en likabehandlingsplan för att främja ett 
mångkulturellt förhållningssätt. Alla skolor ska enligt lag varje år upprätta en plan för 
likabehandlingsarbetet på skolan och för detta arbete finns en handledning att utgå ifrån 
(Skolverket 2009). Ett flertal av pedagogerna menar att arbetet med likabehandlingsplanen 
kunde vara mer omfattande samt att ansvaret med att arbeta för att främja ett mångkulturellt 
förhållningssätt ligger hos dem själva. I enlighet med Lahdenperä (2004) menar vi att 
pedagogerna genom sitt förhållningssätt kan skapa sociokulturella situationer som syftar till 
att hjälpa eleverna att utveckla och tillämpa de kulturella kunskaperna aktivt. Lorentz (2009) 
menar att läraren behöver skapa förutsättningar för ett samspel mellan elever med skilda 
sociala, kulturella och etniska bakgrunder. Vi menar därmed att detta ställer höga krav på 
pedagogernas interkulturella kompetens för att kunna skapa dessa förutsättningar samt att de 
behöver stöd och utbildning för att kunna tillämpa det. Detta ställer i sin tur krav på ledningen 
som behöver arbeta aktivt för att främja ett mångkulturellt förhållningssätt på skolan. Vi anser 
även i enlighet med Lahdenperä att den interkulturella undervisningen inte är ett enskilt ämne 
utan ett förhållningssätt som pedagogerna ska tillämpa i skolans alla ämnen. Därmed menar vi 
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att det är pedagogernas ansvar men att det även ligger i ledningens ansvar att skolan utvecklas 
i enlighet med den rådande samhällsutvecklingen. 

En av pedagogerna nämner att det är skolans ansvar att ta tillvara på och introducera de olika 
kulturer som finns i samhället. Hon menar att främlingsfientlighet ofta beror på okunskaper 
om andra människors skilda kulturer. I det kritiska mångkulturella perspektivet menar May 
(1999) att den mångkulturella undervisningen bör sträva efter att lärare och elever från 
majoritets- och minoritetsgrupper blir medvetna om de samband och klyftor som finns i 
samhället. I enlighet med författaren menar vi att både lärare och elever bör uppmuntras att 
erkänna och värdesätta de etniska, kulturella och sociala olikheterna. Vi anser därmed att det 
är viktigt att skolan strävar efter att belysa och bejaka den rådande mångfalden som finns i 
samhället. 

Metoddiskussion 
Vi valde att inspireras av etnografin och har gjort fallbeskrivningar för att ta reda på 
pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet samt hur de tillämpar detta. Vi valde att 
göra fallbeskrivningar då vi var intresserade av att få en djupare inblick i pedagogernas tankar 
och erfarenheter. Vi gjorde kortare observationer av våra respondenter innan intervjuerna för 
att kunna skapa oss en bild av hur pedagogen bemöter och arbetar med sina elever. Vi valde 
att göra osystematiska observationer för att på så vis fånga det som händer för stunden. Dock 
kan vi nu i efterhand påstå att observationerna inte gav oss någon djupare inblick i 
pedagogernas förhållningssätt eller tillämpning men det bidrog till att vi bildat oss en 
uppfattning av pedagogerna vilket vi senare hade nytta av vid intervjuerna.  Det andra redskap 
som vi använt oss utav är kvalitativ intervju. Vi valde att göra en delvis strukturerad intervju 
med öppna frågor som vi kompletterade med följdfrågor. Genom att vi hade öppna frågor gav 
det oss möjlighet att följa respondenternas tankar och intervjuerna fick vid flertalet tillfällen 
karaktär av ett givande samtal. Vi valde att inte på förhand delge våra respondenter någon 
definition av begreppet mångkulturalitet. Detta eftersom vi var intresserade av deras 
förhållningssätt och vi ansåg att en definition kanske skulle påverka deras synsätt genom att 
verka ledande. Genom att inte delge dem någon begreppsförklaring kunde vi följa 
respondentens tankar och insikter utan att lägga någon värdering i om det var rätt eller fel. 
Dock var respondenterna medvetna om vårt syfte med studien eftersom vi delgivit detta då vi 
frågade om deras medgivande. Vi kunde dock uppleva att några av våra intervjuer bara delvis 
berörde det som vi på förhand hade tänkt oss samt att vissa intervjuer tog andra vändningar. 
Detta ledde i vissa fall till att det var svårt att styra tillbaka samtalet tillbaka mot våra 
intervjufrågor. Vi upplevde även att vissa intervjuer var svåra att föra och detta gjorde att vi i 
vissa fall inte fick de uttömmande svar som vi hoppats på. Vi upplevde att detta i vissa fall 
berodde på respondenternas inställning samt deras eget intresse under intervjutillfällena. Vi 
tror också att vi i vissa fall var lite försiktiga då vi inte ställde de rätta följdfrågorna eftersom 
vi inte kände oss bekväma med det. Detta tror vi beror på att vi var oroliga för att det skulle 
uppfattas som kritik mot vara respondenter. Trots detta anser vi att det material vi samlat ihop 
är tillräckligt för att vår studie ska bli trovärdig. 
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Om vi skulle genomföra samma studie igen är vi dock övertygade om att vi skulle ställa även 
de obekväma frågorna. Vi skulle även vara noga med att se till att samtalen inte hamnade 
utanför ramen av det vi valt att undersöka.  

Didaktiska konsekvenser 
Vår studie har givit oss en uppfattning om att förhållningssättet till mångkulturalitet är mycket 
komplext. Vi är medvetna om att detta är ett svårtolkat begrepp samt att pedagoger har en 
relativt varierad syn på vad deras förhållningssätt innebär. En del respondenter har även ställt 
sig frågande till både vad begreppet mångkulturalitet handlar om samt hur deras eget 
förhållningssätt till mångkulturalitet ser ut. Alla pedagogerna har dock ett förhållningssätt till 
hur man ska bemöta elever men vissa har inte kopplat ihop detta med förhållningssättet till 
mångkulturalitet. Efter att ha studerat litteratur i området inser vi att ämnet är mycket stort 
och svårtolkat. 

Utifrån den studie vi gjort kan vi konstatera att det är viktigt att begreppet och 
förhållningssättet till mångkulturalitet lyfts bland verksamma pedagoger. Vi anser att det är 
viktigt för pedagoger att ha kunskaper inom området då samhället och skolan blir alltmer 
mångkulturellt. Pedagogerna behöver därmed utbildning som bidrar till att de blir medvetna 
om sitt förhållningssätt för att på så vis kunna arbeta aktivt med att tillämpa det bland 
eleverna. Vi anser att både lärare och skolledning har ett stort ansvar gällande detta men även 
att styrdokumenten måste förtydligas vad gäller kulturbegreppet. Detta för att pedagogerna 
ska få en ökad förståelse för innebörden av begreppet och på så vis också kunna tillämpa det i 
praktiken. Vi anser därmed att det är ledningens ansvar att driva detta arbete framåt samt att 
det blir ett förhållningssätt som genomsyrar skolans alla ämnen. 

Enligt rådande styrdokument har skolan skyldigheter att arbeta för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Skolan ska också arbeta för att utveckla en 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet samt för att öka förståelsen för andra 
människor, deras åsikter och deras val. Vi anser därmed att skolans personal har viktigt ett 
uppdrag att förvalta. För att kunna utföra detta uppdrag krävs en interkulturell kompetens som 
ger kvalitativa och värdemässiga aspekter åt de kulturmöten som sker i skolan. Alla som 
arbetar på skolan behöver därmed ha ett mångkulturellt förhållningssätt som leder till 
gynnsamma undervisningssituationer där olika kulturer kan interagera och berika varandra. 

Fortsatt forskning 
Under genomförandet av vår studie har det väckts tankar om andra undersökningsområden. Vi 
har i vår studie dragit slutsatsen att både vi samt våra respondenter behöver mer kunskaper om 
hur man kan tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt. Vi anser att det skulle vara intressant 
att forska vidare inom vårt valda område genom att göra mer omfattande observationer. Det 
hade varit intressant att observera experter inom området för att på så sätt se hur man praktiskt 
kan tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt. Det hade även varit intressant att intervjua 
skolledningar runt om i landet för att forska i hur de ser på mångkulturalitet samt hur de 
arbetar för att implementera detta förhållningssätt i verksamheten.    
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Tack 
Vi vill tacka alla pedagoger som valt att medverka i vår studie. Vi vill också tacka vår 
handledare Jörgen Dimenäs som gett oss bra uppmuntran och vägledning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  

Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på pedagogernas förhållningssätt till mångkulturalitet och hur det 
tillämpas i skolan. 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? När tog du examen? 

I vilken klass arbetar du? 

Vad har du för utbildning? 

 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta i mångkulturella barngrupper? 

Hur arbetar du med elevers kulturella olikheter? 

Vilka delar anser du att ett mångkulturellt förhållningssätt innehåller? 

Hur förhåller du dig till mångfalden i gruppen? 

 

Vad innebär ett mångkulturellt förhållningssätt för dig? 

Hur arbetar du för att tillämpa ett mångkulturellt förhållningssätt? 

Hur anpassar du undervisningen så att den främjar elevernas mångkulturalitet? 

Vilka kunskaper anser du att man behöver i arbetet med en mångkulturell elevgrupp?  

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta interkulturellt?  

Finns det stöd och vägledning att få inom detta område? 

 

Vilka svårigheter/möjligheter ser du i arbetet med en mångkulturell elevgrupp? 

Hur arbetar skolan för att främja ett mångkulturellt förhållningssätt? 

Hur väl anser du att läromedel uppfyller ett mångkulturellt perspektiv? 

Hur kan man främja acceptansen för människors olikheter hos eleverna anser du? 
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Bilaga 2 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Lärarutbildningen på Borås Högskola som skriver vårt examensarbete 
om mångkulturellt förhållningssätt. Vårt syfte är att ta reda på pedagogernas förhållningssätt 
till mångkulturalitet och hur det tillämpas i skolan. Detta gör vi genom att först observera en 
lärandesituation som vi sedan följer upp med en intervju.  

  
Vi utgår från de forskningsetiska principerna då vi genomför våra intervjuer. De principer vi 
utgår från är utgivna av Vetenskapsrådet och finns till för att skydda dig som respondent. 
Dessa är: 
 

• Informationskravet vilket innebär att vi som undersökare måste informera dig om 
syftet med undersökningen.  

  
• Samtyckeskravet betyder att du som deltagare själva får bestämma om du vill 

medverka eller ej.  
  

• Konfidentialitetskravet betyder att alla undersökningar ska ges största möjliga 
konfidentialitet och därmed garantera dig anonymitet.  

  
• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer endast 

får användas för forskningsändamål.  
 
 
 
Tack för att du tagit dig tid att medverka i vår studie! 
 
Med vänliga hälsningar 
Emma Nilsson och Pernilla Backman. 
 

 


