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Abstract: 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar 

med interkulturalitet. Forskare framställer att interkulturalitet främjar alla elevers 

rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte. Därtill ses 

interkulturell undervisning som fördelaktigt för att motarbeta främlingsfientlighet. 

Den tidigare forskningen visar bland annat att lärare anser det fördelaktigt att 

medvetandegöra olika kulturer i undervisningen, då eleverna blir mer 

anpassningsbara till att acceptera oliktänkande. En anledning till val av studie var 

min erfarenhet från lärarvikariat samt tidigare VFU-perioder som sett tendenser till 

att lärare inte arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. I studien har jag gjort 

kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna. Empirin har jag sedan 

transkriberat och analyserat utifrån ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Studien 

resulterade i att interkulturalitet är någonting komplext och till viss del bristfällig. 

Lärare tenderar till att inte arbeta medvetet med interkulturell undervisning. 

Däremot har studien kommit fram till att lärarna arbetar till viss del utifrån sådan 

pedagogik utan benämning av ordet. En slutsats skulle kunna vara att kunskapen 

brister vad det gäller den interkulturella begreppsmedvetenheten. Detta trots att både 

skolinspektion, läroplan och forskning säger att sådan undervisning ger större 

möjlighet till att kunna anpassa utbildningen efter varje individs förutsättningar och 

behov. Men också att den ger eleverna potential till att lära sig leva i ett 

mångkulturellt samhälle.  
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1. Inledning  

Jag har gjort en studie som syftar till att se hur lärare arbetar med interkulturalitet. 

Interkulturalitet är ett begrepp som introducerades 1974 av Unesco (Lahdenperä, 

2018, s. 1). Själva begreppet används inte i läroplanen, men Lahdenperä (2018, s. 4) 

menar att styrdokumenten har ett interkulturellt förhållningssätt med användning av 

orden kulturell mångfald istället. Anledningen till valet av studie är att jag genom 

mina erfarenheter från VFU-perioder och skolvikariat sett tendenser till att lärare 

och skolor inte arbetar interkulturellt. Det här trots att styrdokument samt tidigare 

kurser inom grundlärarprogrammet beskriver vikten av att ha detta kulturella 

förhållningssätt för att främja alla elevers lärande. Enligt skollagen måste alla barn 

som bor i Sverige gå i skolan. Dessutom beskriver stora delar av läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets värdegrund att skolan anspelar till 

att alla elever ska inta kunskaper på ett begärligt sätt, så att det gynnar ”En livslång 

lust att lära” (Skolverket, 2019a, s. 5). Därtill ska alla inom skolverksamheten aktivt 

motarbeta diskriminering av bland annat religiös samt etisk tillhörighet (Skolverket, 

2019a, s. 5).  

 

Stora delar av läroplanens värdegrund influeras av ett interkulturellt förhållningssätt 

(Skolverket, 2019a). Trots denna interkulturella läroplan visar Skolinspektionens 

granskning på stora brister gällande svenska skolor och deras kvalitet på utbildning, 

med avseende elever som inte kan det svenska språket. Skolorna brister bland annat 

på felaktigt kunskapsfokus i skolorna som ofta ligger på vad eleverna inte kan 

istället för vilka kunskaper som innehas. Dessutom visade granskningen brister i 

studiehandledning av elevers modersmål, trots att modersmålet är väsentligt för att 

ge nyanlända elever förutsättningar att lära sig specifika ämneskunskaper, vilket 

behövs för att nå kunskapsmålen. Vidare menar Skolinspektionen att nyanlända 

elever ofta känner sig selektiva samt mindre respekterade för sina skilda bakgrunder 

(Skolinspektionen, 2009).  

 

Därutöver publicerade Skolverket 2018-års PISA-resultat, vilket beskriver att 

kunskapsläget i den svenska skolan uppnår samma nivåer som år 2006, om man 

endast ser till elever med svensk bakgrund (Skolverket, 2019b, s. 6). Dock menar 

samma rapport att det finns skillnad mellan elever med svensk kontra 

invandrarbakgrund. Både elever med utländsk härkomst som är födda i Sverige men 

med båda föräldrar som utländskfödda, samt elever med utländsk härkomst som är 

födda utomlands presterar i genomsnitt lägre resultat i dessa mätningar (Skolverket, 

2019b, s. 30). Det resultatet problematiserar, och frågar sig om de stora skillnaderna 

skulle kunna bero på att de utlandsfödda som nyss kommit till Sverige inte lärt sig 

använda det svenska språket ännu (Skolverket, 2019b, s. 32). Detta leder vidare till 

frågan hur eleverna bemöts i klassrummet, och om det förekommer interkulturell 

undervisning. Jag kommer därför att fördjupa mig i hur lärare beskriver att de arbetar 

med interkulturalitet. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar 

med interkulturalitet inom ramen för religionsundervisning. Utifrån syftet kommer 

två frågeställningar att besvaras, vilka är: 

 

• Hur definierar lärare begreppet interkulturalitet? 

• Hur beskriver lärare att de arbetar med interkulturalitet i sin 

religionsundervisning? 

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag presentera vad Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet säger gällande interkulturalitet i skolan, samt alla 

barns rätt till en likvärdig och lustfylld utbildning. Därtill beskrivs 

Skolinspektionens resultat vid granskning av skolor och deras kvalitet på utbildning 

med avseende på elever som inte kan det svenska språket. 

 

3.1. Skolplikt och interkulturell läroplan 

Enligt Skollagen är det skolplikt i Sverige vilket innebär att alla som bor i landet 

måste gå i skolan från sex års ålder (Skollagen, 2010:800). Skolan anspelar till att 

alla elever intar kunskaper på ett begärligt sätt så att det gynnar ”En livslång lust att 

lära” (Skolverket, 2019a, s. 5). I stora delar av skolans värdegrund och uppdrag i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet formuleras att 

skolans verksamhet ska förmedla en förståelse för, samt stimulera individers egna 

samt åtskilda uppfattningar. Dessutom står det att skolan ska motarbeta 

diskriminering av bland annat religiös samt etisk tillhörighet. Om diskriminering 

eller annan kränkande behandling skulle uppdagas, ska detta direkt motarbetas 

(Skolverket, 2019a, s. 5, 6). Skolverket framhåller att ”Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” 

(Skolverket, 2019a, s. 5). Monika Eklund har skrivit en avhandling som handlar om 

interkulturellt lärande. Där i nämns att skolan är en kulturell mötesarena där alla 

barn måste gå (Eklund, 2003, s. 8). Hon menar också att läroplanen har 

interkulturella formuleringar, men att det inte är säkert att alla skolor arbetar utefter 

dessa, då skolans aktörer tolkar läroplanen och dess riktlinjer olika, samt har skilda 

värderingar (Eklund, 2003, s. 9). Det här anger Eklund (2003) trots alla 

interkulturella formuleringar i Skolverkets styrdokument, vilket också förtydligas 

genom nedanstående citat: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
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har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar där  

(Skolverket, 2019a, s. 5). 

 

Vidare uttrycker läroplanen att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 

ska prägla verksamheten” (Skolverket, 2019a, s. 5). Därtill ordar Skolverket att 

skolan ska vara likvärdig genom att individanpassa undervisningen beroende på vad 

hen behöver för att uppnå kunskapsmålen (Skolverket 2019a, s. 6).  

 

Om man ser till läroplanen och dess kursplan för religionskunskap framhålls att 

religion alltid har haft en central roll i människans kultur för att förstå och förklara 

sina levnadsvillkor och sociala sammanhang. Religionskunskap förklaras därför 

som viktigt för att människor ska få förståelse för andra kulturer än sin egna, 

eftersom dagens samhälle blivit mångkulturellt. Dessutom påpekas att: 

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och 

förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.  

 

         (Skolverket, 2019a, s. 215) 

 

Detta så att eleverna kan utveckla förmågan att “Reflektera över livsfrågor och sin 

egen och andras identitet” (Skolverket, 2019a, s. 216). 

 

3.2. Skolinspektionen 

Skolinspektionen säger att Sverige är ett mångkulturellt land där skolan har en 

central roll då det är där som många kulturer möts. De refererar till SCB:s statistik 

som framställer att det i Sverige finns över 200 kulturer, vilka alla har rätt till 

resurser för att kunna nå kunskapsmålen i en likvärdig utbildning. När det gäller 

nyanlända elever, behöver lärare och skolenhet integrera dem till att trivas och känna 

sig trygga, men också för att de ska känna medansvar, vilket i sin tur främjar 

kunskapsinlärningen. Vidare refererar Skolinspektionen till Barnkonventionens 

Artikel 28 som behandlar barnens rätt till utbildning (Skolinspektionen, 2009, s. 8). 

I Artikel 28 skriver UNICEF bland annat att ”Konventionsstaterna erkänner barnets 

rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av 

lika möjligheter göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för 

alla” (UNICEF, 2008, s. 295). De förklarar att FN:s barnrättskommitté uppmanat 

den svenska regeringen att skolorna ska arbeta förebyggande mot mobbning och 

kränkande behandling främst mot elever med funktionsnedsättningar och/eller 

utländsk härkomst. En anledning till den här uppmaningen är att elever med utländsk 

härkomst ofta känner sig otrygga i svenska skolan (UNICEF, 2008, s. 306).  
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Skolinspektionen har gjort en studie där de granskat svenska skolor beträffande 

kvaliteten på deras utbildning för de elever som inte kan det svenska språket. 

Skolinspektionen definierar dessa som ”Nyanlända elever” (Skolinspektionen, 

2009, s. 6). Detta för att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. För att ta reda 

på det här har Skolinspektionen intervjuat bland annat lärare och elever samt skickat 

ut enkäter till lärare. Dessutom har det gjorts observationer samt spontana samtal på 

skolorna. I granskningen har de sökt svar på skolornas förmåga att få elever som ej 

kan det svenska språket att nå målen, att känna sig socialt integrerade och 

accepterade (Skolinspektionen, 2009, s. 6). Vid inspektionerna har det visat sig att 

utbildningen i de flesta kommuner framkommit som bristfällig. Skolinspektionen 

menar att undervisning av nyanlända elever ofta sker segregerat från den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Därutöver visade det sig att kunskapsfokuset ofta ligger 

på vad eleverna inte kan istället för vad de har kunskaper om. Vidare beskriver 

Skolinspektionen en brist när det gäller att ge eleverna studiehandledning på 

modersmålen. Denna handledning menar Skolinspektionen är väsentlig för att ge de 

nyanlända eleverna förutsättningar att lära sig specifika ämneskunskaper, trots att 

de inte kan det svenska språket (Skolinspektionen, 2009, s. 7).  

 

När det gäller hur skolor agerar för att nyanlända elever ska känna sig socialt 

integrerade och accepterade i Sveriges skolor menar Skolinspektionen att eleverna 

ofta känner sig selektiva samt mindre respekterade för sina skilda bakgrunder 

(Skolinspektionen, 2009, s. 7). Målet med granskningen är att sprida samt ge 

uppmärksamhet till de nyanländas skolsituation både när det kommer till den sociala 

tryggheten men också deras kunskapsinlärning. Detta för att skapa en förändring i 

de svenska skolorna (Skolinspektionen (2009, s. 10). Skolinspektionen poängterar 

vikten av att lärare i mångkulturella skolor har interkulturell kompetens, så att 

undervisningen influeras av sådan pedagogik. Då finns större möjlighet till att kunna 

anpassa utbildningen efter varje individs förutsättningar och behov, men också så 

att den ger eleverna potential till att lära sig leva i ett mångkulturellt samhälle 

(Skolinspektionen, 2009, s. 25). 
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4. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag presentera vad tidigare forskning säger om 

interkulturalitet. Framför allt hur lärare tänker om interkulturell undervisning, men 

också hur religionsundervisning kan användas som en brygga för att skapa relationer 

mellan olika kulturer. Dessutom beskrivs hur olika forskare definierar begreppet 

interkulturalitet. Anledningen till att jag valt att fokusera på detta är att syftet med 

arbetet är att se hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar med interkulturalitet. 

Jag har använt mig av skandinavisk forskning från åren 2003 fram till 2018. Jag har 

också använt mig av en avhandling från Indonesien, vilken ansågs vara relevant, 

trots geografisk distans. Detta då den handlar om hur lärare tänker om hur 

undervisning inom religion stärker den individuella religionsidentiteten. 

 

4.1. Interkulturell undervisning 

Johannessen, Lund och Skeie har genom sin forskning lyft några utmaningar som 

läroplanen och lärare har i dagens mångkulturella skola, då styrdokumenten 

beskriver att skolan ska vara icke-konfessionell (Johannessen, Lund, Skeie, 2018, s. 

260). Forskarna framställer att de kommit fram till att interkulturell utbildning inte 

handlar om att utbilda om kulturer. Det handlar istället om att skapa relationer 

mellan olika individer och deras kulturer.  De ger också förslag på hur lärare kan 

arbeta genom interkulturell undervisning (Johannessen, Lund och Skeie, 2018, s. 

270). I sin bakgrund beskriver forskarna interkulturell undervisning utifrån 

mångkulturalism, men också utifrån sekularism. Detta med utgångspunkt från 

Norge som är ett land vars utbildningssystem blev sekulariserat i slutet av 1800-

talet. Vidare beskriver dem att Norge i slutet av 1990-talet, med inspiration från 

bland annat Sverige, fick en läroplan som uppmanade en icke-konfessionell 

religionsundervisning. Den fokuserades istället på att ge en vidare bild på världens 

alla religioner. År 2008 influeras den nya läroplanen av mångkulturalism 

(Johannessen, Lund, Skeie, 2018, s. 261). Ändock menar forskarna att kristendomen 

har stort inflytande över dagens religionsundervisning, vilket i sin tur skapar 

debatter hos minoritetsgrupper som då känner sig exkluderade (Johannessen, Lund, 

Skeie, 2018, s. 262).  

 

Enligt Eklund kan interkulturell undervisning också benämnas som mångkulturell 

undervisning och mångkulturalism (Eklund, 2003, s. 101). Hon beskriver att denna 

undervisning används för att motarbeta främlingsfientlighet men också för att främja 

alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte 

(Eklund, 2003, s. 103). I interkulturell undervisning ses kulturalism som någonting 

fördelaktigt. Där finns det inte någon kultur som har mer värde än någon annan, och 

genom denna får man också en större förståelse för andra kulturer (Eklund, 2003, s. 

105). Vidare förklarar Eklund att interkulturell undervisning inte bara behöver 

innebära att medvetandegöra invandrande kulturer (Eklund, 2003, s. 106). Det kan 

också handla om att synliggöra mångfalden när det bland annat gäller kön, etnicitet, 

religion och språk, etcetera. Forskaren ger konkreta tips på hur interkulturell 



 

6 

 

undervisning kan se ut. Hon beskriver att meningsskapande av elevernas egna 

kulturer är en förutsättning för denna undervisning. Genom det arbetar man med 

deras medvetna samt undermedvetna värderingar för att bland annat motarbeta 

diskriminering. Dock menar hon att denna undervisning kan se olika ut beroende på 

hur klassammansättningen ser ut (Eklund, 2003, s. 14). Eklund förklarar också 

begreppet interkulturellt lärande vilket innebär en utveckling mot förståelse för att 

alla människor är olika samt har skilda sätt att se och förstå fenomen. Genom det 

här lärandet får man då en betydande insikt över ens egen identitet men också en 

större acceptans mot oliktänkande. ”Detta sätt att förhålla sig baseras på ett 

dynamiskt kulturbegrepp, vilket innebär att kulturella värden, normer och livsstilar 

utvecklas under influens av andra kulturer” (Eklund, 2003, s. 118). 

 

4.2. Kategorisering i skolan 

Sabine Gruber har gjort en studie utifrån ett etniskt perspektiv i den svenska skolan 

(Gruber, 2007, s. 32,33). Genom sin studie tolkar hon bland annat det som att lärare 

förklarade en internationell skola med en invandrartät skola (Gruber, 2007, s. 80, 

81). Dessutom menar Gruber att lärarna på den studerade skolan ansåg att det inte 

var till fördel att ha många invandrarelever i samma klass för att de ansågs som mer 

krävande (Gruber, 2007, s. 83). Hon har undersökt hur lärare agerar gällande 

kategorisering av elever utifrån etnicitet (Gruber, 2007, s. 78). Enligt Gruber har 

skolans värdegrund i läroplanen förändrats i och med dagens mångkulturella skola. 

Fokus idag ligger på jämlikhet mellan olika kulturer snarare än klasskillnader, det 

vill säga att invandrare ska ha rätt till samma utbildningsmöjligheter som de svenska 

eleverna (Gruber, 2007, s. 25, 26). Fokuset har varit sedan slutet av 1960-talet, men 

det är inte förrän i Lpo94 som undervisning i ”svenska för invandrare” inberäknats 

i den ordinarie timplanen (Gruber, 2007, s. 63, 65). Vidare påpekas att skolor med 

invandrarelever ofta sätts i problemfack, samt att ju större del ”svenska” elever som 

det finns på ett lärosäte desto bättre rykte (Gruber, 2007, s. 84). Detta trots att 

skolorna med dess pedagoger fordras förmedla läroplanens värdegrund (2007, s. 

65). Ytterligare framställs hur det i hennes studie framkom att det anordnades 

mångkulturella temadagar på skolan. Dessa temadagar hade för avsikt att lära de 

”svenska” eleverna om andra kulturer (Gruber, 2007, s. 89). Genom det menar 

Gruber att lärarna framhåller en vi och dem-syn, där invandrareleverna ses som det 

mångkulturella (Gruber, 2007, s. 93).  

 

4.3. Interkulturalitet i religionsundervisning 

Helena Andersson har studerat hur sociala representationer av etikundervisning ser 

ut på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena. Hon beskriver 

att Sverige är ett sekulariserat land som präglas av mångkulturalitet. Därtill menas 

att i och med sekulariseringen är det inte längre kyrkan med dess etik som influerar 

människorna. Istället finns det i dagens samhälle människor med flera olika etiska 

uppfattningar, rörande exempelvis hur livet ska levas. Vidare innebär det att 

individerna behöver lära sig att vara anpassningsbara och acceptera oliktänkande, 
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vilket Andersson (2017, s. 6) menar är ett viktigt uppdrag som skolan har att 

förmedla. Eftersom skolan har uppdraget att förmedla etiska värderingar beskriver 

Andersson att det är detta som hennes studie har fokuserat på. Hennes studie riktar 

in sig på hur lärare beskriver etikundervisning i skolan (Andersson, 2017, s. 7).  

Andersson har i sin forskning bland annat studerat ”lärares sociala representationer 

av etikundervisningen som värde- och dygdetisk fostran” (Andersson, 2017, s. 80), 

samt ”Lärares sociala representationer där etikundervisning har en naturlig plats i 

religionskunskap” (Andersson, 2017, s. 97).  

 

I sin tidigare forskning förklarar Andersson hur etikundervisning inom SO-ämnena 

i svenska grundskolan samt gymnasiet går till (Andersson, 2017, s. 27, 31). Vidare 

framställer hon hur lärare beskriver undervisning av olika etiska ståndpunkter 

(Andersson (2017, s. 27, 31) hur. Det teoretiska perspektivet som forskaren utgått 

ifrån är socialpsykologen Serge Moscovicis teori om sociala representationer. Den 

innebär bland annat att gruppinteraktionen har stor betydelse för 

kunskapsinlärningen. Andersson menar att denna teori passar bra och ofta används 

vid bland annat analys av insamlad empiri från intervju och fokusgrupper 

(Andersson, 2017, s. 39). Detta då studien är inriktad på lärare och deras uppfattning 

och samspel gällande etikundervisning i skolan (Andersson, 2017, s. 39,40). 

Andersson har också använt sig av begreppen primära och sekundära element vid 

insamlandet av empiri. Det primära elementet innebär en uppdelning av de 

sekundära elementen. De sekundära elementen ger istället en mer preciserad bild av 

på vilket sätt som det primära elementet genomförs i etikundervisningen 

(Andersson, 2017, s. 43).  

 

Det Andersson (2017, s. 80) utifrån sin forskning kommit fram till gällande ”lärares 

sociala representationer av etikundervisningen som värde- och dygdetisk fostran” 

(Andersson, 2017, s. 80), är att alla de medverkande lärarna ansåg de vara viktigt att 

förmedla, förankra samt gestalta etiska värderingar i sin undervisning. Det görs 

enligt lärarna i den dagliga verksamheten, genom interaktion mellan individer och 

direkta tillrättavisningar vid kränkande behandling. Dessutom ses läraren som en 

förebild för etiska värderingar. De utmaningar som lärarna anser kunna vara för att 

arbeta utifrån denna etiska undervisning är om skolan inte genomsyras av 

mångkultur. Ett annat incitament är om elevens hemmiljö har andra värderingar än 

de som skolans värdegrund vill förmedla (Andersson, 2017, s .80).  

 

Muchammad, Eka, Mahmud har också forskat om interkulturalitet i 

religionsundervisningen. Hans studier har som utgångspunkt hur lärare i Indonesien 

tänker om hur undervisning inom religion ska stärka den individuella 

religionsidentiteten. Detta samtidigt som den ska främja respekten för andra 

religioner (Mahmud, 2018). Mahmud förklarar att dagens samhälle ser annorlunda 

ut om man jämför med för flera år sedan då interaktion mellan människor med olika 

kulturella bakgrunder var begränsade. I dagens informationssamhälle menas istället 



 

8 

 

att interaktionen är bredare. Det innebär att vi träffar många människor med olika 

bakgrunder som vi bör ha ett respektfullt och vänligt bemötande till, vilket inte alltid 

är oproblematiskt. Mahmud förklarar att bemötande av denna mångkulturella arena 

bör ske genom strategisk religionsundervisningen i skolan för att bland annat skapa 

en medvetenhet om vad olika religioner står för (Mahmud, 2018, s. 260). För att 

samla in empiri till forskningen har Mahmud intervjuat lärare från olika skolor i 

Indonesien. Under intervjuerna har han använt sig av semi-strukturerade 

intervjufrågor (Mahmud, 2018, s. 259). Genom dessa intervjuer fick han reda på att 

de intervjuade lärarna i Indonesien ansåg det vara viktigt och angeläget att utgå från 

ett mångkulturellt perspektiv i religionsundervisningen för att lära individer att möta 

olika religioner med respekt (Mahmud, 2018, s. 267). Vidare menar han att denna 

undervisning bör starta i lägre åldrar. Lärarna i studien menar också att denna 

mångkulturella religionsundervisning bidrar till att utveckla elevernas identiteter, 

vilket är fundamentalt för att kunna möta problem som uppstår gällande etnicitet, 

religion och kultur (Mahmud, 2018, s. 268).  

 

4.4. Interkulturalitet som socialisationsprocess 

Eklund refererar till Hoëms förstärkande socialisationsprocess. Den innebär bland 

annat att en individ kan bli del av en ny kultur genom att stärka den individuella 

kulturella tillhörigheten, vilket också anses identitetsskapande. För att kunna uppnå 

det inom skolans ramar bör undervisningen influeras av barnens olika kulturella 

bakgrunder (Eklund, 2003, s. 48). Eklund skriver om Vygotskijs sociokulturella 

teori som bland annat innebär att lärande sker genom sociala processer, vilket 

gynnar barns vilja att utvecklas (Eklund, 2003, s. 53, 54). Dessutom ökar dessa 

interaktioner den kulturella tillhörigheten då vi människor påverkas av den miljö vi 

föds in i (Eklund, 2003, s. 54, 55). Dock är denna tillhörighet inte konsekvent utan 

alla individer kan omskapa sin kultur (Eklund, 2003, s. 56). Vidare beskriver Eklund 

språket som ett viktigt redskap i den sociokulturella teorin för att exempelvis återge 

kulturella betingelser, både skriftligt som muntligt (Eklund, 2003, s. 55). Därutom 

menar hon att språket är ett viktigt medel för att kunna sätta ord på sina tankar 

(Eklund, 2003, s. 60). Vid tvåspråkighet beskriver forskaren Vygotskijs teori om 

andraspråksinlärning. Hon menar att till skillnad från modersmålet som lärs in 

spontant, byggs andraspråksinlärningen upp mer medvetet genom det redan inlärda 

språket (Eklund, 2003, s. 61).  

 

Eklund beskriver en studie som Thomas och Collier (1997) gjort, vilken menar att 

tvåspråkiga elever behöver utveckla båda språken tillsammans i en sociokulturell 

miljö för att gynna kunskapsinlärningen i skolan (Eklund, 2003, s. 116). Detta, 

främst i Sverige där eleverna behöver kunna svenska för att klara av skolan, då större 

delen av undervisningsinnehållet är på svenska (Eklund, 2003, s. 114, 115). Det 

lärare kan göra i den ordinarie undervisningen för att stimulera andraspråkselevers 

lärande är att stärka deras identitet genom att inkludera och respektera kulturella och 

språkliga bakgrunder (Eklund, 2003, s. 117). Enligt Eklund har forskningen inte 
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fokuserat på den kulturella mångfaldens tidigare påverkan på lärandet hos alla elever 

i Sverige, trots att vi lever i ett interkulturellt, demokratiskt samhälle. Istället har 

forskningen belyst interkulturell undervisning som handlar om invandrare och som 

är riktad till invandrarna (Eklund, 2003, s. 13, 14).  

 

4.5. Sammanfattning tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning framställs hur forskare benämner interkulturalitet 

utifrån olika begrepp, som mångkulturalitet, mångkulturalism samt 

etikundervisning. Dessa begrepp kan bland annat gälla att synliggöra kön, etnicitet, 

religion och språk, etcetera, vilket en av studiens uppmärksammade forskare lyfter 

fram. Det som alla forskare belyser som interkulturell utbildning är synliggörandet 

av etnicitet, religion och språk, samt hur denna utbildning skapar relationer mellan 

olika individer och deras kulturer. Vidare menar forskarna att när det år 2008 kom 

en ny läroplan influerades den av mångkulturalism, samt att kursplanen för 

religionsundervisningen fokuserar mer på alla världsreligioner, istället för endast 

kristendomen. Denna nya interkulturella läroplan främjar därtill alla elevers rätt till 

en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare eller inte. Vidare visar 

forskningen på hur interkulturell undervisning används för att motarbeta 

främlingsfientlighet.  

 

Lärare som ingår i forskarnas studier anser att medvetandegörande av olika kulturer 

i undervisningen är fördelaktigt. Dessutom ansåg de interkulturalitet som viktigt för 

att eleverna ska bli anpassningsbara och acceptera oliktänkande, men också för att 

stärka den individuella identiteten. Forskningen beskriver även hur 

uppmärksammande av de olika kulturella och språkliga bakgrunderna är viktigt i 

undervisningen. Detta då tvåspråkiga elevers kunskapsinlärning gynnas av att 

utveckla båda språken tillsammans i en sociokulturell miljö, vilket är viktigt då 

svenska språket är fundamentalt att kunna för att klara av den svenska skolan. Trots 

alla dessa fördelar med interkulturell utbildning som lyfts fram i forskningen påvisas 

också hur denna undervisning till största del handlar om invandrare som riktar sig 

till invandrare istället för till alla elever. Därutöver visar forskningen att lärare 

framhåller en vi och dem-syn, där invandrareleverna ses som det mångkulturella. 

Vidare förklarar lärare det utmanande att arbeta utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt när skolan inte genomsyras av mångkulturalitet.     
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Eliasson beskriver teorins roll inom forskning som befintlig kunskap inom varje 

ämnesområde. Teorin väljs utifrån hur frågeställningen ser ut, för att få väsentliga 

svar (Eliasson, 2010, s. 11). Enligt Svensson innebär teorier i akademiska kontexter 

sätt att beskriva, förklara och förstå fenomen på ett abstrakt och förenklat vis i 

relation till likartade fenomen (Svensson, 2015, s. 209). ”Teorier gör det möjligt att 

se något som något” (Svensson, 2015, s. 210). Jag har i min studie valt att använda 

mig av det sociokulturella perspektivet.  

 

5.1. Sociokulturella perspektivet  

Utifrån den här studiens syfte ska jag använda mig av det sociokulturella 

perspektivet för att analysera och tolka empiri. Det sociokulturella perspektivet har 

sitt upphov i Vygotskijs teorier som bland annat innebär att lärande sker genom 

socialt samspel med språket som redskap. Vidare anses det språkliga medlet 

användas för att bearbeta och förstå världen, vilket då också innebär att språket ses 

som ett kulturellt redskap (Säljö, 2012, s. 187). Detta redskap skapas, formas och 

utvecklas genom interaktion, och som i sin tur skapar olika sedvänjor i samhället. 

Det är därför vi har bland annat olika språk och teckensystem i världen (Säljö, 2012, 

s. 188). Dessutom menar Säljö (2012, s. 191) att människor genom kommunikation 

skapar lärdomar som formar våra värderingar, samt att: 

 

Människor lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med 

andra. De sätt att resonera och tolka verkligheten som vi möter i interaktion, 

använder vi senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida 

situationer. 

    (Säljö, 2014, s. 105) 

 

Säljö beskriver individers lärande som en process som är beroende av vilken miljö 

man lever i och vad miljön i sin tur tillåter. Den vuxne som är del av denna miljö är 

en förebild som har stor påverkan på barnets utveckling (Säljö, 2014, s. 66, 67). 

Samspelet mellan barnet och den vuxne kallas för mediering, vilket innebär att 

individen tolkar sin omgivning utifrån sin förförståelse (Säljö, 2014, s. 81). Enligt 

Säljö innebär mediering en syn där språk och kommunikation är anpassningsbart, 

det vill säga att språket används olika beroende på vilken situation man agerar i och 

vilken uppfattning man har av ett fenomen (Säljö, 2014, s. 90). Därtill förklaras att 

om en individ har intresse, kunskap och erfarenhet av ett fenomen, får denne en mer 

fasetterad bild än den person som inte har det (Säljö, 2014, s. 90, 91). Han menar att 

förförståelsen hjälper människan att använda sina gamla kunskaper och förena dem 

med de nya (Säljö, 2014, s. 97). Vidare menas att individens handlingar i olika 

situationer är beroende av dennes förkunskaper och kulturella interaktioner (Säljö, 

2014, s. 128).  
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Vid behandling av tidigare forskning och litteratur gällande hur lärare tänker om och 

arbetar utifrån interkulturalitet genom inkludering är en av de vanligaste teoretiska 

utgångpunkterna det sociokulturella perspektivet. Efter att ha läst Grubers (2007) 

och Eklunds (2003) avhandlingar beskriver de interkulturell undervisning som 

interaktion mellan elevernas olika kulturer. Eklund förklarar att om det ska kunna 

ske, krävs att eleverna får en förståelse för sin egen kultur, vilket också då blir 

identitetsskapande (Eklund, 2003, s. 48). Säljö menar att sådant lärande kallas 

mediering, som innebär att individer blir medvetna samt förstår sin omvärld genom 

kulturens olika uttryck. På detta sätt lär man sig att socialisera vilket också är 

identitetsutvecklande (Säljö, 2012, s. 192). Då Gruber (2007) och Eklund (2003) 

använt sig av den sociokulturella teorin i sina avhandlingar när de studerat 

interkulturell praktik i undervisningen, anser jag att det också skulle vara 

ändamålsenlighet beträffande mitt syfte.  
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6. Metod 

I det här avsnittet kommer jag presentera begreppen kvalitativ forskningsansats, 

kvalitativa intervjuer och semistrukturella frågor som jag genomfört utifrån en 

sociokulturell metodansats. Därtill beskrivs hur urvalet gjorts samt hur de fyra 

forskningsetiska övervägandena har beaktats. Därefter presenteras studiens 

databearbetning och analysmetod för att slutligen förklara begreppen reliabilitet, 

validitet samt generaliserbarhet i relation till studiens resultat. 

 

6.1. Val av datainsamlingsmetod 

Syftet med min studie att se hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de arbetar 

med interkulturalitet inom ramen för religionsundervisning. För att söka svar på det 

har jag gjort en kvalitativ studie där jag intervjuat lärare som undervisar i de 

samhällsorienterande ämnena i klasserna ett till tre på lågstadiet. Intervju som metod 

är enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 16) en kvalitativ forskningsansats där 

materialet bearbetas och analyseras. Enligt Kihlström (2007, s. 47, 48) kan 

kvalitativa intervjuer användas för att få en uppfattning av hur individer ser på och 

tänker om olika fenomen, därtill kan man använda intervjuer för att få en djupare 

bild av fenomenet (Larsen, 2009, s. 83). Vidare förklarar Fejes och Thornberg att 

dessa studier handlar om att se samband samt välja ut det väsentliga ur all insamlad 

information. Dessutom menar de att det finns både fördelar och nackdelar med 

användande av kvalitativ analys. En fördel är att individers erfarenheter bidrar till 

nya insikter inom ämnet. En nackdel kan istället vara att resultaten är starkt beroende 

av vilken forskare som gör analysen, samt vilka meriter hen har, då forskaren här 

ses som ett verktyg (Fejes, Thornberg, 2015, s. 35–37). 

 

Kvalitativ intervju är utformat som ett ordinärt samtal utifrån ett specifikt ämne, 

dock får man som intervjuare inte styra intervjun, som att till exempel ställa ledande 

frågor. Därtill är det viktigt att man håller sig till ämnet då intervjuerna ofta är 

tidsbegränsade. Denna metod kan vara utmanande om man inte tränat på den 

(Kihlström, 2007, s. 48, 53). Vidare är det betydelsefullt att vara medveten om sin 

egen förförståelse innan man startar en intervju, eftersom det inte är forskarens 

tankar som är det väsentliga, utan den medverkandes föreställningar (Kihlström, 

2007, s. 48). Trost (2010, s. 39) förklarar att intervjuer kan ha olika grad av 

standardisering samt strukturering. Hur standardiserad en intervju är beror på i 

vilken befattning som samma frågor används för alla intervjuade och på vilket sätt 

som dessa framförs till respondenten. Graden strukturering kan handla om huruvida 

intervjufrågorna kräver fasta svarsalternativ eller inte (Trost, 2010, s. 40). Denna 

studies intervjuer har till viss del varit standardiserade, då jag utgått från samma 

frågor till alla informanter (Frågeformuläret finns presenterat i bilaga 2). Däremot 

har också differentierade följdfrågor ställts beroende av vad de medverkande lärarna 

svarade på frågorna. Vidare var frågorna öppna då lärarna själva fick beskriva hur 

det arbetar med och förstår begreppet interkulturalitet. Larsen (2009, s. 46) förklarar 
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tillika standardiserade intervjuer med att frågorna är förutbestämda men att 

svarsalternativen är öppna, det vill säga att informanten själv får uttrycka sitt svar.  

  

Enligt Svensson är frågorna man ställer utifrån sin problemformulering beroende av 

vilken teori man använder. Detta då en teori innehåller sitt eget perspektiv samt 

specifika begrepp (Svensson, 2018, s. 217). I studien har jag utgått från ett 

sociokulturellt perspektiv. Därför har frågorna fokuserats och formulerats med 

avseende att se hur lärare beskriver interkulturalitet utifrån kulturella interaktioner 

och samspel mellan lärare och elever i undervisningssammanhang. Intervjufrågorna 

i undersökningen var öppna, vilket innebär att de inte hade något förutbestämt svar 

(Kihlström, 2007, s. 50). Utifrån dessa intervjufrågor har jag fått svar på studiens 

frågeställningar, det vill säga hur lärare definierar begreppet interkulturalitet samt 

hur lärare beskriver att de arbetar med interkulturalitet i sin religionsundervisning. 

 

6.2. Urval 

I förevarande avsnitt kommer en presentation av hur urvalet har genomförts. 

 

Larsen beskriver att man vid kvalitativa studier inte behöver ha ett sannolikhetsurval 

där man kan generalisera resultatet. Istället kan man ha avsikt att få kunskap 

beträffande ett specifikt fenomen, som inte behöver röra andra än just de 

medverkade individerna (Larsen, 2009, s.77, 78). Därför används i den här studien 

snöbollsmetoden, vilken innebär att forskaren tar kontakt med en person som i sin 

tur tipsar om vilka personer som kan kontaktas, för att få information gällande det 

beforskade ämnet (Larsen, 2009, s. 78). Jag har i denna studie kontaktat alla rektorer 

i en kommuns alla kommunala skolor via mail. I mailet presenterades vilken 

utbildning jag går samt att examensarbete höll på att skrivas. Vidare nämndes vilket 

syfte som studie hade samt en förfrågan om de skulle kunna vidarebefordra mitt mail 

till sina lågstadielärare som undervisar i årskurs ett till tre. Därigenom var avsikten 

att de lärare som undervisade i SO i sin tur skulle kontakta mig om de ville medverka 

i studien. Därtill tillbads rektorerna att informera mig om de istället ville att jag 

skulle kontakta lärarna på annat sätt eller om de inte ville att deras lärare skulle 

medverka i studien. Jag fick genom det här sättet, kontakt med fyra lärare som ville 

vara informanter.  

 

På en av skolorna valde jag att kontakta en bekant lärare som jag visste arbetade i 

årskurs ett till tre. Anledningen var att rektorn på den skolan varken svarade på mitt 

mail, i telefonen och inte heller vidarefordrade mitt mail till sina lågstadielärare. 

Den kontaktade läraren vidarebefordrade i sin tur mitt mail till de berörda lärarna 

som undervisar i ämnet SO i respektive årskurs på lågstadiet. På det sättet fick jag 

kontakt med en femte informant. Jag valde SO-lärare då mitt arbete handlar om SO-

didaktik. Kihlström menar att en kvalitativ intervjustudie får en högre reliabilitet när 

urvalet består av personer som har erfarenhet av det ämne som ska beröras, då de 

medverkande kan berätta om händelser som själv erfarits (Kihlström, 2007, s. 49).  
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6.3. Forskningsetiska överväganden 

I denna del presenteras Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer samt hur 

dessa tagits i beaktning i studien.   

 

Det finns fyra stycken forskningsetiska principer som forskaren bör vidta vid 

forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5, 6). Ett av dem är informationskravet 

som innebär att man måste informera forskningssyftet för berörda parter 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). En annan är samtyckeskravet där varje informant själv 

har rätt att bestämma över sin forskningsmedverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

En tredje princip är nyttjandekravet som betyder att den insamlade informationen 

endast får användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Den 

fjärde riktlinjen är konfidentialitetskravet som innebär att forskarna ska behandla 

personuppgifter och etiskt känsliga uppgifter på ett sätt så att obehöriga inte får 

tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Dessa fyra forskningsetiska 

principer kallas också för individskyddskravet (Vetenskapsrådet (2002, s. 6).  

 

I min studie har jag övervägt alla fyra forskningsetiska principer. Informationskravet 

och samtyckeskravet har uppnåtts då jag har gett alla medverkande information om 

studien genom ett informationsbrev (se bilaga 1). Där i förklarade jag att det var 

frivilligt att medverka samt att informanten när som helst kunde avsluta sin 

medverkan i studien, vilket jag också informerade vid varje enskild intervju. 

Kihlström poängterar att vid intervjuer kan de medverkande hoppa av studien när 

som helst om de känner att de inte vill medverka längre (Kihlström, 2007, s. 50). 

Nyttjandekravet har ernåtts då den information som lämnats endast använts till 

forskningsändamålet. Vidare har konfidentialitetskravet uppnåtts då jag varken 

skrivit vilken kommun som studien gjorts i eller vilka skolor som de medverkande 

lärarna arbetar på. Därtill är informanterna namngivna som Lärare 1, Lärare 2, 

Lärare 3, Lärare 4 samt Lärare 5. 

 

6.4. Genomförande 

I det här avsnittet beskrivs hur studien har genomförts. 

 

Forskningsarbetet inleddes med att kontakta alla rektorer i en kommun (se mer 

information under rubriken urval hur urvalsprocessen genomförts). Med alla 

informanter upprätthölls mailkontakt där överenskommelse om tid och plats som 

intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna genomfördes på respektive informants 

skola.  Slutligen skickades ett informationsbrev till informanterna där de fick 

upplysning om de forskningsetiska principer som skulle vidtas vid 

forskningsarbetet. Där i framgick studiens syfte, tidsåtgång för intervjuerna, 

personuppgiftshantering samt info gällande de studieansvariga. Innan intervjuernas 

genomförande utarbetades ett frågeformulär (se bilaga 2). Formuläret användes för 

att kunna kontrollera att alla frågor ställdes vid tillfället samt att frågorna 

genomgående ställdes i samma ordningsföljd. Larsen (2009, s. 84) menar att ett 
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sådant formulär är fördelaktigt då det blir mindre komplicerat att sammanställa 

svaren samt jämföra dem med varandra.  

 

Intervjuerna inleddes med en genomgång av informationsbrevets innehåll. Det trots 

att lärarna sedan innan läst brevet. Där framhölls studiens syfte, 

konfidentialitetskravet samt den frivilliga medverkan, innebärande att informanten 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. Inledningsvis frågades fem stycken 

bakgrundsfrågor (se bilaga 2). Sådana frågor rekommenderas av Larsen (2009, s. 

86) för att få en mer angenäm start, då de upplevs som enkla att svara på. Alla 

intervjuer spelades in på en surfplatta, vilka transkriberades samma eller 

nästkommande dag.  

 

6.5. Databearbetning och analysmetod 

I denna del kommer studiens databearbetning presenteras, samt hur den insamlade 

empirin har transkriberats och analyserats.  

 

Enligt Larsen ska man efter datainsamlande, bearbeta och analysera data (Larsen, 

2009, s. 97). Transkribering gör man med fördel på samma dag som intervjun 

genomförts, detta för att minnas den så bra som möjligt (Larsen, 2009, s. 99). Den 

här processen tar tid och bör genomföras på ett riktigt sätt för att främja ett ansenligt 

resultat. Om man vid kvalitativ metod gjort inspelningar ska varje ord som sagts vid 

intervjuerna skrivas ner (Larsen, 2009, s. 97). Vid databearbetning i denna studie 

har ord för ord transkriberats, dock har nonsensord och upprepade ord tagits bort för 

att det skulle vara enklare att analysera, vilket Larsen (2009, s. 97) poängterar. Back 

och Berterö beskriver om transkribering av inspelade intervjudata. De menar att 

både informanternas svar och intervjufrågorna bör skrivas ner, precis som de sagts. 

Det arbetet är något som med fördel görs av forskaren själv, för att underlätta 

analysarbetet. Därtill är det bra att vid transkribering, numrera intervjuerna för att 

lättare kunna hitta i texten (Back och Berterö, 2015, s. 152, 153). Vid transkribering 

av kvalitativa intervjuer kan man enligt Larsen använda sig av datareduktion. Det 

innebär att man raderar den information som inte är relevant för frågeställningarna 

(Larsen, 2009, s. 97). Detta genomfördes i min studie innan resultatformuleringen.  

 

Slutligen har en så kallad innehållsanalys gjorts som innebär att man utifrån sitt 

datamaterial analyserar för att se ”mönster, samband och gemensamma drag eller 

skillnader” (Larsen, 2009, s. 101). Larsen förklarar en arbetsgång där forskaren 

börjar med att samla in data som transkriberas till text. Därefter kodas texterna för 

att sen kategoriseras under olika teman. Vidare granskas materialet och mönster 

urskiljs. Slutligen utvärderas det upptäckta mönstren gentemot den tidigare 

forskningen som finns (Larsen, 2009, s. 102).  
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6.6. Tillförlitlighet 

Här kommer begreppen reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet i relation till 

studiens resultat beskrivas.   

 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig en studie är, det vill säga om den kan ge samma 

resultat flera gånger, under samma förhållanden (Eliasson, 2010, s. 14). För att få 

ökad reliabilitet krävs noggrannhet vid bearbetning av data (Eliasson, 2010, s. 15). 

Dessutom framhåller Eliasson (2010, s. 15) att man kan få högre reliabilitet vid 

kvalitativa studier om forskaren kan påvisa att uppgifterna i studien är riktiga. Det 

kan göras genom att man ser till att missförstånd inte har skett mellan informant och 

forskare. Jag har i min studie inte låtit de medverkade lärarna godkänna intervjuerna 

för att minska risken för felaktig tolkning. Anledningen till det är att jag spelat in 

dem och kan därmed lyssna igenom intervjuerna flera gånger. Därutöver har 

transkriberingen av intervjuerna skett på intervjudagen eller dagen efter tillfället för 

att ha situationen aktuellt i minnet. Däremot för att motverka missuppfattningar och 

få en högre reliabilitet hade jag som tidigare nämnts, kunnat låta de intervjuade 

lärarna läsa igenom och godkänna intervjuerna. 

 

Validitet inom forskning innebär att en undersökning verkligen mäter det som är 

tänkt att mätas, det vill säga om den är giltig. Det är till exempel viktigt att man 

ställer de rätta frågorna i en undersökning så att man kan mäta det som avses 

(Eliasson, 2010, s. 16). Detta poängterar också Thurén (2007, s. 26). Han beskriver 

validitet som någonting viktigt men som kan vara svåruppnåeligt när man ska mäta 

till exempel en lärares pedagogiska förmåga (Thurén, 2007, s. 27).  Vidare skriver 

Eliasson (2010, s. 17) att en kvalitativ forsknings validitet kan vara hög om resultatet 

kan generaliseras till andra omgivningar än där studien har gjorts. 

 

I denna studie har det ställts frågor som var noga utarbetade för att mäta det som 

verkligen avsågs. Ändock var en fråga svår för lärarna att förstå, vilket resulterade i 

att jag fick förklara den för informanterna, som i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Att denna fråga skulle vara svår att förstå var dock inte något som jag märkte vid 

min provintervju. För att få denna förståelse skulle nog flera provintervjuer gjorts. 

Resultatet av studien kan inte generaliseras till andra omgivningar än där studien 

gjorts.  Det är däremot inget som behöver kunna göras vid kvalitativa studier 

(Larsen, 2009, s.77). Istället är avsikten med forskningen att få kunskap beträffande 

ett specifikt fenomen, som inte behöver röra andra än just de medverkade 

individerna.  
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7. Resultat 

Denna del kommer presentera informanternas svar på intervjufrågorna. 

Resultatavsnittet är uppdelat i åtta delar. I den första delen informeras om 

medverkarnas bakgrund medan de nästföljande sju avsnitten presenterar resultatet 

från intervjuerna med temarubriker som utgångspunkt. Informanterna är namngivna 

som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 samt Lärare 5 för att det forskningsetiska 

konfidentialitetskravet ska uppfyllas. 

 

7.1. Lärarbakgrund 

 
 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 
Antal år som lärare. 35 år 4år 12 år 1,5 år 8 år 
Antal år på nuvarande 

arbetsplats. 
7 år 4 år 0,5 år 0,5 år 3 år 

Lärarlegitimation? Ja Ja Ja Ja Ja 
Undervisar i SO? Ja Ja Ja Ja Ja 
Erfarenhet av att undervisa 

elever med 

invandrarbakgrund? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 

7.2. Lärarnas definition av interkulturalitet  

 
Intervjuerna visar att mångkulturalitet är begreppet som flertalet lärare känner till. 

Tre av lärarna definierar begreppet på liknande sätt, det vill säga att vi lever i en 

mångkulturell värld där olika kulturer med dess egenheter måste samverka. 

Exempelvis uttrycker Lärare 4 att: 

 

Lärare 4 Jag tänker mångfald, jag tänker olikheter och så tänker jag liksom 

mötesplats, alltså mötas med olikheter, och se olikheter. 

 

En intervju visar hur begreppet inte förklaras som kulturell samverkan. Istället 

förklaras interkulturalitet som olikheter i språk. Att en individ som antingen är född 

i Sverige eller utomlands kan ha ett annat modersmål på grund av att någon förälder 

är från något annat land. Vid en intervju framkom att läraren inte hade någon 

definition av begreppet alls. Däremot kunde hen pressa fram en förklaring genom 

att tolka ordsammansättningen.  

 

7.3. Lärarnas medvetna interkulturella arbete utifrån 

invandrarelevers språk och kultur 

 
Intervjuerna visar att det finns en enighet i lärarnas arbetssätt när det gäller 

utformade av klassrumsmiljön med tanke på invandrarelevers språk och kultur. 

Informanterna uppmärksammar inte dessa elevers språk och kulturer i klassrummet. 

Exempelvis uttrycker Lärare 2 att:  
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Lärare 2 Deras språk och kultur är inte så representerade i klassrummet. Det finns 

ingenting på deras språk. 

 

Det enda som sticker ut är hur en lärare uttrycker sig ha olika nationaliteter på sina 

veckodags- och månadsskyltar. Dessa svenska skyltar var dessutom upprepade 

bredvid, fast på engelska. De engelska skyltarna menar informanten fanns eftersom 

det är något eleverna ska kunna enligt läroplanens kunskapskrav.   

 

Lärare 5 På varje veckodag så är det olika nationaliteter. Texten är på svenska och 

engelska. Det brukar vara engelska på dom för att det är ett kunskapskrav.  

 

7.4. Lärarnas arbete med interkulturalitet utan att använda ordet 

interkulturalitet  

 
Några av intervjuerna åskådliggör hur lärarna på skilda sätt, undervisar 

interkulturellt. Lärare 1 beskriver hur hen använder gamla testamentet som en 

brygga mellan religionerna, så att alla elever ska känna tillhörighet. Dessutom 

beskriver hen att vid arbete med världsdelarna fokuseras det i första hand på de 

länder som eleverna i klassen har relation till. Här presenteras ett exempel som lärare 

1 uttrycker:  

 

Lärare 1  Vi håller mycket på med gamla testamentet här på lågstadiet. Det är 

tacksamt. Det jag verkligen är noga med är att påtala det gemensamma 

ursprunget. Vi har samma religion så vi ska försöka se likheter och förr när 

flyktingvågen kom och vi hade språkstödjarna här, då blev dom så glada just 

över det när vi tala om de gamla testamentliga berättelserna med Moses och 

Josef i brunnen. De blev så lyckliga och sa åh, vi känner igen allting. Det 

kändes som bra för nånting som förenade litegrann…  

 

Lärare 2 inkluderar invandrarelever genom att uppmärksamma de olika språken som 

eleverna i klassen har. Hen menar sig försöka stärka eleverna genom att uppmuntra 

dem till att känna sig stolta och häftiga för att de kan flera språk, men också för att 

få de andra eleverna som bara har ett språk att bli lite nyfikna och intresserade av 

andra språk än sitt egna. Dock beskrivs också hur detta inte är något som görs 

dagligen, utan mer när hen kommer ihåg, samt när tillfälle ges. 

 

Lärare 2 Det jag har försökt att göra, har väl varit att försöka stärka deras språk. 

Exempelvis fråga hur säger man det här på portugisiska, hur säger man det 

här på arabiska, hur säger man det här på thai? Att dom får berätta lite 

beroende på vad man pratar om. Jag har visat lite hur bokstäver och siffror 

kan se ut på thai, då de har ett annat alfabet. Även arabiska har ju ett annat 

alfabet, så det har vi också tittat på. Men det gör man ju inte dagligen. 

  

Några andra interkulturella arbetssätt som visas i intervjuerna är uppmuntran av 

elever med invandrarbakgrund att vid eget initiativ berätta om erfarenheter och 
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kunskaper de har, när det gäller deras kulturer. Bland annat får de berätta om hur 

saker och ting fungerar i deras hemland kontra svenska samhället. Dock framkom 

att man inte bör peka ut någon elev och tvinga hen att representera såsom ett land 

eller religion eftersom alla människor är sin egen individ. Slutligen beskrevs hur 

användning av invandrarelevers modersmål integreras till viss del i undervisningen 

genom att klassen sjunger på de differentierade språk som individer i gruppen kan. 

Exempelvis uttrycker Lärare 4 att: 

 

Lärare 4 Elevernas modersmål integreras till viss del i undervisningen. Det handlar 

främst om, i musiken, sånger på modersmålet. Och sen är ju dom här eleverna 

väldigt intresserade av att berätta om hur det är i landet som mamma och 

pappa kommer ifrån. De vet ju väldigt mycket, för mamma och pappa har 

berättat. Bara idag när vi hade SO och prata om våra pengar och med skatt 

och med lön och sånna grejor, då fick vi höra hur man hade tänkt i 

föräldrarnas hemland den senaste tiden. Så det är väldigt kul att för det första 

att man verkligen vet att eleverna är intresserade så att de har den där 

dialogen hemma med sina föräldrar också och sen att faktiskt dom får ge ut 

det vidare i klassrummet. 

 

Ett sista exempel som framkom ur intervjuerna var hur lärarna utgår från elevernas 

förkunskaper för att sen vara noga med att förklara svenska ord och begrepp noga 

genom att använda bland annat bildstöd. Detta för att invandrareleverna ska känna 

sig inkluderade istället för förvirrade i den svenska klassrumskontexten.  

 

7.5. Lärarnas beskrivning av uppmärksammade religiösa högtider 

på lågstadiet 

 
Ur intervjuerna kan urskiljas hur det för det mesta är de kristna högtiderna jul och 

påsk som uppmärksammas på lågstadiet. Det framkom ändock från några lärare ett 

synliggörande av andra religiösa högtider i det enskilda klassrummet. Utifrån den 

förutsättning att det i klassen skulle finnas någon elev som är utövare och troende 

av någon annan religion. Vid en intervju framkom möjliga förklaringar till att de 

kristna traditionerna är fundamentala på lågstadiet. En anledning var att läraren själv 

inte utövar någon annan religion medan en annan var att andra religioner oftast inte 

uppmärksammas i media och kalendrar såsom kristendomen gör. Exempelvis 

beskriver Lärare 3 och 5 att: 

 

Lärare 3 Ja, det är väl mest dom kristna och så kanske att man uppmärksammar islams 

fasta, ramadan. Det brukar alltid vara någon elev som. Ja att man pratar om 

det. det kan ju vara nån på skolan som fastar och sådär.  

 

Lärare 5 Påskpyssel, julpyssel, julkalendern. där blir det ju mest det kristna. så är det 

ju. Jag har nog aldrig sagt att nu är det pesach låt oss tända de sju ljusen för 

nu är det chanukka.. nej det har jag aldrig gjort. Det är ju intressanta frågor 

därför att det är väl klart att man hade kunnat plocka in dom här men det är 



 

20 

 

ju så att man inte firar dom själv tror jag och att det i samhället inte är så 

himla uttalat till exempel ja vi vet oftast när ramadan är men vi praktiserar 

det inte, det står inte i våran vanliga kalender, det är inte så mycket på 

nyheterna om det, så jag tror inte att det sker naturligt. 

 

7.6. Etikundervisning av skilda etiska värderingar  

 
Intervjuerna visar att undervisning av skilda värderingar var något som lärarna inte 

arbetar med strategiskt i undervisningen. Ämnet anses ändock vara väsentligt och 

viktigt då det kan påverka elevernas framtida normer och värderingar. Det framkom 

också hur Lilla aktuellt används som en källa till diskussion om etiska värderingar 

samt att lärarna uppmärksammar och löser konflikter direkt där skilda värderingar 

ligger till grunden. Exempelvis beskriver Lärare 3 att: 

 

Lärare 3 Det där är i så fall mer sånt som kan komma upp eleverna emellan mer eller 

att det kommer något inslag på lilla aktuellt, hur man tänker med. Man lyfter 

frågan och bara resonerar kring hur olika tycker och tänker.  

 

Några av lärarna skildrar istället etiska värderingar ur ett föräldraperspektiv. Det vill 

säga hur föräldrar kan ha skilda värderingar än vad den svenska skolans uppdrag 

står för. Det kan till exempel handla om invandrargrupper sinsemellan, att barn från 

en kultur inte får umgås med barn från en annan kultur. Dock menas att dessa 

värderingar inte avspeglas på invandrareleverna. Vidare framkom kulturkrock då 

föräldrar ifrågasätter lärarens sätt att undervisa då de själva är vana vid en skola på 

ett sätt och så kommer de till Sverige där skolan är på ett annat.  

 

Lärare 5 menar att hen inte undervisar etiska värderingar i dagsläget då det inte 

uppkommer några sådana situationer i den nuvarande klassen. Dock menar hen att 

vid anställning på annan skola hade rektorn bestämt att de aktivt skulle arbeta med 

diskrimineringsgrunderna, men att det inte är något som de arbetar med idag på 

nuvarande arbetsplats. 

 

Lärare 5 Jag kanske har skygglappar på men jag tycker inte att det är någon som tycker 

det är konstigt att vissa inte äter fläsk typ, och om man tänker till genus och 

så där. Jag upplever inte att en pojke från Turkiet har en annan kvinnosyn än 

kompisen bredvid som har svenskfödda föräldrar.. att de tycker olika om sina 

kvinnliga klasskompisar. Kanske i början men då var det bara riktat mot dom 

som kom från samma land. Kunde vi märka att dom killarna inte ville jobba 

med dom tjejerna som kom från samma land. Men det var inte något problem 

att jobba med dom svenskfödda tjejerna. Så jag vet inte riktigt vad det var. 

Men vi har inte undervisat om det. 

 

Lärare 5  När jag jobbade i en annan kommun då va vår rektor så här att vi skulle arbeta 

med diskrimineringsgrunderna. och där är ju etnicitet en av punkterna. Så 

där har jag arbetat med det. Det här var länge sen. Vi pratade lite om Lucia 



 

21 

 

vem som får vara Lucia, kommer jag ihåg att vi pratade om roller och 

diskuterade att Lucia skulle vara blond och blåögd och alltihopa. Vi pratade 

om att hon kom från Italien och troligtvis inte alls var blond och blåögd.  

 

7.7. Utmaning vid undervisning av elever med 

invandrarbakgrund 

 
En utmaning som framkom i fyra av de fem intervjuerna var att begreppsförståelsen 

upplevdes lägre hos elever med invandrarbakgrund. I en intervju beskrevs dock hur 

detta inte enbart innefattar elever med invandrarbakgrund, utan även många elever 

med svensk bakgrund. Hen likställde bristande begreppsförståelse med ett fattigt 

språk. Alla lärare framhåller att man som lärare måste vara noga med att se vilka 

förförståelser eleverna har samt att förklara viktiga begrepp.  

 

Lärare 2 Som det ser ut i gruppen nu är det den nyaste eleven som inte kan så mycket 

svenska får ganska mycket specialundervisning, lite varje dag av 

speciallärare. Just för att bygga upp lite begrepp och få ett anpassat material. 

till exempel. Eleven har själv uttryckt att hen inte lyssnar för att hen förstår 

så lite. och det spelar inte någon roll om man har ett bildstöd för det är så 

många ord som hen inte förstår så det blir inte intressant.  

 

Några informanter beskriver att de får hjälp av speciallärare eller språkstödjare för 

att bygga upp begreppsförståelsen. Dessutom lyfts en lättnad att undervisa elever 

med invandrarbakgrund i en förstaklass då det inte brukar vara många som kan läsa 

exempelvis en faktatext på egenhand. Exempelvis beskriver Lärare 2 att: 

 

Lärare 3  Och sen så har jag några som inte har inte alla ord och begrepp med sig. Så 

man måste vara noga med begrepp. Det är ju bra för vi har språkstödjare, att 

man använder dom flitigt för att nöta vidare med begrepp så att man får ett 

sammanhang på något vis. För det är ju väldigt svårt för dom hinner ju inte 

snappa upp allt jag säger och även allt från en film som man kan visa. Allt 

sånt som är i undervisningen. Det som är ganska bra i en etta det e ju att 

ingen eller ja ett fåtal kan ju kanske läsa direkt ur en faktatext och förstå nått. 

Så det blir ju att jag leder allt väldigt mycket.  

 

7.8. Elevernas respons på interkulturell undervisning enligt 

lärarna  

 
Utifrån intervjusvaren har jag försökt att se om lärarna kunde märka någon skillnad 

på eleverna genom att inkludera deras kulturer och språk. De flesta lärare kunde 

notera hur deras elever blev stolta och gärna ville berätta om sin kultur. Däremot 

poängteras att alla individer har olika personligheter, vilket kan innebära att någon 

elev blir väldigt glad över att få höras och synas medan en annan istället skulle 

sjunka genom stolen. Vid en intervju framkom att läraren inte kunde märka någon 
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skillnad på eleverna. Istället beskrevs språkstödjarnas positiva reaktioner på 

undervisningen av gamla testamentet som förenade religionerna. Se citat nedan:  

 

Lärare 1  Språkstödjarna här då blev ju dom så glada just över det när vi tala om de 

gamla testamentliga berättelserna med Moses och Josef i brunnen. De blev 

så lyckliga och sa åh vi känner igen allting. det kändes som bra för nånting 

som förenade litegrann… 

 

7.9. Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att mångkulturalitet är det begrepp som de 

flesta lärare känner till. Dessutom finns en medvetenhet om att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle där alla måste samverka. Intervjuerna visar tendenser till 

att invandrarelevernas språk och kulturer inte tas i beaktning när lärarna utformar 

klassrumsmiljön. Däremot visar intervjuerna hur lärarna på olika sätt beskriver hur 

de till viss del genomför interkulturell undervisning, utan att använda det begreppet. 

Interkulturalitet sker bland annat i religionsundervisningen, men också utifrån 

uppmärksammande av klassens differentierade språk genom enskilda ord och 

sånger. Andra exempel på undervisning är att uppmuntra elever med 

invandrarbakgrund att berätta om deras kulturer. Intervjuerna framställer också hur 

de kristna högtiderna jul och påsk fundamentalt firas på lågstadiet. Däremot visar 

några intervjuer att lärare kunde synliggöra högtider från andra religioner om det 

fanns elever i klassen som representerade dem. När det gäller etikundervisning, 

skildras dessa ur både ett klassrumsperspektiv men också ur ett föräldraperspektiv. 

Gemensamt för alla var dock att denna undervisning var något som inte arbetades 

med strategiskt.  

 

En utmaning som framkom under intervjuerna gällande att undervisa elever med 

invandrarbakgrund, var deras bristande begreppsförståelse i både modersmål och 

svenska. Detta medför att man som lärare måste vara extra noga med att se vilka 

förförståelser eleverna har samt att förklara viktiga begrepp. Dessutom lyfts en 

lättnad att undervisa invandrarelever i en förstaklass, då läsförmågan i denna ålder 

är lägre hos de flesta. Slutligen visar intervjuerna att eleverna ansågs påverkas 

positivt beträffande interkulturell undervisning, lärarna berättade hur majoriteten av 

deras elever blev stolta och gärna ville berätta om sin kultur. 
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8. Diskussion 
 

8.1. Metoddiskussion 

I den här studien användes kvalitativa intervjuer som metod. Anledningen till det är 

att syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med 

interkulturalitet. Eftersom syftet med studien var att höra lärarnas beskrivningar av 

ett fenomen vill jag mena att kvalitativ metod kunde vara rätt väg att gå. Enligt 

Kihlström (2007, s. 47, 48) kan kvalitativa intervjuer användas för att få en 

uppfattning av hur individer ser på och tänker om olika fenomen, därtill kan man 

kan använda intervjuer för att få en djupare bild av fenomenet (Larsen, 2009, s. 83). 

Min studie har till viss del varit standardiserad, då jag utgått från samma frågor till 

alla intervjupersoner. För att få mer utvecklade svar har också differentierade 

följdfrågor ställts, beroende på vad de medverkande lärarna svarade på frågorna. 

Vidare var intervjufrågorna öppna då lärarna själva fick beskriva hur det arbetar med 

och förstår begreppet interkulturalitet. Två av frågorna märkte jag vid mina två 

första intervjuer var i princip likadana. Vid resterande intervjuer valde jag därför att 

ta bort den frågan som kändes missanpassad. Jag vill dock mena att det inte 

påverkade mitt resultat på ett negativt sätt. 

 

Alla intervjuer spelades in med Ipad. Jag såg det som en fördel då jag istället kunde 

fokusera på att ha ögonkontakt med intervjupersonen samt ha möjlighet till att ställa 

följdfrågor. En nackdel med kvalitativa intervjuer skulle kunna vara att resultaten är 

starkt beroende av vilken forskare som gör analysen, samt vilka meriter hen har, då 

forskaren här ses som ett verktyg (Fejes, Thornberg, 2015, s. 35–37). Då mina 

erfarenheter inte är stora när det gäller att analysera forskningsdata skulle detta ha 

kunnat påverkat min analys negativt. För att förbättra min analys har jag skrivit ner 

min förförståelse av fenomenet interkulturalitet i klassrummet. Kihlström menar att 

det är meningsfullt innan man startar en intervju eftersom det inte är forskarens 

tankar som är det väsentliga, utan den medverkandes föreställningar. Denna metod 

kan vara utmanande om man inte tränat på den (Kihlström, 2007, s. 48, 53). För att 

eliminera det incitamentet genomförde jag en provintervju innan samt spelade in 

röstmemo medan jag tränade igenom frågedokumentet. Röstmemot lyssnade jag sen 

igenom för att se om det kunde förbättras. Medvetenheten fanns dock att 

intervjusituationen skulle kunna bli annorlunda.  

 

Hur pålitlig en studie är bland annat beroende av noggrannhet vid bearbetning av 

data. Jag har spelat in alla intervjuer och kunde därmed lyssna igenom dem flera 

gånger vid transkribering. Därutöver har transkriberingen av intervjuerna skett på 

intervjudagen eller dagen efter tillfället för att ha situationen aktuellt i minnet. När 

det gäller studiens validitet, det vill säga om undersökningen verkligen mäter det 

som är tänkt att mätas samt studiens reliabilitet som innebär hur pålitlig en studie är 

vill jag mena att båda ligger på medel. Jag har varit noggrann vid utarbetning av 

intervjufrågorna för att verkligen kunna mäta det som avses mätas. Dock märkte jag 
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att en frågade var svår för lärarna att förstå, vilket resulterade i att jag fick förklara 

frågan, vilket kan ha påverkat resultatet. Att denna fråga skulle vara svår att förstå 

var dock inte något som jag märkte vid min provintervju. För att få denna förståelse 

skulle nog flera provintervjuer gjorts.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har gjorts utifrån två teman som besvarar studiens två 

frågeställningar utifrån den sociokulturella teorin.  

 

8.2.1. Interkulturalitet genom inkludering  

I min studie har jag gjort kvalitativa intervjuer som nu ska tolkas och analyseras 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Perspektivet har sitt upphov i Vygotskijs 

teorier som bland annat innebär att lärande sker genom socialt samspel, med språket 

som redskap (Säljö, 2012, s.187). Enligt Eklund kan interkulturell undervisning 

också benämnas som mångkulturell undervisning och mångkulturalism. 

Undervisningssättet används för att motarbeta främlingsfientlighet, men också för 

att främja alla elevers rätt till en likvärdig utbildning oavsett om du är invandrare 

eller inte (Eklund, 2003, s. 101, 103).  

 

Bland det första jag frågade lärarna var på vilket sätt som de definierade ordet 

interkulturalitet/ mångkulturalitet/ multikulturalitet. Jag ville här få reda på vad 

informanterna hade för uppfattning om begreppet. Detta då deras uttryck skulle 

kunna spegla vilken förförståelse de har för interkulturell pedagogik. De flesta 

informanter hade en någorlunda förståelse för begreppet, det vill säga att det i 

samhället finns olikheter i språk och kultur. Några beskrev också att dessa kulturer 

måste samverka i vårt mångkulturella samhälle. Det var endast en medverkande som 

inte kände sig ha någon definition av begreppet. Säljö förklarar att om en individ 

har intresse, kunskap och erfarenhet av ett fenomen, får denne en mer fasetterad bild 

än den person som inte har det (Säljö, 2014, s. 90, 91). Han menar att förförståelsen 

hjälper människan att använda sina gamla kunskaper och förena dem med de nya 

(Säljö, 2014, s. 97). Därför tänker jag att de lärare som har en definition skulle kunna 

ha en förförståelse för begreppet, och då ha möjlighet att applicera det på sin 

undervisning.  

 

När det kommer till denna studie var interkulturellt arbete något som knappt någon 

av informanterna gjorde medvetet. Det var en som noterade hur hens veckodags- 

och månadsskyltar var illustrerade med barn från olika nationer.  Det var samma 

informant som inte hade någon definition av begreppet interkulturalitet. När det 

istället ställdes frågan om hur lärarna inkluderar elever med invandrarbakgrund i sin 

undervisning tycker jag mig kunna urskilja flera exempel på hur flertalet arbetar 

interkulturellt. Lärare 1 beskriver hur hen använder gamla testamentet som en 

brygga mellan religionerna så att alla ska känna tillhörighet. Dessutom beskriver 

hen att vid arbete med världsdelarna fokuseras de i första hand på länderna som 
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eleverna i klassen har relation till. Lärare 2 inkluderar istället invandrarelever genom 

att uppmärksamma de olika språken som eleverna i klassen har. Lärare 4 och 5 

uppmuntrar dessa elever att vid eget initiativ berätta om erfarenhet och kunskaper 

som de har när det gäller deras kulturer.  

 

Vi kan här se hur lärarna uppmärksammar olika kulturer och språk vilket skulle 

kunna tolkas till den sociokulturella teorin där språket ses som ett kulturellt redskap. 

Språkliga kulturella redskap skapas, formas och utvecklas genom interaktion, och 

som i sin tur skapar olika sedvänjor i samhället (Säljö, 2012, s. 188). I 

intervjusituationerna kan urskiljas hur lärarna på olika sätt beskriver att de 

uppmärksammar elevernas kulturer. Oliktänkande gällande interkulturell 

undervisning skulle kunna vara en brist på enhetlighet i kommunen, att man inte fått 

någon fortbildning inom interkulturalitet, vilket kan resultera i att lärarna agerar 

efter eget huvud. Det kan också vara så som Eklund (2003, s. 14) beskriver att det 

kan se olika ut beroende på klassammansättning och ordar att genom arbete med 

elevers egna kulturer arbetar man med medvetna och omedvetna värderingar för att 

bland annat motarbeta diskriminering. ”Detta sätt att förhålla sig baseras på ett 

dynamiskt kulturbegrepp, vilket innebär att kulturella värden, normer och livsstilar 

utvecklas under influens av andra kulturer” (Eklund, 2003, s. 118). 

 

Eklund beskriver att tvåspråkiga elever behöver utveckla båda språken tillsammans 

i en sociokulturell miljö för att gynna kunskapsinlärningen. Främst i Sverige där 

eleverna behöver kunna svenska för att klara av skolan, då större delen av 

undervisningsinnehållet är på svenska (Eklund, 2003, s. 114-116). I studien 

tillfrågades lärarna i vilken utsträcknings som elever med invandrarbakgrunders 

modersmål integreras i undervisningen. Tre av lärarna gjorde detta på tre olika sätt. 

En lärare kunde integrera sånger på olika modersmål, medan en annan kunde fråga 

hur olika aktuella saker sades på de olika modersmålen. En tredje lärare integrerade 

inte modersmålet i undervisningen men använde språkstödjare som hjälp till 

begreppsförståelse hos dessa elever. Sista läraren uttryckte inte alls något om att 

integrera elevernas språk. Dock tolkar jag informanternas svar som att 

modersmålsanvändningen inte sker dagligen utan mer sporadiskt. 

 

En fråga jag ställer mig är om denna integrering är tillräcklig för att gynna elever 

med invandrarbakgrunds kunskapsinlärning eller inte? Med tanke på 

Skolinspektionens granskning som påvisade en brist i de flesta kommuner när det 

gäller att ge eleverna studiehandledning på modersmålen. Denna handledning menar 

Skolinspektionen (2009, s. 7) är väsentlig för att ge de nyanlända eleverna 

förutsättningar att lära sig specifika ämneskunskaper, trots att de inte kan det 

svenska språket. Det kan däremot inte visa sig i denna studie då den inte fokuserar 

på elevernas resultat utan lärarnas beskrivningar.  
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I resultatet framgår emellertid några utmaningar när det kommer till att undervisa 

elever med invandrarbakgrund. Det framgår hos flera informanter att elever med 

invandrarbakgrund tenderar att inte kunna alla ord och begrepp på sitt modersmål, 

vilket kan resultera i svårigheter att bygga ett andraspråk med hjälp av modersmålet. 

Vilket istället visar ansatser till att inte stämma överens med det som forskningen 

säger. Kan det tänkas bero på att eleverna i årskurs ett till tre är för små för att bygga 

sitt modersmål på ett nytt språk, då barn generellt kanske har ett ganska fattigt språk? 

 

I resultatet framgår också hur några lärare använder invandrarelevers språk och 

kulturer för att fånga elevernas intresse och nyfikenhet. En informant formulerar hur 

invandrarelever får berätta hur saker och ting fungerar i deras hemland kontra 

svenska samhället, samt att olika språk integreras i undervisningen genom sånger på 

de differentierade språk som individer i gruppen kan. En annan lärare beskriver 

inkludering av elever med invandrarbakgrund i undervisningen genom 

uppmuntrande av de elever som vill komma till tals och gärna vill berätta om till 

exempel sin religion. Något som också framgår är hur lärarna betonar vikten av att 

utgå från elevernas förkunskaper, för att därefter vara noga med att förklara svenska 

ord och begrepp noga genom att använda bland annat bildstöd. Detta för att 

invandrareleverna ska känna sig inkluderade i den svenska klassrumskontexten. Det 

sistnämnda är dock inget som framgår som interkulturell undervisning om man ser 

till studiens tidigare forskning som istället tenderar att framhålla tydliggörandet av 

kulturell mångfald med dess fördelar.  

 

8.2.2. Interkulturalitet genom religionsundervisning 

Om man tittar på interkulturalitet genom religionsundervisning utifrån det 

sociokulturella perspektivet, anser jag Säljös beskrivning som passande. Det vill 

säga att individers lärande kan ses som en process som är beroende av den miljö 

man lever i och vad miljön i sin tur tillåter (Säljö, 2014, s. 66, 67). Mahmud 

beskriver att undervisning inom religion stärker den individuella religionsidentiteten 

samtidigt som den främjar respekten för andra religioner (Mahmud, 2018, s. 260).  

 

En av frågorna som ställdes vid intervjuerna var hur religiösa högtider 

uppmärksammas på lågstadiet. Här framgår att det för det mesta är de kristna 

högtiderna jul och påsk som beaktas. En av lärarna förklarar att några anledningar 

till att det endast är de högtiderna som firas är att hen inte utövar någon annan 

religion, samt att andra religioner oftast inte uppmärksammas i media och kalendrar 

såsom kristendomen gör. Jag tolkar det som att dessa kristna högtider i skolan ger 

kristendomen benägenhet att få större utrymme än de övriga religionerna i 

skolundervisningen och ifrågasätter därför om detta kan vara en tillåtande 

lärandemiljö som eleverna befinner sig i? En idé skulle istället kunna vara att lägga 

vikten på att normalisera och fira traditioner från andra kulturer och på så sätt gå i 

riktning mot att vara ett föredöme för mångkulturella Sverige. Säljö poängterar att 
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den vuxne, som är en del av skolans miljö, är en förebild som har stor påverkan på 

barnets utveckling (Säljö, 2014, s. 66, 67). 

 

I sin bakgrund beskriver Johannessen, Lund, och Skeie interkulturell undervisning 

utifrån mångkulturalism, men också utifrån sekularism. I den svenskinfluerade 

norska läroplanen från slutet av 1990-talet, uppmanades en icke-konfessionell 

religionsundervisning som istället skulle fokusera på att ge en vidare bild på 

världens alla religioner. År 2008 influeras den nya läroplanen av mångkulturalism 

(Johannessen, Lund, Skeie, 2018, s. 261). Ändock menar forskarna att kristendomen 

har stort inflytande över dagens religionsundervisning (Johannessen, Lund, Skeie, 

2018, s. 262). Då majoriteten av traditioner som firas på de studerade informanternas 

skolor är kristna funderar jag över den icke-konfessionella svenska skolan. 

Johannessen, Lund och Skeie framställer att deras forskning kommit fram till att 

interkulturell utbildning inte handlar om att utbilda om kulturer. Det handlar istället 

om att skapa relationer mellan olika individer och deras kulturer (Johannessen, Lund 

Skeie, 2018, s. 270). Jag tänker att uppmärksammande av andra högtider än de 

kristna kan vara ett utomordentligt tillfälle att skapa relationer mellan olika individer 

och deras kulturer.  

 

Tre av informanterna i den här studien belyser hur de synliggör religiösa högtider i 

det enskilda klassrummet, om de har någon elev som är utövare och troende av 

någon annan religion, oftast då islam. Det skulle kunna vara en bra start till att skapa 

interkulturell religionsundervisning. Dessutom är det något som framhålls i 

läroplanen och dess kursplan för religionskunskap: 

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och 

förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.  

 

                                     (Skolverket, 2019a, s. 215) 

 

Detta så att eleverna kan utveckla förmågan att “Reflektera över livsfrågor och sin 

egen och andras identitet” (Skolverket, 2019a, s. 216). Därtill säger forskning att 

interkulturell undervisning kan vara någonting fördelaktigt. Där finns det inte någon 

kultur som har mer värde än någon annan, och genom denna kan man också få en 

större förståelse för andra kulturer (Eklund, 2003, s. 105).  

 

Andersson har studerat hur sociala representationer av etikundervisning undervisas 

i de samhällsorienterande ämnena. Hon menar att samhällets sekularisering med 

dess etik influerat människorna. I dagens samhälle finns flera kulturer där människor 

har olika etiska uppfattningar, gällande exempelvis hur livet ska levas (Andersson, 

2017, s. 6). Vidare innebär det att individerna behöver lära sig att vara 

anpassningsbara och acceptera oliktänkande. I hennes studie framkom att lärarna 
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förmedlade, förankrade samt gestaltade etiska värderingar i den dagliga 

verksamheten, genom interaktion mellan individer och direkta tillrättavisningar vid 

kränkande behandling (Andersson, 2017, s. 80). I min studie framgår att majoriteten 

av lärarna visar ansatser till att integrera etikundervisning genom direkta 

tillrättavisningar vid kränkande behandling. Emellertid framgår inte hur ofta, men 

det sker vid tillfällen då situationer uppkommer. Ytterligare diskussionstillfällen 

beträffande etiska värderingar uppstår när eleverna tittar på Lilla aktuellt.  

 

Två av informanterna hade ingen erfarenhet av undervisningssituationer där 

eleverna hade skilda etiska värderingar. De skildrar istället etiska uppfattningar ur 

ett föräldraperspektiv. Det vill säga hur föräldrar kan ha skilda synsätt än vad den 

svenska skolans uppdrag står för, men att deras värderingar inte avspeglas på barnen. 

Dessa uttalanden går i riktning mot Anderssons (2017, s. 80) forskning som 

beskriver att etikundervisning kan vara utmanande om elevens hemmiljö har andra 

värderingar än de som skolans värdegrund vill förmedla. En annan utmaning som 

forskaren lyfter är etikundervisning vid skolor som inte genomsyras av mångkultur. 

Det kan styrkas till viss del i denna studie av en lärare som beskriver hur hen tidigare 

arbetat på en arbetsplats med en rektor som bestämde att skolan aktivt skulle arbeta 

med diskrimineringsgrunderna, varav etisk tillhörighet är en parameter. Detta till 

skillnad från etikundervisning på den aktuella arbetsplatsen där hen tenderar att inte 

arbeta med det i dagsläget.  

 

Att en skolas ledning aktivt bestämmer hur kollegiet ska arbeta skulle kunna vara 

ett sätt att få en genomsyrad mångkulturell skola. Det skulle kunna stämma överens 

med Mahmuds (2018, s. 260) förklaring, att bemötande av skolans mångkulturella 

arena bör ske genom strategisk religionsundervisningen, för att bland annat skapa 

en medvetenhet om vad olika religioner står för. Genom forskningen fick han veta 

att de intervjuade lärarna ansåg det vara viktigt och angeläget att utgå från ett 

mångkulturellt perspektiv i religionsundervisningen för att lära individer att möta 

olika religioner med respekt (Mahmud, 2018, s. 267).  

 

Slutligen vill jag belysa Grubers tankar, vilka beskrivs ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Hon menar att de skillnader som görs i 

samhället konstrueras på ett socialt plan. Att ”Skillnader är i den meningen ett 

resultat av föreställningar, sociala interaktioner och social praktik. Mer konkret 

handlar det om sätt att handla, reflektera över, förstå och definiera den sociala 

världen” (Gruber, 2007, s. 14). Sociala skillnader är inte medfödda utan personen i 

fråga etiketteras dessa konstruerade egenskaper. Jag vill belysa värdet av att man 

som lärare försöker vara en förebild som förespråkar många kulturer i klassrummet, 

oavsett om de representeras av klassens elever eller inte. Detta för att kunna 

motarbeta främlingsfientlighet som också kan skapas utanför klassrummets väggar. 

Säljö beskriver att samspelet mellan barn och vuxna kallas mediering, som i sin tur 

innebär att individen tolkar sin omgivning utifrån sin förförståelse (Säljö, 2014, s. 
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81). Språket är avgörande för hur vi agerar i en situation och förförståelsen hjälper 

människan att använda sina gamla kunskaper och förena dem med de nya (Säljö, 

2014, s. 90, 97). Därför kan det vara betydelsefullt att vi lärare uppmärksammar 

många kulturer i vår undervisning och på så sätt agerar som samhällsförebilder. 

 

9. Slutord 

I Skollagen (2010:800) står det att alla barn som bor i Sverige måste gå i skolan från 

sex års ålder och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

formuleras att skolans verksamhet ska förmedla en förståelse för, samt stimulera 

individers egna samt åtskilda uppfattningar. Dessutom står det att skolan ska 

motarbeta diskriminering av bland annat religiös samt etisk tillhörighet (Skolverket, 

2019a, s. 5, 6). Vidare belyser delar av den tidigare forskningen att en individ kan 

bli del av en ny kultur genom att stärka den individuella kulturella tillhörigheten och 

att skolans undervisning bör influeras av barnens olika bakgrunder (Eklund, 2003, 

s. 48).  

 

I interkulturell undervisning ses kulturalism som någonting fördelaktigt. Där finns 

det inte någon kultur som har mer värde än någon annan, och genom denna får man 

också en större förståelse för andra kulturer (Eklund, 2003, s. 105). Fortsättningsvis 

beskrivs etikundervisning gällande etiska värderingar som väsentlig för att eleverna 

ska lära sig att vara anpassningsbara och acceptera oliktänkande (Andersson, 2017, 

s. 6).  Därutöver menar forskning att denna interkulturella och etiska undervisning 

med fördel görs inom religionsundervisningen. Detta då denna arena naturligt tar 

upp olika religioner och kulturer. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar 

med interkulturalitet inom ramen för religionsundervisning. Studien resulterade i att 

interkulturalitet tenderar vara någonting komplext och till viss del bristfällig. Lärare 

visar ansatser till att inte arbeta medvetet med interkulturell undervisning. Däremot 

har studien kommit fram till att lärarna till viss del arbetar utifrån sådan pedagogik 

utan att benämna ordet interkulturell. Dessutom framkom hur den interkulturella 

undervisningen resulterar i att eleverna upplevs som stolta och glada, samt att de 

gärna vill visa upp den kultur som de känner sig hemma i. Vilket jag verkligen kan 

koppla till den tidigare forskning gällande interkulturella effekter.  

 

Det som skulle kunna vara intressant för vidare forskning är att se om interkulturell 

undervisning alltid har positiv inverkan på elever. Detta då mycket av den forskning 

som jag läst inte ger indikationer till det. 
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Bilaga 1 
 

Information gällande ett examensarbete med titel Interkulturell 

undervisning i grundskolans årskurs 1-3 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med studien är att 

undersöka hur lärare i årskurs 1–3 beskriver att de arbetar med interkulturalitet inom 

ramen för religionsundervisning. Studien är ett examensarbete på avancerad nivå 

och är en del av utbildningen till grundskolelärare f-3 vid Högskolan Dalarna i 

Falun. Jag har vänt mig till lärare som är verksamma på kommunens skolor och som 

undervisar i årskurs ett till tre i SO -ämnena. Intervjun kommer att beröra din 

uppfattning och erfarenhet av att undervisa elever med invandrarbakgrund, det vill 

säga har en eller båda föräldrar som är utlandsfödda. Deltagandet i studien innebär 

att en inspelad intervju genomförs på överenskommen plats. Intervjun tar ungefär 

30 minuter och kommer utföras under februari - mars 2020.  

 

Den information Du lämnar kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet. 

Undersökningen ska presenteras i form av en uppsats, som efter färdigställande och 

godkänt betyg kommer finnas i en databas vid Högskolan. Därefter kommer 

inspelningarna och den utskrivna texten förstöras. Du kommer ha möjlighet att ta 

del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. Högskolan Dalarna är 

ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. Som 

deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information 

om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett 

så kallat registerutdrag, samt få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen 

av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta 

din medverkan utan närmare motivering.  

 

Ansvariga för studien är Jessica Halén och Ulrika Norburg. Ytterligare upplysningar 

lämnas av nedanstående ansvariga. Har Du frågor om studien är Du välkommen att 

höra av dig till någon av oss. 

 

Jessica Halén    Ulrika Norburg 

Student    Handledare 

h10jehal@du.se   unb@du.se 

     

 

Ort/datum    Ort/datum 
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Bilaga 2 
Semistrukturerade frågor till examensarbete del 2 

 

Inledande bakgrundsfrågor 

1. Har du någon lärarexamen?  

2. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?  

3. Hur länge har du arbetat som lärare?   

4. Vilka ämnen undervisar du i?  

5. Vilka årskurser arbetar du i?  

Lärarnas beskrivning och erfarenhet interkulturalitet 

6. Vilken är din definition av begreppet interkulturalitet eller multikulturalitet?  

7. Har du erfarenhet av att undervisa elever med invandrarbakgrund (det vill säga 

har en eller båda föräldrar som är utlandsfödda)? 

Lärarnas generella undervisning och klassrumsmiljö 

8. Hur ser ditt klassrum ut om du ser till elever med invandrarbakgrund, med 

tanke på deras språk och kultur?  

9. På vilka sätt inkluderar du elever med invandrarbakgrund i din undervisning?   

10. Om ja, har du alltid gjort på det sättet? Märker du någon skillnad bland 

eleverna genom denna undervisning?  

11. Vad tänker du på när du utformar klassrumsmiljön och undervisningen?  

12. I vilken utsträckning integreras elever med invandrarbakgrunders modersmål i 

undervisningen? 

13. På vilka sätt brukar lågstadiet generellt uppmärksamma religiösa högtider?  

Etikundervisning utifrån oliktänkande värderingar 

14. Vilken erfarenhet har du av etikundervisning när det gäller oliktänkande av 

etiska värderingar?  

 


