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Abstract

In recent years, Sweden has become an increasingly multicultural society and schools have also 

become part of the multicultural society. School questions about the multicultural classroom are now 

more important than ever. It is also important that teachers work in ways that help everyone, whatever 

their origin or culture is. The purpose of this study is to find out what didactic choices may advocate in 

a multicultural classroom, according to the research-based literature. The essay shows the choices 

teachers should make in multicultural classrooms to create the conditions for learning. Didactics 

includes the choices the teacher does in the classroom that will affect education and its content.

The literature argues that home language instructions are important for pupils with another native 

language than Swedish. Many of the authors also point out that students similarities need to be more in 

focus in intercultural interaction than the differences of the students. Furthermore, the literature shows 

that communication is the key to success and the need to understand oneself and the own culture in 

order to work successfully in an intercultural context. This applies not only to knowledge of the 

different cultures, it requires a lot of awareness to be able to work in a successful way in a multicultural

classrooms.
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1. Inledning

På senare år har vårt svenska samhälle blivit allt mer mångkulturellt och samtidigt har skolorna kommit

att bli plats för en mångkulturell skara. Detta har gjort att pedagogiken måste förändras för att vara 

anpassad till alla elever oavsett vad de har för förutsättningar. Det mångkulturella klassrummet bör 

alltså ha en pedagogik som passar för att ge en bra utbildning för alla, oavsett ursprung. Eftersom 

skolan har blivit en plats där många kulturer är samlade krävs det nu att pedagogiken och didaktiken 

förändras så att alla välkomnas och känner sig delaktiga i skolan. Lärare är den person som har mest 

inflytande på elever och därför krävs det att lärare får en bra utbildning för att kunna utbilda elever från

många olika kulturer. 

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) fastslår att ”Det svenska samhällets

internationalisering och den växande rörligheten över nations- gränserna ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.” (Lgr 11, s 7). 

I skolans styrdokument visar det ständigt återkommande med ordet kulturell, vilket visar på att skolan 

alltmer kommit att bli en plats för en kulturell mångfald. Elever kommer från olika länder, har olika 

bakgrunder och erfarenheter. Hur kan lärare arbeta med dessa olika bakgrunder på ett bra sätt som 

värnar om dem alla? Den nya läroplanen poängterar att eleverna i skolan och lärarna ska visa respekt 

mot varandra, oavsett vad eleverna har för kultur eller ursprung. Läroplanens budskap är att genom 

kunskap om varandra och genom bra kommunikation kan    vi lättare få en bra undervisning i det 

mångkulturella klassrummet.

Helén Hultman (1996) menar i kapitlet ”behovet att bli sedd” om det mångkulturella klassrummets 

möjligheter, att det finns så mycket positiva aspekter med olikheter i ett klassrum. Författarna menar 

också att det är viktigt att hitta nya vägar inom undervisningen. Men vad är det för vägar lärarna i ett 

mångkulturellt klassrum måste ta? Hur undervisar man elever med så olika förutsättningar? I denna 

uppsats kommer jag belysa vägar lärare kan ta för att hjälpa elever att vistas i en miljö full av olikheter.

Den kommer också problematisera lärarens sätt att arbeta och verka i det mångkulturella klassrummet. 

Förutsättningen är att du som läser detta arbete kommer lära dig mer om hur lärare ska tänka och 

handla i ett mångkulturellt klassrum. 
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1.1. Syfte

Syftet med detta arbete är att studera och diskutera hur didaktiska val kommer i uttryck i 

mångkulturella klassrum, genom att genomföra en litteraturstudie.

Forskningsfrågan jag utgår från är:

• Vilka didaktiska val förespråkas i ett mångkulturellt klassrum av den forskningsbaserade 

litteraturen? 

• Vilka perspektiv dominerar i forskningen och vilka är mindre framträdande?

I den avslutande diskussionen kommer jag problematisera litteraturens påståenden om hur lärare bör 

jobba i ett mångkulturellt klassrum. Vidare kommer jag att diskutera vad som är det mest 

förekommande slutsatserna i litteraturen, det som saknas och det som är svagt framträdande.

1.2 Disposition

Efter denna inledning följer en bakrund där en historisk tillbakablick över det mångkulturella 

klassrummet och en presentation av begreppet didaktik beskrivs. Därefter följer en metoddel där jag 

anger vilken metod jag valt att använda mig av, vilket tillvägagångssätt jag valt samt hur tillförlitlig 

uppsatsen är. I nästa kapitel följer min analys där analytiska resonemang träder fram samt hur lärare 

kan använda sig av didaktiska val i det mångkulturella klassrummet. Uppsatsen avslutas med en 

jämförande diskussion där jag tar upp det som saknas i litteraturen samt det som är mest framträdande i

litteraturen. Senare följer också en metoddiskussion där jag diskuterar svagheter och styrkor med 

arbetet.
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2. Bakgrund

För att kunna besvara min forskningsfråga krävs det att jag reder ut några begrepp i min bakgrund. På 

så sätt kommer uppsatsen bli tydligare och lättare att sätta sig in i. Uppsatsen baseras på två centrala 

begrep. Dels om begreppet det mångkulturella klassrummet och dels begreppet didaktik. I min bakrund

presenteras en kort överblick över hur det mångkulturella klassrummet har förändrats över tiden och i 

den senare delen förklaras begreppet didaktik. 

2.1. Den mångkulturella skolan förr och nu

Inte förrän det sista halvseklet har Sverige kommit att bli ett mångkulturellt samhälle menar Margareta 

Sandström Kjellin och Jonas Stier (2009) i boken Interkulturellt samspel i skolan. Hans Lorentz (2009) 

menar i boken skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell pedagogik att ”två 

miljoner av landets nio miljoner invånare representerar mer än 200 kulturer (etnisk bakrund och/eller 

nationalitet). På det viset kan man utan överdrift påstå att Sverige idag, definitionsmässigt, är ett 

mångkulturellt samhälle” (Lorentz, 2009, s 20). 

Om vi går tillbaka ännu längre i tiden, långt före andra världskriget upptäcker vi att de som lärde ut i 

skolan var präster. Dessa präster utbildade elever i Sverige att bli kristna. Kristendomskunskap var 

länge ett ämne som dominerande i skolan. På 1960- talet blev kristendomskunskap istället 

religionskunskap. Eleverna i skolan fick i större omfattning också lära sig om andra religioner än om 

kristendomen. Denna utveckling var ett betydande steg i processen att se skolan som en mångkulturell 

mötesplats menar Hans Ingvar Roth (1998) i boken Den mångkulturella parken : om värdegemenskap i

skola och samhälle. Denna globala värld som vi lever i med den teknik som finns i dagen samhälle har 

lett till att människor från olika världsdelar lätt kan kommunicera med varandra, elever i Sverige kan 

samtala/skicka brev till elever i exempelvis Kina menar Hans Lorentz (2013) i boken Interkulturell 

pedagogisk kompetens- Integration i dagens skola. 

Vi har nu lämnat det samhälle där alla skulle vara lika varandra. Nu är olikheter istället mer 
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accepterade och i många fall någonting som anses vara positivt. Länge levde vi i Sverige i ett 

enhetssamhälle, ett samhälle där alla skulle vara som alla andra. Men ”genom att låtsas behandla alla 

lika, diskriminerar vi ofta omedvetet”  (Lorentz, 2013, s. 63).  Eftersom vi idag lever i ett globalt 

samhälle, där många reser världen över, är det mycket viktigt att eleverna som lärarna utbildar kan 

fungera i interkulturella sammanhang. Författarna menar att kulturkrockar är viktiga att få uppleva, 

eftersom de utvecklar eleverna (Sandström Kjellin och Stier, 2009). 

Skolan var länge en plats att återspegla den ”egna” kulturen, men i mitten på 1900- talet efter andra 

världskriget ändrades skolans läroplan till att fokusera mer på individen och demokratiuppdraget. I 

slutet av 1900- talet har skolan kommit att fokusera mera på det internationella. Redan i mitten av 

1900-talet tog immigrationen fart och samhället blev mera mångkulturellt och det gjorde att skolan var 

tvungen att tänka i mer mångkulturella banor och överge det rent nationella tänkandet. Den 

mångkulturella pedagogikens forskning existerade inte fullt ut förrän på 1990-talet (Lorentz, 2009).

Sverige har kommit att bli ett mångkulturellt samhälle och då krävs det på många sätt en förändring för 

att skapa ett samhälle som skapar förutsättningar för många olika kulturella möten. Skolan måste 

fokusera på att bli bättre på att hantera dessa kulturella möten, som måste kunna existera där.

I kulturella möten möts människor med olika kulturella skillnader, de är ofta så att de inte vet särskilt 

mycket om varandras kulturer vilket ofta leder till problematik (Sandström Kjellin och stier, 2009). I 

början av 1990-talet började utbildningsväsendet att intressera sig för hur arbetet i skolan såg ut för att 

främja mångfald. Intresset har bidragit till att forskning kring hur pedagoger bör arbeta för att skapa en 

mångkulturell utbildning har utvecklats drastiskt (Lorentz, 2013). Pedagogiken är framförallt viktig i 

ett mångkulturellt klassrum menar Lorentz (2013). Han beskriver ett mångkulturellt klassrum som ett 

klassrum där elever från olika kulturer är samlade. ”Mångkulturell är alltså en beskrivning av ett 

tillstånd medan interkulturell är en beskrivning av en interaktion, ett samspel t.ex. mellan personer som

har olika kulturell, etnisk, social eller religiös bakgrund” (Lorentz, 2009, s. 118). Ett annat begrepp är 

mångkulturalism som började användas på 1960-talet och betyder enligt nationalencyklopedin 

”förekomst av många olika kulturer och kulturyttringar i (positiv) samverkan”. En kortare definition är 

att det är flera kulturer som existerar på ett avgränsat område (Lorentz, 2009).  '
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2.2. Didaktik

I alla tider har fostran och undervisning legat i människans natur och didaktik kan kort sägas vara 

’läran om undervisning’. Ett exempel på didaktik är den verksamhet som Jesus utövade. Jesus använde 

mycket liknelser i sin didaktik för att vissa olika typer av budskap. Det som gör didaktiken speciell är 

att den ger lärare en medvetenhet om sig själv och sin egen undervisning. ”Didaktik handlar nämligen 

om förmågan att förmedla budskap som hjälper andra människor att förstå situationer och upplevelser 

samt att tillägna sig viktiga kunskaper och färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt” (s. 29). 

I generell mening talar man om didaktik i termen allmändidaktik, i andra sammanhang talas didaktik i 

benämningen ämnesdidaktik, som tillhör skolämnena (Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg

och Tomas Kroksmark, 2011 i kapitlet ”vad är allmändidaktik?”). Interkulturell didaktik är den 

didaktik som bör existera i mångkulturella klassrum menar Pirjo Lahdenperä och Margareta Sandström

(2011) i kapitlet ”Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning”. Genom att utveckla sin 

undervisning till det mångkulturella klassrummet kan interkulturell didaktik skapas. Delvis krävs det 

att lärare har en positiv syn på människor från andra grupper och hjälper eleverna att utveckla det 

samma. Det krävs också av läraren att utbilda alla rättvist och att lärare samt skola skapar en 

skolstämning som passar alla. 

Kaj Sjöholm, Petti Kansanen, Sve-Erik Hansén och Tomas Kroksmark (2011) skriver i sitt kapitel 

”Ämnesdidaktik -en integrerad del av allmändidaktiken” att det inom ämnesdidaktiken finns två olika 

inriktningar, de ligger båda nära varandra och båda två behövs för att ämnesdidaktiken ska fungera så 

bra som möjligt. Dels existerar den Normativa didaktiken som är läran om undervisning, hur 

undervisning bör se ut. Här ingår alltså undervisningen i praktiken. Den andra inriktningen kallas den 

Deskriptiva didaktiken. Den Deskriptiva didaktiken innefattar den forskningsbaserade synen på 

undervisningen. I undervisningen gör lärare olika typer av val av ämnens stoff. För att kunna göra 

dessa val används ofta frågor för att underlätta lärarens arbete. Dessa frågor att ställa till 

undervisningen är: Vad? Varför? Hur? Och för vem? Med hjälp av dessa frågor blir läraren säker på att

innehållet i undervisningen blir delvis väsentlig och relevant för undervisningssituationen. 
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I min uppsats står begreppet didaktik för hur lärare jobbar med eleverna i klassrummet för att skapa 

förutsättning för lärande. Det vill säga hur lärare agerar i klassrummet med val av innehållet i sin 

undervisning och de pedagogiska valen de gör för att möjliggöra lärande.
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3. Metod

Jag har valt att göra en systematisk litteraturstudie. I materialet kommer jag att berätta om de material 

jag valt att arbete med, här kommer det bland annat att finnas en lista över de böcker jag valt i min 

studie. Senare följer en beskrivning av tillvägagångssätt och analysmetod del, där beskriver jag vilken 

typ av studie jag kommer ägna mig åt och hur jag kommer att gå tillväga.

3.1. Material

Uppsatsen är en litteraturstudie. Den fokuserar på vad tidigare forskning sagt om didaktiska val i den 

mångkulturella skolan. Urvalet valde jag därför att de var relevant till mitt syfte. Detta betyder att jag 

valt texter från 1996 fram till idag, som handlar om den mångkulturella skolan och dess problem och 

möjligheter. Orsaken till att jag valt texter så långt tillbaka som från 1996 är för att jag tyckt att dessa 

texter är relevanta för mitt syfte och frågeställningar samt att interkulturdebatten startade från och med 

läroplanen 1994.Jag har tagit hjälp av databasen Libris för att hitta relevanta artiklar, avhandlingar och 

böcker. Sökord som jag har valt har varit: Mångkulturell, interkulturell, elever och utbildning. Jag har 

också gjort litteratursökning manuellt genom att hittat böcker på hyllor i bibliotek där litteratur om det 

valda ämnet har stått. Slutligen har jag också hittat litteratur i lästa böckers referenslistor. Jag valde 14 

antal böcker, varav 1 är avhandling. Nedan följer en tabell på de böcker jag valt till min litteraturstudie.

Författare år Titel

Axelsson, Monica 1999 Skolframgång utan språktillgång - är det möjligt?

Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter 

& Pence, Alan

2013 Från kvalitet till meningsskapande- postmoderna 

perspektiv-exemplet förskolan

Hultman, Helén 1996 Behovet att bli sedd

Kansanen, Pertti; Hansén, 

Sven-Erik; Sjöberg, Jan & 

Kroksmark, Tomas

2011 Vad är allmändidaktik?

Lahdenperä, Pirjo och 

Sandström, Margareta 

2011 Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning

Ljungberg, Caroline 2005 Den svenska skolan och det mångkulturella- en paradox?
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Lorentz, Hans 2009 skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa 

interkulturell pedagogik

Lorentz, Hans 2013 Interkulturell pedagogisk kompetens- Integration i dagens

skola

Roth, Hans Ingvar 1998 Den mångkulturella parken : om värdegemenskap i skola 

och samhälle

Sandström Kjellin, Margareta &

Stier, Jonas

2009 Interkulturellt samspel i skolan

Sjöholm, Kaj; Kansanen, Petti; 

Hansén, Sve-Erik & 

Kroksmark Tomas

2011 Ämnesdidaktik -en integrerad del av allmändidaktiken

Stier, Jonas 2004 Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier

Årheim, Annette 2003 Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum-

litteraturens möjligheter och begränsningar

Jag har valt mina texter utifrån följande kriterier: 1.) de passar bra till mitt syfte, 2.) jag kan koppla ihop

texterna med varandra och hitta likheter och skillnader och slutligen 3.) att de ger svar på min fråga: 

•Vilka didaktiska val förespråkas i ett mångkulturellt klassrum av den forskningsbaserade litteraturen? 

3.2. Tillvägagångssätt och analysmetoder

I min uppsats använder jag mig av en systematisk litteraturstudie eftersom jag vill hitta likheter och 

skillnader i olika texter, som handlar om hur lärare jobbar i det mångkulturella klassrummet. Jag vill 

hitta data med hjälp av tidigare forskning eftersom jag tycker att mitt valda syfte är intressant att arbeta 

vidare med. 

I boken systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – vägledning vid examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar skriver Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström 

(2013) att det krävs ”tillräckligt” med bra material för att göra en systematisk litteraturstudie. Eftersom 

litteraturen ska fungera som underlag till uppsatsen krävs det alltså att det finns en betryggande mängd 

med material för att ge uppsatsen en bra struktur med en bra analys. ”En systematisk litteraturstudie 
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strävar efter att identifiera all tillgänglig evidens som är relevanta för ett givet tema” (Eriksson Barajas 

m.fl, 2013, s. 28). Den systematiska litteraturstudien handlar om att väva ihop olika studier till en flätad

helhet. Systematiska litteraturstudier används för att undersöka olika antaganden eller ett redan 

färdigbestämt antagande. Jag har valt det förstnämnda, vilket betyder att jag sökt olika antaganden om 

didaktiska val i undervisning. Hur många studier som anses rimligt att använda sig av i en systematisk 

litteraturstudie avgör författaren själv. I en systematisk litteraturstudie formuleras frågor som i arbetet 

noggrant besvaras. Det gäller också att välja litteratur som är tillförlitlig, analysera och diskutera 

resultatet samt att utifrån detta dra slutsatser. Utifrån slutsatserna utges ny kunskap som kan användas i 

det yrkesrelevanta livet. 

Jag har valt att analysera mitt innehåll med hjälp av innehållsanalys. Enligt Eriksson Barajas m.fl 

(2013) handlar innehållsanalys om att hitta koder på ett systematiskt och välordnat sätt. Det är då 

viktigt att först ha läst sitt material ett flertal gånger för att sedan på ett djupare plan kunna analysera 

det. Efter det är det bra att använda sig av koder för att få ut det relevanta i texterna som tidigare lästs. 

Koderna ska sedan delas upp i kategorier för att till exempel hitta likheter och skillnader i litteraturen. 

När allt detta har gjorts är det lättare att tolka resultatet och överlägga vad som är viktigt. Jag har 

använt mig av kodning, genom att kategorisera litteraturens nyckelbegrepp i teman. Med hjälp av 

denna kodning har jag hittat relevanta teman vilka relaterar till mina frågeställningar.

Sammanfattningsvis är mitt mål att hitta likheter och skillnader i hur didaktiska val används i det 

mångkulturella klassrummet och till hjälp har jag litteraturen. För att hitta dessa likheter och skillnader 

krävs att jag tar hjälp av den systematiska litteraturstudien, som tidigare beskrivits. Med hjälp av denna 

metodik kommer jag kunna kategorisera mitt material på ett tillförlitligt och systematiskt sätt. Något att

fastställa i detta sammanhang är att detta arbete är skrivet av mig och att jag har makt att ta upp det som

jag väljer ut från den litteratur jag valt. Det är också mycket viktigt att jag kritiskt granskar det material 

som jag väljer att använda mig av.

3.3 Tillförlitlighet och räckvidd

Texterna jag valt att fokusera på är offentligt tillgängliga vilket ger en trovärdighet skriver Robert K. 

Yin (2011) i boken kvalitativ forskning- från start till mål. Författaren menar också att andra ska kunna 
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ompröva arbetet och få liknande resultat för att arbetet ska vara av validitet. Mitt metodval är att göra 

en systematisk litteraturstudie, vilket menar att jag tagit hjälp av forskningsbaserad litteratur för att 

stödja mina slutsatser. Eftersom jag har valt att göra en systematisk litteraturstudie har jag endast valt 

att använda mig av litteratur för att undersöka mitt syfte och frågeställningar. Det är därför av vikt att 

vara kritisk mot den litteratur man använder sig av och därför har jag valt litteratur med omsorg. 

Uppsatsen är tillförlitlig i den mån att om en ny studie skulle göras med liknande utgångspunkter och 

material så skulle slutsatserna bli relativt lik mina slutsatser. Jag har inte heller valt bort något relevant 

material och har låtit alla texter få tala i min uppsats. Studierna jag valt att använda mig av är 

forskningsbaserade och är noggrant utvalda. 

En svaghet med arbetet är att den är skriven i ett svenskt kontext, vilket innebär att endast svenska 

texter har fått utrymme. Hade jag valt att ha texter från andra länder hade perspektivet blivit mer 

globalt och kanske också fått in mer texter som stöttade de andra texterna eller inte stöttade. Fördelen 

med att ha in endast den svenska forskningen är att de som läser arbetet får en insyn i hur svensk 

forskning bedrivs i detta ämne. Slutsatserna ska visa den del av verkligheten som är undersökt menar 

Yin (2011). Uppsatsens jämförande diskussion utgår från den forskningsbaserade litteraturen som jag 

valt att använda mig av i analysdelen. 
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4. Analys

Analysdelen kommer att innehålla olika analytiska resonemang som besvarar min frågeställning och 

knyter ihop den till en helhet. I uppsatsens analysdel kommer jag att diskutera hur lärare kan använda 

sig av didaktiska val i det mångkulturella klassrummet.

4.1. Språkets användning i den mångkulturella skolan

I artikeln Skolframgång utan språktillgång- är det möjligt?- språk och makt i den mångkulturella 

skolan betonar Monica Axelsson (1999) vikten av språkets användning i den mångkulturella skolan. 

Författaren menar att elever som är tvåspråkiga lär sig bäst genom användning av båda språken. Det 

krävs såklart resurser i skolans för att detta skall fungera och om allt går rätt till genom undervisningen 

skall alltså skolan hjälpa elever att lyckes genom användning av det egna modersmålet. 

Eftersom många tvåspråkiga elever upplever att det är ansträngande att hela tiden försöka lära sig att 

kommunicera på sitt andraspråk är det av största vikt att eleverna får använda sitt modersmål i skolan. 

Det är enligt många forskare lättare att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål för att sedan föra över 

det på sitt andraspråk. En författare som också betonar modersmålets påverkan för mångkulturella 

individer är Roth (1998). Han menar precis som författaren ovan (Axelsson, 1999) att 

modersmålsundervisning, något som också kallas för hemspråksundervisning, är mycket lyckosamt för 

elever med annat modersmål än svenskan. En viktig aspekt är att elever som kan använda sig av sitt 

modersmål lättare kan hantera svenskan (Axelsson 1999, Roth 1998). Dessutom menar Roth (1998) att 

det ger elever självkänsla att kunna tala sitt modersmål och på så sätt kunna kommunicera med 

exempelvis föräldrar.

Lorentz (2009) poängterar att om lärare försöker lära sig några ord på elevers modersmål, så visar det 

på respekt för elevens ursprung. Detta kommer gynna elevens och lärarens relation, samt göra det 

lättare för eleven att acceptera sin egen kultur. Det ska enligt Lorentz (2009) också skapa 

förutsättningar för att elever lyckas i skolan. Många lärare gör dock tvärtom, de ”glömmer” var 

eleverna kommer ifrån och detta kan bidra till att eleverna misslyckas i skolan (Lorentz, 2009). Detta 

betonar även Axelsson (1999), hon menar att det är en förlust att ignorera elevernas modersmål. För 
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många elever från minoritetskulturer blir svenskan ofta ett problem eftersom svenskan används i de 

flesta skolämnena. Exempelvis kan matematik bli svårt om eleven i fråga har svårt med svenska, 

många matematikuppgifter är nämligen bara skrivna på svenska. Det är därför viktigt att man anpassar 

dessa uppgifter så att de passar alla. Matematik ska inte vara svår för att elever har problem med 

svenskan. 

Ett alternativ till att använda mycket svenska i undervisningen är att använda sig av drama och musik. 

Då kan många elever ta del av undervisningen på ett helt annat sätt menar Caroline Ljungberg (2005) i 

sin avhandling Den svenska skolan och det mångkulturella- en paradox? Något annat som litteraturen 

tar upp är språkliga missuppfattningar, som bör undvikas. Detta kan ske om läraren engagerar sig och 

förklarar bakgrunden till språkliga missuppfattningar. Det är viktigt att lärare har en interkulturell 

språklig medvetenhet. Ett exempel på detta är att istället för att säga att andra världskriget bröt ut så 

kan lärare säga att andra världskriget började (Sandström Kjellin och Stier 2009).

Ett annat exempel där det ofta uppstår språkliga missuppfattningar är i kursmaterial. Det är därför av 

största vikt att välja sitt kursmaterial med omsorg, exempelvis krävs det att elever är duktiga på 

svenska i många matematikuppgifter. Har man aldrig metat är det exempelvis svårt att se förhållandet 

mellan flöte, sänke och krok (Roth, 1998). Många ord och fraser kan alltså lätt missuppfattas av elever 

med annat modersmål än svenska och detta bör undvikas. Tyvärr är läraren många gånger inte 

medveten om att det är en språksvårighet som ligger bakom elevens svårighet att lösa det matematiska 

problemet och detta är något som lärare måste jobba mer med. Något som också tas upp av författarna 

är att icke-verbal kommunikation bör vara tydligt i ett mångkulturellt klassrum. Icke-verbal 

kommunikation är alltså den kommunikation som inte inkluderar språket. Detta innebär att lärare bör 

vara medvetna om hur de använder sig av sitt kroppsspråk och de bör också undvika ironi. Den icke-

verbala kommunikationen skall alltså fungera väl i ett mångkulturellt klassrum (Sandström Kjellin och 

Stier, 2009). 

4.2. Skolan som en interkulturell mötesplats

Benämningen interkulturell undervisning används många gånger istället för mångkulturell 

undervisning. Skälet till detta är bland annat att interkulturell undervisning syftar till mötet mellan olika
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kulturer medan mångkulturell undervisning syftar till själva undervisningen. Med interkulturell 

undervisning menas att kunskap skapas i mötet mellan olika individers sätt att tänka och handla. 

Att erhålla en interkulturell kompetens innebär att man har en förståelse för de mångkulturella, för 

kulturell identitet och för det interkulturella. Men det innebär också att ha förståelsen om innebörden av

ord som interkulturell kommunikation, interkulturell sensitivitet, interkulturell medvetenhet och 

interkulturellt lärande. Att man har en interkulturell kompetens innebär att man har en förmåga att 

kunna kommunicera med människor med en annan kultur än den egna och att man kan ge det mötet en 

mening. Ett interkulturellt möte innefattar personer med olika kulturella erfarenheter och bakgrunder, 

dessa personer kan samtala på ett sätt som gynnar båda parter. 

Lärare är ett exempel på en yrkesgrupp, som är beroende av en interkulturell kompetens. Lärare 

behöver ha kompetens i och förmåga att kunna samtala med personer med olika kulturella erfarenheter.

Detta beroende av den enkla anledning att skolan är en plats där människor med olika kulturella 

erfarenheter ”tvingas” mötas (Lorentz, 2009). För att lärare ska kunna arbeta i ett mångkulturellt 

klassrum, krävs det att universitetsundervisningen förbereder för interkulturella möten. Lorentz (2013, 

s. 156-157) menar att interkulturell kompetens står för ”en känsla och förståelse av det kulturella i våra 

liv, som vi upplever, erfar det och uppfattar det med våra sinnen”. EU definierar interkulturell 

kompetens på ett likartat sätt och menar att interkulturell kompetens innebär att man har förståelse för 

andra kulturer och respekterar dem, samtidigt som man är medveten om sin egen kultur och andras 

(Lorentz, 2013).

Dagens lärare har en central roll och en viktig uppgift att fylla i det mångkulturella klassrummet, 

genom att ta denna uppgift på allvar och skaffa sig interkulturell kompetens, kan lärarens arbete 

komma att värdesättas högre och samtidigt ge upphov till en bra undervisning för alla oavsett 

förutsättningar. Det är dock viktigt att poängtera att lärarens roll drastiskt förändrats över tid och att 

elevers erfarenheter nu mera ligger i fokus för att bygga kunskap. Därför måste lärare vara medvetna 

om hur interkulturell kompetens är uppbyggd och hur man skaffar sig den. Lärare behöver veta hur 

elever lär på bästa sätt och de måste därför skaffa sig interkulturell kompetens (Lorentz, 2009). Lorentz

(2013) menar också att det finns en interkulturell pedagogisk kompetens. Denna innebär en 
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pedagogiska kompetens, som ingår i den interkulturella kompetensen. I dagens skola är det ett måste 

enligt författaren att lärare bygger upp sin interkulturella pedagogiska kompetens.

Men hur skapas då den interkulturella kompetensen? Enligt Nordgren (2006) i Lorentz (2009) menar 

Micheal Byram att interkulturell kompetens skapas genom ”att vara nyfiken och öppen för att möta 

andra sätt att tänka och att vara och att våga ifrågasätta de egna normerna är en grundläggande 

interkulturell attityd” (Lorentz, 2009, s. 117). Genom interkulturell kompetens ska lärare arbeta för att 

elever ska acceptera och tolerera varandra. 

Sandström Kjellin och Stier (2009) menar också likt Lorentz (2009) att elevers likheter måste betonas 

mer vid interkulturella samspel än olikheterna. De menar på att detta är en av lärarnas viktigaste roll att

betona. En annan viktig uppgift som den kompetenta läraren har är att få eleverna att utveckla en bra 

bild av den mångkulturella värld de faktiskt lever i. Eftersom det mångkulturella klassrummet liknar 

det svenska samhället är det viktigt att lärare kan förhålla sig till detta faktum menar Årheim (2003). 

För att skaffa oss interkulturell kompetens menar Lorentz (2013) att det handlar om att förstå vår värld 

vi lever i och att vi skapar oss kompetens i den. Det handlar också om att skaffa sig empati för andra 

människor sätt att leva och vara, samt att skapa en förståelse för kulturella olikheter. För att skaffa sig 

en interkulturell kompetens är det också viktigt att förstå att kulturer är viktiga för många av oss 

människor på jorden. Interkulturell sensitivitet är också betydelsefullt för att uppnå den interkulturella 

kompetensen.

4.2.1. Interkulturell kommunikation-Utbildning genom kommunikation

I det mångkulturella klassrummet är lärarnas viktigaste roll att skapa en miljö där kommunikation är 

den viktigaste ingrediensen. Det mångkulturella klassrummets kommunikation blir olikt många andra 

rum eftersom individerna där bär på så många olika erfarenheter (Lorentz, 2009). Lorentz (2013) menar

att kommunikation uppstår när två eller fler personer samtalar med varandra i ett sammanhang. 

Kommunikation mellan människor med olika kulturer kallas för interkulturell kommunikation  

(Sandström och Stier, 2009). För att skapa goda förutsättningar för lärande i ett mångkulturellt 

klassrum menar Lorentz (2009) att kommunikationen är central. Den kommunikation som förespråkas i
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forskningen betecknas oftast som interkulturell kommunikation. ”Interkulturell kommunikation kan 

således förenklat förklaras som ett sätt att lära sig förstå och uppfatta olikheter och skillnader bland 

människors olika sätt att tolka värderingar, beteenden och händelser beroende på människors uppväxt 

och uppfostran i skilda kulturer” (Lorentz, 2009, s. 140). Kommunikation mellan människor som är 

lika varandra är ofta okomplicerat, de använder samma typ av kroppsspråk och förstår varandra bra. 

Vid ett kulturmöte å andra sidan brukar kommunikationen bli mer komplicerat då personerna ofta 

använder sig av olika icke-verbala handlingar. Det är då betydande att försöka förstå den andra genom 

att förstå dess normer och handlingar. Detta kan man göra genom att tillexempel försöka förstå sig 

själv. Om man förstår sig själv har man goda förutsättningar för en lyckad interkulturell 

kommunikation (Lorentz, 2013).

Precis som Lorentz (2009) menar att mångkulturell undervisning sker genom kommunikation så anser 

även Roth (1998) att kommunikation mellan olika kulturer kan leda till samhörighet och förståelse för 

andra. Detta gör att kommunikation blir en viktig byggsten för lärare att använda sig av och det är då 

viktigt att skapa en bra miljö där kommunikation blir möjligt. Vidare menar Lorentz (2009) att det är 

viktigt att skapa en trygghet i ett mångkulturellt klassrum. För att lärare ska kunna skapa denna 

trygghet krävs det att lärare kan kommunicera med varje individ på dennes nivå och att bygga upp en 

förståelse för var och en. Ljungberg (2005) menar precis som Roth (1998) och Lorentz (2009) att 

genom att barn från olika kulturer möts och kan samverka, skapas det förutsättning för respekt emellan 

dem. Mångfalden blir då någonting positivt, som utvecklar elevernas tolerans för varandra.

Ett mål med mångkulturell undervisning är att det ger upphov till att människor från olika kulturer kan 

samverka och kommunicera med varandra. Detta för att skapa en fredlig värld där människor tolererar, 

accepterar och känner sig trygga med varandra (Roth, 1998). Genom att jobba med oss själva och förstå

oss själva skapar vi en kommunikativ kompetens. Genom att förstå sig själv är det därmed lättare att 

också förstå andra och deras kulturer samt handlingar. Det är också angeläget att förstå och erfara 

interkulturell kommunikation. Interkulturell kommunikation är alltså något grundläggande för att 

kunna jobba i den mångkulturella skolan (Lorentz, 2013).

4.2.2. Interkulturell sensitivitet- Förståelse för andra
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Interkulturell sensitivitet handlar om att ha förståelse för kulturella olikheter (Lorentz, 2009). I andra 

böcker kallas den interkulturella sensitiviteten för en emotionell kompetens ” som utgår från en 

förståelse av orsakerna till de känslor som kulturmöten utlöser hos en själv och andra, samt förmågan 

att hantera dessa” (Sandström Kjellin och Stier, 2009, s. 125). Många gånger handlar detta om att ta 

bort ord som ”vi” och ”dem” och istället definiera oss alla som medmänniskor allihopa (Lorentz 2009, 

Årheim 2003, i kapitlet ”Kompetens och attityd i mångkulturella klassrum-litteraturens möjligheter och

begränsningar”). För att göra detta menar Lorentz (2009) att det är viktigt att lärare visar medkänsla 

och empati för sina elever plus att det skapas goda relationer mellan lärare och elever. Vidare menar 

Lorentz (2013) att det är viktigt att ha förståelse för kulturer, både av eleverna och lärarna. Detta borde 

lärare jobba med i alla ämnen i det mångkulturella klassrummet. Författaren poängterar också vikten 

utav att elever lär sig om kulturer av varandra, detta för att skapa förståelse och empati. Det är därför 

viktigt att lärare inte tar hand om hela undervisningen utan låter eleverna lära av varandra. 

För att använda sig av sina emotionella kompetenser är det berikande att visa sin sensitivitet genom att 

undervisa om exempelvis folkmord. Det krävs här att lärare visar upp sin känslighet gentemot eleverna.

Förintelsen är ett exempel på något som lärare ska ta upp i  skolan och den viktigaste aspekten till detta 

är för att det inte skall hända igen. Dessutom är det någonting som vi inte ska glömma bort som har 

hänt. Det är viktigt att elever får ta del av historiska händelser för att förstå sin egen kultur och även 

andras (Roth, 1998). Det är också viktigt att lyfta fram olika minoritetskulturer genom historien i ett 

mångkulturellt klassrum. Ett exempel är samerna.”Att stimulera elever in i en minoritetskultur och 

försöka få dem att se världen med minoritetskulturens ögen är en viktig uppgift för skolan” (Roth, 

1998, s. 69) Genom att göra detta får den mångkulturella undervisningen att ge eleverna empati för 

andra människor. Eleverna skapar empati genom att förstå andras kulturer och därmed också sin egen 

(Roth, 1998). 

4.2.3. Interkulturell medvetenhet- att lära sig om sig själv och andra

I den mångkulturella skolan är det viktigt för både elever och lärare att skapa en medvetenhet om den 

egna kulturen. Genom att samverka i en miljö med olika kulturella ursprung menar Ljungberg (2005) 

att elever och lärare lär sig mycket om sig själva och sin egen kulturella tillhörighet. Genom att vara 

medveten om sin egen kultur och genom att kunna ifrågasätta den blir det lättare för lärare att utbilda 
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elever med olika kulturella bakgrunder (Lorentz, 2009). 

Roth (1998) och Sandström Kjellin och Stier (2009) menar likt Ljungberg (2005) att den 

mångkulturella undervisningen handlar om att elever ska respektera och acceptera andras kulturella 

identitet och på så vis lär de sig att förstå sin egen kulturella identitet. Genom att lära sig om andras 

kulturer påbörjas ett reflekterande över den egna. Detta är viktigt för den kulturella mångfalden och 

denna reflekterande process bör pågå i det mångkulturella klassrummet. Lorentz (2013) anser att det 

mest betydande är att lära sig förstå sig själv i en mångkulturell kontext. Han menar också att det inte 

bara är eleverna som behöver vara självreflekterande över sin egen kultur. Det krävs också att lärare lär

sig att att förstå sig själv i ett mångkulturellt sammanhang. Genom att lärare förstår sig själva i 

mångkulturella sammanhang kan kan de bidra till att utveckla elevernas kunskap och medvetenhet om 

andra kulturer (Årheim, 2003). lärare utveckla elever en medvetenhet för andra kulturer (Årheim, 

2003). Med hjälp av kulturmöten ger lärare elever tillfällighet att förstå det mångkulturella 

klassrummet (Sandström Kjellin och Stier, 2009). 

Den kulturella identiteten är viktig hos unga, om elever känner att de inte vet sin kulturella identitet 

presterar de sämre i skolan. Lärare skall därför hjälpa sina elever att hitta sin kulturella identitet 

(Axelsson 1999, Roth 1998). Roth (1998) menar att inga grupper i skolan ska känns sig utanför i 

undervisningen. Det är viktigt att lärare fokuserar lika mycket på alla elevers härkomst och kulturella 

identitet, så att ingen lämnas utanför.  Lämnas någon utanför kan det påverka dennes 

undervisningssituation på ett negativt sätt och det är något som inte ska hända. 

Den kulturella identiteten kan främjas genom bland annat modersmålsundervisning, menar Axelsson 

(1999). Lorentz (2013) menar att det är svårt för elever att finna sin kulturella identitet, men att det är 

något som de måste arbeta med att bygga upp och samtidigt ges förutsättningar för att bygga upp. 

Mångkulturell undervisning handlar om att elever ska respektera och acceptera andras kulturella 

identitet och på så sätt förstår de också sin egen (Roth, 1998).

4.3. Innehållskompetenser

Innehållskompetens innebär att ha kunskaper om kulturer, genom att ha kunskaper om kulturers 
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värden, normer, vanor, traditioner, seder, beteenden etc. kan felaktiga föreställningar undvikas. Det är 

framförallt viktigt att lärare har kunskaper om sina egna elevers kulturer, för att undvika missförstånd 

och liknande. Men Jonas Stier (2004) menar också i boken kulturmöten- en introduktion till 

interkulturella studier att innehållskompetenser också handlar om att ha kunskaper om den egna 

kulturen. Innehållskompetenser utvecklas genom utbildning om olika kulturer (Sandström Kjellin och 

Stier, 2009). Med hjälp av läsning om kulturer kan man tillämpas innehållskompetens. Dock är det 

många gånger svårt att få innehållskompetenser genom att endast läsa om olika kulturer, ofta skaffar 

sig personer då orättvisa uppfattningar om kulturer där olika typer av stereotyper tillkommer. Ofta 

krävs det mer än att bara läsa om en kultur för att skaffa sig förståelse om den kulturen. Genom 

kunskap om en kultur kan vi många gånger undvika missförstånd, men det kan också ge oss mer 

stereotypa föreställningar. Med andra ord krävs det mer än att bara ha en innehållskompetens för att 

kunna verka med människor från andra kulturer (Stier, 2004). 

4.4. Demokrati i mångkulturella klassrum

Lärare ska inte behandla elever olika, men de ska veta att elever lär sig på olika sätt, genom att till 

exempel använda sig av olika arbetssätt (Lorentz, 2009). Likaså menar Sandström Kjellin och Stier 

(2009) att lärare med hjälp av bra studiemedel och sin egen undervisning ska förmedla positiva 

attityder till olika kulturer. Med hjälp av positiva attityder gentemot olika kulturer, kan jämställdhet 

lättare främjas. Då ett mångkulturellt klassrum representerar hur Sverige ser ut, kan eleverna där lära 

sig och förstå det demokratiska uppdraget, genom att vara en del i ett mångkulturellt klassrum (Årheim,

2003).

Lorentz (2009) menar att det är viktigt att se lärandet ur ett perspektiv, som omfattar det 

mångkulturella. Han menar också att det är viktigt att själva undervisningen känns relevant för elever 

och lärare i ett mångkulturellt klassrum. ”Detta kan i sin tur leda till en positiv samsyn där lärandet, 

individen, skolan och samhället ses som en helhet som både är levande, utvecklande och stärkande” 

(Lorentz, 2009, s. 103). Författaren anser alltså att det handlar om att förbereda elever på att vara och 

leva i den mångkulturella miljö, så som samhället faktiskt ser ut idag.

Genom att jobba med demokrati, kan detta i sin tur leda till sunda förhållanden mellan människor i 
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stort. Det demokratiska uppdrag som skolan har kan uppnås genom att människor från olika kulturer 

möts, samverkar och kommunicerar i det mångkulturella klassrummet. För att detta ska fungera i det 

mångkulturella klassrummet, krävs det att lärare bemöter sina elever som egna personer. I 

demokratiuppdraget är det viktigt att lärare inte bara lär ut om demokrati, utan att de också undervisar 

genom demokrati, på så sätt blir demokratiutbildningen mer trovärdig och relevant. Genom 

interkulturalitet kan skolan värna om ett demokratiskt samhälle. Interkultur handlar om vikten att på 

allvar handskas med kulturmöten och lärare är de personer i samhället, som har störst inverkan på 

elever, då det gäller att jobba med kulturella möten på rätt sätt (Lorentz, 2009).

4.5. Relation mellan lärare och elever

Relationer mellan elever och lärare samt elever emellan är viktigare för skolans undervisning än själva 

undervisningen menar Lorentz (2009). Författaren menar också att det är av största vikt att bemöta sina

elever av lika värde, så att ingen särbehandlas. Enligt många lärare är dock detta svårt och något som 

lärare verkligen måste jobba med. Det krävs här att ha ett kulturanalytiskt perspektiv för att förstå 

andras handlingar och tankar. Tyvärr finns det inga enkla svar på hur lärare kan jobba med ett 

pedagogiskt arbete som innefattar ett mångkulturellt klassrum. Men det viktigaste är att lärare har sunt 

förnuft och att de lär sig att hantera och se sina elever. Det är inte bara under lektionerna som eleverna 

behöver bli sedda, det handlar också om tiden utanför klassrummet menar Hultman (1996), eleverna 

behöver bli sedda för att det stärker deras självbild. Dessutom är det viktigt precis som Lorentz (2009) 

poängterar att lärare och elever får en bra relation och genom att lärare ser sina elever skapas 

förutsättningar för bättre relationer dem emellan.
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5. Jämförande diskussion

Nedan kommer jag att diskutera vad som är det mest förekommande slutsatserna i litteraturen, det som 

saknas och det som är svagt framträdande från analysdelen.

5.1. En postmodernistisk dominans

Genom läsning av litteraturen har jag förstått att många av författarna ser på den mångkulturella skolan 

med hjälp av postmoderna teorier. Ett sätt att förstå denna utveckling är att se detta som en del av 

samhällsutvecklingen. Enligt Lorentz (2013) har det svenska samhället omformats av postmodernitet 

genom globalisering och mångfald. Post betyder efter på latin, postmodern betyder efter det moderna. 

Den moderna tiden är den tid innan den postmoderna tiden och förknippas mest med tider efter andra 

världskriget. Under den tid då skolan präglades av moderna teorier hade skolan enhetsideal och 

kulturskillnader skulle försvinna, så eleverna fick lämna sin egen kultur. Det postmoderna samhället 

tog form på 2010- talet men har egentligen varit påtaglig från och med 1970-talet. Sedan 70- talet har 

vårt svenska samhälle kommit att ses som ett mångkulturellt land fastän att invandring faktiskt har 

funnits här sedan över 300 år tillbaka. Den postmoderna tiden lämnar enhetssamhället och ifrågasätter 

normer och olika typer av värderingar (Lorentz, 2013). Genom postmoderna teorier ses vårt samhälle 

som en social plats full av olikheter. Dessa olikheter skall bevaras och tas om hand skriver Gunilla 

Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2013) i boken Från kvalitet till meningsskapande- postmoderna

perspektiv-exemplet förskolan. Lorentz (2013) poängterar att fokus i det postmoderna samhället ligger i

ett livslångt lärande, genus, mångkulturelitet och kulturell identitet.

Texterna jag har tagit del av har många dolda filosofiska inslag och författarna tar upp mycket om hur 

lärarens syn på sig själv och deras personliga identitet påverkar eleverna i skolan. Texterna handlar 

mycket om att läraren måste hitta sig själv och sin egen kulturella identitet (Något som ses som viktigt i

den postmoderna tiden) för att kunna hjälpa andra att hitta sin. Många av författarna har spekulerat i 

hur lärare kan jobba med sig själva för att hitta arbetssätt som passar elever med olikheter. Något som 

är viktigt att poängtera, är att det redan i lärarutbildningen behöver förmedlas kunskaper kring hur man 

som blivande lärare jobbar med sig själv och sina egna kulturella värderingar. Om lärare blir mer 

medvetna om sig själva och sin egen kompetens kan det vara lättare för elever att också acceptera sin 
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egen kulturella identitet. På så sätt blir det också lättare för eleverna att acceptera och förstå andras 

kulturer. 

I det mångkulturellt samhälle, som Sverige faktiskt är idag, är det nödvändigt för elever att acceptera 

och förstå andra, fastän de själva har en annan kulturell identitet. Nästan samtliga författare poängterar 

att detta är någonting mycket viktigt för att skapa förutsättningar för en bra och lärande skolmiljö. 

Många författare delar mening om att lärare är de viktigaste verktygen för elevers skolresultat och för 

att lärarna ska fungera på ett bra sätt tillsammans med sina elever krävs att de jobbar mycket med sig 

själva.

5.2. Dominans och avsaknad i didaktiska perspektiv 

Många av författarna är överens om att när det gäller modersmålsundervisning, så kan denna hjälpa 

elever att utveckla också det svenska språket, samtidigt som det bidrar till den individuella 

utvecklingen. Det är därför viktigt att skolan lägger mer fokus på modersmålsundervisningen och 

använder mycket av sina resurser till att den ska fungera så bra som möjligt för alla. Exempelvis menar 

Roth (1998) att modersmålsundervisning kan hjälpa elever också med deras självkänsla. 

Ljungberg (2005) är en av de författare som riktar fokus på olika sätt att lära. Författaren menar att 

drama, musik etc. kan vara bra för elever som har svårigheter med språket. Många av författarna 

nämnde inte att musik, teater och bild kan vara användbart i mångkulturella klassrum. Min bedömning 

är att det finns många sätt, som lärare kan arbeta på, det gäller bara att testa sig fram och på så vis finna

olika typer av lösningar. författarna tar inte upp och diskuterar mera hur de estetiska ämnena skulle 

kunna hjälpa elever, som har svårt att hitta sig själva i den svenska kulturen, vilket kan ses som en 

begränsning. Kanske är det så att de estetiska ämnena inte har någon sådan hjälpande effekt, men jag 

har svårt att tro att de inte skulle kunna vara till nytta i det mångkulturella klassrummet. Detta är 

någonting jag skulle vilja veta mer om, kanske är det något jag i framtiden kommer att söka mera fakta 

om.

Mycket av det jag hittat i texterna har handlat om hur lärare ska arbeta med elever för att de ska bli bra 

på svenska. Få texter har tagit upp hur man kan jobba med andra ämnen. Det tycker jag visar på att 
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svenskan alltid är det mest väsentliga, vilket det kanske egentligen inte alltid borde vara. Fokus borde 

också ligga på andra ämnen, såsom naturkunskap och samhällskunskap. Kanske skulle olika typer av 

undervisning, där elever får använda sina händer, underlätta inlärningen för elever med annat 

modersmål än svenska. Exempelvis är experiment i naturkunskap ett viktigt komplement till att bara 

läsa in naturkunskap. Med olika sätt att lära ut finns det alltid något sätt som passar någon. Det är 

viktigt att alla elever får möjlighet att utvecklas som individer och klara målen, som skolan har satt 

upp. Lärare som bara har ett sätt att lära ut på ger inte alla elever rätt förutsättningar. I läroplanen står 

det att skolan är till för alla och då bör den vara det också. Att bara använda sig av en metod i 

klassrummen kan liknas med att skapa förutsättningar bara för en del av eleverna. Att hitta olika sätt att

arbeta på, ser jag personligen som en självklarhet, när jag blir verksam lärare.

Många studier inom ämnet den mångkulturella skolan koncentrerar sig på vikten av att läraren skaffar 

sig en interkulturell kompetens. För att lärare ska kunna skapa sig en interkulturell kompetens krävs det

att de jobbar med interkulturell kommunikation, interkulturell sensitivitet, interkulturell medvetenhet 

och interkulturellt lärande enligt Lorentz (2009). De olika författarna skriver om hur den interkulturella

kompetensen ska skapas, men de beskriver tillvägagångssättet på olika sätt. Många av författarna 

menar att det krävs mycket av läraren i mångkulturella klassrum.

Många av författarna belyser också vikten av att vara medveten om den egna kulturen. Författarna 

menar då att det blir lättare för lärare att förstå andras kulturer om läraren själv är medveten och kan 

reflektera över sin egna. På så vis menar författarna att man blir en bättre lärare. Ovanstående 

resonemang kanske ses som en självklarhet, men på många håll tror jag inte att det är fallet. Men det är 

viktigt att poängtera att det inte bara är lärarna, som ska vara medvetna om sin egen kultur, utan det är 

också viktigt att hjälpa eleverna att förstå deras kultur och på så sätt också andras. För att kunna verka i

ett klassrum full av olika kulturer är det nödvändigt att förstå andras kulturer. 

I litteraturen är det endast Sandström Kjellin och Stier (2009) samt Stier (2004) som nämner någonting 

om innehållskompetenser. Enligt min mening är det någonting mycket viktigt eftersom det betyder att 

man har kunskaper om olika kulturer. För att kunna förstå andras och sin egen kultur är det såklart 

mycket viktigt att ha kunskaper om hur andra kulturer verkar. För att kunna skapa sig en interkulturell 
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kompetens bör innehållskompetenser också ges en central roll. Utan innehållskompetenser tror jag att 

det kan vara svårt att förstå sin egen kultur och då även andras. Det är också svårare att reflektera över 

en kultur om man inte har kunskaper om den. Det krävs därför i lärarutbildningen att blivande lärare får

lära sig om olika kulturer, för att kunna förstå elevers olika kulturer, när de blir färdiga lärare. Om 

lärare har bra utbildning om olika kulturer, är det också lättare för dem att få bra relationer med sina 

elever. Lorentz (2009) poängterar också vikten av detta samband. Enligt min mening är det nödvändigt 

att ha innehållskompetenser, när man arbetar som lärare för att ha kunskaper om hur andra kulturer ser 

på normer, traditioner, historia etc.

En viktig slutsats av min studie är att modersmålsundervisning är viktigt för elever med annan kulturell

bakgrund. Dock var det inte alla författare som tog upp detta. Modersmålsundervisning har visat sig 

vara bra för självförtroendet och för att lättare kunna lära sig svenska. Den kulturella identiteten kan 

enligt Axelsson (1999) främjas tack vara modersmålsundervisning. Det största problemet med 

modersmålsundervisning tycks vara bristen på pengar och det faktum att det krävs att skolorna lägger 

mycket resurser på sin modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning borde ligga mer i fokus i de 

mångkulturella skolor som finns i Sverige. Modersmålsundervisning gör det också lättare för eleverna 

hemma, då deras föräldrar kanske inte kan prata svenska. Då är det ju viktigt att eleven inte ”glömmer” 

av sitt modersmål. Det är enligt min mening absolut nödvändigt att eleven kan prata med sina föräldrar.

Något som jag också funderat på är om det skulle bli bättre för elever, med annat modersmål, om det 

var så att vissa ämnen också kunde få hållas på deras eget modersmål. Kanske skulle elevers resultat då

bli bättre och eleverna också mer självsäkra i skolan. Dessutom bidrar och som redan nämnts, lärarens 

intresse för elevers modersmål till att elever och lärare får bättre relationer.

Någonting som saknas i texterna är praktiska exempel. Många av författarna beskriver på ett mycket 

akademiskt och abstrakt tankesätt, som kan vara svåra att överföra till praktiken. De beskriver många 

gånger vad en interkulturell kompetens är för något, men få gånger hur man i praktiken kan skaffa sig 

interkulturell kompetens. Om det hade funnits fler praktiska exempel på hur du kan jobba i den 

mångkulturella skolan, hade det också varit lättare att vara lärare, för med praktiska exempel blir det 

också lättare att förstå abstrakta idéer. Det är också lättare att kritiskt granska praktiska idéer, jämfört 
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med abstrakta idéer, då du kan förstå helheten på ett mer tillämpat sätt. Det finns en del praktiska 

exempel om det svenska språket som Sandström och Stier (2009) tar upp. De menar att det är viktigt att

använda språket på rätt sätt, så att det inte kan misstolkas och detta menar författaren är extra viktigt i 

ett mångkulturellt klassrum. Detta är något som jag tror lärarna många gånger inte tänker på. Det är lätt

att vara i sin ”egen värld” med hur saker och ting förklaras. Om lärarna mera försöker tänka på 

elevernas nivå, blir det kanske lättare för eleverna att förstå läraren och missuppfattningar kan då 

undvikas.

Många av författarna är eniga om att olikheterna i ett mångkulturellt klassrum måste ses som en resurs 

istället för någonting negativt. Att ”olikheter” kan lära av varandra är knappast en nyhet, men i många 

fall används inte den resursen, som den kunde gjorts. I skolan liksom i samhället i övrigt, måste vi lära 

oss att se olikheter som någonting bra och lärorikt. Enligt min mening kan det hjälpa mycket om elever 

får lära sig detta i skolan. Sandström och Stier (2009) menar också detta likt Lorentz (2009).

Något som saknas helt i litteraturen och som jag önskar att det inte gjort, är att det vore bra för elever 

som har svårt för svenska att få olika typer av läxhjälp. Detta borde ske under lektionstid, men också 

efter lektionstid. Jag tror att många skolor använder sig av detta, men tyvärr tror jag att det är långt 

ifrån alla. Om skolorna ska ha tillåtelse att ge ut läxor, tycker jag att det är en självklarhet att alla elever

också ska få samma förutsättningar, i dagsläget är det tyvärr inte så. Alla har inte samma 

förutsättningar att få hjälp hemifrån. Med hjälp av läxhjälp, kanske de elever som har det svårt, kan 

klara av skolan bättre. Många elever som har ett annat modersmål än svenska, kan också ha föräldrar 

som inte kan svenska och självklart finns det elever som inte får någon hjälp hemma av andra skäl. Det 

är viktigt att dessa elever får lika mycket hjälp av skolan, som andra elever kan få hemma. Bristen på 

diskussioner om läxhjälp hos den litteratur, som jag läst, visar på att läxhjälp glömts bort som en viktig 

grundförutsättning, då ingen författare som nämnde detta i sina texter. Det kan nog vara så att läxhjälp 

”glömts bort”, eftersom det ses som något som faller utanför lärarens ansvar.

6. Metoddiskussion

Jag valde att se hur den svenska skolan förhöll sig till didaktiska val i mångkulturella klassrum. Därför 

valde jag att endast använda mig av svenska källor. Svagheten med detta är att forskningsfältet i 
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Sverige är väldigt smalt och det finns inte så många forskare på denna arena. Forskningsfältet om den 

mångkulturella skolan i Sverige är relativt ny, vilket jag tyckte kunde göra arbetet mycket intressant 

och spännande. Hade jag å andra sidan valt att kolla på ett mer internationellt fält hade arbetet i den 

svenska kontexten kunnat jämföras mellan utlandet. Detta hade det varit intressant att undersöka vid ett

annat tillfälle.  
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