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Abstract 
 

Syftet med studien var att undersöka och belysa tre lärares syn på interkulturellt 

perspektiv i skolan med fokus på bildämnet, samt ge en bredare inblick i deras 

erfarenheter om ämnet i fråga. Studiens frågeställningar handlar om hur de tillfrågade 

bildlärarna resonerar kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet och hur de anser 

att en inkluderande läromiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell 

bakgrund. Studien är grundad i det interkulturella perspektivet. Semistrukturerade 

intervjuer har använts som undersökningsmetod. Resultaten visade enligt tillfrågade 

lärarna att interkulturalitet kan gynna elevernas lärande, dock finns det en del 

svårigheter som kan försvåra för lärare för att kunna inkludera elevernas kulturella 

bakgrund i undervisningen på ett bra och givande sätt. 

 

 

 

Nyckelord 
Interkulturellt förhållningssätt, kultur, pedagogik, ömsesidig, interaktion.  
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1. Inledning 
 

Det känns som om världen blir mindre och mindre. På jobbet, i affären eller på gatan 

träffar vi många människor som kommer från olika länder. I dagens skola går många 

elever med utländska rötter eller bakgrund, vilket innebär att de inte bara har ett annat 

modersmål än svenska utan att de även har en annan kultur med sig. Under min VFU 

upplevde jag denna kulturskillnad mellan eleverna i klassrummet. Exempelvis var temat 

till en lektion färglära. Elevgruppen bestod av tolv stycken svenska elever och tre 

stycken utländska elever. Läraren ville ta vara på elevernas uppfattningar om ett 

begrepp som läraren kallade för lokalfärg, vilket enligt läraren innebar den färg vi anser 

ett föremål har även om vi inte ser detta föremål framför oss. Läraren försökte att skapa 

en tanke och en känsla i elevernas sinne genom att hen bad eleverna att blunda och 

föreställa sig att de var ute på landet. Hen sa att de skulle tänka sig att det var sommar 

och solen sken. Vidare skulle de föreställa sig att de cyklade i en backe och såg en stuga 

som låg vid en gård. Läraren frågade sedan eleverna vilken färg stugan hade. De 

svenska eleverna sa alla ”röd”, medan de tre med utländsk bakgrund satt tysta. Jag själv 

har en utländsk bakgrund och när jag föreställde mig vad läraren berättade, var min 

stuga brun, eftersom min uppfattning om en stuga på landet kommer från min egen 

kultur. Eventuellt föreställde sig de utländska eleverna också en annan färg på stugan 

och kanske var det därför de inte sa någonting. 

  Att elever kommer från olika kulturer ställer högre krav på skolan och lärare för 

att kunna skapa en inkluderande lärandekontext, där alla elever känner sig trygga, sedda 

och hörda.  I läroplanen både för grundskolan och gymnasiet står att: 

 

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 har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras 

till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och 



 

 
 

3 

ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra 

länder ska främjas. (Skolverket 2011, 1)  

  

 I ovanstående stycke av läroplanen för grundskolan och gymnasiet finns det 

många begrepp exempelvis internationalisering, kulturell mångfald, medvetenhet, 

delaktighet, kulturell mötesplats och en trygg identitet. Dessa begrepp berör betydelsen 

av interkulturalitet på något sätt, vilket enligt läroplanerna kan ses som en tillgång i 

undervisningen. Jag har valt att fördjupa mig i detta ämne och undersöka hur detta ser ut 

i verkligheten. Min studie berör tre bildlärares uppfattningar och erfarenheter kring 

interkulturalitet. Detta kan enligt mig bidra till att öka medvetenheten hos oss, som 

blivande lärare, som står inför ett uppdrag, där vi skall bemöta och behandla en kulturell 

mångfald i skolan och vår undervisning på ett bra och givande sätt.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och belysa tre lärares syn på det interkulturella 

perspektivet i skolan med fokus på bildämnet, samt ge en bredare inblick i deras 

erfarenheter om ämnet ifråga. Mina frågeställningar är: 

 

• Hur resonerar studiens lärare kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet?  

• Hur anser studiens bildlärare att en inkluderande lärmiljö kan skapas för elever 

som har en annan kulturell bakgrund? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

1.2 Tidigare forskning 
Interkulturellt lärande; intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets 

början är en avhandling av Monica Eklund (2003), doktorand vid Mitthögskolan i 

Härnösand. I avhandlingen har hon undersökt bl.a. förutsättningar för interkulturellt 

lärande i svensk grundskola utifrån ett samhällsvetenskapligt och läroplansteoretiskt 

perspektiv samt hur elever i årskurs 9 har upplevt och uppfattat detta interkulturella 

lärande i skolan (Ekelund 2003, 337). Hennes forskning visade att det är svårt att 

möjliggöra ett interkulturellt lärande i skolan även om det finns interkulturella mål i 

själva läroplanen. Anledningen till detta är enligt Eklund att läroplanen i det stora hela 

kan betraktas som en majoritetsläroplan, vilket gör att fokus ligger mer på ett 

segregerande perspektiv än ett integrerande perspektiv. Vidare skriver Ekelund att brist 

på cirkulärt tänkande, svenska som andraspråkslärare, modersmålslärare samt brist på 

samarbete och samplanering mellan olika lärarkategorier kan förstärka detta 

segregerande drag i läroplanen (Ibid., 336). För att kunna ha en inkluderande lärmiljö i 

skolan anser Eklund att det är viktigt att ha en pedagogisk helhetssyn inom det 

interkulturella synsättet, vilket bland annat innefattar att samarbetet mellan 

modersmålslärare (hemspråkslärare) och lärare i svenska som andraspråk samt lärare i 

de övriga ämnena utförs mer i verkligheten (Ibid., 338). Hennes forskning visade även 

att skolan har begränsad möjlighet att socialisera eleverna i interkulturell riktning på 

grund av att en stor del av lärandet sker utanför skolan exempelvis i hemmet eller bland 

kompisar (Ibid.).  

 Hans Lorentz är doktorand i pedagogik vid Lunds universitet. I boken 

Interkulturell pedagogisk kompetens har Lorentz (2013) undersökt alla kursplaner för 

grundskolan med fokus på begreppet interkulturalitet. Hans forskning visade att i 

kursplanerna i alla ämnen finns det ett interkulturellt perspektiv. Ordet kultur som har 

använts i kursplanerna, som enligt Lorentz refererar till ett möte mellan olika kulturer 

och deras normer (Lorentz 2013, 92). I sin forskning lyfter Lorentz upp begreppet 

interkulturell kompetens utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Med det menar han hur man 

kan lära sig och få kunskap i att förhålla sig till andra individer som har en annan 

kulturbakgrund på ett sätt som leder till att alla människor med sina likheter och 

olikheter kan förstå varandra, leva tillsammans och vara delaktiga i ett samhälle (Ibid., 

102). Enligt Lorentz är det viktigt att skolan arbetar medvetande med interkulturalitet 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att få lära sig och förstå 

olikheter och skillnader som kan finnas mellan människor med olika kulturell bakgrund 
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(Ibid., 92). 

 I avhandlingen Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? undersökte Pirjo 

Lahdenperä (1997), numera professor i pedagogik med inriktning mot ledning och 

styrning vid Mälardalens högskola, bl.a. lärarnas förhållningssätt till elever med 

invandrarbakgrund (Lahdenperä 1997, 45). Resultatet i hennes studie visade att 70% av 

lärarna ansåg att det fanns någon aspekt i elevens bakgrund eller etnicitet som är negativ 

för deras skolarbete. Ingen av lärarna visade en positiv inställning till elevens 

invandrarbakgrund. ”En fjärdedel av lärarna gav prov på antingen ett reciprokt eller ett 

interkulturellt förhållningssätt. […] förmågan att tänka reciprokt, ömsesidigt, ökar om 

eleven och läraren har samma etnicitet eller om läraren kan identifiera sig med elevens 

etnicitet” (Ibid., 132-133). 

 Interkulturellt ledarskap; förändring i mångfald är en annan forskning av Pirjo 

Lahdenperä (2008), där hon har undersökt ledarskap i mångkulturella kontexter genom 

att intervjua några personer som var rektorer i gymnasieskolor och grundskolor. Vidare 

skriver Lahdenperä utifrån sin forskning en modell där hon lyfter upp tre aspekter, 

nämligen normativa, kritiska och nydanande, som är betydelsefulla för att kunna skapa 

en interkulturell miljö i skolan. Med normativa aspekten menar Lahdenperä den 

moraliska aspekten där respekt och jämlikhet står först i relation med andra människor. 

Här är det viktigt att också förstå och ha kunskap om hur vår interaktion och sociala 

relationer med varandra kan bli påverkade av vissa saker exempelvis ojämlikheter, 

fördomar, stereotyper, osv. Den kritiska aspekten handlar om att man själv är bredd att 

kunna kritisera, ifrågasätta eller reflektera över sin egen kultur, sitt tänkandesätt eller 

sina värderingar. Den tredje aspekten, nydanande aspekten, handlar om att man ska vara 

öppen, tänka kreativt och se på saker från en ny vinkel samt våga konvertera sin insikt 

och tanke till handlingar och bearbeta motgångar som kan uppstå i ett interkulturellt 

förhållningssätt med eleverna (Lahdenperä 2008, 29-31).  

 Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om 

skola och utbildning är en didaktisk/läroplansteoretisk avhandling av Lotta Brantefors 

(2011), universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet. Hennes studie syftar till att 

belysa olika uppfattningar om kulturella relationer i skola och utbildning, samt följd och 

verkan av dessa för barn och ungdomars fostran (Brantefors 2011, 14). I sin avhandling 

lyfter Brantefors bl.a. upp en aspekt som kan hindra för att kunna skapa ett 

ömsesidigt/öppet interkulturellt förhållningssätt i skolan. Enligt Brantefors studie (Ibid., 

13) är synen på ”vi och de andra” fortfarande kvar i skolan både i positiv och negativ 
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bemärkelse. Med det menar Brantefors att uttrycket ”de andra” har en negativ innebörd i 

sig när det kommer i relation med ”vi”. De andra kan vara intressanta med sin kultur 

samtidigt som de andra även kan betraktas som drabbade eller diskriminerade på olika 

sätt (Ibid.). En sådan syn i skolan som är baserad på ett förmodat och underförstått ”vi” 

(majoriteten) och ett väldefinierat ”dem” (minoriteten)” kan motverka en öppen och 

ömsesidig relation mellan eleverna (Ibid.).   

 Det finns en del forskning i Sverige kring interkulturellt perspektiv inom vissa 

ämnen exempelvis NO, SO, matematik och engelska men det finns brist på forskning 

kring interkulturellt perspektiv inom estetiska ämnen t.ex. bildämnet. Detta kan 

understryka vikten av min studie. 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 
År 1974 introducerades begreppet Interkulturalitet av Unescos generalkonferens i Paris. 

Introduktionen följde med en rekommendation som handlar om utbildning för 

internationalisering, samverkan och fred samt undervisning om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Lahdenperä 2018, 1). Intentionen med 

denna rekommendation var att medlemsstaterna skulle uppmärksamma och främja 

utbildningar och studier av olika kulturer och kulturbetydelse i människors tänkandesätt 

och i människors livssätt. En sådan kunskap av skilda kulturer kan underlätta för 

människor att förstå varandra bättre, acceptera och respektera skillnader mellan olika 

kulturer. Vidare fastslås i denna rekommendation att strävan efter att förbättra och 

uttrycka ett interkulturellt perspektiv inom olika utbildningar och studier måste vara i 

fokus. (Ibid.).    

 Under 1980-talet ökade invandringen till Sverige, vilket gjorde att samhället blev 

ännu mer mångkulturellt.  I samband med detta kom begreppet interkulturalitet att 

användas i den svenska lärarutbildningen och i skolan (Lahdenperä 2018, 2). 

Invandrarundervisning var innan dess en enkelinriktad undervisning där fokus enbart 

låg för att de skulle kunna lära sig språket och anpassa sig efter det nya samhället medan 

det ömsesidiga interaktion och lärande var avsaknad i undervisningen. (Eklund 2003, 

14).  

 Lorentz och Bergstedt (2006) ser interkulturalitet som ömsesidig interaktion och 

öppna möten mellan individer som har olika kulturella bakgrunder (Lorentz & Bergstedt 

2006, 16). Kultur kan skapa en ram för människors tankesätt, vilket har en avgörande 

roll för människors lärande. Med det menas att kultur ger former och inriktningar för 

vilket sätt vi lär oss men även vad som betraktas som något värdefullt att kunna och lära 

sig (Feinberg 1998, 70). 

 I sin doktorsavhandling Interkulturellt lärande skriver Eklund (2003, 338) om 

begreppet ”Interkulturell pedagogik”, vilket hon anser skulle kunna bejaka och främja 

lärande hos individer. Interkulturell pedagogik syftar enligt Eklund (2003) till att skapa 

en miljö där man som lärare kan bemästra och slå en bro över kulturella hinder i 

undervisningen genom att ha ömsesidig respekt och öka förståelse för likheter och 

skillnader mellan olika kulturer (Ibid.). Enligt Borgström (2011, 63) är intentionen med 

interkulturell pedagogik att göra synligt det dolda och det osynliga i mänskliga möten 

för att alla deltagare i en kommunikation ska kunna känna sig inkluderade och 
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betydelsefulla. Ett sådant inkluderande möte kan skapas genom att de medverkande har 

kunskap om sig själva och förståelse för att individer eller grupper kan uppfatta samma 

fenomen på olika sätt (Ibid.). 

  Interkulturell pedagogik handlar även enligt Lorentz (2013, 113) om att läraren 

har förståelse för elevernas olika kulturella förutsättningar och att det i sin tur har format 

deras identiteter. Däremot anser Borgström (2004, 54-55) att det är omöjligt för en 

lärare att kunna förstå alla sina elever eller kunna veta vilka erfarenheter och kunskaper 

de har med sig. Vidare menar Borgström att genom diskussion eller seminarietillfällen i 

undervisningen kan varje deltagare få möjlighet att säga sin mening samt få en inblick i 

erfarenheter, kunskaper och värderingar från de andra i gruppen. En sådan ömsesidig 

kunskapsöverföring kan enligt Borgström underlätta att interkulturell kompetens nås 

(Ibid.). 

 Lorentz (2016) skriver att inom läroplanerna till grundskolan och gymnasiet ser vi 

att ordet kultur har använts med innebörden av interkulturalitet i sig, dock erbjuds inte 

speciella utbildningar inom interkulturell pedagogik i de flesta lärarutbildningarna. När 

det finns sådana kurser och studier är de mest inriktade för lärare som läser till svenska 

som andraspråk eller modersmålslärare, men alla lärare behöver få kunskap om 

interkulturell pedagogik (Lorentz 2016, 170). Befintligheten av modersmålslärare och 

andra lärare med utländsk bakgrund är värdefulla resurser för skolan, vilket enligt 

Lahdenperä kan bidra till att skapa en gemenskap i skolan (Lahdenperä 2018, 7-9). 

 När det gäller interkulturell pedagogik, hävdar Lahdenperä att man som lärare på 

olika sätt ska kunna bearbeta hinder för lärande som utgörs av förutfattade meningar, 

socialisation, uppfostran, fördomar, grupptillhörigheter och kulturella värderingar. 

Vidare framhåller hon att genom att skapa kunskap och kännedom om andra kulturer 

och kontrastera dem, kan man konfrontera etnocentriska uppfattningar, normer och 

värderingar, vilket kan reducera individers fördomar gentemot andra kulturer 

(Lahdenperä 2001, 118). Med hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt anser hon att 

man kan få möjlighet att ompröva och bredda sina perspektiv om andra kulturer genom 

kommunikation och interaktion (Lahdenperä 2018, 5). Dessutom är det enligt 

Borgström (2004) betydelsefullt att vara medveten om vad man som lärare meddelar 

och uttrycker med gester och kroppsspråk i en interkulturell interaktion med eleverna 

(Borgström 2004, 47).  
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  Sammanfattningsvis kan man se interkulturell pedagogik som en tillgång i 

undervisningen, vilket kan gynna elevernas lärande. Däremot kan man anta att det kan 

vara en utmaning för lärare att kunna använda sig av denna pedagogik i undervisningen. 

I studien kommer de tillfrågade bildlärarnas uppfattningar och upplevelser kring 

interkulturellt perspektiv sättas i relation till dessa aspekter.   

 

 

1.4 Metod 

I den här delen kommer undersökningsmetod till studien redogöras.   

1.4.1. Tillvägagångssätt 

I studien har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som tillhör den kvalitativa 

metoden.  Den kvalitativa metoden är en undersökningsmetod som syftar till att skapa 

en djupare förståelse kring ämnet ifråga (Bryman 2002, 350). Studiens frågeställningar 

som syftar till att utforska bildlärarens syn, uppfattningar och tankar kring interkulturellt 

perspektiv i skolan, avgjorde valet av metoden till studien. I semistrukturerade 

intervjuer ligger fokus och betoning på informantens uppfattning, tankar och synsätt 

(Ibid., 413). Intervjuerna har utförts utifrån en intervjuguide som bestod av vissa frågor 

(Bilaga A), dock kunde informanter formulera och resonera kring sina svar på ett fritt 

sätt (Ibid., 415). Intervjuguiden har formulerats utifrån syftet och studiens 

frågeställningar (Ibid., 249).  

Syftet med denna studie har styrt materialurvalet (Bryman 2002, 350). Studiens 

frågeställningar berör bildlärare. Två bildlärare som undervisar på högstadiet och en 

bildlärare som undervisar på mellanstadiet deltog i studien. Transkription av studiens 

inspelade intervjuer har utförts genom en ”ortographic transcript”, vilket innebär att allt 

som bildlärarna berättade vid intervjutillfällena blev nedskrivna ordagrant (Ibid., 431). 

En del av lärarnas utsagor kommer skrivas som citat i studiens analys. Urvalet av 

lärarnas utsagor utgår från studiens syfte och teman till kategorier som stegvis har dykt 

upp under studiens analysprocess. 
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1.4.2 Urval  

Studien har genomförts i två grundskolor (en mellanstadieskola och en högstadieskola) 

som geografiskt befinner sig i Kalmar kommun. Jag kontaktade två bildlärare som 

jobbade i den skolan som jag utfört min VFU i och en av de lärarna tipsade om den 

tredje läraren som jag skulle kunna intervjua. Jag visste inte om de jobbar medvetet med 

interkulturalitet i sina arbetssätt eller ej. Varje intervjutillfälle tog cirka 40––45 minuter. 

Informanterna i denna studie är anonyma och påhittade namn har använts istället för 

deras riktiga namn. Anneli har jobbat som bildlärare på högstadiet i tio år. Hon har 

utbildat sig som lärare på Linnéuniversitetet i Kalmar med inriktning mot mellanstadiet, 

men hon läste olika kurser utöver lärarprogrammet, vilket gjorde att hon blivit behörig 

till högstadiet. Berit har jobbat som bildlärare på mellanstadiet i två år och har läst 

lärarutbildning inriktad till mellanstadiet på Linnéuniversitetet i Kalmar i fyra år. Berit 

är utbildad inom bild, engelska, svenska och matematik, dock undervisar hon bara i bild 

och svenska just nu. Emma har jobbat som bildlärare i snart åtta år. Hon blev 

examinerad som lärare inriktad till högstadiet på Linnéuniversitet 2010 och fick därefter 

jobb som bildlärare på högstadiet i Kalmar. 

 

1.4.3 Bearbetning av material och analysmetoden 

Analysen i denna studie har skett stegvis. Intervjuerna har spelats in och därefter 

transkriberats med fokus på att de nedskrivna utsagorna ska vara en exakt återspegling 

av vad informanterna berättat, dock har vissa ”verbala tics”, exempelvis ”liksom”, ”aså” 

och ”öh”, tagits bort (Bryman 2002, 431). Efter transkriberingen av studiens data, har 

materialet studerats noggrant utifrån studiens frågeställningar. Syftet med detta var att 

kunna hitta viktiga nyckelord och mönster i materialet som var relevant till studiens 

syfte (Ibid., 511-519). Ordet ”inkluderande” var exempelvis ett viktigt och gemensamt 

nyckelord som framkom i både Anneli och Emmas intervjusvar när de resonerade kring 

begreppet interkulturalitet. Berits utsagor kan även tyda på ordet ”inkluderande” när hon 

beskrev begreppet interkulturalitet.  I nästa steg var fokus på att hitta samband mellan 

en del olika nyckelord som dök upp med syfte på att hitta ett gemensamt mönster i dem. 

Exempelvis orden ”svårt”, och ”inte” framkom många gånger i lärarnas utsagor som 

tyder på det finns ett slags ”hinder” när man som lärare vill jobba med interkulturalitet i 

sin undervisning. Detta gjorde att liknande nyckelord placerades i en och samma 
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kategori. I Annelis och Emmas intervjusvar berättade de om en del uppgifter där de 

kunde arbeta interkulturellt i sin undervisning. Detta gjorde att jag placerade deras 

exempel på interkulturellt arbete under en och samma kategori. Utifrån denna 

analysmetod har tre kategorier framträtt; ”inkluderande”, ”interkulturellt arbete” och 

”hinder”. Slutligen tolkades studiens material med hjälp av studiens tidigare forskning 

och det interkulturella perspektivet. Under analysen var mitt fokus även på att inte 

ifrågasätta eller kritisera lärarnas utsagor utan att jag försökte att hitta fram svaren på 

studiens frågeställningar.  

 

1.4.4 Etiska överväganden 

En del viktiga etiska principer för en forskning handlar bl.a. om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2002, 132). Med 

informationskravet menas att informanterna i en undersökning ska förmedlas om vad 

syftet med undersökning ifråga är och att deras deltagande i undersökningen är frivillig 

(Ibid., 131). Bildlärarna i studien kontaktades genom mail som bestod av en kort 

beskrivning om studiens syfte och metod. I mailet nämndes även att deras medverkande 

var frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att det är informanterna i studien som har rätt 

att bestämma över sitt deltagande i studien (Ibid., 132).  Bildlärarna samtyckte genom 

att de svarade på mailet om de ville delta i denna studie. Med konfidentialitetskravet 

menar man att informanters personliga uppgifter ska bevaras och behandlas med 

konfidentialitet (Ibid.).  Bildlärarna i studien är anonyma, vilket innebär att de har 

presenterats med påhittade namn och endast en kort beskrivning om deras 

jobberfarenheter. Nyttjandekravet handlar om att alla material som samlas in under 

undersökningen endast ska användas för undersökningen ifråga (Ibid.). Vid 

intervjutillfällena har bildlärarna även informerats om att deras inspelade intervjuer ska 

användas bara för den här studien och därefter raderas. 
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2. Resultat 
 

Studiens första frågeställning handlar om hur tillfrågade bildlärare resonerar kring 

interkulturellt perspektiv inom bildämnet. I nedanstående utdrag berättar Anneli så här: 

Jag har tänkt en hel del på det här och det är så klart jag inte känner mig fullärd, 

men jag tänker som ett inkluderande arbetssätt där alla elever ser på saker o ting på 

olika sätt utifrån sin kultur och bakgrund. Alla ska känna sig inkluderade på 

lektionen. Detta kan ju även skapa en meningsfull lärandekontext för dem. 

Berit beskriver begreppet ifråga på det här sättet: 

Jag skulle vilja vara ärlig här. För mig var det inte ett jättekänt begrepp faktiskt. 

Jag blev tvungen kolla upp lite och det var ju det jag misstänkte vad det betydde, 

som jag uppfattat det handlar ju om att ta in olika kulturer och hur man använder 

det in sin undervisning. Det skulle kunna stärka eleverna å (och) det skulle kunna 

vara positivt att se nya vinklar av hur man uppfattar saker o ting och av hur man 

skapar bild och hur det ser ut i andra kulturer. 

Emma uppfattar begreppet interkulturalitet så här att: 

Min uppfattning av detta begrepp är att man som lärare försöker att vara öppen i 

sin undervisning och visa sitt intresse till andra kulturer. Jag menar att man som 

lärare försöker att skapa broar mellan olika kultur och bakgrund som eleverna har 

med sig för att skapa en inkluderande undervisning. 

I svaret till frågan om de diskuterar i sina möten i sina arbetslag om interkulturalitet och 

hur de kan jobba mer med detta i skolan, resonerade lärarna på det här sättet:  

 

Vi brukar inte använda detta begrepp eller specificerar något möte för detta. Men 

det dyker upp ibland vissa diskussioner som har något med elevernas kulturella 

bakgrund att göra. Exempelvis när vi vill besöka något ställe, eller vill visa någon 

film till eleverna, då diskuterar vi detta med arbetslaget om till exempel vad 

eleverna kommer att se eller uppleva och om de är förberedda för detta å (och) 

sånt. (Anneli) 

 

Nej, vi diskuterar inte så mycket om detta. Anledningen är det väl att vi inte har 

tänkt på det på det här sättet. (Berit)  
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Inte så mycket, vet inte varför, kanske på grund av vi inte har haft så många elever 

med en annan bakgrund. Det har börjat nu. De senaste åren, det kan komma ännu 

fler antagligen, det vet vi ju inte, det är bra att ha i vår tanke om hur man kan 

använda sådana kulturella olikheter o jobba med i undervisningen. (Emma) 

 

 Studiens andra frågeställning handlar om hur bildlärarna anser att en inkluderande 

lärmiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell bakgrund. Lärarna berättade 

att det finns en del svårigheter som måste bearbetas och motverkas för att kunna skapa 

en inkluderande lärmiljö för elever som har en annan kulturell bakgrund, vilket enligt 

lärarna kan ses som en utmaning både för lärare och för skolan. Enligt lärarna är synen 

på ”vi” och ”de andra” mellan eleverna ett sådant slags hinder.  Exempelvis förklarar 

Anneli detta på det här sättet: 

Det är väldigt hårt klimat i skolan idag och det kommer ofta hemifrån att det är lite 

vi och dom. Det uppstår konflikter mellan nyanlända och svenska elever i skolan 

idag och där försöker vi vara en brygga en demokratisk brygga mellan eleverna och 

vuxna förebilder. Vi måste vara extra tydliga extra starka och lyfta fram positivitet 

och att vi är mer lika mer än det finns stora olikheter. 

Berit beskriver detta på det här sättet: 

Ibland respekterar de inte varandra, och olikheter som finns. Jag kan försöka i mina 

lektioner med bild men alla lärare i hela skolan måste jobba för att skapa en sån 

förståelse att det är okej med olikheter och bjuda in varandra men det som är svårt 

är ju att såna uppfattningar som eleverna har med sig kommer hemifrån. Man kan 

inte förändra föräldrars åsikter eller vad de ska tänka. 

 Dessutom kan bristen på konkreta uppgifter eller övningar inom interkultaralitet 

även försvåra att jobba interkulturellt i undervisningen. Exempelvis förklarar Anneli 

detta på det här sättet: 

Jag skulle vilja hitta lite mer konkreta verktyg för att kunna utnyttja och skapa mer 

interkulturalitet i mina lektioner. Jag hinner inte riktigt med, alltså jag vill ju veta 

mer om andra kulturer som ligger utanför det västländska synsättet till exempel så 

här gör man i Afrika eller i japan, alltså på ett djupare sätt. Det är ju skillnad 

mellan när man är nyfiken på något med när man vill lära sig och läsa om andra 

kulturer och jobba med det. Den tiden och den orken har man inte riktigt med. Man 
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måste ha ett väldigt intresse för att kunna skapa kunskap på egen kraft och göra det 

i sin undervisning. 

 Språksvårigheter hos utländska elever kan enligt lärarna orsaka en del motgångar 

för ett interkulturellt arbetssätt. Emma förklarade detta på det här sättet: 

De har ju mycket kunskap och erfarenheter i bagaget och man märker det när de 

gör saker och ting på ett bra sätt men deras språksvårigheter gör att de inte riktigt 

vågar att prata, det blir svårt för dem om man vill ställa frågor om deras kultur eller 

till exempel hur de skapar en bild, de kan kanske känna sig utpekade på något sätt. 

I mitt sätt att se på den pedagogiken så försöker jag sudda ut gränserna så mycket 

som möjligt och inte lyfta fram olikheter för mycket utan mera får bli naturligt i 

min undervisning. 

 Vidare kan kunskapsbrist om interkulturell pedagogik hos lärare hindra honom 

eller henne att kunna använda interkulturellt perspektiv i sitt arbetssätt. Berit berättade 

detta på det här sättet: 

Men jag själv saknar den pedagogiken, alltså man måste ju veta och ha kunskap om 

den interkulturella pedagogiken för att kunna jobba med den på rätt och 

pedagogiskt sätt. Jag menar ju att jag måste känna mig trygg med den jag vill göra 

och jobba med. 

 En del av bildlärarnas utsagor berör brisen på nödvändiga resurser i skolan. 

Exempelvis lyfter Anneli och Emma upp detta på det här sättet: 

…. det kommer med som en stor våg som sköljer över en sånt som man egentligen 

inte var förberedd på. Vi läste en skola för alla å sånt och alla skulle vara med på 

tåget å sånt men med det här med att pedagogiken tar hand om nyanlända som 

kommer, var ju ingenting som man var förberedd på så jag skulle säga att man har 

fått lära sig efterhand. Det krävs ju mer insatser inom utbildningar som är inriktade 

mot interkulturalitet för lärarna. (Anneli) 
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Vi har SVA-lärare och vi har studiehandledning/men det finns tyvärr inte 

tillräckligt med tid för att samarbeta med dem på ett sånt sätt som man önskar sig 

och vi har tyvärr inte modersmålslärare i skolan heller. Såna resurser är jätteviktiga 

att finnas med i skolan. Det blir mycket lättare att känna till och ta hänsyn till 

elevernas kulturella bakgrund när det finns modersmålslärare i skolan, speciellt när 

det blir någon konflikt då blir det mycket lättare att hantera å (och) det är synd. 

(Emma) 

 Till följd av sådana svårigheter är de tillfrågade bildlärarna överens om att de 

försöker att mest gå på likheter mellan eleverna i sina arbetssätt för att ingen ska känna 

sig utpekad eller utanför.  

 I Annelis och Emmas intervjusvar framkommer däremot det att de ibland 

använder sig av en del uppgifter som speglar interkulturalitet i undervisningen.  

I årskurs 8 hade vi en uppgift med akvarellfärger. Temat till uppgiften var mitt hus. 

Jag visade bilder på hus från olika länder och hur de kan se ut. Det var en intressant 

uppgift för eleverna. Mina utländska elever målade husen som de bodde i när de 

var små. De pysslade och ritade olika fina mönster och fina geometriska former på 

väggar eller på fönster som vi inte ser här i Sverige. Alla elever fick söka på 

internet för att finna olika former av hus i olika länder och i olika kulturer. (Anneli) 

 

Eleverna fick rita och färglägga tre saker som skulle representera dem själva. Jag 

kommer ihåg att en del målade saker som kunde kopplas till deras kultur eller 

livsstil, till exempel hade en kille från Afghanistan målat en speciell mössa som var 

förknippad med en viss högtid. (Emma) 

 I svaret till frågan vad syftet var med ovanstående uppgifter, svarade lärarna på 

det här sättet: 

Jag ville skapa nyfikenhet hos dem. Jag ville ju att de skulle bli nyfikna på hur ett 

hus eller någon byggnad kan se ut i olika länder. Det är ju nyfikenhet som skapar 

intresse, tycker jag i alla fall. (Anneli)  

Att kunna utgå från elevernas erfarenheter och inkludera deras tankar och känslor i 

uppgiften var ju mitt syfte. (Emma) 
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 Resultat av studien har påverkats av begränsad tid och materialunderlag, vilket 

innebär att jag inte kunde undersöka ämnet ifråga på ett djupare sätt. Studien har utförts 

under en bestämd tid, då jag borde vara klar med undersökningen innan ett visst datum. 

Materialunderlag till denna studie var även begränsat. Genom att undersöka ett bredare 

underlag hade studien eventuellt fått ett annat resultat. Resultatet har även påverkats av 

mig som intervjuare. Med detta menar jag att det är möjligt att jag under mina 

intervjutillfällen inte har ställt tillräckliga följdfrågor efter informanters svar.  
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3. Analys av resultat 

Under analysen av studiens resultat har tre kategorier framkommit. Kategori 

”inkluderande” som berör studiens första frågeställning om hur studiens lärare resonerar 

kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet. Kategori ”interkulturellt arbete” och 

kategori ”hinder” som berör studiens andra frågeställningar om hur studiens bildlärare 

anser att en inkluderande läromiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell 

bakgrund. 

3.1 Kategori ”inkluderande” 

En del av bildlärarnas utsagor berör deras beskrivning om interkulturellt perspektiv. I 

bildlärarnas beskrivning av begreppet interkulturalitet kan man se att Anneli och Emma 

har något säkrare uppfattning för själva begreppet och vad begreppet innebär än Berit. I 

deras beskrivningar kan man se att de har positiva inställningar till själva innebörden av 

interkulturalitet. Anneli anser att meningen med att ha ett interkulturellt perspektiv är att 

kunna skapa en meningsfull lärandekontext för eleverna, där alla känner sig 

inkluderande. Enligt Emma handlar interkulturalitet om öppenhet för kulturella 

olikheter. Hon anser att genom interkulturellt perspektiv i undervisningen kan lärare 

skapa en bro mellan elevernas kulturella bakgrund för att skapa en inkluderande 

undervisning. Interkulturellt perspektiv kan enligt Berit vara något positivt i 

undervisningen, vilket enligt henne skulle kunna stärka elevernas förståelse till andra 

kulturer.  

3.2 Kategori ” interkulturellt arbetet”  

I denna kategori berättar Anneli och Emma några exempel på hur de har jobbat med 

uppgifter där de kunde ta hänsyn till elevernas olika kulturella bakgrund. I Annelis 

utsaga ser vi att hennes intention med uppgiften var att skapa nyfikenhet och intresse 

hos eleverna, vilket i sin tur kan leda till en mer inkluderande lärandemiljö. I Emmas 

intervjusvar framkom det att hennes syfte med uppgiften var att bjuda in elevernas 

erfarenheter och tankar i uppgiften för att de ska känna sig mer inkluderande. Både 

Anneli och Emmas utsagor tyder på att de ville att eleverna skulle känna sig inkluderade 
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i undervisningen genom att dra paralleller mellan elevernas tankar, verklighet och 

intresse.  

3.3 Kategori ”hinder” 

I denna kategori anser lärarna att det finns en del svårigheter som kan försvåra för 

lärare att kunna arbeta på ett interkulturellt arbetssätt i undervisningen. Synen på ”vi” 

och ”de andra” som finns mellan eleverna kan skapa ett hinder för interkulturalitet. 

Utifrån lärarnas utsagor har denna syn sina rötter i elevernas familj och det är svårt att 

ändra på det. För att en lärare skulle kunna jobba med interkulturalitet på ett bra sätt, 

måste hon eller han enligt Anneli söka efter olika uppgifter och ha tillräckligt med 

kunskap om olika kulturer, vilket hon anser svårt. Anneli menar vidare att konkreta 

uppgifter kring interkulturalitet i form av exempelvis läromedel kan underlätta för lärare 

att jobba med detta ämne. I Emmas utsagor sågs språk som ett viktigt verktyg när man 

vill arbeta med interkulturalitet. Hon menar att språkbrist gör att eleverna har svårt att 

kunna kommunicera eller att kunna uttrycka sig. Detta kan göra att de känner sig 

utpekade om de blir tillfrågade. Berit och Anneli lyfter upp vikten av att ha kunskap 

inom interkulturell pedagogik för lärare och hur man som lärare skulle kunna jobba 

interkulturellt på ett rätt och givande sätt. Enligt Berit kan en sådan kunskap skapa 

trygghet hos lärare när han eller hon vill inkludera elevernas olika kulturella bakgrund i 

undervisningen. Enligt lärarna kan brist på vissa resurser, exempelvis svenska som 

andraspråkslärare och modersmålslärare även försvåra för lärare att kunna jobba 

interkulturellt.  
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4. Tolkning av resultatet 

Lärarna hade en del uppfattning kring vad begreppet interkulturalitet innebär. I sina 

intervjusvar beskriver de interkulturalitet som ett begrepp som handlar om att ta in 

elevernas kultur och erfarenheter i undervisningen för att de ska känna sig inkluderande. 

I deras utsagor framkommer det även hur de planerar och jobbar med en del uppgifter 

för att kunna ta hänsyn till elevernas kulturbakgrund. 

Enligt lärarnas utsagor finns det en del svårigheter som kan skapa hinder för att 

kunna jobba interkulturellt i undervisningen. Exempelvis har synen på ”vi” och ”de 

andra” mellan eleverna på skolan nämnts av lärarna som ett slags hinder till detta. De 

menar att för att kunna jobba på ett interkulturellt arbetssätt måste det finnas en 

respektfull förståelse mellan eleverna och de måste inse att vi alla är olika och att det är 

helt okej. Vidare kan deras utsagor tolkas som att synen på ”vi” och ”de andra” kan 

skapa en viss fördom hos eleverna, vilket kan hindra dem att respektera varandra. 

Lärarnas utsagor kan även tolkas som att sådana fördomar kan skapa en 

främmandekänsla mellan svenska elever och utländska elever samt gör att utländska 

elever kan känna sig utpekade. Lärarna är även överens om att en sådan syn oftast 

kommer hemifrån, vilket gör att det blir svårt för lärarna att kunna ändra på elevernas 

synsätt. I lärarnas beskrivningar kan man finna en likhet till Brantefors 

forskningsresultat (2011, 13) där hon skriver att synen på ”vi” och ”de” fortfarande 

finns i skolan och är baserad på ett förmodat och underförstått ”vi” (majoriteten) och ett 

väldefinierat ”dem” (minoriteten)”, vilket kan motverka till att kunna ha en öppen, 

respektfull och ömsesidig relation mellan eleverna. Lärarnas utsagor kan även sättas i 

relation till Eklunds forskningsresultat, där hon skriver att skolan har begränsad 

möjlighet att socialisera eleverna i interkulturell riktning på grund av att en stor del av 

lärande sker utanför skolan exempelvis hemma eller bland kompisar.   

I lärarnas utsagor framkom att det är svårt att kunna känna till och ta hänsyn till 

olika kulturella bakgrunder. Lärarnas utsagor kan spegla Borgströms beskrivning (2004, 

55) att det är omöjligt för en lärare att kunna förstå alla sina elever eller kunna veta 

vilka erfarenheter, olikheter och kunskaper de har med sig. Lärarna menar även att det 

behövs mer tillämpliga, konkreta uppgifter inom interkulturalitet, vilket kan underlätta 

för läraren att kunna inkludera elevernas kulturella olikheter i undervisningen. I detta 

kan även ses ett samband till Borgströms förklaring (Ibid.) där hon fastslår att genom 

diskussion eller seminarietillfällen i undervisningen kan varje deltagare få möjlighet att 

säga sin mening samt få en inblick över erfarenheter, kunskaper och värderingar från de 
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andra i gruppen. En sådan ömsesidig kunskapsöverföring kan enligt Borgström 

underlätta att interkulturella kompetensen nås. 

Språksvårigheter hos utländska elever kan även enligt lärarnas utsagor ses som ett 

slags hinder för att kunna möjliggöra ett interkulturellt arbetssätt. Lärarnas intervjusvar 

tyder på att det behövs mer resurser i skolan, exempelvis befintlighet av 

modersmålslärare samt mer tid och utrymme i lärarnas planering för att alla lärare ska 

kunna samarbeta med svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare. Detta kan 

stödja elevernas språkutveckling samt skapa bättre förutsättningar till en interkulturell 

lärandemiljö. Lärarnas utsagor kan relateras till Lahdenperäs beskrivning om 

interkulturell pedagogik där hon betonar befintligheten av modersmålslärare och andra 

lärare med utländsk bakgrund som värdefulla resurser för skolan, vilket enligt henne 

kan bidra till att skapa en gemenskap i skolan (Lahdenperä 2018, 7-9). Detta 

understryker även Eklunds forskningsresultat, där hon betonar att samarbete mellan 

modersmålslärare (hemspråkslärare) och lärare i svenska som andraspråk samt lärare i 

de övriga ämnena är viktigt för att kunna ha en inkluderande läromiljö i skolan (2003, 

338).  

Dessutom kan en del av lärarnas utsagor tyda på att det finns ett gap som står 

mellan läroplanerna och verkligheten. Enligt deras intervjusvar kan kunskapsbrist om 

interkulturell pedagogik hos lärare hindra honom eller henne att kunna ha interkulturellt 

perspektiv i sitt arbetssätt. För att kunna verkliggöra det som står i läroplanerna 

angående kultur och innebörden av interkulturalitet krävs det olika insatser, exempelvis 

i form av speciella utbildningar som handlar om interkulturell pedagogik för lärarna. 

Eklunds forskning visar att det är svårt att jobba interkulturellt i skolan även om det 

finns interkulturella mål i själva läroplanen. (Ekelund 2003, 336). Detta ligger även i 

linje med Lorentz (2016, 170) diskussion om att inom läroplanerna till grundskolan och 

gymnasiet ser vi att ordet kultur har använts med innebörden av interkulturalitet i sig, 

dock erbjuds inte speciella utbildningar inom interkulturella pedagogiken i de flesta 

lärarutbildningarna. Sådana kurser och studier är mest inriktade för lärare som läser till 

svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare men alla lärare behöver ha denna 

kunskap inom den interkulturella pedagogiken om interkulturella målen i läroplanen ska 

uppnås. En sådan kunskap kan även stärka upp vissa aspekter i lärares arbetssätt, 

nämligen normativa, kritiska och nydanande. Dessa aspekter är enligt Lahdenperä 

(2008, 28-31) betydelsefulla för att kunna skapa en interkulturell miljö i skolan.  
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5. Sammanfattning 

Interkulturellt perspektiv i undervisning handlar om att man som lärare ska kunna lyfta 

fram elevernas kulturella bakgrund och inkludera dem i sitt arbetssätt. Detta ansågs av 

de tillfrågade lärarna som något som kan gynna elevernas lärande samt skapa mer 

intresse för dem i undervisningen. Dock finns det en del svårigheter som kan hindra 

lärare att kunna jobba interkulturellt i sitt arbetssätt. Exempelvis vissa fördomar som 

finns mellan svenska elever och utländska elever gör att de inte respekterar varandra. 

Språksvårigheter hos utländska elever är en annan aspekt som motverkar interkulturellt 

förhållningssätt i undervisningen. Detta gör att lärarna försöker skapa en miljö där 

utländska elever inte känner sig utpekade genom att mest fokusera på likheter mellan 

eleverna. Brist på kunskap kring interkulturell pedagogik, brist på svenska som 

andraspråkslärare och modersmålslärare i skolan kan enligt lärarna försvåra för att 

kunna jobba interkulturellt i undervisningen.  
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6. Diskussion av resultatet 

Lärarna i studien hade en positiv inställning till innebörden av interkulturellt perspektiv 

och till att jobba interkulturellt i sina arbetssätt. Deras positivitet är inramat med en del 

osäkerhet kring hur man som lärare kan ha ett rätt och givande interkulturellt 

förhållningssätt med eleverna. Dessutom har de nämnt en del motgångar som skapar 

hinder för dem att kunna ha ett interkulturellt perspektiv i sin undervisning. Självklart är 

det inte helt enkelt att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Det krävs en del 

tillgångar, resurser, engagemang och kunskap för att man som lärare ska kunna utföra 

detta på ett bra sätt. Meningen med interkulturellt perspektiv är att ha en ömsesidig och 

öppen interaktion där personerna i den mångkulturella kontexten möts och samspelar. 

Dessa samspel kan ses som en utmaning för alla lärare och för oss som blivande lärare, 

att kunna ta sig an och skapa en öppen interaktion i undervisningen där fokus ligger på 

elevernas kulturella bakgrund. 

 Vidare tyder en del av lärarnas utsagor på att språk och kultur kommer hand i 

hand. Språkbrist hos utländska elever leder till att lärarna känner sig osäkra för att 

kunna skapa en öppen interaktion med eleverna. De vill inte att utländska elever ska 

känna sig utpekade när de blir tillfrågade. Dock tänker jag att i bildämnet som ett 

praktiskt-estetiskt ämne finns det mer utrymme för att kunna tänka kreativt och hitta nya 

praktiska vägar, där eleverna kan visualisera sina tankar istället för att sätta dem i ord. 

Med det menar jag att genom bildkommunikation och bildspråk kan lärare underlätta 

för eleverna att ta sig an en interaktion som inte mest är baserad på det verbala språket.  

 Jag finner att lärarna brukar jobba med en del uppgifter som belyser 

interkulturalitet i deras arbetssätt. Utifrån lärarnas utsagor kan man även se att de har 

lyckats att planera och genomföra vissa uppgifter som inkluderar elevernas kulturella 

bakgrund på ett bra sätt samt att uppgifterna har blivit uppskattade av eleverna. Detta 

visar enligt mig att man som lärare kan arbeta med olika kreativa uppgifter som berör 

interkulturalitet, upptäcka möjligheter och övervinna eventuella hinder som skulle 

kunna finnas med ett interkulturellt arbetssätt i undervisningen. 

  Synen på ”vi” och ”de andra” som finns hos eleverna har tagits upp av lärarna 

som ett hinder för att kunna ha en öppen interaktion med eleverna. Sådana stereotypa 

uppfattningar och fördomar som enligt lärarna kommer hemifrån är svåra att förändra. 

Fördomar är rotade i människors ovetskap. När man inte vet om andras perspektiv, 

livsstil, normer och värderingar är det lättare att utgå från sina fördomsfulla tankar. 

Genom att ha interkulturellt synsätt i skolan samt genom användning av olika material 
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och övningar inom interkulturalitet kan skolan och lärarna i olika ämnen arbeta med 

värdegrundsfrågor i syftet med att öka kunskap om olika människor och kulturer för 

eleverna. En sådan kunskapsöverföring kan motverka främlingsfientligheten hos 

eleverna och hjälpa dem att bättre förstå sin omvärld och sina egna värderingar samt 

andra människors kultur och perspektiv. 

 I den här studien var fokus på lärarnas uppfattningar och syn på interkulturalitet i 

undervisning. Det vore intressant att undersöka elevernas uppfattningar och hur de har 

upplevt undervisningstillfällen där lärare jobbar interkulturellt i sitt arbetssätt. Enligt 

skolverket (2010, 22) behövs det en tydlig barnperspektivforskning kring området 

ifråga, där barn och ungdomar kan berätta om sina upplevelser och erfarenheter av 

interkultursynsätt i skolan. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor: 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv och hur länge du har jobbat som bildlärare? 

2. Vad är dina åsikter/uppfattningar om begreppet interkulturell pedagogik i 

skolan? Hur definierar du detta begrepp? 

3. Hur många utländska elever har du i dina elevgrupper? Hur/på vilket sätt tar du 

hänsyn till deras kulturer i ditt arbetssätt eller undervisningssätt? (Kan du ge 

exempel?) 

4. Vilka fördelar och nackdelar anser du med det? (Kan du ge konkreta exempel?) 

5. Vilka positiva möjligheter anser du finnas med att arbeta med interkulturellt 

förhållningssätt med elever i skolan?  

6. Vad skulle du som bildlärare vilja ändra på i ditt undervisningssätt eller 

arbetssätt för att de skulle se mer inkluderande ut? Vad behövs/krävs och vad 

hindrar dig i sådant fall att göra det? 

7. Vilka svårigheter/utmaningar kan en bildlärare påträffa i sin undervisning för en 

elevgrupp som består av elever från olika kulturer?  

8. Samverkar ni med andra lärarna eller andra verksamheter (exempelvis 

specialpedagoger) för att skapa en mer interkulturell lärandemiljö? 

9. I era möten, exempelvis med arbetslaget, diskuterar ni eller reflekterar ni över 

hur ni kan jobba mer med interkulturalitet i skolan? Om svaret är nej, varför? 

Om svaret är ja, hur mycket? Och vilka punkter har ni kommit fram till i era 

diskussioner om interkulturalitet? 

 

 

 


