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Abstract 

The aim of the study is to elucidate how primary school teachers perceive the relationship between 
classroom leadership and multicultural environment. This is done through focus group interviews with 
primary school teachers from two multicultural schools that serve as representative cases. The result 
suggests that teachers consider it challenging and instructive to lead groups in multicultural 
environments. They underline that a leadership competence that emphasizes both good structure and 
clarity is fundamental to both the learning process and to giving students the right opportunity to 
perform and feel comfortable. Furthermore, teachers believe that intercultural competence is of 
particular importance so that misunderstandings in different teaching situations can be prevented. The 
study therefore points to the importance of multicultural competence or intercultural sensitivity among 
teachers in such environments as a prerequisite for good classroom leadership. 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
I Sverige finns idag flera skolor som själva definierar sig som mångkulturella skolor. Kännetecknande 
för dessa skolor är att eleverna som går där är flerspråkiga samt har en annan kultur än den 
majoritetssvenska. Under min vistelse i ett flertal sådana skolor - i egenskap av lärare – väcktes ett 
intresse för frågor om klassrumsledarskap i en mångkulturell miljö och ifall omgivningen i sig 
påverkade ledarrollen. 
 
Enligt Pirjo Lahdenperä (2008), professor i interkulturell pedagogik, förutsätter dagens mångkulturella 
samhälle ny kunskap om ledarskap. Många lärare arbetar idag i en mångkulturell miljö där de ställs 
inför nya utmaningar, t.ex. att undervisa nyanlända elever  med andra kulturella referensramar än de 
som är dominerande i Sverige. Sådana kulturella skillnader kan ge upphov till missförstånd i mötet 
mellan lärare och elev. I och med denna situtation kan inte längre lärarnas världsuppfattning och 
tankesätt idag vara entnocentrisk. I antologin Interkulturell pedagogik i teori och praktik (Lahdenperä 
2004) ges flera exempel på olika typer av missförstånd som kan ske i en mångkulturell miljö samtidigt 
som de nya krav som ställs på lärarens ledarroll i en sådan miljö diskuteras. Ett av de viktigaste kraven 
lärarna ställs inför i sin ledarroll är att utveckla en förmåga att ”överbrygga olika synsätt, kunna tolka, 
förstå och även respektera andras perspektiv samt kunna ifrågasätta och bearbeta den egna 
etnocentrismen” (Lahdenperä 2004, s.18). Saknas denna förmåga finns det risk för att kulturella 
skillnader negligeras. 
 
Att utveckla en sådan förmåga är av särsklit vikt då undervisningen ska vara inkluderande och gynna 
alla elevers lärande oavsett deras kulturella bakgrund/ursprung. Läraren är den som i sin ledarroll ska 
skapa förutsättningarna i och utanför klassrummet för ett sådant inkluderande som främjar elevernas 
lärande (Samuelsson 2017). 
 
Trots att det råder oenighet, misstänksamhet och skepsis kring vad begreppet ”det mångkulturella” 
avser och att rektorer snarare vill tala om mångfald och pluralism än om ”den mångkulturella skolan”, 
pga. rådande negativa associationer begreppet väcker (se t.ex. Ljungberg, 2005). Kommer denna 
uppsats att fortsättningsvis använda sig av alla dessa begrepp. Anledningen till detta är framför allt att 
det är dessa begrepp som förekommer i studiens referenslitteratur när skolorna diskuteras och 
beskrivs.  
 
Att skriva en uppsats om lärarnas ledarskap i skolan är ett försök att utvidga perspektivet om 
lärarrollen med fokus på den mångkulturella realiteten. Uppsatsen syftar därför huvudsakligen till att 
fördjupa kunskapen om de utmaningar läraren ställs inför i sin klassrumsledarroll samt vilka 
konsekvenser en sådan miljö får för den rollen. Målet är att bättre förstå vad dessa utmaningar består i 
samt vad de kan innebära för läraren i sin ledarroll 

Styrdokumenten 
I läroplanen – Lgr11 - kan man läsa om riktlinjer som skolan ska arbeta med, dess värdegrund och 
uppdrag som kan relateras till lärarrollen i en mångkulturell miljö. I läroplanen står t.ex. följande 
angående förståelse och medmänsklighet: 
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
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annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 2011, 

s.1) 

 
Som vi ser, betonas att skolan ska respektera den enskildes identitet och existens oavsett 
individens/elevens ursprung. Främlingsfientlighet och intolerans ska inte tolereras och bemötas med 
kunskap och öppen diskussion. Lahdenperä (2008, s. 55) anger förmågan att vara tolerant och reflexiv 
över den egna kulturen i mötet med den andre, som en viktig interkulturell kompetens hos ledaren. 
Detta kan kopplas till den citerade textens första mening: ”Skolan ska främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket 2011, s. 1). I den finns en uppmuntran om att 
reflektera över mötet med andra människor och en vilja att få förståelse för andra genom inlevelse.  
 
Ytterligare en aspekt som kan relateras till lärarrollen i en mångkulturell miljö är bl.a. att eleverna ska 
kunna efter genomgången skola: ”samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter 
och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Skolverket 2011, s. 7) Ett sådant mål 
understryker vikten av att utveckla en förmåga som tar hänsyn till människor oavsett kulturella 
skillnader.  
 
Vidare i läroplanen - Lgr11- specificeras vad läraren ska göra för att leva upp till riktlinjerna gällande 
normer och värden. Läraren ska:  

 

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet, 

 synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna 

livsval och livsvillkor, 

 planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, 

och 

 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och för samarbete. (Skolverket 2011, s. 6) 

Utifrån ovanstående exempel kan vi inte säga att styrdokumenten explicit uttrycker att läraren ska ha 
interkulturell kompetens. Samtidigt inbjuder texterna till reflektion kring t.ex. värderingar, 
uppfattningar, könsroller, diskriminering, samvaro och samarbete med elevernas vårdnadshavare. En 
mångkulturell miljö, där hänsyn ska tas till olikheter, ställer lärarna inför nya utmaningar som är 
intressanta att belysa.  

Syfte 
Syftet med studien är att belysa relationen mellan klassrumsledarskap och mångkulturell miljö. Detta 
görs genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med grundskolelärare. Med hjälp av intervjuerna vill 
studien få en djupare förståelse för hur lärarna uppfattar mångkultur och ledarskap i en mångkulturell 
miljö.   
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För att besvara syftet används följande frågeställningar: 
 

 Hur definierar lärarna en mångkulturell skola? 
 Hur beskriver grundskollärarna sitt ledarskap? 
 Vilka likheter och skillnader finns i uppfattningarna? 
 På vilket sätt kan grundskollärarnas klassrumsledarskap relateras till olika aspekter av att 

arbeta i mångkulturell miljö? 
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Kapitel 2 Teori och tidigare 
forskning 

Under detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk. Avsnittet är uppdelat i två delar. Den 
första delen diskuterar vad ett interkulturellt perspektiv och ett gott ledarskap innebär. I den redogörs 
även för centrala och viktiga begrepp av relevans för analysen i uppsatsen. Andra delen utgörs av 
tidigare forskning som bidrar till att få en förförståelse för ämnet och att sätta uppsatsen i relation till 
detta.   

Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska ramverk som valts för denna studie är ett interkulturellt perspektiv på undervisning och 
lärande. Detta perspektiv är av relevans då mitt forskningsintresse gäller den mångkulturella aspekten i 
ett ledarskap och i synnerhet lärarnas interkulturella kompetens. Syftet med mitt arbete är att belysa 
relationen mellan klassrumsledarskap och mångkulturell miljö, såsom det uppfattas av några 
grundskolelärare. Hans Lorenz & Bosse Bergstedt (2016) och Pirjo Lahdenperä (2004, 2008) skriver 
om interkulturellt pedagogik och interkulturell kompetens bland ledare och lärare.  

Pirjo Lahdenperä (2004, 2008) skriver om ledarskap i en mångkulturell miljö där hon resonerar kring 
både möjligheter och utmaningar. Hon betonar särskilt vikten av att vara medveten om sitt eget 
kulturella bagage och om att vara ifrågasättande men samtidigt respektfull i mötet med det som är 
främmande och nytt. Ett sådant förhållningssätt bidrar till att läraren reflekterar över hur hen 
organiserar sin undervisning. Författaren kallar detta för ledarens interkulturella kompentens. Lärarnas 
interkulturella kompetens kan utvecklas med vad hon kallar för interkulturell pedagogik (Lahdenperä, 
2018), d.v.s. med hjälp av en pedagogik som inte är av etnocentrisk karaktär utan multietnisk. I ett 
sådant synsätt ses elevernas kulturella bakgrund som en resurs som läraren kan tillvarata och arbetar 
med. Man kan till exempel arbeta preventiv och åtgärda rasistiska attityder och diskriminering bland 
barn, ungdomar och personal.   

Det interkulturella perspektivet är inte ny. Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2016) visar exempelvis 
på att begreppen ”mångkulturell” och ”interkulturell” förekom redan i pedagogisk kontext på 1980-
talet. Redan där fastslogs att den interkulturella undervisningen angår varje barn och vuxen i skolan.  

Vad gäller förståelsen av vad som utmärker ett gott ledarskap i skolmiljö har denna uppsats influerats 
av de faktorer Samuelsson (2017) identifierar som centrala för att lyckas med sin undervisning. Han 
betonar särskilt vikten av: organisering, klassrumsklimat, relationer, förväntningar, beröm och 
korrigeringar, utveckling och lärande. En bra ledare ska, med andra ord, vara strukturerad, tydligt och 
besitta förmågan att skapa goda relationer med sina elever. Viktigt för ledaren är att hen arbetar 
förebyggande, långsiktigt, medvetet och uthålligt: FLMU. Med dessa fyra steg skapar läraren de rätta 
förutsättningarna både för elevernas inlärning och för en lyckad undervisning. Det som karakteriserar 
ett lyckat klassrumsledarskap är noggranna förberedelser, tydliga regler från början, ett bra samspel 
mellan elev och lärare, lektioner med variation och lämplig nivå och utmaningar samt tydliga 
anvisningar om när och var elever kan få hjälp. (Samuelsson 2017, s. 36) Avsikten med detta är att 
minimera risken för att eleverna ska känna sig konfunderade eller sysslolösa. Läraren har större chans 
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att hantera de situationer som uppstår och utrymme för improvisation kan ges utan att det påverkar 
undervisningen på ett negativt sätt. 

Centrala begrepp 

Mångkulturell och mångkulturell skola 

Som jag nämnde inledningsvis i denna uppsats kan begrepp som mångkulturell samt att man kallar en 
skola för en mångkulturell sådan ge upphov till en rad olika associationer. Inte sällan med negativ 
klang. I den här uppsatsen ska begreppet mångkulturellt förstås som ett tillstånd, en situation, en 
position. När man skriver om en mångkulturell skola, till exempel, innebär det att skolan befolkas av 
individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 
16). Sålunda är en skola belägen i t.ex. Rosengård mer ”mångkulturell” än en skola belägen i ett mer 
homogent område där kanske enbart majoritetskulturen är representerad. 

Interkulturell 

Termen interkulturell refererar till ordet inter respektive kultur. Det första betyder mellanmänsklig 
interaktion och det andra att något är kulturellt d.v.s. ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning 
i en människans liv” (Lahdenperä 2008, s. 29). Begreppet antyder då en handling, en process, ett 
gränsöverskridande och en interaktion bland individer från olika kulturer vars kulturella bakgrunder 
anses vara en resurs i pedagogiska sammanhang (Lahdenperä 2008, ss. 29-31; Lorentz & Bergstedt 
2016, s. 17). Denna process förutsätter ömsesidigt respekt, tolerans och jämlikhet. För att denna 
interaktion ska vara givande måste man förstå sig på hur fördomar, stereotyper och diskriminering 
påverkar vår kommunikation och våra sociala relationer (Lahdenperä 2008, s. 30). 

Olika aspekter av interkulturalitet är normativa d.v.s. de är normen om hur vi människor förväntas 
agera. Lever vi i demokrati, jämlikhet och social rättvisa förväntas vi vara toleranta, inkluderande och 
visa ömsesidig respekt för varandra. Interkulturalitet förutsätter att man är självkritisk med sin egen 
kultur, att man vågar problematisera normer och vågar kontrastera dessa med det som upplevs vara 
nytt eller främmande. Man får dock inte glömma bort att kontextualisera, att sätta det i ett 
sammanhang och på så sätt jämföra och våga rekonstruera. Med andra ord att våga skapa något nytt 
som är gränsöverskridande (Lahdenperä 2008, s. 31). 

Interkulturell pedagogik 

Enligt Lahdenperä (2004, s. 14) är interkulturell pedagogik den pedagogik som förhåller sig till 
socialisation, lärande och undervisning i ett mångkulturellt, multietniskt sammanhang. Meningen är att 
pedagogerna ska – med hjälp av denna kunskap – få medvetenhet om vilka kulturella faktorer som 
verkar i individens utveckling och lärande. Dessa kulturella faktorer kan ses som ett isberg där vissa 
aspekter såsom: självkänsla, känsloyttringar, relationer, normer och värderingar är aspekter som inte 
syns vid första anblicken och kan därför tänkas vara de osynliga delarna av ett isberg. Medan språket, 
traditioner och musik kan tänkas vara den synliga delen av ett isberg (Lahdenperä 2004, s. 14) Om 
pedagogerna har det i åtanke i mötet med elever och föräldrar underlättar det för undervisningen och 
en bra relation till vårdnadshavare kan genereras. Missförstånd kan därmed undvikas.  
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Flerkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet 

Flerkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet är förmågan att ha förståelse för olika synsätt. 
Kunna tolka dessa och respektera andras perspektiv samt vara kapabel att ifrågasätta och reflektera 
över den egna etnocentrismen (Lahdenperä 2004, s. 18). Detta innebär att en lärare som besitter en 
sådan kompetens ska ha ett öppet sinne för det som är annorlunda och bli medveten om sitt eget 
kulturella bagage. Man är observant och iakttar – tack vare denna förmåga – kulturella skillnader och 
kan även kommunicera sin egen kultur samtidigt som man kan tåla osäkerhet och mångtydighet 
beträffande olika tolkningar. 

Ledarens interkulturella kompetenser 

Lahdenperä menar att ledarens interkulturella kompetenser kännetecknas av kvalitéer som handlar om 
att ”vara en engagerad och humanistisk människa med socialt ansvarstagande och ett genuint intresse 
för människor” (Lahdenperä 2008, s. 55). Med detta avses att ledaren har förmågan att förstå och 
reflektera över kulturella skillnader i en mångkulturell arbetsmiljö. Hen är medveten om eventuella 
konflikter som kan uppkomma i en multietnisk miljö och är kapabel att hantera dessa utifrån ett öppet 
sinnelag utan förutfattade meningar eller fördomar. Ledarens analysförmåga är inte etnocentrisk utan 
hen tänker på att i en multietnisk arbetsmiljö så träffas och interagerar människor med olika kulturella 
bakgrunder, vilket i praktiken ses som en resurs och inte som ett hinder. 

FLMU i ledarskapet  

FLMU är förkortningen för förebyggande, långsiktiga, medvetna och uthålliga arbetet i och utanför 
klassrummet (Samuelsson 2017, s.11). Samuelsson menar att pedagogens arbete handlar om att ha en 
god planering redan från början, vilket förebygger eventuella svårigheter. Man tänker alltså 
långsiktigt. Att vara medveten om att samvaron med eleverna varar en längre period och därför måste 
läraren tänka framåt i tiden och vara uthålligt. Allt detta arbete (FLMU) gynnar pedagogernas 
ledarskap då hen har ett helhetsperspektiv och kan utifrån den planera de olika moment som ingår i 
lärprocessen. För att lyckas med detta använder sig pedagogerna av ett så kallat alignment.  

Alignment 

Är den planering som läraren gör för att skapa en röd tråd i undervisningen. Genom en alignment 
skapar läraren en linje genom mål, undervisning och bedömning (Lundahl 2014, s.97). Hen beskriver 
ämnets syfte och sedan redogör vilka läraktiviteter eleverna ska genomföra för att nå syftet. Det finns 
även en beskrivning om hur läraren kommer att bedöma eleverna.  

Tidigare forskning 
För att söka tidigare forskning om ledarskap i en mångkulturell miljö har jag använt mig av Google 
Scholar, Web of Science, SwePub, ERIC, EBSCO. Sökningen begränsades mellan år 2010 och 2019. 
Mina sökord i de olika databaserna har varit på engelska, svenska och spanska enligt nedanstående: 

Engelska: leadership/multiculturalism/teacher/educational leaders/classroom/management 

Svenska: ledarskap/multikulturell/lärare/mångkulturell skola 

Spanska: Liderazgo/multicultural/profesor/lider educacional/escuela multicultural 
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Antal träffar har varierat beroende på vilken databas jag har använt mig av samt vilket språk. I de 
databaser jag kunnat välja årtalsfrekvens och peer reviewed har resultatet varit mer hanterligt. D.v.s. 
jag har kunnat scrolla och välja ut artiklar som varit relevanta för min studie. I det här förfarandet har 
jag främst läst abstract för att snabbt avgöra om studierna var av relevans för studiens syfte eller inte. 
Artiklar som handlat om mångkulturalism i allmänhet har jag valt bort och prioriterat de som 
behandlat mångkulturalism i skolsammanhang inte enbart i Sverige utan även i andra länder. 

En sökning som gjordes i databasen Google Scholar och som begränsades mellan år 2017 – 2019 
genererade 6 640 antal träffar1 då man skriver till exempel sökorden: lärare och ledarskap. Lägger 
man dock till sökordet mångkulturell då minskar antal träffar till 710 stycken. Det vill säga fler antal 
träffar då man utelämnar sökordet mångkulturell. Det finns med andra ord betydligt mindre antal 
studier om ämnet ledarskap i en mångkulturell miljö är om man endast koncentrerar sig på ledarskap. 

Utifrån sökningarna jag gjorde fann jag information om ledarskap samt om ledarskap i en 
mångkulturell miljö. Nedan presenteras ett urval av materialet som är av relevans för studiens syfte 
och som kan ge oss en förförståelse för vad forskningen kring ledarskap i mångkulturella skolmiljöer 
säger. 

Ledarskap 

Johansson och Halvarsson (2019) fokuserar på att lyfta fram lärarens erfarenheter och upplevelser i 
klassrummet. De har velat synliggöra och problematisera detta i relation till ledarskap.  I sin forskning 
har de använt sig av både fokusgruppsintervjuer samt observationer av träffar av kollegialt lärande och 
inspelningar. Teoretiskt har de haft sin utgångspunkt i ett relationellt och sociokulturellt perspektiv. 
Utifrån en tematisk analys kunde de identifiera fyra huvudteman: 1) ledarskap som struktur, 2) 
ledarskap som relation, 3) ledarskap som icke-verbal kommunikation och 4) ledarskap som auktoritet 
och legitimitet. Resultatet av deras studie visar att ett gott ledarskap handlar om att skapa en tydlig 
struktur för eleverna och om att ha bra relationer med dem. 

Balduzzie (2015) betonar att lärarens ledarroll är viktigt för att få eleverna att lyckas med sina studier. 
Läraren ska ha förmågan att kunna vägleda sina elever, tydliggöra lärandemålen och tala om för dem 
hur de ska ta sig dit. Genom att vara tydligt och bestämd i sin lärarroll skapar man de rätta 
förutsättningarna för att eleverna ska kunna uppnå de uppsatta målen. Läraren är framför allt en 
pedagogisk ledare som har som uppgift att förmedla kunskap och få eleverna att stegvis lära sig. Ett 
sätt att lyckas med sin pedagogiska ledning är att skapa goda relationer med sina elever. På så sätt 
förbereds eleverna inför kommande uppgifter som kan vara svårare att genomföra. Har de en bra 
grund att stå på så finns det bättre möjligheter att vidareutvecklas.  

Även Samuelsson (2017) visar på sambandet mellan att vara en skicklig lärare och ett gott ledarskap. 
Han betonar att ett gott ledarskap är inget man föds med men att alla kan utveckla ett gott ledarskap. 
En förutsättning för detta är dock att läraren är reflexiv. Att hen hela tiden reflekterar över sitt 
ledarskap och att hen medvetet övar upp sina förmågor kopplade till ett gott ledarskap.  

Ledarskap i en mångkulturell miljö 

Rubinstein och Tallberg (2000) studerade hur skolledare uppfattar den mångkulturella skolan i 
Malmöregionen, där mer än 40 % av eleverna har annat modersmål än svenska. Avsikten med 
rapporten var att lyfta fram vad skolledarna ser och uppfattar som viktigt i den mångetniska skolan 

                                                      
1 Sökningen gjordes 2019 – 10 – 04 
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avseende lärandeprocesser samt lärarrollen. En del av dem vittnar om lärarstudenter som inte är insatta 
i vad det innebär att arbeta på en mångkulturell skola: ”De är fullständigt oförberedda på livet, på att 
det ser ut så här... De kan inte förstå att det kanske inte är så enkelt att gå in och arbeta med PBL och 
sådana saker, eftersom eleverna inte förstår … man undervisar som om fortfarande alla elever var helt 
svenska.” (skolledare, grundskola) ” (Rubinstein och Tallberg 2000, s. 4).  

Författarna, har med hjälp av intervjuer, identifierat fyra olika teman som intervjupersonerna tog upp: 
1. Lärarutbildning för en förändrad skola. 2. Skolan som en av samhällets viktigaste 
integrationsmöjligheter. 3. Läraruppdraget nykonstrueras i den mångkulturella och mångetniska 
skolan och 4. Föräldrarnas förväntningar – en betydelsefull faktor i den kulturella 
lärandegrammatiken. I min studie är det relevanta att beakta punkt tre eftersom det har att göra med 
läraruppdraget och den mångkulturella skolan. Enligt rapporten upplever några skolledare att 
läraruppdraget har utvidgats i bemärkelsen att man blivit mer som en ”socialarbetare” (Rubinstein och 
Tallberg 2000, s. 36) och menar att lärarna får hantera problem som inte direkt berör deras ämne eller 
det pedagogiska utan det sociala. För några elever och föräldrar blir lärarna de enda svenskar de möter. 
De blir länken mellan olika världar och därför extra viktiga för familjerna och barnen. Läraruppdraget 
blir mer omfattande menar författarna samtidigt som lärarna i mångkulturella skolor får en positiv 
självbild just på grund av tidigare nämnda faktorerna (Rubinstein och Tallberg 2000, s. 40). Att vara 
ledare i dessa skolor kräver att lärarna är mer medvetna om de kulturella skillnader som ibland kan 
upplevas som problematiska. Exempel på konflikter som kan förekomma kan handla om 
genusföreställningar hos föräldrar och elever. Enligt rapporten är vissa föräldrar inte vana att se 
kvinnor i ledarpositioner och förväntar sig därför att träffa en man istället för en kvinna, vilket i början 
kan vara ett hinder i kommunikationen. (Rubinstein och Tallberg 2000, s. 42) 

Savvidis (2012) skriver om ledarskap i en multikulturell miljö och om vikten av interkulturell 
sensitivitet i en grundskola på Cypern. Det är en kvalitativ studie som baseras på semistrukturerade 
intervjuer samt observationer. Deltagarna var rektorn, eleverna och föräldrarna. Analysen gjordes 
sedan med tematisk analysmetod. Författaren tar upp begreppet interkulturell sensitivitet och menar att 
ledaren har vetskap om kulturella faktorer som kan påverka möten mellan människor. Hen är 
medveten om sitt egen kulturella bagage och har ett kritiskt förhållningssätt som gynnar interaktionen 
med eleverna. Denna förmåga gör det möjligt att leda gruppen och skapa goda relationer. Ledaren 
skapar en positiv skolkultur fylld med ömsesidig respekt, förtroende och omsorg – oberoende av 
elevers kulturella bakgrund. Detta resulterar sedan i att elever uppnår goda resultat. I denna studie 
betraktas multikulturellt ledarskap och sensitivitet som grundläggande för att nå skolframgång bland 
elever i en mångkulturell miljö. 

Ocampo beskriver i Revista de investigación educativa (2012) hur lärarnas interkulturella kompetens 
kan påverka inkluderingen av invandrarelever i skolan i Spanien på ett positivt sätt. Artikelns syfte är 
att ta reda på hur lärarnas erfarenheter och utbildning påverkar deras attityder gentemot elever vars 
kulturella referensramar skiljer sig från den spanska kulturen. För att göra det använder man intervjuer 
som metod. Resultatet visar att en stor del av lärarna inte fått grundutbildning om interkulturalism, 
men att en del av de intervjuade genomfört någon kurs om detta. Studien visar dock att en stor del av 
lärarna (mer än 95 %) tycker att samexistens mellan olika kulturer i klassrummet gynnar kunskap och 
att man lär sig att visa ömsesidigt respekt. Lärarna som hade kunskap om interkulturell pedagogik 
upplever inkluderingen av invandrarelever som mindre problematisk än de som inte hade gått på 
sådana kurser.  

Montecio, M., Molina, J.& Miralles, J. (2015) belyser lärarnas uppfattningar beträffande interkulturell 
undervisning och hur det är att arbeta på mångkulturella skolor i Murcia, Spanien. Det är en 
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beskrivande studie. Lärare från både privata och kommunala skolor har intervjuats med hjälp av 
frågeformulär. Resultatet visar att finns det en stor andel lärare som anser att invandrarelever bör 
anpassa sig till mottagarlandets traditioner och på så sätt integreras. Tolkningen av detta är att lärarna 
anser att eleverna ska assimileras snarare än behålla sin egen kultur. Studien visar även att det finns en 
stor del lärare som är positiva till att det finns elever med andra kulturella referensramar i klassrummet 
och anser generellt att det lär barnen att respektera olikheter. Trots detta visar studien att en del lärare 
tänker att det mångkulturella kan innebära problem och konflikter som de kan ha svårt att hantera. Mer 
erfarna lärare – 12 och 30 år i yrket – tycker att mångkulturalitet inte är ett hinder utan ser det som en 
positiv utmaning.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar den samlade kunskapen och forskningen om relationen mellan lärarens roll, 
ett gott ledarskap och den mångkulturella omgivningen på att det är både individuella förhållningssätt 
och kunskaper som är avgörande för lärarens roll och ledarskap. Lahdenperä (2004) skriver om 
flerkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet och avser lärarens förmåga att förstå olika 
synsätt samt att ifrågasätta sin egen etnocentrism.  Samuelsson (2017) å andra sidan skriver om vikten 
av att vara strukturerad och tydligt i sitt ledarskap. Relationen med eleverna är långvarig och kräver 
därför att man arbetar förebyggande, långsiktigt, medvetet och uthålligt.  

Tidigare forskningen visar även att lärarens förmåga att vara strukturerad och tydlig i sitt ledarskap 
gynnar elevernas inlärning. (Johansson och Halvarsson 2019; Balduzzi 2015; Samuelsson 2017). Det 
är viktigt med struktur och att skapa bra relationer med eleverna.  

Rubinstein och Tallberg (2000) visar att det inte är en självklarhet att definiera en mångkulturell skola 
som sådan. Detta på grund av det kan uppfattas som problematisk med tanke på att den kan associeras 
med negativa aspekter. Dessa aspekter kan vara att skolan får dåliga studieresultat eller att skolan 
uppfattas vara segregerad vilket försvårar integrationen. 

Både Savvidis (2012) studie som gjordes i Cypern och Ocampo (2012) studie som gjordes i Spanien 
visar att det är betydelsefullt med lärarnas interkulturella sensitivitet eftersom det kan påverka mötet 
mellan lärare och elever på ett positivt sätt, vilket gynnar interaktionen mellan dem och elevernas 
studieresultat blir bra. Att ha kunskap om interkulturell pedagogik ökar lärarnas kompetens och de är 
bättre förbereda att möta elever med andra kulturella referensramar.  

  



15 
 

Kapitel 3 Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens metod, fokusgruppsintervjuer. Olika urval diskuteras samtidigt som 
tillvägagångssättet redogörs för att på så sätt öka studiens transparens.   

Val av metod 
Eftersom syftet med studien var att få djupare kunskap om hur lärare själva ser på sin lärarroll i en 
mångkulturell miljö har intervjuer som insamlingsmetod valts. Metoden är induktiv, tolkande och 
konstruktionistisk (Bryman 2018, s. 454). Det ansågs vara en passande metod då intervjuer hör till den 
så kallade kvalitativa traditionen där målet är att få en djupare förståelse för hur informanter själva 
upplever ett fenomen eller tillskriver det mening (Ahrne, 2011)  
 
Därför passar intervjuer väl för ändamålet då den tillåter individerna att själva delge sina erfarenheter 
av fenomenet. Aspekterna som lärarna resonerar kring är organisation av undervisningen, 
klassrumsklimat, relationer och förväntningar (Samuelsson 2017, s. 28). 

Fokusgruppintervjuer som metod 

Fokusgruppsintervjuer är intervjuer som genomförs med en grupp människor för att erhålla insikt om 
respondenternas erfarenhet/kunskap om ett fenomen. Gruppstorleken är i genomsnitt mellan 4–10 
personer (Bryman 2018, ss. 603–608). Dessa personer samlas för att gemensamt diskutera i ett angivet 
ämne under en begränsad tid. Den som leder konversationen är en moderator som fördelar ordet bland 
deltagarna och initierar de olika ämnen som ska diskuteras (Wibeck 2010, s. 11) I den här studiens 
används denna form av intervju för att få insikt om lärarnas erfarenhet/kunskap om ledarskap i en 
mångkulturell skola.  
 
Fokusgruppsintervjuer karaktäriseras av att själva intervjun inte är så styrd och där huvudfokus snarare 
ligger på att uppmuntra respondenterna att ge varierade reflektioner kring ämnet som jag som forskare 
vill få reda på och som därmed står i fokus. I mitt fall ledarskap i en mångkulturell grundskolemiljö.  
 
Bryman (2018) redogör för både för- och nackdelar med att ha stora respektive små grupper. En fördel 
med stora grupper är att det ges möjlighet att några deltagare uteblir utan att detta påverkar 
undersökningen på ett negativ sätt. En nackdel med stora grupper kan dock vara att medlemmarna i 
gruppen kan få svårt att starta en diskussion. I små grupper däremot tycks det finnas bättre chans att 
introverta deltagare får sina röster hörda och diskussionen flyter bättre. (Bryman 2018, s. 610). I mitt 
fall består fokusgrupperna av två olika grupper. I fokusgrupp1 deltog fyra deltagare och i fokusgrupp 2 
tre lärare. 

Min roll som moderator 

Som moderator är det min uppgift att se till att presentera ämnet som ska behandlas på ett sådant sätt 
att det möjliggör interaktion i gruppen. Det är även min roll att försöka skapa en miljö som 
uppmuntrar till personliga reflektioner samt tillåter motstridiga synpunkter. Min roll är att initiera 
diskussionen och introducera nya aspekter i den mån det behövs (Wibeck 2010, s. 11). Syftet med 
fokusgruppsintervjuer är inte att nå konsensus, eller lösningar på det ämne som är i fokus, utan att få 
fram olika (motstridiga) synpunkter på ämnet som kan tänkas finnas inom den studerade gruppen. 
Moderatorer får inte vara för styrande, eller dömande, samtidigt måste de se till att 
diskussionen/samtalet inte ’går utanför’ vad som är syftet. Det är moderatorns uppgift att se till att 
vissa ämnen kopplat till fenomenet diskuteras, att man är lyhörd inför nya aspekter som kan dyka upp 
(eventuellt spinna vidare på dessa), och att se till att alla i gruppen kommer till tals och känner sig 
bekväma med att prata.  
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För och nackdelar med fokusgruppintervjuer som metod 

Min studie är av explorativ karaktär då syftet med den är att få en djupare förståelse för hur en grupp 
grundskollärare uppfattar sin ledarroll i en mångkulturell skola. Förhoppningen är att diskussionen och 
den kollektiva interaktionen kan öka vår kunskap kring hur lärare tänker kring ämnet.  
 
Några av fördelarna med fokusgruppsintervjuer är att man sparar tid. Dessa erbjuder stor flexibilitet 
till intervjuaren och om nya teman dyker upp kan hen följa upp dessa på plats, fråga mer, be 
respondenterna förklara, fråga efter vad de tycker etc. Forskaren kan få en bild om vad gruppen anser 
vara viktigt. Gruppdynamiken kan göra, om diskussionen kommer igång, att fler blir intresserade och 
engagerade och vill delta i samtalet och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Sitter man i 
grupp och man lyckas väl kan även personer som kanske inte hade pratat känna att de kan. Ämnen 
som kan upplevas som känsliga kan bli lättare att diskutera om man uppfattar att man inte är ensam 
om visa erfarenheter. Man kan t.ex. uppmuntras att uttrycka sig och utveckla olika perspektiv (Wibeck 
2010, ss. 149 -151). 
 
Några av nackdelarna med fokusgruppsintervjuer är att: det begränsar forskarens ’kontroll’ över 
intervjusituationen medan den fortskrider, vilket kan medföra att samtalet, när det sedan ska 
transkriberas, framstår som ’kaotiskt’. Moderatorn - speciellt om man är ovan intervjuare - kan ha 
svårt att leda konversationen vilket kan leda till att en eller några respondenter tar för stor plats. Detta 
kan påverka gruppdynamiken på ett negativ sätt och vissa av deltagarna kan bli blygare och ha svårt 
att komma till tals. (Bryman 2018, s.628; Wibeck 2010, ss. 149 - 151)  

Urval och avgränsningar 
Studien omfattar två olika grundskolor. Skolorna valdes utifrån kriteriet att de ligger i bostadsområden 
med hög andel människor med ursprung i andra länder än Sverige. Detta gäller framför allt Skola A 
som ligger i ett område där majoriteten av befolkningen kommer från andra länder. Skola B däremot 
ligger i ett område där befolkningen är mer blandad även om majoriteten har sitt ursprung i andra 
länder. I och med det förhåller sig så kan båda dessa skolor anses som representativa eller typiska fall 
av fenomenet som avses att studeras: klassrumsledarskap i mångkulturella skolmiljöer.  
 
Under planeringen för hur fokusgrupperna skulle sättas samman utgick jag från ett strategiskt urval 
(Wibeck 2010, s. 66) d.v.s. deltagarna valdes ut i enlighet med studiens två kriterier. Den ena var att 
de var grundskolelärare och den andra att de arbetade på en mångkulturell skola. Trots att lärarnas 
kulturella bakgrund kan tänkas vara relevant att efterfråga så valde jag att inte göra det på grund av att 
studiens fokus är att förstå lärarnas uppfattningar och erfarenheter om att arbeta på en mångkulturell 
skola oavsett sin etniska bakgrund. I och med dessa kriterier utgick jag implicit ifrån att samtalen 
skulle ge mig kunskap om lärarnas erfarenheter. På skola A informerade jag biträdande rektorn om 
dessa kriterier och utifrån det valdes deltagarna. På skolan B bestämdes i samråd med biträdande 
rektor att det var enklast att fråga arbetslagen om det var några lärare som kunde tänka sig att bli 
intervjuade. I båda skolorna valdes flera möjliga deltagare med tanke på att minimera risken för att 
fokusgrupperna skulle bli för små vid fokusgruppssessionerna och därmed behöva ställa in intervjun. 
(Bryman 2018, s. 610) I praktiken uteblev två tilltänkta informanter.  

Fokusgrupper 

Studiens två olika fokusgrupper organiserades i två olika grundskolor i två olika kommuner. Den ena 
gruppen, fokusgrupp1, bestod av fyra grundskolelärare och den andra gruppen, fokusgrupp 2, bestod 
av tre grundskolelärare. Respondenternas ålder varierar mellan 27 och 61 år. Deras yrkesverksamma år 
är 4 till 40 år. Två deltagare är både fritidspedagoger och grundskolelärare. Ämnen som förekommer 
bland lärarnas behörighet är: matematik, bild, NO, SO, teknik, svenska, engelska och franska.  
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Fokusgruppssessionerna 

Skola A, fokusgrupp1: fyra respondenter. 49 minuter. 
 
Skolan ligger i ett område där de flesta som bor där har invandrarbakgrund. Alla intervjuade lärare 
uppfattar skolan som en mångkulturell skola. Ingen diskussion om detta förekom eftersom ingen 
reagerade då begreppet användes i mina frågor.  
  
Gruppmedlemmarna känner varandra därför att alla har arbetat på skolan i mer än tio månader, en del i 
mer än två år. Konversationen flyter på.   
 
Själva intervjun genomfördes i ett av skolans konferensrum. Deltagarna satt vid ett runt bord för att 
underlätta interaktionen. Utifrån den interaktion som uppstod bland respondenterna tyder det på att 
lärarna är vana vid att sitta och reflektera tillsammans. Samtalsklimatet var vänligt. 
 
Skola B, fokusgrupp 2: tre respondenter. 49 minuter. 
 
Skolan ligger i ett område där befolkningen är av blandad kulturell härkomst. Det finns både svenska 
familjer och familjer med invandrarbakgrund. Inte alla intervjuade lärare uppfattar skolan som en 
mångkulturell skola i början av samtalet. Diskussion om detta förekom då begreppet användes i mina 
frågor.  
 
Gruppmedlemmarna känner varandra och arbetar i samma arbetslag. Deltagarna är vana vid 
diskussioner och att reflektera över sin undervisning då det i skolan bedrivs ett kontinuerligt 
pedagogiskt arbete som inbegriper reflektion om hur man arbetar med elevgrupperna. I samtalet 
använder lärarna gemensamma termer som till exempel ”pluggkultur2” och ”isberg” och jag märker att 
alla är införstådda med dess betydelse. Konversationen flyter på. Den här gången är jag mer 
uppmärksam om att fördela ordet rättvis och deltagarna får ungefär lika mycket tid att säga sitt. 
 
Själva intervjun ägde rum i ett av skolans klassrum. Deltagarna satt vid ett fyrkantigt bord och kunde 
interagera och se varandra utan problem. Samtalsklimatet var vänligt.  

Forskningsetiska aspekter 
I Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002) finns det flera samlingpunkter om vad en 
forskare måste tänka på vid genomförandet av en studie. Utifrån informationen och de 
rekommendationer som ges där informerade jag respondenterna om syftet med min studie. 
Intervjupersonerna gavs möjlighet att läsa mina frågor i förväg för att på så sätt ge dem tid att 
reflektera och avgöra om de verkligen ville delta i studien. Detta med tanke på att ämnet som berör 
mångkulturalism kan uppfattas som ett känsligt ämne att behandla. Både Ljungbergs 
doktorsavhandling där hon nämner att begreppet uppfattas med misstänksamhet (Ljungberg 2005, s. 
103) och svaret jag fick av en av de tillfrågade rektorerna om att ”min” skola inte är mångkulturell är 
ett exempel på detta.   
Deltagarna fick information både muntligt och skriftligt om att allt det de säger behandlas 
konfidentiellt och i studiesyfte. Respondenterna deltar frivilligt och kan dra sig ur studien utan att 
behöva förklara varför. Alla intervjupersonerna fick skriva under ett samtyckesformulär (se bilaga 3) 
som bevaras vid Universitetet. Efter fokusgruppssessionerna har båda ljudfilerna transkriberats och 
GDPR-behandlats och bevarats säkert på Stockholms Universitet. Dessa ljudfiler tas bort då arbetet är 
slutfört.   
 

                                                      
2 Uttryck som användes av lärarna i skola B och avser att eleverna är medvetna om vad som krävs av 

dem för att man ska kunna studera. Man lyssnar, frågar och arbetar under lektionstiden. 
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Studiematerialet utgörs av information jag fick från grundskolelärare från två olika grundskolor i 
Sverige. För att skydda intervjupersonernas integritet används genomgående benämningar som: 
fokusgrupp 1, fokusgrupp 2, lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och skola A samt skola B. Detta för att 
det inte ska vara möjligt att känna igen varken skolorna eller respondenterna i min redovisning.  

Tillförlitlighet  
I denna kvalitativa studie har urvalskriterierna varit att informanterna skulle vara grundskollärare och 
arbeta på en mångkulturell skola. I praktiken blev det lärare från två olika mångkulturella skolor och 
två olika arbetslag. Informanterna i respektive grupp känner varandra och är vana vid att sitta och 
diskutera och reflektera om olika ämnen som berör respektive skola. Varje fokusgrupp blev inte så stor 
och risken för att det skulle vara svårt att starta en diskussion minimerades (Bryman 2018, s.610).  

För att skapa trovärdighet i denna studie har jag utfört studien i enlighet med forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet 2002) för att samla in det empiriska materialet. Vidare har jag använt mig 
av teoretiska begrepp som presenterades i centrala begrepp och använt mig av dessa i analysen. Jag har 
även citerat informanterna utifrån transkriptionen och på så sätt respekterat deras ord.  

Att jag valt fokusgruppsintervju berodde på studiens omfång och den tid jag hade till förfogande. 
Önskvärt hade varit att ha tre olika fokusgrupper – som det var tänkt från början – för att på så sätt ha 
bättre underlag för min studie och få mer variation på mitt underlag. Men responsen på det mejl jag 
skickade ut till olika skolor blev inte så hög som jag hoppats på. Jag fick slutligen komma till två 
skolor.   

Att kunna intervjua flera personer samtidigt besparade mig tid och gav mig ändå värdefull information 
för min studie. Lärarna kunde samtala utifrån min studieguide och som moderator, kunde jag fördela 
ordet på ett medvetet sätt. Transkriberingen visar dock att i den andra intervjun lyckades jag bättre 
med ordfördelnigen.  

Bryman (2018, s. 467) skriver om att kvalitativa studier får validitet genom att man observerar, 
identifierar det som man säger sig observera eller identifiera. I detta fall ledarskap i en mångkulturell 
skola. För att göra det har jag i metoddelen redovisat hur fokusgruppintervjuerna fortskred på varje 
skola samt i resultatdelen redogjort för svaren jag fick på mina forskningsfrågor.  

Genomförande 
Avsikten från början var att komma i kontakt med grundskollärare som inte arbetar eller har arbetat 
med mig tidigare. Därför skickade jag förfrågan (se bilaga 1) till 22 olika grundskolor som kunde 
tänkas vara mångkulturella på grund av att de ligger i bostadsområde som hyser många människor 
med invandrarbakgrund. Jag fick dock ett svar från en rektor som menade på att skolan inte är 
mångkulturell: ”Trots att ”min” skola ligger i XX, så är vi ingen mångkulturell skola i den bemärkelse 
som jag tror att du vill åt. Av den anledningen plus att arbetsbelastningen för mina pedagoger är för 
hög just nu, så måste jag tacka nej till detta” (Rektorn på en tillfrågad skola).  
 
Av de 22 tillfrågade skolorna fick jag endast ett positivt svar. Mer än hälften av skolorna svarade att 
de inte hade tid att ta emot mig. Resterande skolor svarade aldrig.  
 
För att genomföra min studie och öka dess validitet måste jag dock minst ha två olika fokusgrupper. 
Jag frågade därför biträdande rektor på en skola jag är bekant med i fall jag kunde intervjua några 
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lärare och svaret blev positivt. Jag skickade förfrågan vidare till lärarna och fick bra respons. Fyra 
lärare tackade ja till att delta i studien. Det var med andra ord inte lätt att kunna få till mina två olika 
fokusgrupper.  
 
När jag väl hade fått tillstånd från biträdande rektorer skickade jag i förväg frågorna (se bilaga 2)som 
intervjun skulle baseras på och samtyckesformulären (se bilaga 3) så att lärarna kunde läsa dessa 
dokument i lugn och ro och inte vid intervjutillfället. Avsikten med detta var att få lärarna att avgöra 
själva om de ville delta i studien. Vid fokusgruppssessionerna fick lärarna skriva under 
samtyckesformulären.  
 
Som jag tidigare nämnt genomfördes datainsamlingen med hjälp av två olika fokusgrupper. Dessa 
fokusgrupper var varierade i det avseende att lärarna som deltog undervisade i olika ämnen.  För 
enkelhetens skull och för att lärarna skulle känna sig bekväma i att diskutera med varandra, valdes att 
intervjua lärare som arbetar i samma arbetslag. På så sätt skapades förutsättningarna för att lärarna 
skulle känna igen sig i den miljö de är vana vid att diskutera och reflektera tillsammans. Risker om att 
det kan vara svårt att starta en diskussion i fokusgrupperna minimerades, det fanns dock risk för att 
gruppens interaktion blev det vanliga där några lärare är vana vid att ha ordet. Detta försökte jag, som 
moderator, att bryta genom att fördela ordet på ett rättvist sätt (Bryman 2018, s. 610). 
 
Intervjuerna ljudinspelades. Avsikten med detta var att göra risken minimal för att något inte hann 
antecknas och för att jag lättare, i efterhand, kunde analysera vad grupperna sade. Sedan transkriberade 
jag ljudfilerna/materialet. Efter transkription skickades ljudfilerna till Stockholms Universitet och 
raderades från mobilen. 
 
Rollen som moderator låg på mig. Jag ledde intervjun utan att vara särskilt styrande. Deltagarna gavs 
möjlighet att diskutera fokuserade på temat ledarskap samt ledarskap i en mångkulturell miljö. Jag 
ställde dock motfrågor och följdfrågor med avsikten att diskussionen skulle flyta på. Min fokus låg 
även på att alla deltagare skulle komma till tals.   
  
Översikt över hur jag planerade att göra och agerade vid intervjutillfällen.  
 

Respondenterna  Själva fokusintervjun 
Fokusgrupperna 
1 och 2 

Inledningsvis: informerade jag deltagarna om studiens syfte och att all 
information är konfidentiell. Intervjupersonerna fick svara på några 
inledningsfrågor (se bilaga 2) och fick skriva under samtyckesformulär (se 
bilaga 3)    
 
Diskussionen leddes sedan över till frågorna i intervjuguiden: deltagarna 
fick möjlighet att diskutera fritt utifrån varje fråga (se bilaga 2) 
 

Databearbetning och analysmetod 

Transkription  

Båda fokusgruppintervjuer ljudinspelades och transkriberades för analys. Varje intervju varade i 49 
minuter och transkriptionen för den första fokusgruppen blev 9 sidor med 100 repliker och för den 
andra fokusgruppen blev det 13 sidor med 194 repliker. Efter transkription bevaras ljudfilerna vid 
Stockholms Universitet och raderas efter slutförd uppsats. Relevanta citat från lärarnas utsagor 
presenteras i resultatavsnittet. 
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När jag transkriberade intervjuerna har jag utgått från nivå två i Per Linnells (1994) indikationer. Han 
skriver om tre olika nivåer av talåtergivning. Den första nivån innebär att man transkriberar relativ 
noggrann, man återger talspråksformer, pauser, talstyrka och överlappande tal. Men man återger inte 
blickbeteende och gester eftersom råmaterialet är ljudband. Den andra nivå – vilken jag har använt - 
innebär att man eliminerar några inslag. Transkriptionen återger alla identifierbara ordförekomster 
inklusive felstarter. Man markerar enbart längre pauser och konventionell stavning används full ut. 
Skillnader mellan uttalsvarianter återges inte. Vidare är det replikorganiserad. Den tredje nivån 
innebär att man normerar mot skriftspråksgrammatiska strukturer, man förvandlar texten till en 
koherent text (Linnell 1994, s. 10) 

Analysmetod 

För att analysera materialet som presenteras i resultatet har jag valt en tematisk analysmetod. Enligt 
Bryman (2018, s. 702) är denna analysmetod den vanligaste angreppsättet när det gäller kvalitativa 
data och används för att identifiera, analysera och urskilja teman ur det insamlade materialet. 
Fokusgruppsintervjun utgick från frågeguiden (se bilaga 2) som är strukturerad i olika tema för att 
besvara syftet och frågeställningarna för studien.  
 
I studien ställdes fyra forskningsfrågor som utgör ramen för min analys av det empiriska materialet. 
Hur definierar lärarna en mångkulturell skola? Hur beskriver grundskollärarna sitt ledarskap? Vilka 
likheter och skillnader finns i uppfattningarna? På vilket sätt kan grundskollärarnas 
klassrumsledarskap relateras till olika aspekter av att arbeta i mångkulturell miljö? Lärarnas 
uppfattningar tolkas utifrån de olika kategorierna som gjordes för att strukturera materialet.  
 
För att strukturera analysen har jag kategoriserat lärarnas svar med hjälp av olika färger. Beroende på 
vad lärarna pratade om har jag färglagt de olika kategorierna: organisation av undervisning, 
klassrumsklimat, skapa goda relationer och förväntningar (Samuelsson 2018, s.28) Sedan gjorde jag 
samma sak då lärarna pratade om ledarskap i en mångkulturell miljö. Kategorierna där blev: 
mångkulturalitet, flerkulturkulturell kompetens eller sensibilitet, interkulturell kompetens, 
interkulturell pedagogik (Lahdenperä 2004, 2008, 20011) Sedan valde jag ut relevanta citat för att 
exemplifiera hur respondenterna svarade under intervjun.  
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Kapitel 4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna utgick från frågeguiden 
(se bilaga 2) och var strukturerade utifrån två olika huvudområden. Det första området handlade om 
ledarskap och det andra om ledarskap i en mångkulturell miljö. Det första huvudområdet, ledarskap, är 
organiserad utifrån fyra olika teman: organisation av undervisningen, klassrumsklimat, relationer och 
förväntningar. Det andra huvudområdet, ledarskap i en mångkulturell miljö, är organiserad utifrån två 
teman: mångkulturell miljö3 samt ledarskap i mångkulturell miljö. Resultatpresentationen nedan är 
strukturerad på så sätt att den första delen presenterar det första huvudområdet, ledarskap och de teman 
som hör till området. Sedan presenteras det andra huvudområdet, ledarskap i en mångkulturell miljö. 

Huvudområde: ledarskap 

Resultat skola A 

Organisation av undervisningen 

När det gäller organisation av undervisningen talar lärarna genomgående under intervjun om 
tvålärarsystem. Att de gör detta beror på att de arbetar på det här sättet i skolan. Tvålärarsystem 
innebär att det finns två lärare som ansvarar för undervisningen i varje klass. Lärarna planerar, 
undervisar, samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Respondenterna betonar 
dock att även om de arbetar två lärare i ett klassrum så är det viktigt med den enskilda lärarens 
ledaregenskaper och att det är genom att samarbeta med varandra i undervisningssammanhang som de 
kompletterar varandra. Tvålärarsystemet sades vara effektiv och gynnsam för arbetsron. I och med det 
dubbla ledarskapet får lärarna mer tid att hjälpa de elever som behöver extra stöd samtidigt som de 
vittnar om att detta arbetssätt bidrar till personlig utveckling som pedagog eftersom lärarna lär sig av 
varandra.  

När temat lärarens ledarskap i klassrummet diskuteras framkommer vikten av att vara målinriktad och 
att ha ett övergripande ansvar:   

Lärare 2: jag tänker på någon som ska organisera hur något ska vara tycker jag 

Lärare 1: ja, den som håller i trådarna liksom den som har planeringen och går in med att den här 

timmen ska det här ske.  

Citatet ovan kan tolkas som att respondenterna menar att det är viktigt att som ledare veta vad målet 
med lektionen är för att på så sätt kunna förmedla det till eleverna. Ledaren/läraren ska vara den som 
”håller i trådarna”, detta kan tolkas som att lärarna ska kunna styra elevgruppen i den riktning 
lektionsinnehållet och lektionsaktiviteterna avser. Detta gör de genom att ge muntliga instruktioner 
eller genom att visa och modellera, speciellt då lärarna har elever som inte förstår svenska i sina 
undervisningsmiljöer. Att inkludera alla elever är en viktig uppgift för läraren och de säger att för att 
lyckas göra detta använder så är användandet av bilder centralt. 

 

                                                      
3 En miljö som kännetecknas av mångkulturalitet. D.v.s. befolkas av individer som representerar skilda 

kulturer, etnicitet eller nationaliteter (Lorentz & Bergstedt 2016, s. 16)   
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Klassrumsklimat 

Ett tema som identifierades och diskuterades i relation till ledarskap var den om klassrumsklimat 

Lärare 2: jag tänker med att man styr upp med det här typiska hur vill vi ha det i klassrummet? Med 

klasrumsregler och lite olika saker och få med eleverna i det med att vara delaktiga har vi inte de 

delaktiga då kan vi liksom jobba oss mot väggen. Alltså att de är delaktiga och känner att de har 

reglerna har vi kommit överens om vi har varit med och presenterat det här är mitt åh det där är 

mitt ord det där skrev jag att sådan är viktigt tror jag om man ska styra upp hur man vill ha det i 

klassrummet så att de känner oj det handlar om mig faktiskt att var och en måste gå tillbaka till sig 

själv. 

Som vi ser i citatet ovan nämner lärarna att som ledare i klassrummet är det viktigt att få ett 
inkluderande och respektfullt klassrumsklimat. Genom att till exempel låta eleverna vara med och 
planera vilka regler som ska gälla i klassrummet kan man minimera framtida diskussioner och 
problem. Att eleverna från början är med och bestämmer dessa och vad som ska gälla i gruppen får de 
att känna sig delaktiga i de beslut som tas vilket gör att de lättare accepterar reglerna. Acceptansen 
kommer av att eleverna känner igen sina egna ord i de regler som sätts upp och som alla kommit 
överens om att respektera.  

Skapa bra relationer  

För att få med eleverna att göra som lärarna önskar sig i undervisningssammanhang betonades under 
intervjuerna vikten av att skapa goda relationer. Ett sätt att skapa goda relationer är att få eleverna att 
känna att de är ”sedda”. Lärarna säger att om elever känner sig sedda och märker att undervisande 
lärare är mån om att skapa de rätta förutsättningarna för att de ska kunna delta i undervisningen och på 
så sätt underlätta elevernas lärprocess så gynnar detta i slutändan relationen mellan klassrumledaren 
och sina elever. Detta bidrar inte enbart till det som diskuterades ovan, angående gott klassrumsklimat, 
utan även till att eventuella konflikter kan lösas på ett bättre sätt eftersom elevers disposition att 
samarbeta vid sådana situationer ökar med en god relation mellan läraren och eleven.   

Lärare 4: jag tror att man måste vara ett steg före dem att alltid vara beredd jag vet att den här 

eleven kanske inte klarar av och sitta just i den platsen så vi gör så att vi möblerar om, i alla fall i 

vår klass, inte bara det här stöd som vi ger och anpassningar utan också idag kanske det inte går 

att han eller hon sitter där jag måste ha nära henne mig så det är alltid att man måste vara ett steg 

före 

Att möblera om klassrummet är en åtgärd som lärarna använder just för inkludering. Genom att vara 
uppmärksam på hur eleverna interagerar och beter sig kan en ommöblering eller omplacering blir 
aktuell. Lärarna menar då att de på så sätt visar eleverna att de är flexibla och villiga att skapa de rätta 
förutsättningarna för att eleverna ska trivas och må bra i klassrummet. På så sätt visar de även att 
eleven blir ”sedd”. Ledaren skapar på så sätt goda relationer med eleverna.  

Ytterligare en aspekt som ansågs viktigt under intervjuerna var den om att uppvisa ett genuint intresse 
för elevernas kulturella bakgrund. Detta exemplifierade lärarna med att det skulle handla om att lära 
sig några enstaka ord på elevernas modersmål samtidigt som dessa ord kunde användas i situationer 
läraren bedömde det som relevant. Citaten nedan exemplifierar detta:  

Lärare 1: ja, man lär sig till exempel arabiska ord som man vet okej den här eleven funkar de här 

orden på och då känner han en mer … när jag säger de på arabiska så tar han åt sig mer än om jag 

säger de på svenska 
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Alla andra lärare: mmm 

Lärare 1: och samma sak somaliska man har alltså vissa ord som jag vet de kan jag använda på den 

och den eleven för de tar mer om jag säger de på deras språk för då blir det så här att jag kan det 

språket fast jag egentligen inte ska kunna det. 

Lärare 2: man ska lite språkkurs 

Lärare 1: det är inga svåra ord det kan vara till exempel; tyst, sluta. 

Resultatet av ett sådant förhållningssätt och agerande menar lärarna får som konsekvens att en bra 
relation med eleverna kan utvecklas, framför att för att eleverna då känner sig sedda och bemöta med 
nyfikenhet från lärarens sida, vilket i slutändan gynnar relationen. 

Lärare 1: använder ord på språk som man egentligen inte kan sen har jag en elev som jag säger 

snälla habibi4 sluta liksom och då blir det okej, okej,  

Lärare 2: blir det bättre då eller? 

Lärare 1: ja, det blir som en relation mer då  

Lärare 3: istället för att höja rösten då blir det så här 

Citaten ovan tyder på att ett sådant förhållningssätt bidrar aktivt till att skapa en bra relation mellan sig 
själv och eleven vilket i längden, som nämndes ovan, gör att läraren kan hantera eventuella svåra 
situationer som kan uppstå samtidigt som eleven blir mer lyhörd. 

Resultat skola B 

Organisation av undervisningen 

Till skillnad från skola A arbetar lärarna i skola B inte med ett tvålärarsystem. I skola B arbetar lärarna 
enskilt. I likhet med lärarna i skola A uttrycker dock lärarna i skola B att det är viktigt med struktur 
och tydlighet. Som ledare är man den som ska se till att leda gruppen i den riktning som är nödvändigt 
utifrån studiesyfte och lärandemål. Lärarens planering som talar om för eleverna var de ska och hur de 
ska ta sig dit blir därmed direkt avgörande. 

Lärare 6: […] med det är det här alignment planering att man alltid börjar med vad är målet alltså 

vilket Centralt innehåll är det här vilka förmågor de ska träna på vilka aktiviteter behöver vi göra i 

klassrummet för att ta de till målet och tror vi det kan vara bekymmer på vägen hur ska jag hantera 

det alltså allt från ord och begrepp till förmågor man vet att de har svårt för samarbeta kanske och 

då tänker jag att då har strategier som y-kort t-kort och tydliga förväntningar och dagordningen 

som jag alltid skriver på tavlan arbetsområde vad ska vi träna på vad händer den här lektionen det 

är ett sätt men det är det korta men sedan är det våra alignment planeringar som är det 

Som framkommer av citatet ovan är det just tydligheten och strukturen som gör att eleverna känner sig 
trygga i det de ska göra enligt lärarna. 

Lärare 5: men en tydlighet generellt att det är jättebra med de här eleverna också att de vet vad 

som ska hända och ungefär var när och hur… man är noga med att tala om ramarna så att de 

känner sig trygga 

                                                      
4 Älskling på arabiska 
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I detta med att arbeta med tydlighet ingår även, som citatet ovan exemplifierar, att arbeta med god 
framförhållning och förebyggande. Syftet med detta är att underlätta inlärningen för eleverna. Om 
eleverna vet vad som förväntas av dem kan de på ett enklare sätt strukturera sitt eget arbete och på så 
sätt bli aktiva i lärprocessen. 

Klassrumsklimat 

Lärarna i skola B är överens om att ett bra arbetsklimat främjar lärprocessen hos eleverna. Genom en 
god arbetsro i klassrummet kan eleverna koncentrera sig och genomföra sina uppgifter under 
lektionstid och på så sätt få den pedagogiska vägledning de behöver. Ett gott klassrumsklimat ska 
bidra till att elever får möjlighet att ställa frågor samtidigt som eleverna kan hjälpa varandra. För att 
skapa ett klimat med en bra arbetsro menar lärarna under intervjun att det viktigt att de visar att de har 
en tydlig struktur och plan som följande citat vittnar om:  
 

Lärare 5: det är väl bland annat det där att ha en struktur som de känner igen till en början alltså 

att man för det första skiljer på rast och det som vi gör i klassrummet att man är där för att jobba 

och då har vi vissa start … ja att man står bakom stolen och att man har instruktioner på tavlan 

sådana saker kan ju låta enkla men det talar ju om för eleverna nu börjar lektionen så att man kan 

ställa om lite till en början … men sedan det som vi jobbar med nu … att man lär av varandra att 

man har struktur även i arbetets gång så att alla får möjlighet och visa vad de kan och vara 

delaktiga då har man en sån större möjlighet att se allas förmågor och alla får känna att de är sedda 

och hörda och behöver inte egna sig åt så mycket annat som kanske inte är så bra 

Dessutom är det viktigt att eleverna litar på läraren och har ett förtroende för hen. Under intervjun 
menar lärarna att detta är extra viktigt om det t.ex. skulle uppstå någon sorts av konflikt. Genom att 
läraren skapar ett sådant klassrumsklimat behöver de själva inte vara på sin vakt hela lektionen som 
citatet nedan antyder: 
 

Lärare 6: jag tänker också att även där så är det en tillitsfråga att elever ska känna om det är 

någonting som händer i klassrummet som inte är schysst så kommer den här vuxna personen att 

reagera och där behöver man vara så super konsekvent i att hålla sig till de här trivselsregler som 

finns att vi accepterar inte några kränkningar eller att vi accepterar inte de här fula orden i 

klassrummet för sen är det så att när elever känner att den vuxna har kontroll så vågar de också 

släppa på sin liksom den här garden uppe liksom och hela tiden vara redo svara på något fult sätt 

om det är någon som angriper lyckas man få bort det så kommer fokus gå till bra saker och till rätt 

saker så att det är också en viktig ledarskapsfråga inge förtroende genom att ha kontroll och inte 

släppa igenom någonting så  

Här ser vi att läraren menar att om tillit har skapats i klassrumsklimatet mellan lärare och elev så är det 
mer troligt att fokus vid eventuella problem går till rätt saker. Förutsättningen är dock en god ledaskap 
som i citatet exemplifieras med att ha ”kontroll”. 

Skapa bra relationer  

Under intervjuerna framkommer det att en god strategi för att skapa goda relationer med eleverna är 
ärlighet.  

Lärare 6: […] kan jag tycka såhär man kanske ska våga vara lite krass också lite brutal det låter 

hemskt men att vara genomärlig också och inte vara rädd för att såra […] att våga vara jätte ärlig 

att både våga lyfta och slå håll på saker  

Genom att vara ärlig menar läraren i citat ovan att eleverna då förstår att läraren är någon som det går 
att lita på även om det uppstår t.ex. ”jobbiga” samtal. 
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Att möta eleverna inte enbart i klassrummet är också en aspekt som lärarna tar upp.  

Lärare 5: Jag tänker att det handlar om att ägna tid åt de det är klart har man många elever och det 

är korta insatser men att bara röra sig bland de lite att hitta den där lilla extra stunden och prata 

med någon eller fråga om något så att de ser att man ser de så nästa gång de kanske kommer och 

söker upp en att man liksom utöver bara det som är i klassrummet också finns lite tillgängligt sedan 

är det inte alla det funkar för men där det går så har man det lite igen av det i klassrummet. 

I citatet ovan betonar läraren just detta med att möta de även utanför klassrummet i olika situationer 
och sammanhang. Rör man sig bland de i till exempel under rasterna kan detta tas igen i klassrummet. 
Eleverna känner att de kan ha en dialog med sin lärare utöver det ämnesmässiga. Att eleverna blir 
sedda inte enbart i klassrumsamanhang är viktigt för eleverna menar lärarna 

 

Förväntningar 

Under intervjun framkommer även vikten av att kommunicera vilka förväntningar läraren har på sina 
elever som ytterligare en förutsättning för en god och tydlig ledarskap. Lärarna menar att detta 
fungerar som en slags vägledning för eleverna om vad det är konkret de ska prestera. Alltså att läraren 
på förhand talar om för de vad hen förväntar sig, kan fungera som riktlinjer för eleverna. Eleven ska 
förstå genom lärarens förväntningar att det finns en mening i att lämna in ett arbete.   

Lärare 6: jag hoppas att jag kommunicerar att mina förväntningar är att man ska utmana sig själv 

som elev att man ska göra det bästa man kan att det liksom duger inte och lämna in någonting som 

det inte finns något engagemang i eller man inte ens stolt över det själv varför skulle jag vilja ha 

det?  

Vidare menar en av lärarna att det även är viktigt att markera när förväntningarna inte nås/uppfylls av 
hela gruppen. I det avseende måste eleverna få kännedom om att de inte uppnådde lektionsmålet och 
inte heller lärarens förväntningar. Att tala om det för dem, är inte enbart ärligt – som nämndes ovan – 
utan även viktigt inför kommande lektioner, eftersom det ger eleverna möjlighet till korrektion.  

Lärare 7: men det är minst lika viktigt och markera också när det inte blir så som man förväntar sig 

att man kommunicera det också ... vad var det som gick fel här vad kan vi göra till nästa gång så 

att de förstår nej men det blev inte riktigt som jag hade önskat  

Moderator: men, analyserar ni lektionerna efter det ni haft de eller? 

Lärare 7: som enskild? Ja 

Moderator: du gör det? Alltså nu när du sade jag förväntade mig inte det här talar du om det för 

dem? 

Lärare 7: ja… antingen på den lektionen eller lektionen efter nej men det blev inte så bra förra 

gången jag förväntar mig ett mycket bättre resultat nu  

 

Att hjälpa eleverna att förstå konsekvenser av ett oönskat agerande är därför viktigt tycker lärarna. 
Genom att påpeka att förväntningarna inte uppfylldes vägleder lärarna eleverna att inse att 
lektionsmålet inte nåddes.    
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Sammanfattning 

Resultatet ovan av fokusgruppsintervjuerna i skola A och B visar på att det finns gemensamma 
uppfattningar om vad som anses gott ledarskap för att uppnå gemensamma uppsatta mål, oberoende 
om lärarna arbetar med tvålärarsystem eller enskilt. De aspekter som betonades var förberedelse, 
tydlighet, struktur, bestämdhet i ledarrollen lyhördhet. Tydlighet och struktur i sin planering kunde 
kopplas i visa fall till ett ”alignmenttänk” där läraren sätter upp tydliga mål och sedan arbetar hela 
tiden med siktet inställt på att allt som görs ska leda till att uppfylla målet.  

Huvudområde: ledarskap i en mångkulturell miljö 

Resultat skola A 

Mångkulturell miljö 

När det gäller frågan om skolan som en del av en ”mångkulturell miljö” ifrågasatte inte lärarna i skola 
A att skolan skulle kunna beskrivas på det sättet. Under intervjun framkommer det att lärarna har en 
positiv inställning till begreppet mångkulturell. Lärarna beskriver en mångkulturell skola som en skola 
där det studerar elever som själva kommer från olika länder eller vars föräldrar gör det.  

Lärare 2: Mångkulturell det är ett väldigt fint ord 

Lärare 3: ja, det är berikande 

Lärare 2: ja, precis. Jag ser något färgglatt framför mig liksom 

Lärare 1: fest 

Lärare 2: ja, men jag ser något härligt framför mig när man ser det ordet 

Lärare 3: ja, men jordens barn och alla kulturer 

Lärare 2: ja och alla får plats och får rum vi hjälps åt, nej med det blir ju bara bra allting 

Även om flertalet av intervjuade lärarna uttrycker sig positivt om den mångkulturella skolan finns det 
en lärare som reagerar på att skola A var mer mångkulturell under åttiotalet – det fanns elever från 
olika länder och därmed mer variation i elevunderlaget - och menar att skolan idag är mångkulturell 
men har inte samma varierade elevunderlag som under åttiotalet.   

Lärare 3: och det är det här vi pratar om barnkonventionen och kärlek och liksom inkludera alla och 

allt vad det är.  Men jag tycker inte att skola A är lika mångkulturell om man tänker på antal länder 

som det var på åttitalet här det är mer av en grupp  

Moderator: vilken grupp? 

Lärare 2: majoriteten är somalier 

Moderator: ok 

Lärare 2: blir det negativ då eller?  

Lärare 3: nej det … det… det är … mmm 

Lärare 2: tar dem för stor plats? 



27 
 

Lärare 3: det finns nackdelar med allting så klart, men det är bra med en blandning om man tänker 

en klass med bara tjejer eller en klass med bara muslimer det ska vara en blandning av allt  

Lärare 2: Därför skulle det vara bra om det var en blandning av svenska barn också 

Lärare 3: absolut 

Lärare 2: det kommer aldrig och bli någon 

Lärare 3: det som händer just nu. Det är att väldigt ambitiösa elever, familjer som jobbar och 

försöker integrera sig, de lämnar skola A 

Dialogen ovan visar en avsaknad av elever med svenskt ursprung i skola A. Detta försöker skolan 
kompensera via samarbete med annan skola med ett sådant elevunderlag. Vid vidare diskussion nämns 
ett projekt som drivs i skolan i syfte att skapa relationer och arbeta med integration. 

Lärare 3: vi är med i ett projekt som heter X på den här skola nu innan höstlovet var vi treorna och 

sjöng i X och sedan var de hos oss och sjöng. När vi var hos de då sa musik läraren nu får ni prata 

med en kompis som ni aldrig har träffat våra barn de gick direkt till de här svenska barnen och ville 

hälsa men det var lite rädsla från de sedan kom de hit nästa dag det var fortfarande lite rädsla och 

osäkerhet och våra dansade och det var fest på gården sedan sjöng vi tillsammans i tisdags på X 

och där fick föräldrarna träffas och det var lite så här det är för integrationen skull mycket fint 

projekt det är en bra start om man säger så. 

Citatet ovan visar viljan som existerar i skolan att eleverna ska integreras med majoritetsbefolkningen 
och att barnen på så sätt inte ska vara rädda för varandra. Den mångkulturella skolan bygger broar för 
integration och ömsesidig kännedom.   

 Ledarskap i mångkulturell miljö 

När temat ledarskap i en mångkulturell miljö initierades nämnde respondenter att de hela tiden är 
medveten om att de arbetar med elever med andra kulturella referensramar. Detta på grund av de i sitt 
vardagliga arbete arbetar med elever som inte alltid kan svenska. Några av strategierna som lärarna 
nämnde och som jag tidigare berört är att de lär sig ord på elevernas modersmål. Detta görs dels för att 
skapa bra relationer, men även för att eleverna ska förstå vad läraren säger. Att arbeta i en 
mångkulturell skola anses vara en extra utmaning där lärarna arbetar aktivt med värdegrunden och för 
samtal med eleverna om t.ex. demokrati som citatet nedan exemplifierar: 

Moderator: hur uppfattar ni ledarskap och mångkulturell miljö? 

Lärare 3: det är en extra utmaning  

Moderator: det är det? 

Lärare 3: som sagt det är mycket det här med… man måste hålla sig till det här demokratiska man 

kan inte ha låt gå man vill inte vara autoritär, men det är mycket vi pratar jättemycket om 

värderingar och att de ska upprätta sig efter normer och just nu jobbar vi med någonting som heter 

huset det är värdegrunden för att vi har en grupp elever som har svårt med det här med 

värdegrunden 

Lärare 1: med det sociala 

Lärare 3: konflikter socialkompetens 

Moderator: jaha 
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Utöver det som framkommit ovan upplever även lärarna att det även existerar en utmaning för de i att 
förmedla det svenska språket samt svenska traditioner. En del elever exponeras endast i skolan med 
svenska språket eftersom deras föräldrar inte alltid integreras.  

Lärare 1: ja, vi har familjer som inte ens har svenska kanaler. 

Moderator: är det något annat ni tycker är relevant och nämna? Jag tänker på tiden här. Vilka 

möjligheter har du som ledare i en mångkulturell miljö? 

Lärare 2: allt är en utmaning 

Lärare 3: utmaningen är det här att man vill kompensera allting, ämneskunskapen, att man vill 

uppfostra dem till demokratiska individer och kanske titta mer på Astrid5 och allt som de missar. För 

att de ska hinna i kapp svenska barn jag brukar alltid säga följ svenska barnprogram det är så 

berikande och man får jättemycket därifrån eller bara Astrids värld det är så mycket man kan få 

därifrån. 

Som vi kan se i citatet ovan vittnar lärarna om elever som i sin vardag inte kommer i kontakt med 
majoritetsbefolkningens traditioner. Lärarnas roll blir extra viktigt då för att de inte lär ut endast 
ämneskunskaper utan även blir en länk mellan den svenska kulturen och barnens.  

Resultat skola B 

Mångkulturell miljö 

I skola B råder inte konsensus bland de intervjuade kring huruvida skolan de arbetar i är att betrakta 
som en mångkulturell skola:  

Moderator: är det för att det är en mångkulturell skola eller? 

Lärare 7: jag tror inte att det beror på att den är mångkulturell jag tror att ehhh det här är inte en 

mångkulturell skola skulle jag säga .. det här är en ganska homogen skola tycker jag för nästan alla 

har samma bakgrund ehhh eller kulturella bakgrund jag säger det för fördomsfull kanske ingen 

aning men jag tror snarare på att eleverna här kanske inte kommer från hem där man är lika 

studiemotiverade och man kanske inte har samma studietradition som kanske i  andra områden 

Lärare 6: socioekonomiska mer än att det är många kulturer 

Lärare 7: ja 

Lärare 5: men det är visst också kulturell att man… alltså kanske inte barnen alltid men familjen 

kommer från länder där det kanske ser lite annorlunda ut i skolan vilket gör att förväntningar på 

skolan eller att skolans uppgift är lite annorlunda än de är vana vid tror jag 

Citatet ovan är intressant eftersom det fångar kärna i oenigheten. Vid vidare reflektion och gemensam 
diskussion, tycker lärarna dock, att skola B går att definiera som en mångkulturell skola eftersom 
elever med olika språk och etniska bakgrunder går i skolan. Deras referensramar är inte enbart svenska 
menar lärarna. 

Lärare 6: det beror på vad man lägger i kulturer  

Lärare 7: jaaa! 

                                                      
5 Läraren tänker på Astrid Lindgrens romaner som har gjorts till filmer. 
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Lärare 6: handlar det om bakgrund och nationalitet eller ursprung så … Så tror jag bara i den klass 

där jag är mentor så finns det elva olika nationaliteter representerade sen är det många som är 

födda i Sverige men om man tänker var familjen ursprungligen kommer ifrån så finns det elva olika 

nationaliteter.  

Samtidigt tyder citatet ovan på att det finns ett problem när vi talar om ”svenska” och ”utländska” 
barn. Flera av de elever som anses tillhöra andra nationaliteter är egentligen födda i Sverige. Dock 
tyder citatet på att det egentligen är den kulturella bakgrunden som åsyftas snarare än platsen barnen är 
födda i.  

Ledarskap i mångkulturell miljö 

Under intervjun ger även lärarna exempel på reflektioner kring sina egna värderingar i mötet med sina 
elever: 

Lärare 6: men utmaning tycker jag att jag måste jag måste ju bli väldigt varse mina egna 

värderingar och vad som är självklart och vad som är sanning för mig och mer liksom stänga av det 

och utgå ifrån vad står det i våra styrdokument om att jag ska leverera för värderingar här alltså att 

möta .. jag måste förstå vad som är mina värderingar utifrån den här svenska uppväxtmiljö som jag 

har gått i som inte blir självklart det tycker jag är en utmaning ibland att för mig är det självklart att 

man får älska vem man vill men det jag ska kommunicera är inte mina värderingar utan det är 

faktiskt uppdraget jag har i läroplanen till exempel så det är lite en utmaning 

Saker som är självklara för lärarna är inte självklara för elever vars kulturella referensramar skiljer sig 
från lärarens. Som lärare är det då viktigt att hålla sig till styrdokumenten. Som citatet ovan pekar på 
är det viktigt att se efter även i t.ex. läroplanen. 

Sammanfattning 

Resultatet ovan visar att lärarna har olika uppfattningar huruvida de arbetar i en mångkulturell skola 
eller inte. För de intervjuade lärarna i skola A var det inte lika relevant att diskutera om skolan var 
mångkulturell som det var för lärarna i skola B. Bland de intervjuade i skola A fanns en positiv 
uppfattning kring begreppet mångkulturell skola. I skola B rådde inte enighet inledningsvis under 
intervjun om att skolan är en mångkulturell skola. Vid vidare reflektion om elevernas kulturella och 
religiösa bakgrunder samt olika språkkunskaper accepterade man att skolan kan definieras som en 
mångkulturell skola.  

Beträffande ledarskap i en mångkulturell miljö finns det gemensamma uppfattningar om att det är 
nödvändigt att vara extra tydlig i sitt ledaskap, med tanke på att det finns elever som inte behärskar 
svenska språket till fullo. Lärarna behöver modellera oftare och ibland ta hjälp av bild stöd för att 
inkludera alla elever i sin undervisning. Det finns även en medvetenhet bland lärarna om att de kan 
vara de enda svenskspråkiga personer eleven möter i sin vardag och lärarna blir därför länken mellan 
hemmet och det svenska samhället.   

Analys 
I denna studie har en tematisk analysmetod valts (Bryman 2018, s. 702). Analysen presenteras utifrån 
forskningsfrågorna. Hur definierar lärarna en mångkulturell skola? Hur beskriver grundskollärarna sitt 
ledarskap? Vilka likheter och skillnader finns i uppfattningarna? På vilket sätt kan grundskollärarnas 
klassrumsledarskap relateras till olika aspekter av att arbeta i mångkulturell miljö? Tolkningarna av 
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det lärarna uttrycker görs i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och begreppsapparat. I den 
mån där detta varit nödvändigt har även tidigare forskning integrerats i analysen.    

Hur definierar lärarna mångkulturell skola?  

I samtalet med respondenterna framkommer att det finns olika uppfattningar kring huruvida de arbetar 
i en mångkulturell skola eller inte. Lärarna i skola A var eniga om att det förhöll sig så medan i skola 
B var inledningsvis åtminstone mer oense kring detta. Som vi sett i resultatdelen reflekterade lärarna i 
skola B på ett helt annat sätt kring vad som utgör en mångkulturell skola och hur man kan tänka och 
problematisera egentligen vad det innebär i sig. För lärarna i skola B är en mångkulturell skola en 
skola där elever som har annat modersmål än svenska och andra kulturella och religiösa referensramar 
finns representerade. Med andra ord visar deras svar att lärarna är överens om vad Hans Lorenz & 
Bergstedt definierar som mångkulturell skola: ”mångkulturell skola, till exempel, innebär det att 
skolan befolkas av individer som representerar skilda kulturer, etnicitet eller nationaliteter” (Lorenz & 
Bergstedt 2016, s. 16).  

Hur beskriver grundskollärarna sitt ledarskap? 

För att besvara forskningsfråga 2 har respondenternas svar kategoriserats utifrån vad lärarna sade 
angående: undervisning, klassrumsklimat, relationer och förväntningar. Svaren från fokusgrupperna 
uppvisar stora likheter. Även om lärarna på skola A arbetar i tvålärarsystem medan de på skola B inte 
gör så finns likheter i lärarnas uppfattning angående de olika kategorierna.    

Kategori undervisning 

Lärarna är eniga om att det är viktigt att ledaren organiserar sin undervisning på ett strukturerat och 
inkluderande sätt. Detta uppnår de, genom att ge tydliga instruktioner och tänka på enskilda elevers 
behov. Genom att göra detta ges eleven möjlighet att uppnå ett speciellt uppsatt pedagogiskt mål. 
Oavsett om lärarna arbetade enskilt eller i tvålärarsystem betonades att undervisningen måste vara 
tydlig och inkluderande.  

Exempel då lärarna pratar om tydlighet och struktur  

Skola A 

Lärare 2: man tänker att man berättar vad är målet med den här lektionen varför gör vi det här att 

man är tydligt att man tänker på det att man är det men man behöver vara det ännu mera […] vara 

så tydligt som möjligt gör också att man organiserar sin undervisning och är tydligt och hjälper till 

på något sätt  

 

Skola B 

Lärare 5: man kan vara ledare för en grupp för klassen så att man ät tydligt med instruktioner man 

talar om hur man vill att det ska vara men så är man också en ledare ämnesmässigt att man ska 

styra de i rätt riktning i vad vi ska lära oss och vad vi ska ta upp, så jag tänker att det är lite olika 

delar 

Moderator: tänker du något speciellt lärare 6? 

Lärare 6: Jag tänker massor, nej men jag tänker att det handlar jättemycket och att rigga 

situationen alltså skapa situationer för att få andra att nå ett speciellt mål. Och det kan vara allt 
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ifrån att ha en struktur hur man presenterar målet, men det handlar jättemycket om förväntningar 

tycker jag. 

Exempel då lärarna pratar om inkludering 

Skola A 

Lärare 2: då har man någon diagnos  

Lärare 3: då måste vi planera och anpassa undervisningen utefter det här ibland kanske man har 

genomgång man instruerar med instruktioner och det är det jätte svårt för visa och man kanske 

måste ta om det här i mindre grupp eller förklara mer konkret  

Lärare 1: bild stöd 

Lärare 3: ja bild stöd, konkretiserar de arbetsuppgifter att man gör uppgifterna, när vi pratade om 

organisation och planering. Vi har skyldighet och planera i olika nivåer så att alla är inkluderade vi 

har inga speciella grupper utan alla är i klassrummet vi har gruppen vi har ett grupprum i anslutning  

Kategori Klassrumsklimat 

Samtliga intervjuade lärare menar att klassrumsklimatet är a och o för lärprocessen. Om det råder 
arbetsro i klassrummet eller en slags ”pluggkultur” kan eleverna bättre nå förväntade resultat. Detta 
främsta sätt för att skapa ett sådant klassrumsklimat sades hänga intimt samman med att läraren har en 
öppen dialog med eleverna. Lärarna betonade även inkluderandet av elevernas åsikter för de regler 
som gemensamt sattes upp.  

Lärare 2: jag tänker med att man styr upp med det här typiska hur vill vi ha det i klassrummet? Med 

klasrumsregler och lite olika saker och få med eleverna i det med vara delaktiga har vi inte de 

delaktiga då kan vi liksom jobba oss mot väggen.  

Eller så arbetar man förebyggande kring vad det innebär att arbeta respektfull och på så sätt skapar ett 
bra arbetsklimat.  

Lärare 7: och jobba med det där pluggkulturen för känner alla samma ansvar i klassrummet så är 

man ju säkert schysst mot varandra för då respekterar man vi i den här klassen har en pluggkultur 

och vi behöver visa respekt och lyssna och vara tysta och jobba  

Kategori Relationer 

När det gäller vikten av att skapa goda relationer rådde samstämmighet bland de intervjuade i de olika 
skolorna. Respondenterna underströk vikten av att eleverna känner sig sedda av sina lärare både under 
lektionstid men även utanför klassrummet. Att visa att man bryr sig om eleverna, menar lärarna, 
skapar goda förutsättningar för undervisningen.  

Lärare 5: Jag tänker att det handlar om att egna tid åt dem det är klart har man många elever och 

det är korta insatser men att bara röra sig bland dem lite att hitta den där lilla extra stunden och 

prata med någon eller fråga om något så att dem ser att man ser dem så nästa gång de kanske 

kommer och söker upp en att man liksom utöver bara det som är i klassrummet också finns lite 

tillgängligt sedan är det inte alla det funkar för men där det går så har man det lite igen av det i 

klassrummet. 

I sammanhanget påpekade respondenterna även vikten av att uppvisa ett genuint intresse för elevernas 
kulturella bakgrund. Om detta görs, menar lärarna att eleverna då känner sig sedda och kan därmed 
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utveckla och känna samhörighet med läraren. Det blir en slags interaktion där båda ”ger och tar” och 
på så sätt uppvisar ett intresse och nyfikenhet kring den andre.   

Lärare 4: jag tänker på just det här att ibland det är de språken som man känner till det kan vara 

det kommer någon från ett helt annat land som man inte har en aning om som lärare vill jag ta reda 

på och läser om landet för att jag vill ha kontakt med eleven jag vill att det ska gå fort också så att 

jag kan få eleven att oj hon kan också hon känner till det blir en relation 

Lärare 1: ja, det blir en del i relationsbygget tycker jag 

Kategori förväntningar 

Förväntningar berördes enbart i skola B. Pedagogerna uttryckte en önskan om att delge förväntningar 
för sina elever, både i vad som förväntas av de rent praktiskt och i förhållande till läromålen men även 
med avseende på deras beteende. Förväntningar kan handla om vad eleverna förväntas lära sig under 
lektionen, men det kan även handla om hur läraren vill att de ska bete sig sinsemellan, t.ex. att de ska 
lyssna på varandra och att de ska samarbeta för att på så sätt lära sig av varandra. 

Lärare 7: sedan kommer jag säga förväntningar på elever inför varje lektion också jag förväntar mig 

det här eller om man ska ha redovisning man ska lyssna på mig för att man är en god lyssnare 

Lärare 5: mmm ja man talar om vad det innebär  

Lärare 7: ja precis 

Lärare 5: inte bara antar att de vet utan hur gör man när man lyssnar på en redovisning hur gör 

man när man lyssnar på en kompis som sitter nära   

Moderator: så att man visar hela tiden hur man ska göra och så. 

Lärarna: mmmm 

Moderator: så att barnen förstår. 

Lärarna: mmm 

Vilka likheter och skillnader finns i uppfattningarna?  

Lärarnas uppfattningar om ledarskap i klassrummet var väldigt lika. Samtliga lärare anser att ledarskap 
handlar om att kunna leda en grupp elever till en i förväg bestämd lärandemål. För att göra detta krävs 
organisation av undervisningen, läraren måste veta vad hen kommer att gå igenom samt hur hen 
kommer att göra för att eleverna ska förstå. Det krävs även ett gott arbetsklimat, eleverna kan vara 
delaktiga i att bestämma vilka regler som ska gälla i klassrummet och läraren ska se till att skapa goda 
relationer med sina elever. Det är genom att strukturera lektionen på ett pedagogiskt sätt och med ett 
inkluderande tankesätt som lärarna menar att man då kan lyckas med sitt ledarskap och nå positiva 
mål.   

På vilket sätt kan grundskollärarnas klassrumsledarskap relateras till 
olika aspekter av att arbeta i mångkulturell miljö?  

Mångkulturalitet 

Även om det finns skillnader i lärarnas uppfattning om huruvida skolan är mångkulturell eller inte så 
finner man gemensamma uppfattningar om lärarnas utsagor gällande vad karakteriserar en 
mångkulturell skola. Dessa uppfattningar överensstämmer med vad Lorentz & Bergstedt (2016, s.16) 
nämner; ”en mångkulturell skola innebär att skolan befolkas av individer som representerar skilda 
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kulturer, etnicitet eller nationalitet” I Ljungbergs avhandling diskuteras att begreppet mångkulturell 
kan uppfattas delvis olika och att begreppet oftast omgärdas av negativa associationer (Ljungberg 
2005, s. 103) I fokusgrupperna som användes för denna studie uppfattades inte begreppet på ett sådant 
sätt. Istället fanns det generellt sett en positiv uppfattning om begreppet samt vad det innebar i 
praktiken.  

Interkulturell sensibilitet eller flerkulturkulturell kompetens  

I båda fokusgrupper kan man hitta exempel på interkulturell sensibilitet eller flerkulturell kompetens 
(Lahdenperä 2004, s. 18). De intervjuade lärarna reflekterar kring sina egna värderingar och kulturella 
referensramar i mötet med sina elever vars beteende ibland skiljer sig från vad de är vana vid.  I ena 
skola till exempel, pratades om hur man får egna tid åt att lära barnen att pyssla. 

Lärare 1: det är mycket saker man gör har de aldrig gjort förut som jag i alla fall gjorde hemma när 

jag var liten … pyssla klippa alltså sådana här basic grejer som vi måste lägga jättemycket tid på för 

att de har ingen… de vet inte hur man gör.. för att de har inte gjort det hemma de kanske inte har 

gjort det på förskolan heller och det kan ta ..någonting som kan vara en jätteliten grej en 

lektionsplanering kan ta en hel lektion för att de vet inte vad det är hur man gör vad är syftet? Vad 

är en sax? Vad ska jag göra med den… 

Ovanstående citat visar att läraren jämför sig själv med sin elev och kan konstatera att eleven saknar 
den kunskap läraren hade redan som liten. Respondenten och eleven har alltså olika referensramar. Att 
vara medveten om detta i en multietnisk miljö, menar Lahdenperä (2008, s. 55) är att ha interkulturell 
sensibilitet. Man observerar och tar in utan att vara fördomsfull eller dömande, man konstaterar 
skillnaden och arbetar vidare. I det här fallet lära barnen att pyssla. 

Interkulturell kompetens 

Ett annat exempel som är relevant att nämna här är en lärare som undervisar i naturvetenskap och som 
ska gå igenom evolutionsteorin med sina troende elever.  

Moderator: precis… tänker ni att ni arbetar i en mångkulturell miljö när ni planerar undervisningen? 

Lärare 7: ja… jag tror som naturvetenskaplig ämne för vi har så otroligt många elever som går i 

kyrkan har en väldigt djup tro så blir det [obegripligt] evolutionen så måste jag ta hänsyn till det jag 

kan inte bara det här är sanningen även om jag ska undervisa om evolutionen så behöver inte jag ta 

in mina värderingar hela tiden eftersom jag tror på det och det är ett så … det är jättekänslig elever 

blir jätteprovocerad av evolutionsteori och det kanske blir så här Lärare du är dum i huvudet man 

måste tro på Gud… Gud skapade världen. 

Moderator: jaha mmm… 

Lärare 7: så jag måste planera lite eftersom sån där 

Moderator: jaha mmm 

Lärare 7: inte så jättekul men det … men det kan verkligen vara så här okej ..nu måste jag tänka 

lite  vilken perspektiv ska jag lägga på den här fråga?  

Moderator: mmm ja..ja  

Citatet ovan visar hur läraren måste vara medveten om vilka elever läraren har framför sig – i det här 
fallet troende elever - och vilka reaktioner som eventuell kan bli aktuella. Att kunna hantera sådana 
situationer förutsätter att man arbetar förebyggande och ligger ett steg före. Att ha en interkulturell 
kompetens blir någon slags lösning. Läraren är medveten om att elevernas tro kan vara ett hinder för 
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att lyssna på evolutionsteori och detta kan skapa problem i klassrummet. För att undvika detta funderar 
läraren på hur hen ska presentera teorin på ett så neutral sätt som möjligt och därmed visa eleverna ett 
annat sätt att förstå uppkomsten av liv på jorden. Detta beteende från lärarens sida kan kopplas till vad 
Lahdenperä skriver om i sina böcker och artiklar (Lahdenperä 2004, 2008, 2011) att interkulturell 
pedagogik låter pedagogerna reflektera över vilka faktorer som påverkar individens utveckling och 
lärande i det här fallet kan elevernas tro vara utlösande faktorn för eventuella meningsskillnader. 
Läraren är medveten om att eleverna kan tycka att ” Lärare du är dum i huvudet man måste tro på 
Gud… Gud skapade världen” att inte låta sig provoceras av detta och istället fundera på hur man kan 
lägga upp undervisningen visar på interkulturell kompetens.  

Ett annat exempel  

Lärare 6: men det är många värderingsfrågor jag tänker på genusperspektivet eller 

jämställdhetsfrågor eller sånt här som man också kan bli väldigt provocerad […] eller man kanske 

okej jag måste visa någon slags tolerans i att det här är ingen självklarhet för den här eleven som 

kommer från det här sammanhanget sen ska man inte släppa på det men man kanske få 

någonstans men vet du.. det kanske krävs en förklaring i mitten på något sätt ehh 

Lärare 5: eller när vi hade den här eleven som inte ville sitta bredvid en pojke en flicka som inte 

ville sitta bredvid en pojke… 

Moderator: mmm 

Lärare 5: och det måste vi någonstans rädda upp och säga så här gör vi här men det är inte 

självklar om man inte förklarar eller det behöver inte bli självklart för dem heller men man måste 

vara tydligt med det ja.., hur det ser ut i Sverige och vad vi har för något att följa liksom  

Citatet ovan visar hur lärarna reflekterar angående genusfrågor och värdegrundsfrågor. Eleverna har 
inte alltid samma uppfattnig som lärarna och behöver därför diskutera om dessa frågor. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Härunder redovisas studiens slutsatser. De fyra forskningsfrågorna som låg till grund för studien 
redovisas och presenteras var för sig. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning på området.   

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att belysa relationen mellan klassrumsledarskap och mångkulturell miljö, 
såsom det uppfattas av några grundskolelärare. För att kunna få vetskap om detta har jag genomfört 
två fokusgruppsintervjuer på två olika grundskolor. Lärarna fick diskutera utifrån en intervjuguide (se 
bilaga 2) och analysen gjordes utifrån en tematisk analysmetod. 

Studien visar att begreppet mångkulturell skola inte är en självklarhet bland respondenterna. Oenighet 
fanns i ena gruppen angående om skolan de arbetar vid är en mångkulturell skola eller inte. Ur 
intervjuresultatet framkommer att det finns en tveksamhet i att använda begreppet mångkulturell 
skola. Ljungberg (2005) menar att begreppet omgärdas av negativa associationer och därför föredrar 
man att prata om mångfald eller pluralism. I resultatdelen kunde vi konstatera hur lärarna vittnar om 
elever som väljer att säga att de bor i ett annat område än den skolan ligger i, eftersom man inte vill 
förknippas med segregation, vilket uppfattas som något negativ.  

Vidare visar studiens resultat att lärarna tycker att ledarskap handlar om att: ”hålla i trådarna”, att den 
som leder elevgruppen ska strukturera lektionen på ett tydligt sätt och ska även vara tydligt och 
konsekvent i sin ledarroll. Samuelsson (2017) menar att det finns en korrelation mellan lärarens 
förmåga att organisera undervisningen och elevernas resultat. Lyckas läraren vara tydligt om vilka 
riktlinjer som gäller samt har välplanerade lektionsaktiviteter så minimeras riskerna för att eleverna 
ska distraheras och har ett oönskad beteende (Samuelsson 2017, s. 43).   

Samtliga lärare uppvisar kunskap om flerkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet. I deras 
reflektioner framkommer att de är medvetna om sitt egen kulturella bagage. I mötet med sina elever 
kan de använda sig av dessa kunskaper för att skapa goda relationer. Lahdenperä menar att det är 
viktigt att bygga denna kompetens hos pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till 
individens utveckling och lärande (Lahdenperä 2011, s.14) 

Gällande skillnader och likheter i lärarnas uppfattningar om ledarskap och ledarskap i mångkulturell 
skola visar min studie att det finns mer likheter än skillnader bland respondenternas tankesätt. 
Samtliga pedagoger tog upp vikten i ledarroll att skapa ordning i klassrummet samt ha en tydlig 
struktur.  Det gällde även att kommunicera detta till eleverna så att detta framgick. Det rådde därmed 
stor likhet i hur båda fokusgrupperna förhöll sig till det som min studie diskuterade. Den största och 
mest markanta skillnaden gällde uppfattningen om den skola de arbetade i var att betrakta som 
mångkulturell eller inte.  

Att arbeta på mångkulturell skola i sig anses – av samtliga respondenter - vara utmanande men också 
väldigt lärorikt.  

Hur definierar lärarna en mångkulturell skola? 

En mångkulturell skola definieras som en skola vars elever inte enbart kommer från svenska familjer 
utan även från andra länder och därmed har andra kulturella referensramar samt talar ett annat språk än 
svenska.  
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Hur beskriver grundskolelärarna sitt ledarskap? 

Det mönster som framkommer då samtliga intervjuade lärare - oavsett om de arbetade i tvålärarsystem 
eller enskild i klassrummet – är att respondenterna nämner gemensamma aspekter om ledarskap som 
är viktiga då man arbetar som lärare och ska leda en grupp elever till uppsatta mål. Dessa aspekter är 
förberedelse, tydlighet, struktur, att vara bestämd i sin ledarroll och vara lyhörd för gruppen. Man ska 
även kunna läsa av elevgruppens behov för att på så sätt kunna strukturera lektionen bättre och fördela 
resurserna på ett effektivt sätt. Samuelsson (2017) skriver i sin bok Lärandets ordning och reda om 
vikten av arbeta förebyggande, långsiktig, medvetet och uthålligt, det han förkortar FLMU. 
Respondenternas svar överensstämmer med detta. Lärarna från båda skolor var noga med att påpeka 
vikten av att ha en genomtänkt plan om hur man ska arbeta med eleverna samt hur man med hjälp av 
en planering, alignment, kunde minimera risken för konfundering från elevernas sida. Eftersom det är i 
planeringen som eleverna får veta vilka förmågor de kommer att arbeta med samt vad som ska göras 
och hur detta kommer att bedömas. I avsnittet resultat kunde vi läsa om lärare ”som håller i trådarna” 
genom att tänka på helheten d.v.s. genom förberedelser som till exempel ommöblering av klassrummet 
för att underlätta samarbete bland eleverna eller en genomtänkt lektionsstruktur; eleverna vet att 
genom att följa den dagliga ritualen att ställa sig bakom stolen och invänta på lärarens instruktioner då 
förväntas man fokusera på studierna och lektionens innehåll, rasten är slut. Genom att skriva 
arbetsområde på tavlan och vad som är tänkt att hända under lektionen skapar klassrumsledaren goda 
förutsättningar för elevernas förståelse och lärprocess. Vilket kan kopplas till Samuelsson (2017) 
beskrivning om skickliga lärarens ledarskap. Nämligen att läraren förklarar väl, läraren skapar intresse 
och läraren varierar sin undervisning (Samuelsson 2017, s. 61)  

Vilka likheter och skillnader finns i uppfattningarna? 

Likheter 

Lärarnas uppfattningar om ledarskap i klassrummet var väldigt lika. I den analys som inbegriper tema 
ledarskap framkommer att samtliga lärare anser att ledarskap handlar om att kunna leda en grupp 
elever till en i förväg bestämd lärandemål. För att göra detta krävs organisation av undervisningen, 
läraren måste veta vad hen kommer att gå igenom samt hur hen kommer att göra för att eleverna ska 
förstå. Det krävs även ett gott arbetsklimat, eleverna kan vara delaktiga i att bestämma vilka regler 
som ska gälla i klassrummet och läraren ska se till att skapa goda relationer med sina elever. Det är 
genom att strukturera lektionen på ett pedagogiskt sätt och med ett inkluderande tankesätt som man 
kan lyckats. Samuelsson skriver att en skicklig lärares ledarskap kan kopplas till att läraren: förklarar 
väl, erbjuder individualiserad undervisning, skapar intresse och varierar sin undervisning (Samuelsson 
2017, s. 61)  

Skillnader  

Skillnader i uppfattningar kunde hittas gällande om skolan var mångkulturell eller inte. För lärarna i 
ena skolan var det inte ens en diskussion att definiera begreppet, medan i den andra skolan var det ett 
samtalsämne. Lärarna reflekterade och resonerade tillsammans om vad en mångkulturell skola 
innebär. Slutligen kunde de enas om att en mångkulturell skola är en skola där även elever som har 
annat modersmål en svenska och andra kulturella och religiösa referensramar finns representerade. 
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På vilket sätt kan grundskollärarnas klassrumsledarskap relateras till 
olika aspekter av att arbeta i mångkulturell miljö? 

Samuelsson (2017) är noga med att påpeka vikten av lärarens tydlighet för att få eleverna att göra det 
man avser att göra under lektionstid. En av strategierna från lärarens sida är att i sina förberedelser 
förutse vad som skulle kunna hända i klassrummet. D.v.s. klassrumsledaren arbetar förebyggande och 
målmedvetet. I en mångkulturell skola blir detta avgörande för undervisningen då lärarna vittnar om 
att en del elever inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. Lärarna modellerar oftare och kan ta 
hjälp av bild stöd för att förklara vad som ska göras under lektionstid. Detta kan kopplas till det 
Samuelsson (2017) skriver om, nämligen förebyggande arbete för att på så sätt skapa de rätta 
förutsättningar för att eleverna ska förstå vad som förväntas av dem. ”Genom tydliga riktlinjer och 
välplanerade aktiviteter underlättar man för eleverna att göra rätt, och ger dem mindre utrymme för ett 
oönskat beteende” (Samuelsson 2017, s. 43). Lärarna är överens om att ledarskap i klassrummet 
kräver organisation i form av strukturerade och tydliga instruktioner. Det är genom att arbeta 
förebyggande som man kan skapa ett bra klassrumsklimat som lärarna gärna kallar arbetsro. Viktigt är 
att eleverna känner av att läraren har höga förväntningar på sina elever att hen tror de kapabla att 
genomföra uppgifterna som hen har tänkt sig för lektionen.  

Slutsats 

Globaliseringen har medfört att människor från olika länder möts i olika sammanhang. Ett sådant 
sammanhang är skolan. Många talar därför om skolan som ett typexempel på det nya mångkulturella 
Sverige där elever från olika delar av världen möts. Det mångkulturella mötet ställer lärarna inför nya 
utmaningar. I mötet med elever vars kulturella referensramar skiljer sig från majoritetsbefolkningen 
utmanas lärarna att inte längre tänka etnocentriskt utan multietniskt. Lahdenperä (2004, 2008, 2011) 
kallar det för interkulturell kompetens. Tidigare forskning visar att man inom pedagogiken har börjat 
tala om interkulturell pedagogik. Man studerar socialisation, lärande och undervisning i ett 
mångkulturellt sammanhang och reflekterar med multietniska glasögon.  

Utifrån studiens resultat och analys kan konstateras att samtliga lärare tycker att gott ledarskap 
associeras med struktur och tydlighet. Oavsett elevernas kulturella ursprung kräver undervisningen 
noggrann organisation och förberedelse. Ibland kan det handla om att ommöblera klassrummet för att 
på så sätt inkludera alla elever efter deras specifika behov. Lärarna i denna studie är dock medvetna 
om att interkulturell pedagogik blir relevant i deras arbete då de möter elever med andra kulturella 
referensramar, eftersom den interkulturella pedagogiken beaktar aspekter om socialisation, lärande och 
undervisning i ett mångkulturellt sammanhang. Kunskaper om interkulturell pedagogik blir viktiga för 
lärarna som arbetar i mångkulturella skolor därför att lärarna får reflektera om sitt eget kulturella 
bagage i mötet med sina elever.  

I resultatdelen kunde vi läsa om en lärares utmaning att undervisa om evolutionsteori inför några 
troende elever och hur hen på ett professionellt sätt tänker på hur hen ska presentera teorin på ett så 
neutralt sätt som möjligt, och på så sätt minimera eventuella konflikter.  

Studien visar även att begreppet mångkulturell skola förorsakade meningsskillnader bland lärarna i 
ena skola, men att lärarna slutligen kunde enas om en definition: en mångkulturell skola är en skola 
där det även går elever från andra länder och som har andra religiösa uppfattningar. Dessa elever 
brukar vara flerspråkiga.  

På samma sätt som det är viktigt att tänka på tydlighet och struktur i sitt ledarskap i en kulturellt 
homogen skola så är det viktigt att göra det då man arbetar på en mångkulturell skola. Eleverna 
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behöver en lärare som är ledare i klassrummet, men som även kan tänka utanför sina egna kulturella 
referensramar, med andra ord en lärare som inte är etnocentrisk. Ett etnocentriskt perspektiv sätter som 
bekant den egna gruppens upplevelser i centrum och utgår ifrån detta i mötet med andra människor. 
Inte sällan sker detta även i termer av att den egna gruppens föreställningar är ”bättre” än andra 
gruppers föreställningar (Lahdenperä 2008, s.57). Att läraren visar en öppenhet inför andra kulturella 
tankegångar och bemöter sina elever med respekt är därför centralt eftersom det underlättar relationen 
med eleverna.  

Jag tycker att studiens resultat och analys visar vikten av att det i skolan förs en levande diskussion om 
vad det innebär att arbeta i en mångkulturell skola, vilka utmaningar lärarna ställs inför, samt vilka 
teoretiska kunskaper som underlättar det dagliga arbetet med eleverna. I denna studie har jag skrivit 
om interkulturell pedagogik, interkulturell kompetens eller interkulturell sensibilitet och resonerat 
kring klassrumledarskap i en mångkulturell skola.   

Nya frågor och vidare forskning 

Studien har visat på olika typer av uppfattningar bland lärare. En framtida studie skulle kunna gå 
vidare med att undersöka ifall t.ex. skillnader existerar i uppfattningar beroende på kön. Det går att 
tänka sig att det kan finnas olika uppfattningar grundade i genusmönster med avseende på vad som 
utgör ett gott ledarskap. Det går även att tänka sig att det kan existera skillnader i hur dessa förhåller 
sig till mångkultur överlag. 
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Bilaga 1 
Presentationsbrev som skickades v.40 och v.41 till rektorerna i de olika skolorna. 

Hej  
 
Jag heter Nirvana och studerar till språklärare i spanska vid Stockholms universitet. Den här terminen 
skriver jag min c-uppsats i pedagogik och jag har valt som ämne att skriva om ledarskap i en 
mångkulturell grundskola. För att genomföra studien kommer jag att besöka två olika skolor i X och 
arbeta med två olika fokusgrupper, vilket innebär att jag arbetar med att intervjua en grupp lärare på 
ena skolan och en annan grupp lärare på den andra skolan.  
   
Syftet med min studie är att belysa relationen mellan klassrumsledarskap och mångkulturell miljö hos 
några grundskollärare.  
 
För att kunna genomföra mitt arbete, vill jag få ditt tillstånd att komma till skolan vid två olika tillfälle 
under oktober/november och intervjua några lärare på skolan. Tanken är att lärarna ska få sitta i en 
grupp om minst fyra och max sex deltagare och reflektera/diskutera fritt om sitt ledarskap i en 
mångkulturell miljö. 
 
Intervjuerna kommer pågå i cirka en timme per tillfälle och kommer att ljudinspelas. Undersökningens 
resultat skyddas av forskningsetiska principer vilket i praktiken innebär att allt information är 
konfidentiellt och kommer endast att användas i studiesyfte. Deltagandet är helt frivilligt och 
intervjupersonerna kan när som helst avbryta sin medverkan utan närmare motivering.  
Uppsatsen kommer att publiceras online i slutet av januari 2020.  
 
Med vänliga hälsningar 
Nirvana Cotal  
Telefon: XXX XXX XXX 
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Bilaga 2 

Frågor till fokusgrupperna.  

Inledningsfrågor 

Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
På denna skola? 
Vilken utbildning har du? 
Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

 Huvudområde 1: Diskussion om ledarskap  

Hur definierar ni ledarskap i klassrummet? 
Vad har ni för erfarenheter och uppfattningar om klassrumsledarskap? 

Tema 1: organisation av undervisningen 

Hur gör ni för att organisera god undervisning? 

Tema 2: klassrumsklimat 

Hur arbetar du för att främja ett gott klassrumsklimat? 

Tema 3: relationer  

Hur gör ni för att skapa bra relationer till era elever? 

Tema 4: förväntningar 

Vilka förväntningar har ni på era elever? 
Hur motiverar ni era elever? 

Huvudområde 2: Diskussion om ledarskap i en mångkulturell miljö 

Hur definierar ni en mångkulturell miljö/skola? 
Vad har ni för erfarenheter och uppfattningar av klassrumsledarskap i en mångkulturell miljö? 

Tema 5: mångkulturell miljö 

Anser du att du arbetar i en mångkulturell miljö?  
Om ja: Beskriv en konkret situation, i vilken det mångkulturella får betydelse  
Om nej: Motivera varför.  

Tänker du på att du arbetar med elever från en mångkulturell miljö, när du planerar din undervisning? 
Om ja: Beskriv en konkret situation, i vilken det mångkulturella får betydelse  
Om nej: Motivera varför.  
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Tema 6: ledarskap i mångkulturell miljö 
Hur uppfattar ni förhållandet mellan ledarskap och mångkulturell miljö? 
Vilka möjligheter har du som ledare i en mångkulturell miljö? Ge konkreta exempel. 
Vilka utmaningar har du som ledare i en mångkulturell miljö? Ge konkreta exempel. 
 

Slutfråga: Övrigt som informanterna tycker är relevant 

 
  



44 
 

Bilaga 3 
 

     Datum 
 
Samtycke för  personuppgiftsbehandl ing i  en uppsatsundersökning  

Jag hoppas att du vill vara med i en studie som undersöker grundskollärares uppfattningar om sitt 
ledarskap. Jag vill förstå mer om hur lärarens ledarskap yttrar sig i en mångkulturell skola Resultaten 
kan bli till hjälp för att synliggöra vilka tankar kring ledarskap i en mångkulturell miljö förekommer 
bland grundskolelärare. För att kunna göra studien behöver jag samla in intervjusvar under oktober 
månad. Jag kommer att använda en mobiltelefon för att samla in intervjusvaren.  

Studien är en del av Nirvana Cotals utbildning och en av Stockholms universitet utsedd handledare 
stöttar studenten genom hela arbetet så att det följer alla regler. När arbetet är klart betygssätts det 
av en examinator. 

Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. För 
att kunna samla in information till studien behöver jag ditt underskrivna tillstånd på den här 
blankettens sida 2 Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. 
Du behöver inte berätta varför du vill inte vill vara med.  

Under tiden studenten arbetar med sin uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte 
att lämnas ut till obehöriga. Jag kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert 
sätt. Den information jag samlar in i med hjälp av ljud under första fasen kommer snarast att göras 
om till anonymiserade texter så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. 
Tillståndsblanketterna kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms universitet så att de inte 
kan kopplas ihop med det jag spelat in. När studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer 
den ursprungliga informationen, ljudfilerna, som jag samlat in att förstöras snarast.  

Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 
vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite längre 
ner på sid 2 kan du läsa mer om detta. 

Det är mycket värdefullt om jag kan få ditt samtycke att genomföra studien. Hör gärna av dig om du 
vill fråga något. 

 

Handledare 

XXX XXX 
E-post: xxx@xxx 
Telefon: xxx -xxx 

Student 

XXX XXX 

E-post: xxx@xxx 

Telefon: xxx - xxx 
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Samtycke (vuxen informant) 

Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och 
används i studentuppsatsen. 

□ Ja   

□ Nej 

 

Datum och informantens underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Eventuell chefs/rektors datum underskrift 

 

Namnförtydligande: 

 

Mera om riktlinjer och lagar för studien 

Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet i 
Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt Dataskyddsförordningen 
från och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och 
vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 
behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till dataskyddsombudet på 
Stockholms universitet dpo@su.se eller till datainspektionen https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ 

I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och student ovan. 

 

 
 
 
 
 


