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Förord 
Vi vill börja med att tacka våra familjer som varit ett stort stöd under arbetets 
gång. Ett stort tack vill vi även rikta till den skola där vi utfört vår studie och 
verksamhetsförlagda utbildning. Sist med inte minst vill vi tacka vår handledare 
Birgitta Öberg för all den hjälp och stöd som vi fått av henne och vi riktar även ett 
stort tack till vår vetenskapliga handledare Caroline Graeske.  
 
Boden, 20 maj 2006 
 
Stina Grönlund Victoria Åhl 
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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att genom en lektionsserie uppbyggd på ett kulturarbete 
i temaform undersöka om man kan öka barns förståelse för andra kulturer. 
Metoderna vi använt oss av vid detta examensarbete är litteraturstudie, kvalitativ 
intervju samt en empirisk studie som innehållit ostrukturerade observationer. Den 
kvalitativa intervjun bestod av att några utvalda elever fick diskutera öppet utan 
vägledning kring några bilder, före och efter lektionsserien, som hade anknytning 
till kulturarbetet. Vi använde oss av en för- och efterstudie för att få en 
jämförande studie. Vi har även använt oss av ostrukturerade observationer för att 
kunna se hur eleverna arbetade och tog till sig kunskaperna under lektionerna. 
Studien har främst genomförts i en år 1 med tjugofem elever. Resultat i vår studie 
har påvisat att kulturarbetet, som vi genomfört i år 1, har ökat elevernas 
kunskaper och förståelse för andra kulturer och dess olikheter. Den största 
erfarenheten som vi tar med oss från detta arbete är att barn har inte samma 
fördomar som vi vuxna.  
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Inledning   
Vi är två lärarstuderande som under vår studietid har upplevt att det ibland finns 
stora brister i förståelse mellan människor med olika kulturella bakgrunder i 
samhället. Klimatet har blivit hårdare och vi har båda under vår 
verksamhetsförlagda utbildning sett olika problem som kan uppstå när det blir 
kulturkrockar mellan människor. I dagens skola studerar människor av olika 
nationaliteter och kulturer. Krig, diktatur och förtryck av olika folkgrupper 
påverkar skolans verksamhet. Enligt Anna Sjöwall, som undervisar i 
kulturmötesfrågor inom barnomsorg och skola, kommer de som arbetar inom 
dessa områden att stöta på kulturskillnader som påverkar det vardagliga arbetet. 
Den mångkulturella miljön kan ge positiva utvecklingsmöjligheter, men kan 
också upplevas som hotfull och skrämmande, mycket på grund av vårt eget 
kulturarv, våra egna erfarenheter och förväntningar. Vår människosyn sätts på 
prov när vi råkar i konflikter och svårigheter i vardagen (Sjöwall, 1994). 
 
Barn behöver hjälp att lära sig visa respekt och solidaritet i mötet med människor 
som har en annan kulturell bakgrund för att inte tendenser till diskriminering och 
främlingsfientlighet ska utvecklas (Ljunggren & Marx, 1994). Genom att arbeta 
effektivt inom barnomsorg och skola med att öka förståelse för andra kulturer 
minskar risken att barn med annan kulturell bakgrund, hudfärg och språk görs till 
syndabockar (Sjöwall, 1994). I Lpo 94 står det att ”Skolan skall främja förståelsen 
för andra människor och förmåga till inlevelse”. (s.9) Skolan har även som 
uppgift att förebygga mobbning och bekämpa trakasserier. ”Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser.” (Lpo 94, s. 9) För Sveriges uppväxande generationer är det viktigt att 
tidigt få knyta kontakt med andra länders kulturer och minoritetskulturer inom sitt 
eget land (Ahmadi, 2003).  
 
Med anledning av det mångkulturella samhälle som Sverige har blivit och med 
läroplanen som grund har vi valt att undersöka barns attityder till främmande 
kulturer och deras reaktion på kulturmöten. Vi tror att många känner sig 
främmande för andra kulturer och att det i mötet med människor från andra länder 
lätt uppstår missförstånd och kulturella krockar. Genom en medveten 
undervisning om främmande kulturer vill vi försöka öka förståelsen för och 
förebygga konflikter där eventuella kulturkrockar skulle kunna uppstå. 
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Förankring i styrdokument 
Det som styr skolornas verksamhet är läroplanerna, kursplanerna och skollagen. 
Varje skola utarbetar även egna uppnåendemål för varje ämne utifrån 
kursplanerna (Lärarens handbok, 2002). Skolan har en viktig uppgift när det 
gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 
vilar på. Skolan har bland annat som värdegrundsuppdrag att arbeta med att 
främja för förståelse och medkänsla för andra människor. Skolan måste därför 
möta främlingsfientlighet med kunskap och arbeta med aktiva åtgärder (Lpo 94). I 
skolans värdegrundsuppdrag ingår även att arbeta med:  
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en mångkulturell mångfald. (Lpo 
94, s. 9f) 

 

Mål att sträva mot och mål att uppnå i grundskolan:  
Skolan har inom de olika stadierna specifika riktlinjer och mål som den arbetar 
mot. Det finns mål att sträva mot samt mål att uppnå (Lpo 94). I Lpo 94 står det 
bland annat att: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och 
uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter. Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra 
människors egenvärde. (Lpo 94, s.13)  

 
Skolan arbetar mot bestämda mål som eleven ska uppnå innan den lämnar 
grundskolan och övergår till gymnasieskolan. Ett av dessa uppnående mål är att 
eleven ska uppnå kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia. Eleven ska även ha fått en inblick i de centrala delarna i vårt 
svenska, nordiska och västerländska kulturarv och utvecklat förståelse för andra 
kulturer (Lpo 94). 
 

Mål att sträva mot i samhällskunskap i grundskolan:  
Inom varje ämne i skolan finns även specifikt uppsatta kunskapsmål. Skolan ska i 
samhällskunskap i grundskolan sträva efter att (Skolverket, 2002): 
 

Eleven ska förstå hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar 
sättet att se på en individ och samhälle samt hur samhällets normer och 
värderingar påverkar och påverkas av individen. Elevens ska utveckla 
kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kulturell 
mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer. Eleven 
ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och 
kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ. (Kursplan för 
samhällskunskap, s. 86 f) 
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Kursplanerna  
Skolan har utformat bestämda mål som eleverna skall ha uppnått i de olika 
ämnena i slutet av det femte skolåret. Ett sådant mål är att eleverna efter det femte 
året ska känna till andra människors livsvillkor i olika kulturer (Lpo 94 kursplan 
för ämnet samhällskunskap). I Lpo 94 kursplanen för svenska beskrivs det hur 
kultur och språk är evigt förenade med varandra och hur språket speglar det 
mångkulturella samhället vi lever i. Det skrivs även att svenskämnets syfte är att 
stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturella 
bakgrunder. Under mål att sträva mot står det att skolan ska i sin svenska 
undervisning sträva efter att eleverna får möjlighet att via skönlitteratur och 
författarbesök öka sina kunskaper för vad som menas med kulturell mångfald. 
Eleverna ska även utveckla en förståelse för varför människor skriver och talar 
olika (Lpo 94 kursplan för ämnet svenska). 
 

Lokala mål 
I skolan i Bodens kommun, som rapportens fältstudie genomförs på, har det 
arbetats fram precisa uppnåendemål för år 0-6. Skolans uppnåendemål i de 
samhällsvetenskapliga ämnena i år 1 och år 2 är bland annat att eleverna ska 
arbeta med mobbningsförebyggande arbete. Eleverna ska även få en förståelse för 
hemmets, familjens, den egna familjens och närmiljöns betydelse och roll i 
samhället. I år 3 har skolan satt upp etik, moral och olika religioner som 
uppnåendemål i ämnet religion. I år 3 börjar eleverna även ingå i skolans 
kulturråd som arbetar med kulturfrågor och i det ingår de ända fram till år 6. 
Uppnåendemål för år 5 och 6 är kunskaper i etik, moral och världens religioner 
med några tillhörande traditioner och högtider.  
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Bakgrund 

Vad är kultur?  
Kultur kan vara film, teater, musik och konst. 
Något som en del människor skapar och som många människor 
kommer för att titta eller lyssna på.  

 
Kultur kan vara seder och traditioner,  
Helger högtider och fester: tex. Lucia, jul och julmat och julklappar, 
majbrasa, påskägg, midsommardans och kräftskiva. 
Något som det flesta människor deltar i och arrangerar men bara vid 
särskilda tider på året. 

 
Kultur kan också vara ett bestämt sätt att prata, tänka, arbeta och 
använda tiden, ett bestämt sätt att visa vad man tycker, tänker och 
känner, ett bestämt sätt att vara med andra människor, ett bestämt sätt 
att ordna sitt liv.  
Då är kultur något som alla människor alltid är delaktiga i, utan att  
tänka på det.  
Något som alltid finns där det finns mänskligt liv. 

 
Då är kulturen det som kan vara skillnaden mellan människor från     
olika länder. 
Den lilla eller stora skillnaden. 
(Wellros & Hellström, 1991. s. 9)  

 
Ann Charlotte Ringqvist, fil mag i socialantropologi och vårdlärare, beskriver i 
sin bok Människan socialt och kulturellt (2001) begreppet kultur. Kultur är ett vitt 
begrepp, och uppfattas olika beroende på vem du frågar. Det finns ett hundratal 
olika definitioner på begreppet kultur. En vanlig tolkning som förknippas med 
begreppet kultur är att kultur inkluderar det mesta inom mänskligt beteende, 
såsom språk, kläder, kunskaper och seder och bruk. Kultur är de bakomliggande 
mönster som ligger till grund för allt mänskligt samspel och styr folks handlande. 
Olika symboler, färger, djur och kläder kan betyda olika saker beroende av vilken 
kulturell bakgrund som personen tillhör. Människor med ett gemensamt kulturarv 
ser på omgivningen på ett liknande sätt och detta ger gemensamma spelregler. 
Inom alla kulturer finns det också delkulturer, exempel på dessa kan vara 
ungdomskultur eller arbetskultur (Ringqvist, 2001).  
 

Kulturskillnader 
I boken Kulturmöten till vardags (1993) skriver psykologen Seija Wellros, med 
mångårig erfarenhet som lärare i svenska för invandrare, att man inte inom de 
olika kulturerna bör försöka finna vissa ”generella drag”, sådant som är 
karaktäristiskt och skall gälla för en hel grupp människor. Ett bättre sätt att 
tydliggöra kulturskillnader är att tala om olika beteendenormer som är vanliga och 
accepterade inom en viss grupp. Man kan också analysera vilka värderingar som 
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ligger till grund för de olika beteendenormerna (Wellros, 1993). Människan lär 
sig sina sociala roller genom socialisation. Detta innebär att vi fostras in i den 
egna kulturen. Denna process pågår hela livet och börjar då vi föds. Genom att se 
på de vuxna omkring sig lär sig det lilla barnet att bete sig på ett visst sätt. Med 
tiden lär sig barnet även samhällets syn och förväntningar på normer och 
beteenden och behärskar både skrivna och oskrivna kulturella regler. Mycket av 
vår kultur är dold för oss och vi handlar automatiskt enligt kulturens regelsystem. 
Mycket inom vår kultur är även självklart för oss och därför har vi ibland svårt att 
beskriva den. Den bara finns inom oss. Däremot är det lättare att se kulturmönster 
hos människor med en annan kultur. I mötet med människor tillhörande en annan 
kultur väcks vanligen funderingar och tankar över den egna kulturen. Ofta 
används den egna kulturen som måttstock, företeelsen kallas etnocentrism. Vi tar 
för givet att våra kulturella värderingar delas av andra. Då vi möter människor 
från andra kulturer bör vi utgå från de likheter vi har med andra människor istället 
för att utgå från olikheterna (Ringqvist, 2001). 

Individorienterad kultur 
I likhet med författarna Ringqvist och Wellros skriver Nader Ahmadi, docent i 
sociologi och lektor vid institutionen för socialt arbetet vid Stockholm universitet, 
i sin bok Ungdom, kulturmöten, identitet (2003) om hur människans syn på sig 
själv i förhållande till omvärlden är själva kärnan i personbegreppet. Våra 
handlingar och vårt förhållande till omgivningen bestäms till stor del av hur vi 
uppfattar oss själva, om vi gör det som individer eller som en sammansmält del av 
en större helhet. I vilket förhållande människan står till sin grupp skiljer kulturer 
emellan. En del kulturer prioriterar människan som en egen självständig individ, 
medan andra prioriterar människan som en oskiljaktig del av sin grupp. Dessa två 
kulturella traditioner brukar kallas individorienterad respektive grupporienterad 
kultur (Ringqvist, 2001; Wellros, 1993; Ahmadi 2003). I boken Kulturmöten i 
barnomsorg och skola (1994) skriver författaren Anna Sjöwall, med mångårig 
erfarenhet av undervisning av blivande förskollärare och fritidspedagoger samt 
lång erfarenhet av fortbildning i kulturmötesfrågor inom barnomsorg och skola, 
om hur den svenska kulturen är starkt individinriktad. Varje person skall lära sig 
att klara sig själv, lära sig bli oberoende av sina föräldrar. Ord som jag, 
självständighet, oberoende, göra rätt för sig är nyckelord. Barn tränas ständigt 
mot ett självständighetsmål och får tidigt höra att de är duktiga om de har klarat 
att göra något på egen hand (Sjöwall, 1994). Människor som lever i en 
individorienterad kultur lär sig tidigt att göra egna val och ta egna initiativ. I 
individorienterade kulturer dras skarpa gränser runt och mellan olika individer. 
Den personliga integriteten är stark. Även samhällets institutioner har byggts upp 
efter den individorienterade principen och det tas ett gemensamt ansvar för dessa 
genom att människorna betalar skatt. Behöver någon hjälp förlitar man sig 
vanligtvis på sjukvården, barnomsorgen eller socialtjänsten och inte på att någon i 
familjen skall hjälpa till. Varje person ansvarar själv för sina handlingar och gör 
upp med sitt samvete. Vad de andra medlemmarna i familjen gör får de själva stå 
till svars för. Tidigare flyttade svenska ungdomar hemifrån tidigare än vad de gör 
i dag och detta beror mycket på de ekonomiska förutsättningarna. Svenskar gifter 
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sig med någon de själva väljer och kan skilja sig utan att det berör familjen mer än 
på umgängesplanet (Ringqvist, 2001; Sjöwall 1994). 
 

Grupporienterad kultur 
Grupporienterade kulturer utgår från den sociala varelsen med betoning på 
familjen och dess medlemmar. Individen måste inordna sig i den sociala enheten. 
I denna ideologi är det familjen och släkten som representerar det yttersta värdet. 
Individen är en del av en större helhet (Ahmadi, 2003). Familjen är en självklar 
grund i samhällstrukturen och familjens bästa är liktydigt med individens bästa. 
Genom gruppen finns en livslång trygghet och socialt skyddsnät. I en grupp är det 
viktigt att överföra sina värderingar till kommande generation och socialisationen 
består till stor del av att lära ut gruppens värderingar. Rangordningen är inbyggd i 
gruppen och man utgår från att vissa medlemmar har högre värde än andra. Rollen 
och statusen beror till stor del på vilken ålder eller vilket kön du har. Män har 
högre status än kvinnor, rika människor högre än fattiga och äldre högre värde än 
yngre. De olika medlemmarna vet vad som förväntas av just deras roll i familjen. 
Könsrollerna är komplementära vilket innebär att det finns sysslor, arbeten och 
uppgifter som på ett naturligt sätt lämpar sig för män respektive kvinnor (Wellros, 
1993). Som medlem i gruppen är individen skyldig att känna lojalitet med 
gruppen och tänka på gruppens rykte. Ansvar är även viktigt i den 
grupporienterade kulturen men skiljer sig från den individorienterade. Alla hjälper 
till att uppfostra barnen och om någon vuxen beter sig illa är det gruppens 
skyldighet att tillrättavisa den personen. Hela familjen får därför stå till svars om 
någon beter sig illa.  Den som skämmer ut sig själv skämmer också ut hela 
familjen. När någon beter sig på ett sätt som kan skada familjen måste åtgärder 
vidtas för att rädda familjens heder. Heder är något som upprätthålls tillsammans 
och genom att uppföra sig på ett sätt som skadar familjens heder kan livet 
förstöras för många. Tätt förbundet med heder finns skam. För att en man skall ha 
heder krävs det att han skyddar sina kvinnliga familjemedlemmar mot andra män. 
Kvinnors beteende är viktigt för mäns heder. Om en kvinna genom sitt beteende 
riskerar att skada familjens heder är det inte bara hon som är den skyldiga utan 
även de andra i familjen får känna skam då de inte lyckats med att beskydda 
henne och i tid förhindrat hennes normbrott (Ringqvist, 2001; Wellros, 1993). 
 

Vad är svensk kultur? 
Människor beter sig olika beroende på kön, ålder och social bakgrund och att det 
därför är svårt att säga exakt vad som är svensk kultur. Den svenska kulturen är 
starkt individinriktad och det finns också skarpa gränsdragningar mellan olika 
åldersgrupper, de äldre syskonen tar för det mesta inte något stort ansvar för sina 
yngre syskon, det är föräldrarnas uppgift och ungdomar går ut på nöjen utan sina 
föräldrar, vilket i många andra kulturer är otänkbart. Inom grupporienterade 
kulturer är människor vana vid att man firar sina fester och högtider tillsammans 
med familjen. Svenskar har ett stort behov att inte känna sig beroende av någon 
eller något. De betalar ofta för sig själv och var en och en har sitt. Detta kan i 
vissa fall uppfattas som snålhet av människor med annan kulturell bakgrund. För 
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svenskar är det även viktigt att få vara ifred och ha tid för sig själv. De vill inte 
gärna störa andra och för många svenskar är det otänkbart att hälsa på någon utan 
att först ha fått en inbjudan (Sjöwall, 1994). 
 
Många invandrare tycker att det är svårt att få kontakt med svenskar. De pratar 
inte gärna med främlingar och det är inte ovanligt att människor har arbetat 
tillsammans på samma arbetsplats utan att för den skull ha besökt den andre i dess 
hem. Svenskar kan också uppfattas som blyga, lågmälda och avbryter inte 
varandra till skillnad mot i en del andra kulturer där man pratar högt och med 
yviga gester och där olika åsikter söks för att få igång en diskussion (Ringqvist, 
2001). Svenskar gör ofta först och främst saker på ett effektivt sätt och blir nöjda 
om de kan ”förena nytta med nöje” eller ”slå två flugor i en smäll”. Tiden är ett 
ovärderligt begrepp i den svenska kulturen. Uttryck som ”tid är pengar” eller 
”slösa med tiden” används ofta, att alltid vara bokade långt i förväg och veta hur 
de kommande veckor skall se ut är vanligt. Har svensken stämt träff med någon är 
det viktigt att passa tiden för att visa den andre respekt. Många invandrare 
upplever att svenskar är väldigt beroende av tiden och ofta stressade (Wellros, 
1993). 

Kulturmöten  
I boken Invanda kulturer och invandrarkulturer (1988) berättar Anna-Greta 
Heyman, verksam inom Stockholms kommuns invandrarförvaltning, om när 
människor bryter upp från sina länder och hem för att flytta till ett nytt land och 
en ny kultur som ter sig helt främmande, detta möte kan leda till kollisioner, både 
från den som kommer till det nya landet och från dem som redan bor där. När 
man inte känner igen sig blir man rädd, känner sig främmande eller hotad. I mötet 
med en person från en annan kultur är det viktigt att tänka på att vi människor är 
en produkt av vår egen kultur. Då vi inte känner igen oss och de vi tror på blir 
ifrågasatt är det viktigt att anstränga sig och visa öppenhet och tolerans. Vi bör 
utgå från de likheter vi har i istället för som ofta, utgå från olikheterna (Heyman, 
1998). Författarna Kerstin Nauclér, forskningsassistent inom SPRINS-gruppen i 
Göteborg, Ritva Welin, psykolog, och Margreth Ögren, förskolelärare, skriver i 
sin bok Kulturmöten och språkmöten (1988) om att främlingsfientlighet och 
fördomar lätt uppstår vid bristande kunskap om människor och miljöer. Det är 
därför viktigt att skaffa sig de kunskaper som behövs för att kunna mötas och 
förstå varandra. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje människa är en 
individ och att allting inte är en produkt av kulturen (Nauclér, Welin, Ögren, 
1988).  
 
I boken Barn med flera språk (2003) skriver Gunilla Ladberg, fil dr i pedagogoik, 
att utbytet mellan kulturer sker både verbalt och ickeverbalt, båda sätten är intimt 
förknippade med människors kultur. Språk och kultur är förenade med varandra. 
Man kan inte lära sig ett språk utan att lära sig om den kultur som språket tillhör. 
Spädbarn lär sig tidigt att använda språket på ett kulturellt korrekt sätt, de kan 
hälsa på rätt sätt och upptäcker att tonfallet ofta är mer avgörande än orden som 
används. Längre fram lär sig barnet att välja rätt ord i rätt sammanhang, att förstå 
det outsagda och att undvika olämpliga samtalsämnen. Barnet växer in i språket 
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och detta kan inte ske genom ett lexikon, utan erövras via ordens ton och 
känslonyanser (Ladberg, 2003). Språket är en viktig del av vår jaguppfattning, vår 
identitet. Vårt modersmål är kopplat till de första djupa och nära 
känslokontakterna. Dessa upplevelser är viktiga för utvecklandet av en egen 
identitet. För en invandrare kan känslan av att förlora sitt språk vara mycket svår 
och det kan skapa en identitetsförlust. Man blir en annan människa när man inte 
längre kan uttrycka sig och säga vad man vill, den sociala kompetensen förloras. 
Det är dessutom uttröttande att höra ett främmande språk hela dagarna och det 
skapas ett utanförskap när man inte förstår vad som sägs (Wellros, 1993). All 
kommunikation sker dock inte genom språket, cirka 70 % av all kommunikation 
sker via kroppsspråket. Den ickeverbala kommunikationen sker via 
ansiktsuttryck, röstens tonläge, gester och vår hållning. Samma gester kan ha 
olika betydelse i olika kulturer. Det som uttrycker uppskattning i en kultur kan ses 
som en grov förolämpning i en annan. Problem uppstår när vi tolkar andra 
kulturers kroppsspråk med vår egen kultur som måttstock (Ringqvist, 2001). En 
invandrare som flyttar till ett annat land kan få en stor chock när den märker att 
människorna lever på ett sätt han/hon lärt sig betrakta som skamligt och 
opassande. Ändå blir han/hon tvungen att leva i denna miljö och antingen avsäga 
sig sina egna värderingar eller uppleva det utanförskap som invandrarskapet kan 
medföra. Dessa värdegrundande kulturkrockar med olika syn på centrala 
livsfrågor är ofta svåra att undvika och mycket smärtsamma för den enskilda 
individen. Sådana värderingar är de som hör ihop med till exempel religion, 
könsroller, sexualitet och heder. Dessa kulturkrockar går inte att undvika, men de 
är viktigt att kunna möta varandra med respekt (Nauclér, Welin, Ögren 1988).  
 

Identitetens betydelse för barnet 
Människa är i ständig utveckling och förändras hela tiden och att de viktigaste 
åren som sätter störst prägel på människan är den tidiga barndomen. De är under 
dessa år som de starka känslorna av samhörighet eller främlingskap byggs upp. 
Genom att uppmärksamma och engagera sig för invandrarbarn och barn 
tillhörande minoritetskulturer får barnen känna sig lika värdefulla som de andra 
svenska barnen (Ladberg, 2003). I Sverige finns det barn som tillhör de samiska 
och romska minoritetskulturerna. Dessa kulturer klassificeras som 
minoritetskultur på grund av sitt ringa antal ”medlemmar”. Samerna är en etnisk 
minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. För att 
klassas som ett samiskt barn ska man ha minst en förälder med samiskt ursprung. 
Romska barn tillhör folkgruppen romer, som tidigare kallades av ickeromer för 
zigenare. Romerna har som många andra minoriteter blivit utsatta för förföljelser 
och folkmord genom åren och saknar idag ett eget land (Wikipedia, 2006). 
 
Barn i invandrarfamiljer är ofta mycket utsatta. De kan ha upplevt svåra händelser 
i hemlandet eller i samband med flytten. De barn som riskerar att i hemlandet 
utsättas för förföljelser på grund av ras, religion, nationalitet räknas som 
flyktingbarn. Vissa av dessa barn kommer till Sverige utan föräldrar och är då 
särskilt utsatta. Vid en flytt har barnets hela begreppsvärld rivits upp och det 
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välbekanta har blivit något okänt. Den dag barnet får svenskt medborgarskap eller 
blir folkbokförd i Sverige räknas barnet som invandrare (Ringqvist, 2001).   
 
Språket är en viktig del av identiteten och inte bara ett kommunikationsmedel, 
utan också ett verktyg för tanken. Barn som växer upp med flera språk behöver 
alla sina språk för att kunna utvecklas. Att sakna ett språk är att sakna en stor del 
av sin identitet. Det är därför mycket viktigt att ha en tillåtande miljö för barnen, 
där de känner att de är accepterade som de är, och att deras modersmål är något 
att vara stolta över. Det händer tyvärr alltför ofta att barnet börjar skämmas för sitt 
språk och då blir barnets hela identitet och självkänsla svag. Alla människor har 
en vilja att bli sedd för den man är, och för att våga visa det krävs att det du visar 
upp blir väl mottaget. Det är viktigt att överföra rätt värderingar till barnen, att 
lära barnen att det är berikande med olikheter. Om fel värderingar överförs kan 
barnen uppfatta sitt ursprung som något att skämmas över. Det barn som lär sig 
att dess språk och identitet är något att skämmas för kommer att få mycket svårare 
att lära sig det nya språket, eftersom barnet tar med sig sin osäkerhet in i det nya 
språket (Ladberg, 2003). En tillåtande atmosfär där alla känner sig lika mycket 
värda och där de mångkulturella ses som en tillgång, gynnar alla, även de svenska 
barnen. De svenska barnen kan få upplevelser och kunskaper som de kan ha stor 
nytta av senare i livet. Barn som har vant sig vid en mångkulturell miljö får en 
större förståelse för andra kulturer (Sjöwall, 1994).   
 
Till identitetsbyggandet hör också familjen som har en mycket viktig roll. En stor 
svårighet många invandrarbarn och ungdomar råkar ut för är känslan av att inte ha 
någon riktig tillhörighet. De hamnar mittemellan sitt hemlands och det nya landets 
kulturella värderingar. De riskerar då att hamna i en svår identitetskris. Barnen 
blir ofta de som snabbast lär sig det nya språket, och kommer därför fortare in i 
det svenska samhället, med alla svenska krav på uppförande och beteende som 
inte alltid stämmer överens med föräldrarnas värderingar. Ofta finns även en oro 
hos föräldrarna att barnet skall tappa sitt hemlands kulturella värderingar 
(Heyman 1998). De språk och värderingar som invandrarföräldrarna förmedlar 
vidare till sina barn uppskattas inte alltid av det svenska samhället och barn vill 
vara lika sina kamrater. Detta kan bli svårt för vissa barn som känner sig tvingade 
att leva i två världar och ständigt vara på sin vakt för att passa in. De lever ett liv 
hemma och ett i skolan och med sina kamrater. Barnet tvingas att ständigt spela 
ett dubbelspel, där den ena sidan måste döljas. Dessa problem visar sig speciellt 
då barnet kommer upp i tonåren, då många ungdomar vill leva efter de svenska 
värderingarna medan föräldrarna fortfarande vill hålla kvar vid sina egna och sin 
kulturs värderingar. Om man kommer från en grupporienterad kultur kan detta 
leda till stora svårigheter (Ringqvist, 2001).  
 
I dagens skola finns det många unga män som ser sin uppgift som att försvara sina 
systrar mot andra mäns närmanden. Dessa män har en svår uppgift framför sig, 
deras systrar tycker att de gör fel, lärare ser deras beteende som kontrollerande 
och de enda som uppskattar deras roll är föräldrarna. Dessa män vet att om deras 
syster gör något som kan riskera familjens heder kommer de att få bära en stor del 
av skulden (Wellros, 1993). Ungdomar vars jaguppfattning avviker från de 
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dominerande uppfattningarna i det svenska samhället och som dessutom stöter på 
diskriminering och utanförskap, riskerar att inte lyckas bygga upp en egen 
identitet. De befinner sig i ett kulturellt ingenmansland. Om barnen lär sig att 
nedvärdera den egna kulturen är risken större att också den svenska kulturen 
nedvärderas. Dessa ungdomar löper därför en större risk att försöka vinna respekt 
genom våld och lagöverträdelse (Ahmadi, 2003).  
 

Tidigare kulturarbete 
Kulturarbete bland barn och ungdomar grundar sig på ett möte mellan individer. 
Med respekt för individen kan kulturella skillnader uppfattas, utan att för den 
skull bortse från de individuella skillnaderna. I mötet med barnen visar vuxna vad 
som är viktigt. De väljer deras leksaker, barnen hör vuxna tala samt ser hur de 
bemöter människor och genom detta lär sig barnen. I skolan måste både barnen 
med utländsk bakgrund och de svenska barnen få lära sig att respekten för 
människors lika värde är grunden i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att 
invandrarbarnen får känna att deras kultur uppskattas, annars har de mindre 
möjlighet att lära sig uppskatta den svenska (Sjöwall, 1994). Målen för arbetet 
med invandrarbarnen är att ge dem grunden till tvåspråkighet och delaktighet i två 
kulturer. På skolor med invandrarbarn kan man använda många olika 
arbetsformer för att lyfta fram och öka förståelsen för olika kulturer. Med enkla 
medel ökas mångfalden i det dagliga arbetet. Arbete med teman, som har med 
identiteten att göra, är lika viktig för invandrarbarn som svenska barn. Det kan 
vara familjen och det egna landet, huset där man bott, leksaker, vänner, 
favoritdjuret eller helger och traditioner. Genom detta arbetssätt kommer 
kulturskillnaderna fram på ett naturligt sätt och barnen ser att livsvillkoren för 
människor kan se olika ut. I detta arbetssätt kan man också ta hjälp av föräldrarna 
och deras erfarenheter (Nauclér, Welin, Ögren, 1988). Musik och drama kan 
användas för att åskådliggöra och få barnen som inte har så goda kunskaper i 
svenska att lättare få ett sammanhang i det man vill berätta om. En del kända 
barnsånger och visor finns på flera olika språk och genom att barnen kan känna 
igen sången får de en känsla av gemenskap och tillhörighet till gruppen (Sjöwall, 
1994). 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att genom en lektionsserie uppbyggd på ett kulturarbete i 
temaform undersöka om man kan öka barns förståelse för andra kulturer.  
 

Metod 
Metoderna vi använt oss av vid detta examensarbete är kvalitativ intervju samt en 
empirisk studie som innehåller observationer. Eftersom vår studie bygger på att 
förstå och urskilja en grupp elevers värderingar och kunskaper valde vi att 
använda oss av en kvalitativ studie. I boken Rapporter och uppsatser (1998) 
skriver författaren Jarl Backman, professor vid Umeå universitet, att en kvalitativ 
studie kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller tal. De resulterar i 
stället i verbala formuleringar, talade eller skrivna (Backman, 1998). Den 
empiriska studien har innehållit en lektionsserie vars syfte var att öka elevernas 
förståelse för andra kulturer. Under arbetets gång använde vi oss av 
ostrukturerade observationer för att se hur eleverna arbetade och tog till sig 
kunskaperna.  
 

Informationshämtande metoder 
I detta arbete använde vi oss av befintliga avhandlingar, forskningsrapporter och 
litteratur i ämnet. Valet av litteratur gjordes i samråd med vår handledare på Luleå 
Tekniska Universitet, genom sökning på bibliotek och Internet. Vi har använt oss 
kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer.  
 
I boken Forskningsmetodiken grunder (2003) beskriver författarna Patel och 
Davidsson, som under flera år undervisat i forskningsmetodik, att det finns inom 
det vetenskapliga arbetsområdet olika sätt att fråga om verkligheten. De olika 
metoderna benämns som kvalitativ metod och kvantitativ metod. Kvalitativa 
intervjuer består av frågor som ger utrymme för intervjupersonen att svara med 
egna ord. Intervjun behöver inte förberedas med bestämda frågor utan intervjun 
kan genomföras utan att intervjuaren har formulerat frågorna (Patel & Davidson, 
2003). Kvalitativa intervjuer används när man är intresserad av att förstå 
människors sätt att resonera eller reagera (Trost, 1993). Syftet med en kvalitativ 
intervju är att identifiera och finna egenskaper och tillstånd hos någon tillexempel 
den intervjuades livsvärld eller tänkesätt om något fenomen. Kvantitativ metod är 
en statistisk metod. När man använder den kvantitativa metoden söks information 
om den verkligheten som är mätbar (Patel & Davidson, 2003). 
 
Observationer är vardagslivets främsta medel för att skaffa sig information om 
omvärlden. Observation är även en vetenskaplig teknik för att samla information. 
Med observationer kan man studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar. Observationer är även oberoende av 
individers villighet att lämna information. De utvalda individerna är nämligen inte 
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alltid villiga att bli intervjuade eller föra dagboksanteckningar eftersom det är 
tidskrävande. Observationer kräver mindre aktivitet och samarbete med de 
utvalda individerna än de flesta andra tekniker (Patel & Davidson, 2003). 
  
Enligt Patel och Davidsson kan observationer genomföras på olika sätt. Oavsett 
vilken form av observation som används finns det några frågor som observatören 
ska ta ställning till: 
 

• Vad ska observeras? 
• Hur ska observationerna registreras? 
• Hur ska observatörerna förhålla sig? ( Patel och Davidsson, 2003. s. 90) 

 
Vi valde att använda oss av ostrukturerade observationer som oftast används i 
utforskande syfte för att kunna skaffa sig så mycket information som möjligt 
kring ett visst problemområde. Vid sådana observationer används inget 
observationsschema utan i stället fångas allt in som observatören ser och 
dokumenteras i löpande text eller noteringar utifrån studiens syfte. Vid 
ostrukturerade observationer skriver observatören oftast ner nyckelord.  När 
observationsperioden är slut är det viktigt att nyckelorden skrivs om till 
fullständiga redogörelser (Patel & Davidson, 2003). 
 
Under våra ostrukturerade observationer studerade vi hur eleverna visade intresse 
och engagemang för uppgiften. Vilka förkunskaper de hade och hur deras 
kunskaper utvecklades under arbetets gång. Vi studerade även om vi kunde se 
någon förändring i elevernas resonemang.  Vi använde oss även av kvalitativa 
intervjuer i vår studie. De bestod av att några utvalda elever från klassen (6 
stycken) fick med egna ord samtala kring några bilder som var representativa för 
de olika kulturerna. Eleverna fick samtala vid två tillfällen, för- och efterstudien. 
Eleverna samtalade kring bilderna utan vägledning och påverkan från oss. Vi 
hjälpte eleverna att utveckla sina tankar utan att ställa ledande frågor.  

Undersökningspersoner/ undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod främst av några elever i en klass på lågstadiet i 
Bodens kommun. Åldern på eleverna som ingick i studien är 7-9 år. 
Lektionsserien ägde rum i en år 1 med tjugofem elever varav sju var flickor och 
arton var pojkar. Den kvalitativa intervjun genomfördes på en urvalsgrupp som 
bestod av sex stycken slumpmässigt utvalda elever, hälften flickor och hälften 
pojkar, från klassen som ingick i lektionsserien. Vi genomförde även kvalitativa 
intervjuer på en kontrollgrupp som bestod av sex slumpmässigt utvalda elever, 
hälften flickor och hälften pojkar. Kontrollgruppen var en utomstående klass, en 
år 2, och ingick inte i lektionsserien. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna 
utgör grunden för arbetets resultat. Varför vi valde att använda oss av en 
urvalsgrupp till de kvalitativa intervjuerna beror på att mängden elever 
komplicerar resultatet. Det är svårt att få fram ett korrekt resultat av klassen 
eftersom de lätt påverkar varandra dessutom är det svårt för alla att få sin röst 
hörd. Kontrollgruppen använde vi för att få en jämförelse med utomstående klass 
som inte deltagit i arbetat med lektionsserien. För att påvisa att resultatet har en 
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hög reliabilitet använde vi både en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. 
Eleverna i kontrollgruppen och urvalsgruppen gavs full anonymitet och 
föräldrarnas tillåtelse efterfrågades.  
 

Undersökningsupplägg  
Valet av kulturer, som barnen skulle öka sina kunskaper kring, grundar sig på 
invandrarsituationen som råder i Sverige och i detta fall främst i Boden. Vi ville 
även att barnen skulle få en ökad förståelse för de minoritetskulturer som finns i 
vårt samhälle och vår närmiljö. De kulturer som arbetet utgått från är de 
afrikanska med betoning på Somalia samt arabiska, samiska och romska kulturen. 
 
Lektionsserien (Bilaga 1) som eleverna ingick i ägde rum under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. Första veckan koncentrerade vi oss på att lära 
känna eleverna och se hur arbetet i klassen fungerade. De resterande fyra 
veckorna arbetade vi med kulturarbetet i klassen. Arbetet var upplagt så att en 
kultur bearbetades varje vecka under fyra veckors tid. Varje kultur hade en 
lektionstid på ca 160 minuter vardera. 
 
Innan arbetet med lektionsserien började undersökte vi urvalsgruppens samt 
kontrollgruppen förkunskaper, bilder med anknytning till de olika kulturerna 
visades. Vi valde bilder som stämde överens med det vi ville belysa inom de olika 
kulturerna och var karaktäristiska för kulturerna. I förstudien fick eleverna med 
egna ord samtala kring några bilder som var representativa för de olika kulturerna. 
Eleverna samtalade kring bilderna utan vägledning och påverkan från oss. Vi 
hjälpte eleverna att utveckla sina tankar utan att ställa ledande frågor. Deras 
kommentarer och berättelser antecknades och bandades. Bilderna som eleverna 
samtalade kring återkom under lektionsserien men då med sin rätta förklaring och 
innehåll. 
 
Under det pågående arbetet (under lektionerna) utförde vi observationer. Vi 
använde oss av ostrukturerade observationer där vi observerade alla elever i 
klassen. Vi studerade och antecknade hur eleverna visade intresse och 
engagemang, vilka förkunskaper de hade och hur deras kunskaper utvecklades 
under arbetets gång. Vi studerade även om vi kunde se någon förändring i 
elevernas resonemang.  Upplägget som vi använde oss av under observationerna 
var att när den ena av oss undervisade, observerade och antecknade den andre vad 
den såg. Efter varje lektionstillfälle gjorde vi en utvärdering där våra anteckningar 
och reflektioner från lektionen sammanfattades och sammanställdes. 
 
Efter avslutat arbete samlade vi urvalsgruppen och kontrollgruppen för att göra en 
efterstudie. Eleverna fick samtala kring några nya bilder som även denna gång var 
representativa för de olika kulturerna. Grupperna träffades vid olika tillfällen och 
oberoende av varandra. Eleverna fick som vid förstudien diskutera öppet kring 
bilderna och berätta vad de såg. Deras tankar antecknades och bandades även 
denna gång. Vi använde oss av en för- och efterstudie för att få en jämförande 
studie där vi kan se hur elevernas kunskap utvecklats gentemot en utomstående 
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klass. Genom att låta eleverna reflektera över bilderna före och efter 
undervisningen fick vi fram ett resultat som kan visa på hur elevernas kunskaper 
utvecklats. Vi valde att använda oss av dessa undersökningsmetoder för att kunna 
uppnå syftet i vårt arbete. 
 

Bortfall  
Under arbetet med lektionsserien har några elever varit borta på grund av sjukdom 
men ingen av dessa elever tillhörde undersökningsgruppen och följaktligen anser 
vi att bortfallet inte påverkat den kvalitativa studien. 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
I den kvalitativa studiens första del samtalade urvalsgruppen och kontrollgruppen, 
vid olika tillfällen, kring bilder med motiv från de afrikanska med betoning på 
Somalia samt de arabiska, samiska och romska kulturerna. Elevernas tankar både 
antecknades och bandades, detta sammanställdes sedan till ett samlat resultat. 
Under arbetets gång med lektionsserien observerade vi elevernas engagemang och 
hur de utvecklade sina kunskaper. Vi antecknade elevernas förkunskaper samt hur 
eleverna i klassen utvecklade dem. Vi studerade om vi kunde se någon förändring 
i hur eleverna resonerade under arbetets gång. Efter varje lektion sammanställde 
och reflekterade vi över våra anteckningar som vi skrivit under lektionen.  
 
Den avslutande kvalitativa delen bestod av en efterstudie då urvalsgruppen och 
kontrollgruppen samlades återigen, även denna gång vid separata tillfällen. 
Efterstudien genomfördes efter att vi avslutat kulturarbetet i klassen. Eleverna 
fick samtala och reflektera över bildernas motiv. Bilderna var inte detsamma som 
vid förstudien utan de var utbytta men hade liknande motiv.  
 
I rapportens resultatdel har vi sammanställt och sammanfattat förstudiens, 
observationerna och efterstudiens resultat. Resultatet består av urvalsgruppens 
och kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilderna. Förstudien och 
efterstudien presenteras separat och observationsresultatet presenteras i en egen 
sammanfattad del. Av det material som vi fått fram från vårt kulturarbete har vi 
gjort en analys. I analysen jämför vi elevernas kunskaper före och efter arbetet. Vi 
diskuterar eventuella brister och fördelar med detta arbetssätt samt eventuella 
åtgärder och utvecklingsmöjligheter. Den analyserande delen ingår under 
rapportens diskussionsdel.  
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Resultat 
I denna del kommer vi att redovisa resultatet av vårt kulturarbete som vi 
genomfört på den verksamhetsförlagda utbildningen. Först kommer resultatet från 
förstudien att redovisas. Därefter kommer vi att presentera resultatet från 
observationerna. Sista delen består av en sammanställning av det resultat som 
efterstudien givit.  
 

Förstudiens resultat 
Innan lektionsseriens start samlade vi eleverna i urvalsgruppen och 
kontrollgruppen vid separata tillfällen. Eleverna fick då samtala med egna ord 
kring de utvalda bilderna. I resultatet presenterar vi varje kulturs resultat för sig. 
 

Arabkulturen: 
Bilderna eleverna fick samtala kring som rörde arabkulturen föreställde en man 
klädd i huvudbonaden guttra och långskjorta, en klädsel som ofta används i 
Saudiarabien. Vidare fick eleverna se bilder föreställande kvinnor klädda i 
heltäckande slöja och klänning samt några flickor som ber till Allah.  
 

Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  
arabkulturen:  
Eleverna förmodade att männen och kvinnorna på bilderna var terrorister och 
tjuvar för det hade de sett på tv. De antog att de kom från Iran, Afrika eller 
Öknen. Kvinnorna hade slöjan för att de inte fick visa håret för sina män. En 
annan teori som eleverna hade var att slöjan användes för att kvinnorna inte skulle 
få hår i munnen eller så var slöjan ett sätt att dölja att de var fula i håret. Eleverna 
konstaterade att flickorna på bilderna bad till något men vad de bad till kunde de 
inte enas kring. De ansåg att flickorna bad till Jesus eller något annat och att de 
bad för att få mat eftersom de var fattiga. De hävdade även att de bad för att det 
inte skulle bli krig. En annan tanke som de hade kring bilden med flickorna var att 
de befann sig i skolan.  
 

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur 
arabkulturen:  
Eleverna i kontrollgruppen ansåg att mannen på bilden var en rånare eller terrorist 
och att han var från Irak. De hävdade att kvinnan var fattig och att hon tillhörde 
någon religion där man var tvungen att använda slöja. En av flickorna visste också 
att kvinnan använde slöja för att inte visa sig för männen. Bilden med de bedjande 
flickorna var de flera som hade funderingar kring. Några menade att de bad, men 
att de bad till Jesus, medan några hävdade att flickorna bodde på ett barnhem. 
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Afrikanska kulturen, med fokus på Somalia: 
Bilderna eleverna fick se föreställde en by på den afrikanska landsbygden, 
kvinnor bärandes vatten i hinkar på huvudet, kvinnor som lagar mat utomhus och 
en fattig kvinna och hennes två små barn på vandring i öknen. Både kvinnan och 
barnen är undernärda och barnen är nakna.  
 
Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  den 
afrikanska kulturen:   
Eleverna hade många tankar kring bilderna. Bilden som föreställde landsbygden 
trodde eleverna var från Afrika. De trodde att kvinnorna på bilden var fattiga 
människor och att de varken bodde i öknen eller djungeln. De menade att 
kvinnorna som bar vattenhinkar på huvudet gjorde det för att orka gå med vattnet 
de långa sträckorna. Vattnet fick de från ”under marken”, inte av en brunn trodde 
några, medan några av eleverna trodde att de fick vatten från en brunn. Kvinnan 
som lagade mat hade eleverna olika åsikter om. Några ansåg att hon tvättade sina 
kläder, och värmde vatten medan några tyckte det såg ut som hon kastade sopor. 
Ytterligare kommentarer var att kvinnan diskade och var glad för att hon överlevt 
andra världskriget. Bilden föreställande en kvinnan vandrande med sina barn i 
öknen antog eleverna att de var på väg till stranden och bada eller att de var på 
väg till staden och köpa kläder eftersom de inte hade några på sig. Att de inte 
hade kläder på sig ansåg barnen berodde på att de var fattiga.  
 
Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur den 
afrikanska kulturen:  
Eleverna hävdade att bilden föreställande en by på landsbygden var en by i 
djungeln eller Afrika. De ansåg även att de som bodde där var fattiga eller var i 
krig. Alla hade sett en kvinna som bar vatten i en hink på huvudet tidigare. De 
menade att hon var fattig och att de inte hade vatten inomhus. Eleverna berättade 
även att inte alla människor kunde bära vatten på huvudet, karlarna bar på ett 
annorlunda sätt. Kvinnan som lagade mat ansåg eleverna gjorde upp eld för att 
diska eller tvätta. 

Samiska kulturen: 
Bilderna som eleverna fick samtala kring föreställde en samisk man tillsammans 
med en ren, den samiska flaggan, en karta över Sapmí (det område som samerna 
bedriver renskötseln i) samt ett samiskt brudpar med traditionella samiska kläder. 
 

Urvalsgruppen sammanfattade tankar kring bilder ur den 
samiska kulturen:  
Eleverna hävdade att kartan över området Sapmí var ett förbjudet område där 
fågelinfluensan härjade. Andra teorier som eleverna hade var att området Sapmí 
var en världsdel, våtmark, Lappland och ett område där galna kosjukan fanns. 
Kläderna som samerna hade på bilden var ”lappländska” kläder och det var 
sådana kläder som de hade på sig i deras land.  Samen som var tillsammans med 
en ren, han var ”lappländsk” eller utländsk. Sådana människor fanns inte i Sverige 
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men kanske i Finland och Norge. Renen på bilden var ”gubbens” husdjur. Enligt 
eleverna tillhörde flaggan Afrika eller alperna.  
 

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur den 
samiska kulturen:  
Några av eleverna hade tidigare sett samer men de kunde inte namnge dem, utan 
var bara bekant med utseendet. Alla visste vad renar var, men inte vilka som ägde 
dem. De kunde inte se sambandet mellan samen och renen på bilden utan trodde 
att samen hade fångat renen. Flaggan hade de tidigare aldrig sett, men några 
gissade att den var en afrikansk flagga. En pojke i gruppen hade en bekant som 
ägde den samiska folkdräkten och kände därför igen bilden med brudparet. 
Eleverna trodde att kartan över Sapmì föreställde ett område där människor hade 
snö. 

Romska kulturen 
Bilderna eleverna fick se från den romska kulturen föreställde två kvinnor klädda 
i den traditionella romska klädseln, ett bröllopsfoto och den romska flaggan.  
 
Urvalsgruppen sammanfattade tankar kring bilder ur den 
romska kulturen:   
Få av eleverna hade tidigare sett kvinnor i den traditionella romska klädseln, men 
ingen av dem visste att det var romer. Ingen hade sett flaggan tidigare och kunde 
inte koppla den till något. Eleverna trodde att personerna på bröllopsfotot var 
araber.  
 
Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur den 
romska kulturen:   
En av eleverna i kontrollgruppen visste direkt att kvinnorna på bilden var 
zigenare, eftersom de var grannar med en romsk familj. Eleven hade hört att 
zigenare var tjuvaktiga och gömde saker under sina kjolar. Resterande elever 
kunde inte relatera till vare sig flaggan eller de övriga bilderna.  
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Observationsresultat  
Under arbetet med lektionsserien har vi observerat alla elever i klassen. Vi har 
studerat hur eleverna visat intresse för arbetet och vilka förkunskaper de hade 
innan och hur deras kunskaper utvecklats under arbetets gång. Vi presenterar 
observationsresultatet med varje kultur för sig.  

Arabiska kulturen 
Under lektionerna om arabkulturen hade eleverna många tankar och funderingar. 
Vi kunde under våra observationer i början av arbetet se att eleverna i klassen inte 
hade några direkta förkunskaper. När vi började med lektionsserien observerade 
vi att eleverna visade stort intresse kring den arabiska kulturen. De var nyfikna 
och ställde många frågor. Frågorna kretsade kring den arabiska kulturen men vi 
kunde även se att andra tankar utvecklades hos eleverna. När vi pratade om till 
exempel klimatet hade de funderingar om hur fåglarna hade det och hur man 
kunde sova på nätterna när det var så varmt. De som väckte störst intresse kring 
arabkulturen var kvinnornas klädsel, varför kvinnor bär slöja. Inför varje nytt 
lektionstillfälle repeterade vi från föregående lektion. Vi märkte att eleverna kom 
ihåg mycket från lektionen innan och att de hade funderat kring ämnet. De hade 
många nya frågor som de vill diskutera innan lektionen började. Vi träffade 
många föräldrar, till eleverna i klassen, som berättade att de hade haft många 
intressanta diskussioner, med sina barn, kring ämnet. De berättade att deras barn 
hade haft föreläsning för dem vid matbordet.   

Afrikanska kulturen.  
Det vi kunde se under våra observationer kring den afrikanska kulturen var att 
eleverna hade lite mer förkunskaper om Afrika än vad de hade om Arabvälden, de 
visste till exempel att många människor i Afrika är fattiga. Eleverna visade stort 
intresse under lektionsserien och var väldigt diskussionsvilliga. Vi såg att 
eleverna utvecklade sitt tankesätt och drog paralleller med föregående kultur, 
arabkulturen, som vi tidigare arbetet med. Under repetitionerna innan varje 
lektionsstart kunde vi observera att eleverna hade utvecklat sina kunskaper från 
föregående lektion. Eleverna visade stor empati när vi pratade om fattigdom och 
flyktingläger. De kunde dra paralleller med verkligheten och vissa av eleverna 
berättade för klassen att deras familj hade fadderbarn. Eleverna tyckte att det var 
märkligt att fadderbarnen kunde vara äldre än de själva.  
 

Samiska kulturen 
Under observationer från arbetet med den samiska kulturen såg vi att eleverna 
hade få förkunskaper. Eleverna trodde tillexempel att kartan över Sapmí var ett 
område där fågelinfluensan härjade. Många hade aldrig sett en same men de flesta 
hade sett renar i verkligheten. De visste inte att samerna hade kopplingar till 
renarna och rennäringen. Eleverna visade ett stort intresse kring ämnet, speciellt 
kring sameslöjden. Det visade sig att flertalet av eleverna ägde någon sameslöjd. 
Det vi kunde se i arbetet med den samiska kulturen var att eleverna hade lätt att ta 
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till sig informationen. De kunde relatera till verkligheten och händelser som de 
varit med om.  

Romska kulturen 
Eleverna hade inte några förkunskaper kring ämnet. Vissa elever hade tidigare 
hört ordet zigenare i negativa sammanhang. Vi såg att eleverna tyckte att den 
romska kulturen var intressant, speciellt på grund av deras renlighetsregler. 
Eleverna hade svårt att förstå att människor kunde sakna ett eget land men tyckte 
samtidigt att det var fascinerande. Under repetitionerna innan varje lektionsstart 
kunde vi observera att elevernas kunskap utvecklats från föregående 
lektionstillfälle.  Eleverna var ivriga på att berätta om romernas renlighetsregler 
och hur de saknade ett eget land, trots att de hade en egen flagga. En elev 
berättade att han sett två romska kvinnor när han gick hem från skolan. Han 
kunde berätta att det var romer på grund av kläderna. Kvinnorna hade burit stora 
vida svarta kjolar och eftersom han sett bilder på sådana kläder under lektionerna 
kunde han relatera till att det var en romsk kvinna.  

Efterstudiens resultat 
Efter avslutat arbete med klassen samlade vi urvalsgruppens och kontrollgruppens 
elever vid olika tillfällen, och undersökte om deras kunskaper hade utvecklats från 
vår föregående studie. De fick denna gång samtala kring bilder, liknande bilderna 
från förstudien. Efterstudien tillhör den andra delen av våra kvalitativa intervjuer. 
 
Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  
arabkulturen :  
Eleverna berättade att kvinnan som bar slöja hade den på grund av att hon tillhör 
religionen islam och för att inte andra män ska bli kära i henne. Vidare berättade 
de att männen på bilden bar sina kläder på grund av värmen och traditionen. De 
beskrev även klimatet och relaterade till berättelsen om Ahmed och berättade att 
det var så varmt att man kunde steka ägg på marken. Några elever kunde berätta 
att ”kyrkan” på bilden föreställde en moské och att kvinnorna är tvungna att sitta 
längst bak i den därför det är regler i deras tro. En av eleverna kom även ihåg att 
muslimernas ”heliga” bok heter Koranen. Eleverna visade även tillsammans hur 
muslimerna ber i moskén.  

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur 
arabkulturen:  
Eleverna kände igen kvinnan med slöja. De hade alla sett en sådan kvinna 
tidigare, en av eleverna hade sett en liknande kvinna på tv. De trodde att hon bar 
slöja för att hon var tvungen eftersom hon var fattig eller för att hon var tvungen 
för sin man.  Eleverna kunde inte berätta vilka männen på bilden var. De trodde 
att de kom från Irak eller Afrika. De sa att moskén på bilden var en kyrka men 
visste inte vad det var för kyrka. Några av eleverna trodde även att moskén var en 
skola. En bild som eleverna fick se föreställde några män som bad. Eleverna 
trodde att de bad till Jesus eller för fred.  
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Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  den 
afrikanska kulturen:  
Eleverna hade fått en djupare insikt om levnadsförhållandena i Afrika. De 
berättade, när de fick se de nya bilderna, att många människor i Afrika är fattiga 
och har ont om mat och kläder. Vidare berättade de att människorna i Afrika får 
hjälp av rikare människor som till exempel av oss i Sverige eftersom vi i Sverige 
kan ha fadderbarn som vi skänker pengar. De berättade även att fadderbarnen 
kunde vara äldre än de (eleverna) själva. Eleverna beskrev hur Fatima (Flickan i 
sagan) som bodde i Somalia fick gå jättelångt för att hämta vatten och att det inte 
var männen som hämtade vattnet trots att de är starkare. Några visste även att 
majoriteten av Somalias befolkning är muslimer precis som Ahmed. De berättade 
även att i Fatimas land, Somalia, äter många med händerna och det är ökenklimat 
där. Några av eleverna kom ihåg att en del i Somalia är nomader och flyttar runt 
med sin boskap. Ofta har de då dromedarer som lastdjur. 
 

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur 
afrikanska kulturens bilder:  
Eleverna berättade att bilderna föreställde öknen eller djungeln. De sa att 
människorna såg fattiga ut och att de hade smutsiga kläder. Alla hade tidigare sett 
en kvinna bärande vatten på huvudet men merparten visste inte varför hon bar 
vattnet så. En av eleverna trodde att de berodde på att de var lättare att bära på det 
sättet.  

Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  den 
samiska kulturen:  
Eleverna berättade att människorna på bilden är samer men att de även kallas för 
lappar trots att de inte vill det. De berättade att samerna bedriver renskötsel (dock 
inte alla samer) och att samernas område heter Sapmí. Vidare berättade de att det 
även finns samer i Stockholm och att samerna är duktiga på hantverk. Nästan alla 
elever hade någon form av sameslöjd hemma. De berättade att samerna har en 
egen flagga och speciella kläder. Kläderna använder de oftast vi högtidliga 
tillfällen som bröllop eller dop. 
 

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur den 
samiska kulturen:  
Alla elever i kontrollgruppen kände igen bilden på samen men ingen visste att 
mannen var en same. De hade alla sett en same tidigare men ingen visste var. 
Eleverna visste vad en ren var men ingen hade kunskap om att samer och renar 
hade ett samband. Det samiska hantverket kände några av eleverna igen men 
ingen kunde tala om att det kallas sameslöjd. En elev berättade att han hade en 
sådan kniv hemma och att han fått den av sin farfar. 
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Urvalsgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur  den 
romska kulturen:  
Eleverna kunde denna gång berätta att bilderna föreställde romer och att de även 
kallades zigenare. De hade nu kunskapen om att dessa människor saknade ett eget 
land men att de ändå hade en egen flagga. Eleverna berättade även om romernas 
speciella tvättregler, att de inte blandar barns och vuxnas kläder. En av eleverna 
berättade också att romerna inte får använda en gaffel som ramlat på golvet. 

Kontrollgruppens sammanfattade tankar kring bilder ur den 
romska kulturen:  
En av eleverna berättade som under förstudien att det var en zigenare på bilden.  
De resterande eleverna i gruppen kom ihåg att det var sådana som bodde granne 
med den eleven. I övrigt hade eleverna inget nytt att berätta om bilderna.  
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Diskussion  

Reliabilitet och validitet 
Enligt Patel och Davidsson är det viktigt i en studie att utförandet av de empiriska 
undersökningarna skett på ett tillförlitligt sätt, att undersökningarna har en god 
reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Vi använde oss av kvalitativa intervjuer, på 
en undersökningsgrupp samt en kontrollgrupp, både före arbetets start samt efter 
avslutat arbete. Eleverna samtalade öppet under de kvalitativa intervjuerna utan 
vägledning från oss pedagoger. Vi använde oss av en kontrollgrupp för att påvisa 
reliabiliteten i studien. De kvalitativa intervjuerna genomfördes dessutom utan 
något betydande bortfall. För att styrka reliabiliteten i den empiriska studien 
använde vi oss av observationer. Efter varje observationstillfälle summerade vi 
våra iakttagelser och eftersom våra iakttagelser stämde överens med varandra och 
att vi båda var närvarande under observationerna kan reliabiliteten säkerställas 
enligt Patel och Davidsson (2003).  
 
Vid insamlandet av information till en undersökning är det viktigt att ha ett klart 
syfte med undersökningarna. Det är viktigt att det finns en överstämmelse mellan 
vad som ska undersökas och vad som undersöks. Uppfylls detta sägs 
undersökningen ha en god validitet (Patel & Davidsson, 2003). Vi hade redan från 
start ett klart syfte med vårt arbete som vi sedan kopplade våra kvalitativa 
intervjuer till. Vi anser även att validiteten i observationerna är god eftersom vi 
innan start hade ett klart mål med observationerna utifrån studiens syfte. 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med detta arbete var att se om det var möjligt att genom en 
lektionsserie i temaform öka barns förståelse för andra kulturer. Vi ville göra ett 
påverkansförsök för att se hur vi som pedagoger kan arbeta för att barn ska få en 
större kunskap och förståelse för det som är främmande. Vi tror liksom Sjöwall 
(1994) att barn som tidigt får lära känna nya kulturer kommer att utveckla en 
förståelse och nyfikenhet för det främmande och inte uppleva det som 
skrämmande eller hotfullt. Skolan har inom de olika stadierna specifika riktlinjer 
och mål som den ska arbeta mot. Det finns mål att sträva mot samt mål att uppnå 
(Lpo 94). Ett viktigt mål som skolan ska sträva mot i sitt arbete, och som utgör 
grunden för vårt kulturarbete, är att varje elev ”utvecklar sin förmåga att göra och 
uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter”. (Lpo 94, s.13) Sverige blir alltmer mångkulturellt och i Lpo-94 står 
det att skolan aktivt ska motverka främlingsfientlighet och göra barnen medvetna 
om de tillgångar ett mångkulturellt samhälle skapar. Det finns många olika 
arbetsformer som vi som pedagoger kan använda oss när vi arbetar med barnen. 
Det arbetssätt som vi använde oss av under vår verksamhetsförlagda utbildning 
tror vi är ett av många sätt som kan skapa en ökad förståelse. Sjöwall (1994) 
beskriver och vi instämmer med henne att man kan i ett kulturarbete 
uppmärksamma och fira traditioner som finns inom de olika kulturerna för att visa 
barnen att det finns olika kalendrar och andra sätt att fira högtider. För att skapa 
en mångkulturell miljö kan barnen få ta med sig saker från sitt hemland. Det kan 
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till exempel vara bilder, flaggor, tyger, fotografier eller något annat som betyder 
mycket för barnet. Med dessa föremål kan pedagogen tillsammans med eleverna 
göra en utställning. Även matsituationen ser olika ut beroende på varifrån man 
kommer. I vissa länder äter människorna med pinnar, i andra sitter de på golvet 
och i en del kulturer är viss mat förbjuden. Detta kan också uppmärksamma för att 
ge barnen olika upplevelser. Lär vi oss att ta tillvara på de olika kulturella 
tillgångarna vi har kan vi ge många barn möjligheten att vidga sina vyer. 
 
Wellros (1993) skriver om grupporienterad och individorienterad kultur och de 
skillnader som finns mellan dessa två sätt att se på människan. De som lever i en 
individorienterad kultur ser människan som en egen individ medan de som lever i 
en grupporienterad kultur ser människan som en del av en större helhet. Dessa två 
riktningar skiljer sig mycket åt och ligger i många fall till grund för de olika 
kulturkrockar som uppstår i samhället. Vi tror att det är svårt att helt komma till 
rätta med vissa av de problem som kan uppstå när värderingarna skiljer sig åt men 
tror ändå att man genom kunskap om hur den andre tänker kan få en större 
förståelse. Alla människor kan inte vara lika och tycka likadant men det viktiga är 
att man kan respektera varandra trots de skillnader som finns. Detta ska givetvis 
vara ömsesidigt.  De barn och ungdomar som bland annat Ahmadi (2003) skriver 
om, de som tvingas leva dubbelliv och ständigt slitas mellan sina föräldrar, 
hemlandets värderingar och samhällets värderingar, riskerar att hamna i en svår 
identitetskris och dessa barn och ungdomar tycker vi tidigt måste 
uppmärksammas. Ahmadi (2003) skriver vidare om hur dessa ungdomar riskerar 
att hamna i stora svårigheter och i värsta fall kriminalitet. Att arbeta för att 
komma till rätta med problemen som finns på grund av kulturkrockar i samhället 
är inte bara varje pedagogs skyldighet utan borde vara varje människas skyldighet 
då vi tycker att alla människor borde få rymmas i vårt samhälle.  
 
Lektionsserien som vi utfört i en år 1 bemöttes verkligen med glädje och 
engagemang. Under våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt 
att det finns en stor oförståelse för olikheter i samhället och ett stort behov av att 
arbeta med en ökad förståelse för andra kulturer. Det arbetssätt som vi arbetat 
med har givit oss många erfarenheter för kommande profession. Vi har fått 
erfarenheter och vet nu inför framtida arbete vad vi bör tänka på, ändra och vad 
som fungerat bra. På planeringsstadiet för detta arbete önskade vi få utföra 
lektionsserien i en år 3 eller 4:a och när beskedet kom att placeringen blev i en år 
1 blev vi först oroliga ned den tanken visade sig vara obefogad. Vi anser nu att det 
är i precis den åldern man ska börja eftersom barnen inte hunnit skapa sig en bild 
av olika skillnader och inte har samma fördomar som vuxna.  
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Det är dock viktigt att planera noggrant innan man börjar med kulturarbete. Några 
punkter som pedagogen bör tänka på under planeringsstadiet.  

• Vad vill vi att eleverna ska lära sig.  
• Tänka på vilken nivå eleverna befinner sig och göra en planering utifrån 

det. 
• Komma ihåg att enkla begrepp för oss vuxna inte är lika lätta att förstå för 

eleverna. Ordet religion är inte ett självklart ord för elever i till exempel år 
1.  

• Att inte låta sina fördomar prägla undervisningen. Det är viktigt att ta reda 
på vad som tillhör samhällets fördomar och vad som är riktig fakta. 

 
Vi märkte under arbetets gång att många ord och begrepp, som vi tog för givet 
och trodde att eleverna kunde, var helt främmande för dem. Det är viktigt att 
pedagogen tänker på det språkliga upplägget i arbetet. Vi märkte, under 
lektionsplanering, att vi i många fall inte visste den bakomliggande historien och 
för att inte falla för schabloner är det viktigt att pedagogen undersöker 
omständigheterna. Det är annars lätt att ens egna fördomar och antaganden 
påverkar eleverna.  
 
En annan intressant iakttagelse vi gjorde var att vi märkte att eleverna påverkades 
av aktuella händelser i världen. Eleverna hade inte så goda förkunskaper kring de 
olika kulturerna och när de samtalade kring samernas område, Sapmí trodde de att 
det var ett förbjudet område där fågelinfluensan härjade. Andra teorier som 
eleverna hade var att området Sapmí var en världsdel, våtmark, Lappland och ett 
område där galna kosjukan fanns. Vi hävdar att elevernas resonemang berodde på 
att de tidigare under veckan hade diskuterat fågelinfluensans utbredning i världen 
samt de också hade samtalat om galna kosjukan i klassen.  
 
Klassen som vi utförde vår studie på hade inte några elever med 
invandrarbakgrund. Skolan i sig var väldigt ”fattig” på elever med annan kulturell 
bakgrund. Men vi anser att det inte är något hinder för denna typ av arbete. I en 
skola där det finns få elever med invandrarbakgrund eller annan kulturell 
bakgrund är det betydelsefullt att arbeta i förberedande syfte. Skolor som är 
berikade med elever med annan kulturell bakgrund har fördelen att kunna koppla 
personliga erfarenheter och berättelser till arbetet. 
 
Främlingsfientlighet och fördomar uppstår lätt vid bristande kunskap om 
människor och miljöer. Det är därför viktigt att skaffa sig de kunskaper som 
behövs för att kunna mötas och förstå varandra (Nauclér, Welin, Ögren, 1988). Vi 
hävdar att detta arbetssätt går att genomföras i alla åldrar men det optimala är att 
starta när eleverna går i år 1 och fortsätta fram till de lämnar grundskolan.  Vi 
anser att detta förebygger mobbning och trakasserier. Ringqvist (2001) skriver om 
hur den egna kulturen används som måttstock och hur vi tar för givet att våra 
kulturella värderingar delas av andra. Vi anser i enighet med författaren att om 
skolorna börjar arbeta i tid med att öka förståelsen för kulturskillnaderna som 
finns i samhället, kan vi i mötet med människor från andra kulturer utgå från de 
likheter vi har med andra människor istället för att utgå från olikheterna.  
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Efter avslutad lektionsserie reflekterade vi över resultatet från lektionerna och 
kom fram till att arbetet hade många utvecklingsmöjligheter. Vi anser som vi 
tidigare skrivit att det finns stora fördelar med att börja när eleverna går i år 1. 
Fördelarna med att arbeta med elever i åldrarna 10-12 år är att man kan föra mer 
djupa diskussioner och integrera och lyfta fram fler aspekter och ämnen. En annan 
slutsats som vi drog var att vi skulle vilja arbeta med detta under en hel termin 
eller ett helt år. Vi skulle vilja arbeta med mer problembaserad undervisning och 
genom det integrera fler ämnen och engagera eleverna mer. Vi tror på detta 
arbetssätt och vill när vi får en egen klass arbeta efter denna metod.  
 

Erfarenheter till kommande profession  
Vi förstår hur viktigt det är vi som blivande pedagoger lyfter fram och arbetar 
med andra kulturer och etiska frågor redan från de tidigare åldrarna i skolan. Vår 
uppgift är att sträva efter att uppnå skolans värdegrund och mål, där det bland 
annat står att skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Därför anser vi att ett sådant arbetssätt bör inledas i tid. Vi har upplevt 
att eleverna trots deras låga ålder kunnat relatera och dra paralleller med det 
verkliga livet. Det är viktigt att tänka på, i arbetet med kultur och etiska frågor, att 
jag som pedagog inte överför mina fördomar. Barnen i den här åldern har inte lika 
mycket fördomar eller förutfattade meningar som vuxna kan ha. För att ytterligare 
öka och befästa elevernas förståelse för kulturskillnader skulle ett mer långtsiktigt 
arbetssätt rekommenderas, där eleverna får vara aktiva och arbeta under ett 
mindre pressat schema. Den främsta erfarenhet vi tar med oss är att man inte ska 
känna oro och tvivel över elevernas låga ålder och därför tro att det inte förstår 
saker som till exempel rör andra människors levnadssätt. Barn är intelligenta och 
har ett öppet sinne. Arbetet med anda kulturer och kulturskillnader har stimulerat 
och engagerat eleverna. De flesta har kunnat relatera till erfarenheter ur sitt eget 
liv och alla har kunnat delta i diskussionerna.  

Fortsatt forskning 
Det skulle vara mycket intressant att fortsätta arbeta med kultur och gå vidare 
med vår undersökning under en längre tid. Genom ett långsiktigt arbete skulle 
elevernas kunskaper befästas mer och man skulle kunna se om det genererar till 
en varaktig förändrig hos eleverna. Det skulle också vara intressant att följa 
eleverna och se hur deras kulturkunskaper utvecklas långt mer än det vi sett under 
vår lektionsserie.  
 
 

 



 30 

Referenser  

Tryckta källor 
Ahmadi, N. (2003). Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber AB 
  
Backman, J. (1998). Rapporter och Uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Heyman, A-G. (1988). Invanda kulturer och invandrarkulturer. Lund: Liber AB 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber AB  
 
Ljunggren, L & Marx, M. (1994). Dina rötter och mina rötter: Falun: Scandbook 
 
Lärarens handbok. (2002). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Lärarförbundet. 
 

Nauclér, Welin, Ögren. (1988). Kultur och språkmöten. Helsingborg: Schmidts 
Boktryckeri AB.  

 
Patel, R & Davidson,B.(2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur.  
 

Ringqvist, A-C. (2001). Människan socialt och kulturellt. Stockholm: Liber AB  
 
Skolverket. (2000). Kursplaner och betygskriterier för grundskolan. 

Stockholm: Fritzes.  
 
Sjövall, A. (1994). Kulturmöten i barnomsorg och skola. Lund: Studentlitteratur 
 
Svenska språknämnden. (2000). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber AB 
 
Wellros, S & Hellström, G. (1991). Likt och olikt om kulturmöten i Sverige. 

Köping: LTs förlag. ISBN 91-36-03257-3 
 

Wellros, S. (1993). Kulturmöten till vardags. Stockholm: Liber AB   



 31 

Elektroniska källor 
Wikipedia. (2006). Invandrare. URL  http://sv.wikipedia.org/wiki/Invandrare . 
Hämtningsdatum 2006-04-24. Tid: 14.00 
 
Wikipedia. (2006). Romer. URL http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer 
Hämtningsdatum 2006-04-24. Tid: 14.05 
 
Wikipedia. (2006). Samer. URL http://sv.wikipedia.org/wiki/Samer  
Hämtningsdatum 2006-04-24. Tid: 14.10 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Invandrare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samer


 32 

Lektionsplanering     (Bilaga 1) 
 
Utvalda delar ur den arabiska kulturen 
Vi kommer först att arbeta med begreppet kultur. Eleverna får samtala kring 
begreppet och fundera på vad som tillhör svensk kultur. Efter det kommer vi att 
prata om den arabiska kulturen genom att läsa en egenkonstruerad saga som 
handlar om hur det är att leva i arabvärlden. Sagan kommer att handla om en 
pojke, Ahmed, som är muslim och i sagan får vi följa hans liv. Vi får följa med 
när han går till moskén för att be. Eleverna i klassen får pröva på att be som en 
riktig muslim. Vi får vara med att fira att Ramadan är över. Eleverna får smaka på 
en typisk kaka som araberna äter efter avslutad fasta. I sagan kommer vi att få 
veta hur skolsituationen är för Ahmed och hur klimatet påverkar levnadsvillkoren. 
Vi kommer även att få träffa Ahmeds pappa och mamma och se vilka kläder de 
bär och varför kläderna ser ut som de gör. Sagan kommer även att belysa 
problematiken kring yttrandefrihet, att det inte är som i Sverige. Sagan kommer 
att avlutas med att Ahmed och hans familj måste fly och komma till Sverige som 
politiska flyktingar.  I arbetet med den arabiska kulturen får eleverna även se en 
film som handlar om livet på den arabiska halvön. Filmen relaterar till det vi 
tidigare pratat om i sagan. 
 
Efter avslutat arbete ska barnen ha lärt sig: 

• De ska ha fått en inblick i religionen Islam. De ska veta vad koranen och 
moské är. 

• Eleverna ska veta att koranen styr och präglar arabernas liv och 
levnadssätt. 

• De ska veta vad högtiden Ramadan är. 
• Eleverna ska veta varför människorna i arabvärlden klär sig som de gör. 

Varför kvinnorna bär slöja, varför männen klär sig i ”klänningar” och 
varför männen bär guttra osv. 

• De ska även få prova på att äta kakan kaak, en kaka som muslimerna äter 
när ramadan är avslutad.  

• Eleverna ska ha fått en ökad förståelse för skolsituationen i arabvärlden 
samt hur klimatet påverkar livet. 

• De ska ha fått en ökad förståelse för varför Araber kommit till Sverige och 
att det finns politiska flyktingar. 
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Afrikanska med betoning på den somaliska kulturen 
Vi kommer att genom en egenkonstruerad saga belysa den afrikanska kulturen 
men främst den somaliska eftersom många invandrare kommer från Somalia. 
Sagan kommer att handla om en fattig flicka som heter Fatima som bor i Somalia. 
Eleverna får följa hennes liv i sagan. De får bland annat följa med när Fatima 
hämtar vatten i brunnen som ligger flera kilometer från byn och när hon går till 
flyktinglägret för att få mat. Sagan tar upp fattigdomsproblematiken och även 
något om hur Afrika är som land. Efter avslutat arbete med sagan får barnen 
smaka frukter från Afrika och se en film som skildrar livet i Somalia. 

 
 

Efter avslutat arbete ska barnen ha lärt sig: 
• Eleverna ska ha fått en insyn i levnadsförhållandena som råder i Somalia. 
• De ska veta något om varför det är så fattigt i landet. 
• Eleverna ska ha lärt sig vilken religion de har i Somalia samt att det finns 

andra religioner där. 
• Hur människorna bor och ser ut.  
• De ska även få förståelse för varför människor i Afrika kommer till t ex 

Sverige. 
• Vad människorna äter och hur de äter. 
• Varför deras klädsel ser ut som den gör. 
• Vad människorna arbetar med. 
 

Samiska kulturen 
Arbetet kring den samiska kulturen kommer att vara uppbyggd på ”föreläsning” 
och samtal med klassen. Eleverna får se en film som handlar om det samiska livet 
idag och hur det såg ut förr i tiden. Föreläsningen kommer att innehålla studier av 
bilder och möjlighet att se olika samiska föremål.   
 
Efter avslutat arbete ska barnen ha lärt sig: 

• Eleverna ska veta vad samernas ”land” heter och vad som menas med det. 
• De ska veta hur samerna bodde förr och hur de bor idag. 
• Hur samernas traditionella kläder ser ut. 
• De ska veta att samerna har en egen flagga och nationalsång 
• Vad samerna pratar för språk. 
• Eleverna ska ha fått en förståelse för vad som menas med rennäring samt 

att alla samer inte arbetar med renar. 
• Eleverna ska veta vad sameslöjd är.  
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Romska kulturen 
Arbetet med den romska kulturen kommer att vara uppbyggd på ”föreläsning” om 
den romska kulturen. Eleverna kommer att få se bilder som har anknytning till 
den romska kulturen och samtala kring dessa.  
 
Efter avslutat arbete ska barnen ha lärt sig: 

• Varifrån romerna kommer från början  
• Att de idag saknar ett eget land 
• Att romer är samma sak som zigenare 
• Något om typiska romska traditioner 
• Lära sig om deras renlighetsregler 
• Vilket språk romerna pratar 

 
 
Efter varje lektion repeterar vi, Vad har vi lärt oss idag? Den sista lektionen, för 
varje kultur, innehåller mycket repetition. Först repeterar vi tillsammans i klassen 
och pedagogen skriver elevernas tankar på tavlan, i form av en tankekarta. 
Eleverna får sedan skriva av texten från tavlan på ett papper och rita en 
tillhörande bild. När kulturarbetet är avslutat får de ett samlat kompendium med 
sina tankekartor och bilder som de får ta hem och visa föräldrarna. 
 
 
 
 


