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SAMMANFATTNING ABSTRACT

Studiens syfte är att få kunskap om lärarnas 

förståelse kring interkulturell undervisning 

inom ämnet samhällskunskap. Enligt nuva-

rande läroplan [Lgr 11] ska undervisningen 

ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrå-

gor ur olika perspektiv och detta ska i sin tur 

generera att eleverna utvecklar en förståelse 

för sina medmänniskor (Skolverket, 2017). 

Studiens vetenskapsteoretiska ansats är det 

sociokulturella perspektivet där vi lär oss i 

samspel med andra, för att precisera den teo-

retiska utgångspunkten ytterligare har även 

det interkulturella perspektivet tagits med. 

Underlaget till studien har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer och sedan ana-

lyserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet som framkom under intervjuerna 

visar på att samhällskunskap och de delar 

som kretsar kring interkulturell undervisning 

är stort och komplext, men grunden för att 

kunna bli goda samhällsmedborgare. 

The aim of the study is to gain knowledge 

about the teachers' understanding of intercul-

tural education in the field of social sciences. 

According to the current curriculum [Lgr 11] 

will give the students the opportunity to see 

social issues from different perspectives, 

which in turn will generate the pupils devel-

oping an understanding of their fellow human 

beings (Skolverket, 2017). The scientific the-

ory of the study is the socio-cultural perspec-

tive where we learn in interaction with others, 

in order to clarify the theoretical point of de-

parture, the intercultural perspective has also 

been included. The basis for the study has 

been collected through semistructured inter-

views and then analyzed by qualitative con-

tent analysis. The results that emerged during 

the interviews show that social sciences and 

the sections surrounding intercultural educa-

tion are large and complex, but the founda-

tion for becoming good citizens of the com-

munity.
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1 Inledning  

Studien kommer att handla om interkulturell undervisning. Människor lever idag i ett glo-

balt samhälle där olika bakgrunder och erfarenheter möts. Detta ställer krav på skolan som 

har möjlighet och ansvar att forma framtidens vuxna samhällsmedborgare genom att stärka 

förståelsen för andra människor och förmågan till inlevelse (Skolverket, 2017).  En inter-

kulturell undervisning kan bidra till att minska främlingsfientlighet i vårt samhälle, då ele-

verna får möjlighet att förbereda sig för ett liv i en föränderlig och mångkulturell värld 

(Lorentz, 2010; Skolverket, 2013a).  

I kursplanen för samhällskunskap står det beskrivet att det är viktigt med samarbete för att 

kunna utveckla vårt samhälle. Samhället vi lever i idag är mångkulturellt där vi ständigt 

möter olika kulturer i vardagen. Detta innebär att samhällskunskapslärarna ska utforma 

undervisningen på ett sätt så att eleverna får möjlighet att se saker ur olika perspektiv. 

Vilket i sin tur kan leda till att eleverna utvecklar förståelse för varandra och varandras 

kulturer (Skolverket, 2017). Runfors (2003) ger ett exempel där en lärare uppmärksam-

made elevernas bakgrunder för att belysa hur lika alla är trots olikheter. Alla människor 

har sin historia och den får gärna ta plats i undervisningen. I Morgondagens medborgare, 

en rapport från Skolverket (2010), gjordes en sammanställning om 14 åriga elevers kun-

skaper och värderingar inom samhällsfrågor. Resultatet som framkom där var att 40 pro-

cent av eleverna svarade att de sällan får diskutera samhällsfrågor ur olika perspektiv i 

skolan. 

Jag blev därför intresserad av att undersöka hur samhällskunskapsläraren planerar och ge-

nomför sin undervisning gentemot läroplanens uppsatta mål, som i sin tur harmonierar med 

en interkulturell undervisning. Jag ville också ta reda på vilka utmaningar lärarna möter 

inom detta arbetsområde. För att göra det har en kvalitativ studie genomförts med både 

semistrukturerade intervjuer och därefter en kvalitativ innehållsanalys på det insamlade 

materialet.  

Samhällskunskapsämnet är ett komplext ämne som rymmer stora delar av de inledande 

kapitlen i läroplanen. Det är ett ämne som väcker tankar och känslor samt får eleverna att 

fundera över sig själva och sin omvärld. Ett viktigt ämne, det handlar om livet vi delar 

tillsammans med våra medmänniskor. Och vad är mer önskvärt än en värld full av goda 

samhällsmedborgare?  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden behandlas det som kan vara av betydelse för att förstå resultatet och diskuss-

ionen i studien. Inledningsvis kommer delar ur läroplanen som har koppling till en inter-

kulturell undervisning att behandlas samt samhällskunskap som skolämne tas upp. Därefter 

kommer tidigare forskning inom området att belysas. Det interkulturella perspektivet kom-

mer att behandlas där innebörden av att använda en interkulturell undervisning förklaras. 

Sedan tas konkreta förslag på undervisning upp och några ytterligare gynnsamma effekter 

av interkulturell undervisning. Slutligen behandlas varför det kan vara en fördel för ele-

verna och undervisningen att skolorna inte är homogena. 

2.1 Interkulturella aspekter i styrdokumenten 

Läroplanen tar upp i både inledande kapitel och i kursplanen för samhällskunskap att ele-

verna ska utveckla förståelse för varandra och att de ska kunna leva sig in i andras levnads-

villkor (Skolverket, 2017). I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag har förståelse och 

medmänsklighet ett eget stycke. Där står det beskrivet hur skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse. Vidare beskrivs det att ingen ska utsättas för 

diskriminering eller kränkande behandling och att alla sådana tendenser ska motverkas. 

Det står också här att främlingsfientlighet behöver bemötas med aktiva insatser och öppna 

diskussioner samt att eleverna ska bli medvetna om sin egen delaktighet i det gemensamma 

samhället. Detta kan då generera en förmåga att leva sig in i andras levnadsvillkor. Stycket 

avslutar med att poängtera att skolan är en mötesplats för alla individer som då har en 

möjlighet och ett ansvar att stärka förmågan om förståelse och inlevelse för andra männi-

skor (Skolverket, 2017). 

Lärare behöver arbeta efter hela läroplanen, inte bara efter kursplanen i varje ämne. Läro-

planen vilar på demokratisk grund och i Skollagen (2010:800) går det att utläsa att i varje 

skolform ska det finnas en läroplan som utgår från denna lag. Där står det även att varje 

läroplan ska innehålla både utbildningens värdegrund och uppdrag (det inledande kapitlet) 

samt mål och riktlinjer för undervisningen (bland annat kursplanerna). Detta innebär att 

läraren i sin vardag ska utgå ifrån värdegrunden och att den tydligt ska genomsyra hela 

undervisningen (Skolverket, 2013b).  

2.1.1 Samhällskunskap som skolämne 

Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i lärarens undervisning då det är inom detta 

ämne vi diskuterar hur samhället ser ut och varför, samt allas lika värde. Undervisning i 

ämnet ska bland annat utveckla elevernas förmåga att uttrycka och värdera olika stånd-

punkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar 

och olika perspektiv (Skolverket, 2017, s. 219). Lärarna ska låta eleverna få ta del av och 

diskutera samhällsfrågor ur olika perspektiv i samhällskunskapsundervisningen. Genom 

detta ska eleverna sedan kunna utveckla en förståelse för sina medmänniskor och kunna 

leva sig in i andras levnadsvillkor (Skolverket, 2017).  
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Det kan ibland vara svårt att som samhällskunskapslärare säga till en elev att hen tycker 

fel, eleven kan ha argument för sina åsikter och bygger upp dessa i ett resonemang. I en-

lighet med Lgr 11 uppfyller i så fall eleven de kunskapskraven i samhällskunskap. 

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskri-

ver då /…/ samband med … underbyggda resonemang. Eleven värderar och 

uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med /…/ resonemang 

/…/ underbyggda argument. (Skolverket, 2017, s. 224) 

Det är här samhällskunskapsläraren behöver kunna de inledande kapitlen i Lgr 11. Här 

framkommer det tydligt att ingen ska utsättas för diskriminering eller för annan kränkande 

behandling, alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Vidare beskrivs det att undervis-

ningen ska förbereda eleverna för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Skolan är en mö-

tesplats där många olika människor möts, därför har skolan både en möjlighet och ett an-

svar att stärka förståelsen för andra människor. När eleverna tar del av samhällsfrågor ur 

olika perspektiv kan det i sin tur generera en förståelse för sina egna och andras levnads-

villkor (Skolverket, 2017).  

2.2 Tidigare forskning 

I det här stycket berörs vad tidigare forskning tar upp om interkulturell undervisning. Be-

greppet interkulturell undervisning syns inte i Lgr 11, dock står det i det inledande stycket 

av kursplanen interkulturella relationer. Även om inte begreppet är tydligt utskrivet finns 

ändå innebörden av en interkulturell undervisning med, detta framkommer tydligare i av-

snitten nedan. 

2.2.1 Interkulturellt perspektiv 

Sveriges skolor är idag till största del mångkulturella, skolan förändras i samma takt som 

samhället. Det finns fyra faktorer som gör att vi kan kalla oss mångkulturella; globali-

sering, individualisering, internationalisering och en ökad kulturell demografisk1 föränd-

ring (Lorentz & Bergstedt, 2016). Begreppet interkulturell betyder processer där männi-

skor med olika språk och kulturer kommunicerar och interagerar med varandra (Nat-

ionalencyklopedin, u.å.a). För att kunna möta människor med öppenhet behöver eleverna 

lära sig att se olikheter som en tillgång. Genom ett interkulturellt perspektiv i undervis-

ningen kan lärarna motverka ett vi och dom hos sina elever och att de accepterar skillnader 

istället för att leta likheter. I sin tur växer eleverna i sina identiteter och kan se skillnader 

som något positivt, detta kan utveckla elevernas empati och medmänsklighet. Världen är 

ofta och i många sammanhang uppbyggd i motsatspar, detta då det är lätt för människor 

att kategorisera på det sättet. Att dela in människor i vi och dom är ett sådant motsatspar 

och en interkulturell undervisning kan minska eller motverka detta synsätt hos eleverna 

(Lorentz, 2007).  

                                                      

1 ”Demografi, befolkningslära, sammansättning och geografisk fördelning” (Nationalencyklopedin, u.å.b). 
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Ett interkulturellt perspektiv har flera likheter med ett normkritiskt perspektiv. Detta då 

vissa människor använder sig av ett toleransperspektiv och faran med det blir att istället 

för att tala och agera efter att vi är normen och vi måste tolerera icke normen dom. Används 

ett normkritiskt perspektiv synliggörs istället vilka normer som råder, utan att den ena eller 

andra (vi och dom) värderas på något sätt (Skolverket, 2013b). von Brömssen & Olgaç, 

(2010) talar också om normer på ett liknande sätt och beskriver då att människor kan för-

hålla sig uteslutande eller inkluderande tillsammans med individer med annan kulturell 

bakgrund. Detta påverkar i sin tur elevernas utbildning. Om utbildningen är uteslutande 

innebär det att den är till för de andra medan en inkluderande undervisning bygger på 

förhållningsättet att alla människor har lika rättigheter. Skolverket (2013b) berättar även 

att det finns lärare som känner sig osäkra och inte vill tvinga på någon den värdegrund som 

svensk skola vilar på: 

När det kommer till jämställdhet och barn och elever med bakgrund i andra 

kulturer kan en osäkerhet märkas hos personal – som i föreställningen att vår 

värdegrund inte ska pådyvlas människor med andra synsätt. Det är viktigt att 

komma ihåg att grundläggande fri- och rättigheter gäller alla, oavsett hudfärg, 

kön eller ursprung. (Skolverket, 2013b, s. 37) 

För att kunna gestalta allas lika värde behöver värderingar och normer synliggöras. För-

hållningssättet bör genomsyra hela skolans verksamhet och är en väsentlig del av likabe-

handlingsarbetet (Skolverket, 2013b). Genom att synliggöra normer och i sin tur acceptera 

skillnader som råder mellan individer kan ett interkulturellt perspektiv nås. 

2.2.2 Interkulturella arbetssätt 

Det är viktigt ur ett interkulturellt perspektiv att tänka på gruppen, då gruppen i sig bidrar 

till att eleven får möta andra individer som är olika sig själva. Ett interkulturellt arbetssätt 

är inte likställt med att alla elever i en klass måste bli kompisar, det handlar om att eleverna 

ska få förståelse att alla är vi olika (Skolverket, 2013b).  

Några konkreta förslag på undervisningsmetoder som lämpar sig inom en interkulturell 

undervisning är, läsa böcker, titta på filmer, klassresa, rollspel, analysera massmedier, 

gruppkonstruktion och på vilken plats eleverna sitter i klassrummet. Det är viktigt att de 

böcker och filmer som används i undervisning ger en positiv bild och inte visar negativa 

stereotyper. Att åka på klassresa till elevers ursprungsländer kan ha en positiv effekt då 

eleverna kan få ökad förståelse för varandras kulturer (Lahdenperä, 2010). Användandet 

av rollspel i undervisningen kan träna elevers förmåga att sätta sig in i andras perspektiv 

samt att reflektera över sina egna värderingar. Genom att analysera massmedia, kan ele-

verna se och jämföra hur olika massmedier framställer händelser i världen beroende på 

vem som är avsändaren. Eleverna får då utveckla sina förmågor att kritiskt granska sam-

hällsfrågor ur olika perspektiv (Jonasson Ring, 2015). Konstruktion av grupper, innebär 

att läraren använder sig av heterogena grupper och inte bara av homogena grupper i under-

visningen. Detta kan bidra till att eleverna lär sig samarbeta och på så sätt motverka even-

tuella fördomar (Lahdenperä, 2010). Det sista förslaget om placering av elever i 
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klassrummet handlar om att eleverna ofta umgås med några få i klassen på raster och friti-

den. Eleverna får umgås med vem de vill på sin fritid men för att bredda elevers förståelse 

för andra människor och lära sig samarbeta med olika individer kan det vara bra att ofta 

låta dem byta platser i klassrummet (Skolverket, 2013b). 

En interkulturell undervisning innebär inte att en undervisning endast har fokus kring olika 

etniciteter och kulturer, den innehåller också synen på kön, samhällsklass, religion, ålder 

och funktionshinder. En interkulturell undervisning ska bidra till mer samhörighet mellan 

alla människor, där alla utvecklar en förståelse för varandra och delar gemensamma vär-

deringar (von Brömssen & Olgaç, 2010).  

2.2.3 Kan undervisningen gynna eleverna på fler sätt? 

Den främsta anledningen till att bedriva en interkulturell undervisning är för att öka för-

ståelsen för sina egna och andras levnadsvillkor samt förberedas för ett liv i en föränderlig 

och mångkulturell värld (Lorentz, 2010; Skolverket, 2013a). En interkulturell undervis-

ning kan också bidra till fler positiva effekter, bland annat för att skapa nya kontakter mel-

lan individer. I en studie där flerspråkiga högstadie- och gymnasieelever intervjuades be-

rättar flera av eleverna att de tycker att det är svårt att komma in i klassgemenskapen. Detta 

påverkade sedan elevernas resultat då de bland annat inte vågade svara på lärarens frågor 

inför klassen, då de var oroliga hur klasskompisarna skulle reagera. En elev berättade om 

en lärare som använt sig av flera interkulturella arbetssätt som nämndes i stycket ovan. 

Bland annat att eleverna skulle byta platser ofta för att lära känna så många som möjligt i 

klassen. Enligt elevens uppfattning så var det för anledningen att skapa kontakter för de 

nyanlända eleverna men det ger i sin tur också mer förståelse för andra människor ifall vi 

har en relation till personer som är olika oss själva (Skowronski, 2013). I samhällskun-

skapsämnet genererar den till att ge eleverna möjlighet att kommunicera, där olika åsikter 

och perspektiv får mötas och som i sin tur lär eleverna att vi alla är olika (Lahdenperä, 

2010). Skowronski (2013) berättar vidare om att de nyanlända eleverna gärna umgås med 

dem som har liknande bakgrund som de själva. Både då eleverna kan ha tillbringat en tid 

tillsammans i en förberedelseklass och det är där de träffar sina första klasskompisar men 

de intervjuade eleverna berättar också att många elever i ordinarie klass inte heller visar 

något intresse för dem. Detta innebär då att eleverna inte alltid integreras och exemplet 

ovan med att ofta byta platser är en metod för att minska detta. 

2.2.4 Fördelen med icke homogena skolor 

Skolan har ett bra utgångsläge där elever med olika erfarenheter och bakgrunder kan mötas 

i sin vardag, läraren behöver använda detta tillfälle för interaktion (Jonasson Ring, 2015). 

Alla elever ska vara delaktiga i sina lärandeprocesser och detta ska ske oberoende kulturell 

bakgrund (Lorentz, 2007). Lärarna ska ge eleverna tillfällen för möten, samtal och låta dem 

få ta olika roller i samhällsfrågor.  De klasser som har en kulturell mångfald har kring detta 

arbete en stor fördel då eleverna möter olikheter i sin vardag och detta ska samhällskun-

skapsläraren med fördel utnyttja. Det kan dock ske krockar i ett klassrum när elever 
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diskuterar och värderar olika ståndpunkter kring en samhällsfråga. Gränsen för vad elever 

får diskutera kring, oavsett om argumenten är väl underbyggda, är om någon blir kränkt 

(Jonasson Ring, 2015). 

I visionen en skola för alla menar Runfors (2003) att skolor med elever från olika kulturella 

bakgrunder i sig inte behöver bidra till minskad segregering, det är hur läraren arbetar med 

sina elever som bidrar till mer förståelse. Runfors (2003) ger ett exempel där en lärare lät 

alla sina elever göra kartor över sin historia och ville då påvisa att alla elever har rötter, 

inte bara elever med utländsk bakgrund. Samma lärare ordnade också med knytkalas där 

alla elever fick ta med sig mat från deras egen kultur. Här ville läraren belysa att alla elever 

och återigen även elever med svensk bakgrund har traditioner kring vilken mat vi äter. 

Syftet med detta var inte att belysa olikheter för att vi är olika, utan uppmärksamma likhet 

i olikheterna. Alla har en historia och sina egna rötter, det har alla gemensamt. Alla har 

också gemensamt att ens egna historia skiljer sig från alla andras. 

 

Sammanfattningsvis kan en interkulturell undervisning bidra till att eleverna ökar förstå-

elsen för varandra och tillsammans generera gemensamma värderingar där alla, trots olika 

erfarenheter och bakgrunder, är lika mycket värda. 
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få kunskap om lärares förståelse, praktik och utmaningar av 

en interkulturell undervisning inom ämnet samhällskunskap. Frågeställningarna för denna 

studie är följande: 

• Hur förstår och praktiserar samhällskunskapsläraren en interkulturell undervis-

ning? 

• Vilka utmaningar möter samhällskunskapsläraren vid planering och genomförande 

av en interkulturell undervisning? 
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4 Metod 

I detta kapitel förklaras inledningsvis studiens första metod, semistrukturerade intervjuer, 

och vilka urval och avgränsningar som gjorts samt kort beskrivning över de intervjuade 

lärarna. Därefter redovisas studiens andra metod, kvalitativ innehållsanalys med en tabell 

över exempel på kodning. Sedan presenteras validiteten och reliabiliteten av den valda 

metoden samt den vetenskapsteoretiska ansats studien utgår ifrån. Slutligen beskrivs de 

etiska riktlinjer som arbetet vilar på och hur dessa har tagits tillvara under studiens gång. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ intervjumetod och innebär att intervjuperso-

nen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Denna metod lämpar 

sig när studiens forskningsfrågor vill ta reda på intervjupersonens intressen och ståndpunk-

ter kring ämnet. Till skillnad från en kvantitativ undersökning som ställer frågor kring det 

forskaren anser vara mest väsentligt. Därför valdes semistrukturerade intervjuer som me-

tod för att samla in material till denna studie. 

För att säkerställa att intervjun ger det material som behövs för att kunna svara på studiens 

forskningsfrågor har en intervjuguide använts (bilaga 2). En intervjuguide innehåller de 

frågor som studien vill ha besvarat, men de behöver inte tas i en specifik ordning och det 

finns möjlighet att ställa intressanta följdfrågor under tiden. Vid skapandet av intervjugui-

den har följande fråga besvarats Vad måste jag veta för att kunna besvara mina forsknings-

frågor? För att lärarna skulle ha möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt har de även 

haft tillgång till ett utdrag ur de delar som berörs från läroplanen (bilaga 1). En kvalitativ 

intervju är intresserad av vad och hur den intervjuade personen svarar på frågorna utifrån 

intervjuguiden. För att kunna säkerställa detta spelades materialet in och som sedan tran-

skriberades. En semistrukturerad intervju innehåller utrymme för att kunna ställa intres-

santa följdfrågor och det blir svårt att uppnå om allt som sägs ska föras ner på papper 

(Bryman, 2011). 

4.2 Urval och avgränsningar 

I studien deltog sex lärare från tre olika skolor. Fem av dem undervisar just nu i årskurs 4–

6, medan en lärare undervisar i årskurs 1 detta läsår. Studiens kriterier för de intervjuade 

lärarna var att de undervisar eller har undervisat i årskurs 4–6 och är behöriga i samhälls-

kunskap för åldersgruppen. Ytterligare kriterier är att lärarna minst har tre års arbetserfa-

renhet med att undervisa i samhällskunskap för de angivna årskurserna.  

Avgränsningar av lärare har skett enligt ett målinriktat urval. Denna urvalsteknik är den 

mest rekommenderande att använda sig av vid kvalitativa intervjuer då urvalet väljs ut 

utifrån studiens forskningsfrågor. Val av lärare till intervjuer har också skett enligt ett be-

kvämlighetsurval. Detta då studien genomförs i en mindre stad där tillgängligheten av 
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legitimerade samhällskunskapslärare i åk 4–6 är begränsad, därav har personliga kontakter 

varit en fördel (Bryman, 2011). 

4.2.1 De intervjuade lärarna 

Alla intervjuade lärare är anonymiserade i studien och heter här Anna, Bella, Carin, Diana, 

Eva och Fia. Anna har arbetat som lärare sedan 2002 och är behörig i årskurs 1–7 i bland 

annat samhällskunskap. Hon har under sina verksamma år arbetat mestadels med samhälls-

kunskap, beroende på vem hon har arbetat med så har hon ibland haft de naturorienterande 

ämnena istället för de samhällsorienterade. Bella har arbetat som lärare sedan 1990, men 

som utbildad lärare i ungefär 12 år och är behörig i årskurs 1–7. Hon är behörig i bland 

annat i samhällskunskapsämnet för de angivna årskurserna. Bella har tidigare undervisat i 

samhällskunskap, dock inte de senaste fyra åren. Carin har arbetat som outbildad lärare i 2 

år därefter 11 år som utbildad. Hon är behörig i årskurs 1–6. Carin är behörig i bland annat 

samhällskunskapsämnet för de angivna årskurserna. Under sina yrkesverksamma har hon 

undervisat ungefär hälften av tiden i samhällskunskap, dock ej det senaste året. Diana ut-

bildade sig 1995 till förskollärare och arbetade som det tills hon utbildade sig till grund-

skollärare årskurs 1–6 och har arbetat som det sedan 2005. Hon är behörig i bland annat 

samhällskunskapsämnet för de givna årskurserna och har nästan alltid undervisat i ämnet. 

Eva har arbetat som utbildad lärare sedan 1986. Hon är behörig främst i årskurs 1–3, be-

hörig i engelska och svenska upp till årskurs 6 och erfarenhetsbehörighet i alla So-ämnena 

upp till årskurs 6. Eva arbetar just nu i årskurs 1, senast hon undervisade i samhällskunskap 

i åk 4–6 var 2015. Fia har arbetat som utbildad lärare sedan 2012 och är behörig i årskurs 

1–6. Hon är behörig i bland annat samhällskunskapsämnet för de angivna årskurserna och 

har mestadels undervisat i ämnet. 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys  

Studien använder sig också av kvalitativ innehållsanalys som metod. Metoden är en analys 

av dokument och där ett bakomliggande mönster eller tema ska synliggöras (Bryman, 

2011). Studiens forskningsfrågor vill ta reda på hur lärarna genomför en undervisning inom 

samhällskunskap som harmonierar med interkulturell undervisning samt vilka utmaningar 

de kan tänkas möta. Därav fungerar kvalitativ innehållsanalys som metod då lärarnas svar 

utifrån intervjuguiden har kategoriserats efter olika mönster som uppkommit. 

Materialet som ligger till grund för studien är tillgängligt via ljudupptagningar som har 

transkriberats. Ljudupptagningarna har transkriberats på ett sådant sätt att när ord har ute-

blivit har dessa markerats med frågetecken och tas inte med i studien samt har verbala tics 

(liksom, öh) tagits bort. Utöver det har texten i transkriberingen skrivits av ordagrant från 

ljudupptagningen (Bryman, 2011). I Resultatdelen har citat från lärarna tagits med och 

syns genom blockcitat i texten. Dessa citat har ibland korrigerats för att öka läsbarheten av 

innehållet. Det kan tillexempel vara att den intervjuade läraren upprepat sig med ett ord 

två gånger i följd eller att småord har fått byta plats i det skrivna citatet. 
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En kvalitativ innehållsanalys genomförs i olika steg där det första kallas för analysenhet. 

Den innebär att materialet som samlats in lyssnas och läses igenom ett par gånger innan 

det bryts ner i delar. Dessa delar kallas sedan för meningsenheter och är de ord eller me-

ningar som hänger ihop. När intervjupersonen börjar prata om något annat är det ny me-

ningsenhet som skapats. Meningsenheter kan vara ett fullständigt svar från en kvantitativ 

enkätundersökning men vid en kvalitativ intervjustudie innebär det att bryta ner materialet 

till mindre, mer innehållsrika delar. Därefter ska meningsenheterna kodas. Ett insamlat 

material kan få många meningsenheter och genom kodning sätts en etikett med ett eller 

flera ord som beskriver kort vad meningsenheten handlar om. Detta innebär att flera me-

ningsenheter kan få samma kod (Hirsh, 2017). Nedan visas en tabell med exempel från 

meningsenhet till kod. 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. L är lärare och I är intervjuare. 

Meningsenheter Koder 

L: nä men oftast är det ju faktiskt uppgifterna i böckerna 

I: när du säger böckerna, då är det den arbetsbok som är 

till den? 

L: ah och sen men sen är det ju muntliga diskussioner 

också jag kan ju inte bara utgå ifrån … 

Oftast används uppgifterna i böck-

erna, men det går inte att bara utgå 

från dem. Muntliga diskussioner 

används också. 

L: Vad det innebär? Från olika perspektiv, olika per-

spektiv det är ju det som ligger närmast det är ju kamra-

tens perspektiv, att kamraten kan tycka något annat. 

Det perspektiv som ligger närmast 

är kamratens. 

Kamraten kan tycka något annat. 

Nästa steg är att kategorisera koderna efter olika teman som hänger ihop (Hirsh, 2017). 

Denna studie har kategoriserat resultatet i fem teman som utgör underrubriker i resultatde-

len, att förstå att alla är olika, lärobokens perifera roll, varierande bedömningar, elever-

nas delaktighet och komplext men viktigt ämne.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som är relevant för studien medan reliabilitet avser 

att forskaren mäter det på ett tillförlitligt sätt. Validiteten består av två aspekter, studiens 

trovärdighet och överförbarhet, medan reliabiliteten står för studiens pålitlighet (Gunnars-

son, 2002). Det finns kritik för användandet av kvalitativa studier och det är framför allt 

att forskningen är subjektiv. En kvalitativ studie kan påverkas av forskaren själv då det 

man själv tycker är betydelsefullt kan lysa igenom. Forskaren kan omedvetet påverka de 

personer som intervjuas och detta medför att det nästintill är omöjligt att få fram samma 

data igen (Bryman, 2011). Kvale (1994) tar också upp att den huvudsakliga kritiken som 

riktas mot en kvalitativ forskning är att den påverkas av den som intervjuar och detta leder 

till att resultatet ej räknas som objektiv och vetenskaplig. Kvale (1994) listar även tio kri-

tiska aspekter som forskaren behöver ha i åtanke vid genomförande av en kvalitativ studie. 

Ett urval av dessa är att en kvalitativ studie påverkas av den som tolkar resultatet och att 

det är få deltagare. Detta innebär också att det blir svårigheter med att generalisera resul-

tatet, dels för att människor tolkar data på olika sätt och då det är ett för litet antal deltata-

gare för att kunna se ett generellt mönster. En kvalitativ studie kan dessutom upplevas 
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otydlig då det saknas konkret material för hur forskaren kommit fram till sina slutsatser 

(Bryman, 2011). Studiens metodval, semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehålls-

analys, har förklarats ovan. Resultatet är inte framskrivet genom ett generellt synsätt utan 

det är enskilda lärares röster som framkommer och ger läsaren en bild inom studiens valda 

område. Därav har validiteten tagits i beaktning. Reliabiliteten i studien är genom att in-

samlad data finns sparat på bandspelare och som sedan transkriberats ordagrant (med vissa 

undantag, se ovan). I studiens bakgrund framkommer forskarens förförståelse kring ämnet 

och detta ökar också studiens reliabilitet (Gunnarsson, 2002). 

Motiveringen till valet av denna metod, trots kritiken ovan, är att studiens frågeställningar 

vill ta reda på lärares förståelse, praktik och utmaningar kring en interkulturell undervis-

ning. Detta kan forskaren med fördel göra genom semistrukturerade intervjuer som ingår i 

kvalitativ metod. En intervjuguide (bilaga 2) gör det möjligt att ställa intressanta följdfrå-

gor till intervjupersonen, vilket möjliggör att mer intressant material kan samlas in till stu-

dien (Bryman, 2011). 

4.5 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien har förankring i det sociokulturella perspektivet. Utifrån denna teorin sker lärande 

genom kommunikation (Säljö, 2017). Det är viktigt att forskaren är medveten om vilken 

teori hen utgår ifrån. En forskare har aldrig en neutral utgångspunkt och det är därför viktigt 

att hen uttrycker utifrån vilken teori studien grundar sig på (Nilholm, 2016). Det sociokul-

turella perspektivet har sitt ursprung från Vygotskijs arbete kring utveckling, lärande och 

språk. Ett av teorins mest centrala begrepp är mediering vilket innebär de redskap som vi 

människor använder när vi förstår vår omvärld och hur vi sedan agerar i den. Det socio-

kulturella perspektivet innefattar också att det finns skillnader för hur man tänker och kom-

municerar beroende på var i världen man befinner sig. Vygotskij tar bland annat upp ett 

exempel med att i en del i världen kan vi förstå en viss figur som en triangel men i en annan 

del av världen kan figuren uppfattas på ett annat sätt. Triangeln i detta exempel ses här som 

ett kulturellt redskap och visar på att vi kan uppfatta olika beroende på våra tidigare erfa-

renheter och bakgrunder (Säljö, 2017). 

Syftet med studien är att få kunskap om lärares förståelse kring interkulturell undervisning 

inom ämnet samhällskunskap. Enligt Hirsh (2017) innebär lärande inom ett sociokulturellt 

perspektiv att eleverna lär sig i ett sammanhang, vilket innebär att det är lärarens uppgift 

att skapa en miljö där eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper. Det som fram-

kommit under studiens kapitel om tidigare forskning visar en undervisning där eleverna 

får kommunicera och integrera med varandra på flera olika sätt. Därav valdes det socio-

kulturella perspektivet som vetenskapsteoretisk ansats till föreliggande studie. 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet har det valts ytterligare en teoretisk 

ansats för studien, det interkulturella perspektivet. Detta beskrevs under tidigare forskning 

och har tydliga kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Lorentz (2016) förklarar 

det interkulturella perspektivet där människor ska kunna förhålla sig till vår mångkulturella 
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värld och ha en öppenhet i mötet med våra medmänniskor. Även begreppet interkulturell 

förklaras under tidigare forskning och innebär processer där människor med olika språk 

och kulturer kommunicerar och integrerar med varandra (Nationalencyklopedin, u.å.a). 

Betydelsen av interkulturell passar då bra tillsammans med det sociokulturella perspekti-

vet, där kommunikation mellan människor har en central roll. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien har utgått från de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informat-

ionskravet innebär att de intervjuade lärarna ska ha fått information om studiens syfte. 

Detta uppfylldes i första kontakten med lärarna då jag redan i det skedet berättade om vad 

studien handlar om. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska själv få besluta om denne 

vill medverka i studien. Detta krav har uppfyllts då lärarna själva godkänt att ställa upp på 

en intervju. Konfidentialitetskravet behandlar sekretessen kring de uppgifter som fram-

kommer under intervjun. Detta uppfylls genom att inga korrekta namn används i studien 

och det går därför inte att spåra vem det är som uttalat sig. Nyttjandekravet innebär att alla 

uppgifter som framkommer endast får användas för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Detta säkerställs genom att materialet endast har för avsikt att användas i studien. 
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5 Resultat 

Resultatdelen har kategoriserats i fem underrubriker. Den första är hur läraren själv upp-

fattar det som är syftet med undervisningen. Den andra är hur själva undervisningen ser ut, 

med flera konkreta undervisningsmetoder. Den tredje förklarar hur läraren bedömer ele-

verna inom ämnet. Den fjärde visar hur eleverna är delaktiga i undervisningen och slutligen 

vad de själva tycker om undervisning kring dessa delar samt vilka fördelar och nackdelar 

de kan stöta på. 

5.1 Att förstå att alla är olika 

Detta avsnitt handlar om vad det innebär för läraren att eleverna ska få förståelse för andra 

människor och se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Samtliga lärare gav svar som innebär 

att vi ska förstå att alla är olika, dock beskrevs det på olika sätt och med olika värdeord. 

Anna pratade om att eleverna ska få se vilka skillnader det kan finnas och få förståelse för 

att det finns olika sätt att leva. Hon poängterade också att det är lika viktigt att jämföra 

både inom Sverige men också jämföra med resten av världen. Bella pratade också om att 

eleverna ska få förståelse för olika människors sätt att leva och tänka och nämnde även 

betydelsen av var eleverna bor någonstans. Hennes elever bor i en liten ort och hon tror att 

människor blir mer lika varandra i ett mindre samhälle gentemot elever som till exempel 

växer upp i en storstad. Bella förtydligar att det inte är någon skillnad mellan de grundläg-

gande värderingarna så som att alla är lika mycket värda men att det kan finnas lite olika 

sätt att tänka beroende på vart man bor någonstans. Eva var inne på samma linje, som Anna 

och Bella, att vi lever globalt idag och eleverna behöver så tidigt som möjligt lära sig att 

respektera och uppskatta varandra och inneha en förståelse för att vi alla är olika. Eva 

avslutar detta svar med att förklara: 

Det är ju jätteviktigt att man har de med sig och att du har den inställningen och 

den synen till människan. Det är ju egentligen tycker jag det viktigaste av all-

ting. (Eva) 

Att eleverna ska få empati och bli toleranta var också begrepp som kom upp. Diana menade 

att eleverna behöver lära sig både i skolan och hemifrån att tänka på att det finns människor 

runtomkring och inte bara tänka på sig själv. Enigt Diana kommer inte detta automatiskt 

utan detta är något man behöver arbeta med sina elever för att de ska kunna bli goda sam-

hällsmedborgare. Att eleverna ska bli toleranta tyckte Fia var det mest väsentliga, att ele-

verna ska förstå att det finns människor med andra livserfarenheter och andra förutsätt-

ningar och att detta är accepterat. Fia nämner också att eleverna ska visa respekt gentemot 

andra människor. Att förstå att inte alla har samma förutsättningar pratade även Carin om, 

hon tog upp exempel som bland annat att familjeförhållanden kan se olika ut beroende på 

vilken kulturell bakgrund och förutsättningar för utbildning om man är flykting. Männi-

skors olika förutsättningar var en sak som även Diana tog upp och ansåg att det är viktigt 

att eleverna får veta att de är priviligierade här i Sverige jämfört med hur andra barn kan 

ha det. 
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Samhällsfrågor ur olika perspektiv är också en del av samhällskunskapen som eleverna ska 

få ta del av. Efter avslutade intervjuer är det flera av lärarna som även på denna del drar 

paralleller till att förstå att vi alla är olika. Bella, Diana och Fia pratar om vikten av att 

belysa olika perspektiv. Bella tar upp att miljön påverkar vilka perspektiv eleverna får ta 

del av i sin vardag och menar att eleverna i det lilla samhället inte möter olika kulturer i 

sitt klassrum. Hon berättar att hon då får belysa det på annat sätt, till exempel genom att 

titta på filmer och nyheter. Diana berättar också om att man måste belysa många delar i 

undervisningen, oavsett vad man själv eller eleverna tycker, för att kunna visa på olika 

perspektiv. Fia pratar om perspektiv ur ett mindre sammanhang och talar då om att eleverna 

ska få syn på kamratens perspektiv: 

Det är ju det som ligger närmast, det är ju kamratens perspektiv. Att kamraten 

kan tycka något annat. (Fia) 

Fia menar att eleverna behöver förstå att kamraten kan ha andra uppfattningar och tar ett 

exempel kring att elever bor på olika sätt och hur upplever kamraten som bor precis bredvid 

ett vägbygge gentemot en som inte gör det. Hon menar på att eleverna i denna åldern har 

svårt att leva sig in i andras levnadsvillkor och därför faller det sig mer naturligt att ta det 

perspektiv som ligger eleven närmast, kamratens perspektiv. 

5.2 Lärobokens perifera roll 

Kommande del handlar mer specifikt hur undervisningen ser ut hos de intervjuade lärarna. 

Under intervjuerna har det framkommit många konkreta förslag hur en lärare kan befästa 

kunskaper kring att vi alla är olika och att vi kan se saker ur olika perspektiv. Samtliga 

lärare talade främst om en undervisning som inte utgår ifrån läroboken, men att den kan 

finnas med som stöd. Bella berättar hur hon använder sig utav läroboken: 

Vi har ju en lärobok och jag tycker det är tryggt att ha en lärobok. I och för sig 

vet jag knappt om vi tittar i den när det gäller detta, men jag kanske använder 

den och tittar lite i den själv. För att se vad läromedlet hade tagit upp. (Bella) 

Det är flera lärare som pratar om läroboken på liknande sätt. Den finns med i undervis-

ningen, men den har ingen central roll. Diana berättar att hon tycker att läroboken i sam-

hällskunskap tar upp det som står i läroplanen men menar också på att inom samhällskun-

skap ryms det som händer här och nu och det finns ingen bok som är så uppdaterad. Att 

böcker snabbt blir inaktuella i samhällskunskap håller Eva med om, hon menar att läro-

böcker är en ekonomisk fråga för skolan och det behövs inte en lärobok till varje elev. Det 

är bättre att ha en klassuppsättning som flera klasser får samsas om. Då används böckerna 

under en tid för att sedan bli inaktuella och behöver bytas ut. Eva menar att det finns andra 

sätt man kan inhämta kunskap ifrån, bland annat nätet och tidningar. Hon säger: 

Jag tycker att man ska plocka in både dagstidningar och det som sker på nätet. 

För så läser folk nyheter idag och det är så vi uppdaterar oss. Du googlar fram 

någonting, du springer inte och säger ”ja men det ska jag leta reda på i so-

boken”. Det går snabbare att googla reda på någonting. (Eva) 
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Diana tar också upp olika hemsidor som kan vara användbara i undervisningen och nämner 

bland annat UNICEF. Hon berättar vidare att där finns material som rör olika människors 

levnadsvillkor, förslagsvis kan läraren skriva ut lappar med ord som mat, utbildning, se-

mester, vatten och mobiltelefon. Därefter får eleverna rangordna efter deras behov med det 

mest väsentliga överst och sedan i fallande ordning. Till en början rangordnar eleverna ofta 

mobilen högt upp på listan, men allteftersom ska de plocka bort lappar för att sedan rang-

ordna mellan färre alternativ. Då börjar eleverna förstå vad som är deras önskemål och vad 

som är deras behov och detta genererar bra diskussioner om vad som är viktigt i livet menar 

Diana. 

En annan populär undervisningsmetod är att visa film för eleverna. Bella berättar att det 

inte alltid behöver vara en dokumentär om något, utan en vanlig spelfilm kan vara minst 

lika användbar. Hon berättar om när hon undervisade kring genus i samhällskunskap och 

lät då eleverna titta på filmen The boy and the dress. Efteråt arbetade de i både smågrupper 

och i helklass samt diskuterade olika frågor tillsammans, vad är manligt och kvinnligt, 

vilka fördomar och stereotyper finns det, vad kan du göra åt det och hur vill du att det ska 

vara. Bella hade även planerat in dramatiseringar där eleverna skulle få problematisera hur 

det skulle vara att vara en kille om man var en tjej och tvärtom. Carin tar också användandet 

av film som ett användbart inslag i undervisningen och vill då visa ett brett utbud för sina 

elever. Hon poängterar med exemplet om familjekonstellationer att filmerna ska visa hur 

olika familjer kan se ut, både själva konstellationen och den ekonomiska förutsättningen. 

Eleverna ska få ta del av olika perspektiv och då kan man inte genre in inom något. Filmer 

fungerar i lärarnas fall som ett sätt för eleverna att få syn på att vi är olika och har olika 

förutsättningar. Bella har berättat om sin klass som hon beskriver har en ganska lik bak-

grund och då är till exempel film ett sätt att belysa olikheter på.   

Nyheter och att återkommande titta på lilla aktuellt med eleverna är ytterligare ett arbetssätt 

som framkom från samtliga. Som det blev beskrivet ovan så tycker flera av lärarna att 

läroböckerna blir inaktuella ganska snabbt och därför är det många som väver in aktuella 

nyheter i samhällskunskapen. Diana använder sig ibland av urklippta nyheter: 

Man kan be eleverna plocka med sig någonting som de tycker är intressant, nått 

urklipp. Så diskuterar vi aktuella händelser, det brukar vara väldigt uppskattat 

av eleverna. (Diana) 

Eleverna tar själva med sig egna nyheter som de vill diskutera och det brukar vara omtyckt 

säger Diana. Eva berättar att i hennes klass får eleverna göra en egen nyhetsbok där ele-

verna får skriva in veckans nyheter. Hon berättar då att hon ofta använder sig av hemsidan 

åttasidor för att få fram lättlästa nyheter eller att eleverna får lyssna till en podd och sedan 

skriva ner en sammanfattning av nyheten. Eva förklarar också hur hon tog in Aviciis bort-

gång i undervisningen. Eleverna hade många frågor och funderingar om vad som hade hänt 

och detta pratade de om i klassen. Eva berättar vidare att efter diskussionen om Avicii fick 

eleverna se hans musikvideo till låten wake me up. Denna handlar om utanförskap och det 

anser Eva är en viktig samhällsfråga. Efter musikvideon fick eleverna tänka kring frågorna, 

varför kände de här tjejerna sig utanför i samhället, vad var det som gjorde att de plötsligt 
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inte kände sig utanför längre. Det Eva gör är att väva in något som hänt på riktigt in i 

undervisningen och det tar även Carin och Anna upp i sina beskrivningar. Carin menade 

att har det hänt någonting, då tar man upp det med sina elever. Hon tog upp exemplet med 

presidentvalet 2016 i USA där eleverna hade många frågor, samhällsfrågor rör inte bara 

Sveriges samhälle utan händer det någonting i världen då tar man upp det. Det som Eva 

och Carin beskriver handlar mer om att följa ett intresse hos eleverna. Eleverna undrar 

något och då tar man som lärare hand om det intresset. Anna pratade också om att dra 

paralleller till verkligheten och använde sig även hon av både vanliga nyheter och lilla 

aktuellt: 

Just när de ser att detta är på riktigt. När vi inte bara läser om det så kan det 

vara utan man kan ta fram det från nyheter, vi tittar alltid på lilla aktuellt till 

exempel. Då är det ju toppenbra om de tar upp någonting som vi kanske haft 

teoretiskt om, men så kommer de i verkligheten där man ser att det händer ju 

verkligen på riktigt. (Anna) 

Anna använder sig av nyheter och verkligheten på ett annat sätt än Eva och Carin, här har 

hon redan undervisat kring ett ämne som sedan kommer fram på nyheter och kopplar ihop 

det efteråt. Hon berättar om en samhällsfråga där det kan ha skett något i Sverige för ett 

tag sedan och så kan de ha skett något liknande i ett annat land som hon kan dra en parallell 

till.  

När det kommer upp information i tidningar, sociala medier eller på TV behövs det ett 

källkritiskt synsätt av läsaren menar Eva. Undervisning kring samhällsfrågor kräver att 

eleverna får lära sig att vara kritisk till den information som de kommer i kontakt med. Eva 

berättar vidare att det är viktigt att eleverna förstår att information kan komma från olika 

avsändare, och att de ställer sig frågan om det är information från en reklamfilm eller är 

det fakta. De behöver lära sig vems åsikt det är som framkommit och hur de ska förhålla 

sig till den. En följdfråga som då ställdes var om källkritik står med i kursplanen för sam-

hällskunskap, Eva var inte säker på den frågan, men flera av de andra lärarna pratar också 

om ett ämnesövergripande arbete i samband med dessa delar av samhällskunskapen. Carin 

berättar att hon gärna väver in historieämnet: 

Ja jag kan väva in lite historia i det. Att det inte var jättelängesen som kvinnorna 

inte hade rösträtt tillexempel och idag kan en kvinna, två kvinnor leva tillsam-

mans. Det har utvecklats en tolerans men vi pratar fortfarande om det här med 

rasism och fientlighet. (Carin) 

Historia är en viktig del att ta upp när det handlar om samhällsfrågor för att se en skillnad 

mellan förr och nu. Carin berättar att hon även låter sina elever intervjua sina mor- eller 

farföräldrar eller någon annan äldre människa. Då knyter hon också ihop med det historiska 

perspektivet. Eleverna får bland annat fråga hur det såg ut förr i tiden. Då eleverna kommer 

från olika kulturer kan dem också lyftas in i undervisningen och det är intressant, berättar 

Carin. Intervjuer är också ett arbetssätt som återkommit under intervjuerna, utöver Carin 

kommer det fram från Anna, Bella och Eva. Anna berättar att hon använt sig av intervjuer 

i samband med att eleverna arbetade kring olika yrken. Eleverna fick då i uppgift att 
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intervjua en förälder eller någon annan de kände som arbetade, för att sedan i klassen dis-

kutera vad det finns för olika yrken och vad det är för arbetsuppgifter som ingår i dem. Eva 

berättar om hur hon använder föräldrar eller andra frivilliga vuxna genom att bjuda in dem 

till klassen så får de själva berätta för alla elever vad de arbetar med för yrke. Enligt Eva 

är olika yrken en stor del av området kring samhällsfrågor och tar bland annat upp polisen 

och sjukvården. 

Ämnesövergripande arbete mellan historia och samhällskunskap nämndes ovan. Det fram-

kom även undervisningsmetoder där flera lärare arbetade med religion och samhällskun-

skap tillsammans. Fia, Carin och Bella tycker att studiens valda delar i samhällskunskapen 

har tydliga kopplingar till religionsämnet. Bella berättar varför hon tycker att dessa två 

ämnen fungerar bra att arbeta tillsammans med: 

Men när man tittar på kursplanen där så är det ju mycket som går in i varandra 

just när det gäller värderingar, etik och moral och synen på andra människor 

och jag tycker att just i den delen av samhällskunskap och religion så passar det 

bra att jobba ihop med tycker jag. (Bella)  

Ett konkret undervisningsexempel som tagits upp tidigare i studien är arbetet kring filmen 

The boy and the dress och det är denna som Bella tar upp som ämnesövergripande arbete 

mellan samhällskunskap och religion. Carin, som jag tidigare nämnde använder sig gärna 

av historiska perspektiv i samhällskunskapen, arbetar också ämnesövergripande tillsam-

mans med religionskunskap. Carin tycker att många samhällsfrågor och levnadsvillkor är 

kopplade till var vi kommer ifrån och varför vi tänker som vi gör. Hon tar bland annat ett 

exempel där det i en religion är tillåtet för två män att vara tillsammans, men i en annan 

religion är det inte det och varför det kan vara så. Fia pratar om ett arbetsområde som de 

kallat att leva tillsammans, dock berättar hon att de utgick ifrån religionsämnet men inser 

att de delar även går ihop med samhällskunskapen. Hon berättar att eleverna har fått utgå 

ifrån olika dilemmasagor som både finns i läroboken för samhällskunskap och religion. 

Eleverna kan exempelvis få diskutera händelser som rör kränkande behandling eller tjejer 

och killar. Fia nämner att hon också gärna låter eleverna dramatisera händelser där eleverna 

får spela upp för varandra och komma med förslag på hur de kan hantera situationen. Att 

dramatisera är något som Eva också gärna använder sig av, hon tycker att de multimodala 

verktygen är bra att arbeta med för då får eleverna använda flera sinnen. 

Användning av skönlitterära böcker framkom också som ett bra sätt att arbeta kring lev-

nadsvillkor och samhällsfrågor. Under intervjuerna berättades det både om ett aktivt val 

av högläsningsbok då läraren ville belysa specifika delar och att det kunde komma upp 

oförberett i en bok och så diskuterade läraren det med klassen därifrån. Bella berättade ett 

förslag där hon valde ut boken Eldens hemlighet av Henrik Mankell, den utspelar sig i 

Afrika och där en av huvudpersonerna kliver på en mina. Här ville Bella att eleverna skulle 

få syn på hur det kan vara att växa upp och leva på en sådan plats. Fia pratar mer om att 

som lärare får man vara uppmärksam vid högläsning av en skönlitterär bok. Hon förklarar 

vidare att hon inte väljer en högläsningsbok utefter det övriga arbetet i skolan, utan istället 

får man väva in det som passar med samhällskunskapen under läsningens gång. 



18 

 

Grupparbete berättade Eva som ett sätt att arbeta i samhällskunskap, och förtydligar att 

själva arbetet i en grupp också blir en form av övning kring samhällsfrågor. I ett gruppar-

bete ska alla arbeta tillsammans och då blir det automatiskt att alla ska lyssna på alla och 

respektera varandras åsikter och idéer. Eva poängterar också att använder man sig av 

grupparbete som en arbetsform så behövs ett stort engagemang från läraren. Läraren behö-

ver veta hur arbetet går i de olika grupperna, så eleverna kan uppfylla de kriterier som var 

tänkt, att de pratar och resonerar med varandra. Eva tycker inte att ett grupparbete fungerar 

bra ifall läraren delar in dem i grupper och sen får de sätta sig någonstans där läraren inte 

har uppsikt över grupparbetet. En följdfråga som ställdes till Eva var om hon delar in sina 

elever i grupper på något speciellt sätt då hon påpekade att det krävs engagemang från 

läraren. Eva berättar då att hon försöker tänka på att gruppsammansättningen blir så bra 

som möjligt, både för arbetet och för eleverna. Hon berättar att hon inte sätter ihop elever 

som det gärna blir tramsigt mellan och hon respekterar även alla elever genom att inte sätta 

ihop en elev som är rädd för en annan i samma grupp. Detta tycker Eva att man kan arbeta 

med vid andra tillfällen, hela klassen tillsammans. Diana tar också upp grupparbete och 

nämner att de aldrig får välja själva vem eller vilka de ska arbeta med, gruppindelning 

delar hon in själv: 

Nä för då finns det ju dom som inte blir valda eller som tycker att den situat-

ionen är jobbig. De kanske blir valda eller får vara med i någon grupp givetvis, 

men det är en jobbig situation för många. Jag tror att det är en trygghet att veta 

att jag alltid bestämmer grupperna. (Diana) 

Diana berättar att hon försöker blanda så det är ungefär lika många flickor och pojkar i 

grupperna. Hon tycker det är viktigt att det blir en bra dynamik i gruppen och är inne på 

det som Eva ansågs vara viktigt, att det inte blir grupparbete med bästa kompisen, utan se 

till att det blir en grupp där alla kommer till tals. 

5.3 Varierande bedömningar 

Samtliga lärare pratar om att eleverna behöver få visa sina kunskaper inom området på 

olika sätt, både skriftligt och muntligt. Anna berättar att hon tycker syftet med undervis-

ningen är att eleverna ska förstå hur vårt samhälle fungerar och vad det finns för rättigheter 

och skyldigheter. Hon poängterar att i samhället lever vi alla tillsammans och eleverna 

behöver veta vad det är för grund vårt samhälle vilar på. En följdfråga som ställdes då var 

hur eleverna kan visa sina kunskaper kring detta och Anna berättar att fallbeskrivningar 

har fungerat bra att använda sig av: 

Och att de får ta det till sitt eget att de kanske får skriva och reflektera kring 

det, vad tycker du? Man kanske ger dem en fallbeskrivning, vad tycker du? Vad 

skulle du ha gjort med tanke på att vi lever i Sverige? Man vill att de ska få det 

till sitt eget. (Anna) 

Att eleverna ska få det till sitt eget gav följdfrågan vad hon menade med det. Vilket Anna 

svarade med att eleverna inte bara ska läsa och svara mekaniskt utan de måste förstå det 

på djupet för att kunna prata om det. Fia har, som nämndes i stycket ovan, använt sig av 
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dilemmasagor och har då låtit eleverna utföra det både muntligt och skriftligt. Hon ville då 

att eleverna skulle beskriva hur de själva hade agerat i en händelse eller beskriva hur de 

själva tycker i en fråga. Att Fia låter eleverna både få diskutera skriftligt och muntligt är 

för att låta alla elever få flera chanser att visa sina kunskaper: 

Man måste ha chansen att fylla på, någon kanske kan skriva och argumentera 

men det blir torftigt. Men sen när man pratar så kommer det hur mycket som 

helst. (Fia) 

Vidare berättar Fia att hon har börjat spela in elevernas muntliga svar på Ipaden. Detta för 

att kringgå problematiken som blir när en lärare vill ha muntliga redogörelser från eleverna 

men tiden räcker inte riktigt till. Fia förklarar att hon låter eleverna sitta själva tillsammans 

med Ipaden och frågorna så får de sedan spela in sina svar. Dessa lyssnar hon sedan på när 

eleverna har slutat för dagen och hon tycker att det har fungerat bra. Fia berättar också att 

de resurser som finns i klassen har också underlättat när de handlar om att bedöma något 

eleven gör muntligt. Då har resursen skrivit ner det eleven har berättat och sen lämnar detta 

vidare till Fia. 

Anna, Diana, Carin och Eva nämner att de ibland har ett mer traditionellt prov kring dessa 

delar av samhällskunskapen, Fia säger att hon även kollar elevernas kunskaper i deras ar-

betsböcker. Anna berättar att hon bland annat använder sig gav gamla nationella prov för 

att få tips på hur frågor som kräver att eleven resonerar är formulerade. Anna vill använda 

sig av frågor som kräver mer utförliga svar då det ska stämma överens med kunskapskra-

ven för samhällskunskap: 

Ja men annars stämmer det ju inte överens med kursplanen om man ska kunna 

få A så måste man kunna resonera och det kanske de inte gör om jag bara ställer 

en fråga, vad är häleri? Det måste vara lite mer annars kan jag bara bedöma om 

de klarar det eller inte. (Anna) 

Diana använder sig också av gamla nationella prov och tycker dem är användbara då det 

finns en bedömningsskala till varje fråga. Detta då hon tycker att bedömningen blir mer 

rättvis när hon klart och tydligt ser vad som krävs av eleven på varje betygssteg. Diana 

berättar också att hon använder sig av materialet Tummen upp då de har frågor som mer 

riktar in sig på ett specifikt område, till skillnad från nationella prov som har mer övergri-

pande frågor. Carin berättar att hon också använder sig av prov och låter alltid sina elever 

titta på det innan. Hon tar ett exempel från årskurs 4 där hon har ett prov som behandlar 

familjekonstellationer där de eleverna kan få besvara frågor som: 

En fråga kan vara, jag heter kalle och jag är 11 år. Jag bor med min mamma, i 

vilken familj bor jag i eller vad heter min familj? Och så kan de få olika alter-

nativ att välja på. (Carin) 

Under intervjun lyfter även Carin att eleverna ska kunna jämföra och resonera, exempelvis 

om hur olika familjekonstellationer ser ut. En följdfråga som då ställdes var hur hon for-

mulerade sina frågor för att eleverna ska föra ett resonemang i sina frågor. Carin svarade 

då att med en årskurs 4 så tycker hon det blir för svårt för eleverna att kunna resonera själva 
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och skriftligt. Utan istället får eleverna möjlighet att göra det tillsammans i helklass och 

muntligt. Eva ger också förslag på ett prov där hon kan se vad eleverna tagit till sig för 

kunskaper under arbetsområdet. Frågorna ska vara ställda på ett sådant sätt att eleverna 

behöver tänka till. Hon berättar att provet kan innehålla några frågor som är av enklare 

karaktär för att ingen ska lämna in ett tomt provpapper. Utöver det så vill Eva att frågorna 

ska generera att eleverna får göra kopplingar, det kan vara en fråga som rör en händelse i 

Sverige och det kanske händer liknande saker i andra delar av världen. Frågorna ska inte 

generera att eleven bara kan svara rätt, utan eleverna ska få fundera lite också. Eva är inne 

på samma linje som det Anna nämnde tidigare, att frågorna måste generera lite mer svar 

från eleverna än ett ja eller nej för att en rättvis bedömning ska kunna genomföras. 

Bella använder sig inte av ett traditionellt prov kring dessa delar av samhällskunskapen, 

men hon är inte långt ifrån samma tankesätt som lärarna ovan har beskrivit om vilka typer 

av frågor som är användbara. Bella låter sina elever skriva en text kring en eller flera frå-

geställningar och nedan berättar hon när eleverna arbetade kring genus: 

Hur skulle du ha känt? Att man har en öppen fråga. Varför? Hur skulle du göra? 

Att man får leva sig in i och tänka, att det inte finns något rätt eller fel, i de här 

fallen finns det ju ofta inte det, utan det är meningen att man ska kunna se andra 

människor, alla är lika mycket värda tillexempel. (Bella) 

Bella säger att hon gärna vill ha det på papper så att man kan se att alla har tänkt till själva 

och inte bara låter någon annan prata. Både att det är lätt att en elev håller med kompisen 

och sen finns de elever som gärna tar över och inte låter andra komma till tals. Diana tar 

också upp problematik med att bara bedöma det muntliga:  

Jag tycker det är svårt att bedöma bara utifrån det muntliga för då måste man ju 

veta precis vad jag ska lyssna efter och så måste jag sitta och anteckna så blir 

det oftast inte i det naturliga samtalet utan då är det att vissa saker snappar jag 

upp och jag märker vissa som är väldigt aktiva, men dom andra dom måste jag 

också kunna bedöma och därför så måste det finnas ett skriftligt underlag också. 

(Diana) 

Diana berättar att kring ett arbetsområde där eleverna ska uttrycka sina ståndpunkter blir 

det mycket muntligt men man kan låta eleverna göra det skriftligt också. Eva pratar om 

muntliga redovisningar som en del av samhällskunskapen och berättar då att den kan utfö-

ras på många olika sätt. En del elever tycker om att redovisa inför andra, men det är viktigt 

att träna på muntlig framställning i vardagen i skolan för att de elever som är lite obekväma 

med det ska få känna sig säkrare att prata inför andra. Eva berättar att sin åk 1 samlas de i 

en ring varje morgon där eleverna får berätta om en valfri sak de tagit med sig hemifrån. 

Oftast säger de inte mer än fyra meningar men de har övat på muntlig framställning säger 

Eva. 
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5.4 Elevernas delaktighet  

Samtliga lärare berättar att eleverna blir delaktiga i ett arbetsområde kring samhällsfrågor 

och levnadsvillkor, flera nämner att de blir tydligare här än i andra ämnen. Bella berättar 

att hon tycker att man som lärare ibland behöver följa elevernas intresse: 

Inom det här arbetsområdet så blir det ju väldigt mycket delaktighet. Kanske 

inte att jag frågar, vad ska vi göra nu? Utan det är ofta deras frågor som leder 

till våra diskussioner kan jag tycka. Frågor och synpunkter och deras intressen. 

Det kan ju vara att intresset går i en viss riktning och då får man haka på där 

kan jag tycka i så fall. (Bella) 

Bella tycker att arbetsområdet är flytande och mjukt och drar en parallell till arbetsområde 

kring lagar och regler som hon inte tycker är samma sak att undervisa kring. Anna håller 

med Bella och berättar att det inte är en envägskommunikation. Hon berättar vidare att alla 

elever har en relation till något i detta arbetsområdet. Anna ger bland annat förslag på 

undervisning kring yrken och menar att alla elever känner någon som arbetar. Carin berät-

tar också att delaktigheten i arbetsområdet blir att eleverna får berätta mycket själva om 

vad de vet och kan. Hon tar upp familjekonstellationer och att eleverna som vill gärna får 

berätta vilken familj de tillhör och på det viset blir eleverna delaktiga. Hon betonar att hon 

inte tvingar någon att berätta men säger att de oftast är väldigt öppna och villiga att berätta 

hur just deras familj ser ut. Vill eleverna får de också gärna använda sig av tavlan för att 

rita upp sin familj. En följdfråga som då ställdes till Carin var hur hon fick sina elever 

öppna och nyfikna för varandra, hon förklarar då att hon gärna är personlig i sin yrkesroll 

men inte privat. Carin berättar att hon själv beskriver hur hennes egna familj ser ut för 

klassen och då vill gärna eleverna berätta om sina efter det. Eva tar mind map som ett 

alternativ för att göra eleverna delaktiga och där får de berätta vad de vet innan arbetsom-

rådet börjar. Fia tycker också att elevernas frågor och intressen kan lyftas. Fia berättar 

vidare att hon ibland låter eleverna vara med och bestämma på vilket sätt de ska arbeta 

med området, men poängterar att hon alltid väljer ut vilka kunskapskrav de ska arbeta mot. 

Eleverna kan tillexempel få välja om de ska arbeta i par eller grupp eller på vilket sätt 

presentationen ska gå till. Diana nämner också att eleverna inte är delaktiga i val av till 

exempel arbetsområde men att de kan få välja inriktning efter eget intresse. Diana berättar 

att när de har arbetat kring nyheter fick eleverna ta med sig egna nyheter hemifrån, där fick 

de välja fritt efter vad de själva var intresserade av. Anna ger liknande exempel på arbets-

uppgifter när hon undervisade om yrken, där läraren låter eleven vara mer delaktig. Ele-

verna fick då själva välja vem de ville intervjua, det enda kriteriet var att det var någon 

som arbetade.  

Flera lärare nämner under intervjuerna att relationen till sina elever spelar en stor roll kring 

undervisning om samhällsfrågor och levnadsvillkor. Carin berättar att det kan skilja 

mycket på olika klasser, till exempel på vilket sätt de föredrar att arbeta. Hon nämner bland 

annat att hon haft klasser som var mer bekväma med att läsa i boken och att hon har haft 

klasser som bara vill prata och diskutera kring ämnet: 
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Så det skiljer jättemycket, du kan liksom inte ta din färdiga planering göra den 

över sommaren, yes den här kör jag, och aldrig träffat eleverna. Det går inte, 

utan grunden har jag och sen så får man känna efter hur funkar det här. (Carin) 

Diana berättar också om att det är viktigt att känna sina elever och att eleverna känner en 

tillit till läraren. Hon menar att kring detta arbetsområdet är det många personliga åsikter 

som kommer fram och eleverna behöver känna sig trygga med att berätta dem. Diana be-

rättar vidare att det är lättare att säga något som står i boken, för det kan vem som helst 

säga, men det krävs en relation och ett gott klassrumsklimat för att våga stå för det man 

tycker. Klassrumsklimatet är något som Eva också berättar om och hur viktigt det är att 

eleverna känner sig trygga och sedda i sitt klassrum. Hon berättar att hon varje dag tar i 

hand med sina elever för att hälsa god morgon och tittar dem i ögonen medan hon hälsar 

på dem. Detta för att alla elever tillbaka ska hälsa med stadigt handslag och våga titta 

tillbaka i en annan människas ögon (läraren i detta fallet). Enligt Eva ger det här en känsla 

av att jag är stolt över den jag är, jag hälsar på dig och du hälsar på mig och vi tittar på 

varandra när vi hälsar god morgon. Hon tycker det är en viktig del för att skapa ett gott 

klassrumsklimat och hon ser en fördel med att hälsa ordentligt på varje elev, då kan man 

direkt se ifall något inte står rätt till eller om det har hänt något. Vidare berättar Eva att en 

annan viktig dela av klassrumsklimatet är att ofta byta platser på eleverna: 

Sen är det ju viktigt också i klassrummet att man byter platser med jämna mel-

lanrum, att man kan sitta med alla. Man behöver inte vara bästa vän med alla 

men man ska kunna sitta med alla, så långt det går. (Eva) 

Eva poängterar att det inte är fokus på att alla elever ska bli bästa kompisar i klassen men 

genom att ofta byta platser får eleverna sitta med många olika klasskompisar under sin 

skolgång. 

Under intervjun ställdes även frågan vad lärarna tror att eleverna tycker om att arbeta med 

samhällskunskap och fördjupning kring levnadsvillkor och samhällsfrågor. Diana tycker 

det är ett tacksamt ämne att undervisa kring då hon upplever att de flesta eleverna tycker 

det är intressant: 

Men det är någonting som gäller deras liv. När de handlar om barn blir dom 

också engagerade, om man pratar om barn i andra länder hur dom har det blir 

dom mer engagerade, tänker väl att det skulle kunna vara dom själva att det blir 

mer nära dom. Dom blir också mer engagerade när det är något som är verkligt, 

i verkliga livet. (Diana) 

Carin berättar också om att eleverna är engagerade under arbetsområdet. Hon tror att det 

beror på att ämnet ligger nära eleverna och att alla kan relatera till sig själva eller till någon 

annan. Hon menar att det inte alltid behöver vara en kompis, utan idag relaterar många 

elever till kändisar som de ser på sociala medier. Bella tycker också att eleverna uppskattar 

ämnet och menar att de tycker om att höra hur andra har det och hur andra tänker. Hon tror 

att eleverna tycker det är kul för att de redan kan mycket själva: 

Alla vet ju någonting, alla har ju kunskap om hur det är att leva, hur det är att 

vara människa. Så ingen är helt novis inom detta området då. (Bella) 
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Denna nyfikenhet berättar Bella att hon tar vara på, tar läraren vara på intresset behålls 

elevernas nyfikenhet. Eva och Fia har lite blandade åsikter om hur de uppfattar elevernas 

tyckande kring arbetsområdet. Eva berättar att det ibland kan vara känsliga ämnen för ele-

verna. Levnadsvillkor, etnisk tillhörighet, religion och diskriminering på grund av kön är 

några av de ämnen hon tar upp som exempel. Eva berättar vidare att märker man att det är 

någon elev som tycker det är jobbigt att prata om detta behöver läraren vara lyhörd på den 

reaktionen. Hon fortsätter dock med att ibland behöver det inte betyda att eleverna tycker 

att det är ett jobbigt ämne att prata om, utan de tar helt enkelt inte till sig allt i skolan. Fia 

berättar om liknande erfarenhet och tycker det är viktigt att ämnet ligger nära eleverna. 

Hon menar att lägger läraren undervisningen för långt ifrån eleverna är det många elever 

som inte kan ta till sig undervisningen. Fia berättar vidare att vissa elever har full koll på 

sin omvärld och har lätt för att se saker ur andras perspektiv. Medan vissa elever inte hänger 

med på samma sätt och har svårt att växla perspektiv. Fias allmänna intryck är att de flesta 

elever ändå tycker att ämnet är intressant, förutsatt att undervisningen ligger på en lagom 

nivå. 

5.5 Komplext men viktigt ämne 

Under intervjun ställdes frågan om vilka fördelar och nackdelar det finns kring arbetsom-

rådet samt vad lärarna själva tycker om ämnet. De svar som framkom då handlade mycket 

kring det rubriken berättar om, att undervisning kring levnadsvillkor och samhällsfrågor 

kan vara svårt men det är viktigt att eleverna får ta del av det i undervisningen. Diana 

berättar att hon tycker det är ett ämne som eleverna har användning av hela livet: 

Jag tycker det är väldigt spännande, intressant och nödvändigt. Att man lär för 

livet, inte bara för ett prov. (Diana) 

Diana berättar vidare att samhällskunskapen är ett ämne som kommer in i flera andra delar 

av undervisningen. Hon förklarar att många av delarna i kursplanen för samhällskunskap 

återfinns i de inledande delarna av läroplanen. Diana ger bland annat exempel på att det 

står beskrivet hur människor ska vara mot varandra, vilken syn på samhället eleverna ska 

få och förstå vad demokrati och jämlikhet är. Dessa delar ska genomsyra hela undervis-

ningen. Hon berättar om en vanlig situation som uppstår under skoldagen. Flera elever 

räcker upp handen för de behöver hjälp och det är inte den som skriker högst som får hjälp 

snabbast, utan alla får vänta på sin tur.  

Nästan alla av de intervjuade lärarna har beskrivit sin personliga åsikt kring undervisningen 

på olika sätt, men alla bottnar ändå i betydelsen att det är ett viktigt område att undervisa 

om. Anna sammanfattar med ordet viktigt när hon får frågan vad hon anser om ämnet. Hon 

berättar vidare att hon tycker att arbetsmaterialet spelar en stor roll för undervisningen och 

menar att hittar hon bra material tycker hon det är ett roligt arbetsområde. Anna säger att 

hon tycker att detta ämne är svårt att bara ta direkt ur luften och tycker om när läroboken 

är lätt och överskådlig. Hon berättar vidare att hon gärna använder vanliga böcker också i 

undervisningen, men att det krävs lite roliga idéer för att arbetsområdet ska bli kul. Carin 

svarar snabbt skitkul och trycker sedan ytterligare på att det är ett jätteroligt område att 
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arbeta kring. Hon förklarar vidare att det är därför det engagerar både henne och eleverna 

och att hon tycker det är bra att starta upp detta tillsammans med en årkurs 4. Hon ser en 

stor fördel med att kunna arbeta ämnesövergripande med området, bland annat historia och 

religion som hon har nämnt ovan. Hon förklarar vidare att inom detta område kommer man 

in på flera andra delar inom samhällskunskapen, till exempel undervisar hon om demokrati 

och de mänskliga rättigheterna samtidigt. Eva sammanfattar också sin uppfattning kring 

området med jätteviktigt och roligt. Hon fortsätter med att området berör alla människor 

då vi tillsammans lever i samhället: 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag och mycket påverkar oss och det är 

ju verkligen mycket vi tjänat på det också. Jag tänker ibland på det här med 

matkulturen, fantastisk mat och vin, och musikstilar som kommit hit. Barn som 

kommer från andra länder och har andra familjer, vad bär dom med sig som vi 

kan lära oss utav, det är ju jätteintressant. (Eva) 

Eva pratar mycket om vad vi kan få för utbyte av varandra och att vi visar intresse för våra 

medmänniskor. Hon berättar vidare att hon har ett nära arbete med elevernas studiehand-

ledare, bland annat försöker hon alltid lära sig några ord på elevernas modersmål. Eva 

förklarar att hon tycker det är viktigt att möta eleverna på det sättet, att läraren visar intresse 

för elevernas språk och bakgrund.  

Fia berättar att hon också tycker det är ett roligt arbetsområde att undervisa kring. Hon 

förklarar vidare att det är intressant att få höra vad eleverna tycker och tänker men säger 

också att ibland tycker hon det är lite tassande på tå. En följdfråga ställdes om varför hon 

känner så och det är för hon tycker det kan vara svårt att veta hur mycket läraren ska prata 

kring olika ämnen. Hon ger då exempel på att en elev som är nyfiken varför hens granne 

har en turban på huvudet och att en annan elev i klassen kommer ifrån det landet där turban 

är vanligt. Hon ger också exempel på att det är många elever som är nyfikna på vad det 

innebär att ha ADHD och i samma klassrum sitter det två elever som antingen fått diagnos 

eller utreds för det. Fia berättar att då kan de ibland vara svårt som lärare att veta hur 

mycket och om vad läraren ska prata om. En ytterligare fråga som ställdes då vad hur 

läraren kan lösa en sådan situation och hon gav ett förslag till elever som är nyfikna på 

ADHD. Hon berättade att hon brukar säga att det är många som har den diagnosen och 

lyfter fram kändisar och miljonärer som har ADHD, för att sen avsluta diskussionen där. 

Carin håller med Fia att området ibland kan vara känsligt för vissa elever och menar på att 

läraren behöver känna sina elever för att veta om det är något ämne som behöver lindas in. 

Hon berättar om en klass som hon undervisade kring familjekonstellationer där en elev 

precis förlorat en familjemedlem i en olycka. I de fallen behöver läraren vara lyhörd och 

ta vissa delar mer försiktigt. 

Bella tycker att området är kul att arbeta med, men tycker att det lätt blir stort. Hon berättar 

vidare att hon tycker det är kul att eleverna kan arbeta på många olika sätt, titta på film, 

intervjua andra människor, besöka ett ålderdomshem, men säger också att det gärna tar 

mer tid än vad som hinns med. Att området är stort är det flera lärare som berättar om och 
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ofta finns den med som både en för- och nackdel av arbetsområdet. Anna är en av dem 

som både ser det som positivt och negativt att området är stort: 

Fördelen är ju att det är väldigt vitt och brett och nackdelen är att det kanske 

blir så mycket så man vet inte riktigt vad man ska fokusera på. (Anna) 

Anna berättar att då ämnet är brett kan läraren välja mer fritt kring vilken samhällsfråga 

som ska beröras. Detta kräver också att läraren är med i vad som är aktuellt just nu och inte 

bara använder sig av gammalt material. Anna berättar vidare att en stor fördel med området 

är att det handlar om det som händer här och nu, i det liv vi lever. Eva säger att det är svårt 

att veta var läraren ska stoppa någonstans, det är mycket man vill beröra och då kan det bli 

en viss stress över att allt inte hinns med. Eva fortsätter med att berätta fördelen med ar-

betsområdet och menar på att det handlar om livet: 

Det handlar om livet vi lever, vi är i samhället och vi ska umgås med varandra 

och tolerera med varandra, samsas om utrymmen. Plötsligt är jag gammal och 

behöver hjälp, vi drabbas ju allihopa av vårt samhälle och det är ju vårt sam-

hälle. Det är a och o att detta fungerar. (Eva) 

Eva tycker det går in många fördelar med arbetsområdet och nämner också att det är här 

som läraren kan prata om att inte se problem utan att se möjligheter med att alla är olika. 

Hon berättar vidare att eleverna ska få undervisning i att vara tacksamma för den personen 

de är och få förståelse för att de så småningom kan bidra med något i samhället. Diana 

berättar också att eleverna lär för livet. Det handlar om att bli goda samhällsmedborgare 

och få en öppenhet för att vi är olika, snarare än att kunna rabbla fakta utantill. Carin be-

rättar om förståelsen för att människor är olika och hon tycker den blir tydlig i samhälls-

kunskapsämnet. Fia jämför med länder som har mycket konflikter och är tydlig med att så 

vill hon inte ha det i Sverige. Hon menar att undervisning kring levnadsvillkor och sam-

hällsfrågor kan bidra till ett mer öppet samhälle och att människor visar tolerans och re-

spekt för varandra. 

Att bedöma detta området kom upp som en stor utmaning för Anna, Diana och Eva. Anna 

tycker att det är svårt just för det innehåller mycket diskussioner: 

Därför att det är så mycket diskussion och resonerande i samhällskunskap och 

det kan vara svårt för alla att göra det så jag hör eller kan läsa det. Alla kanske 

inte kan skriva ner det och då vill de berätta om det och det är svårt att bedöma 

rättvist tror jag. (Anna) 

Anna fortsätter med att en del elever tycker det är svårt att skriva ner ett resonemang men 

de kan vara duktiga på att säga det muntligt. Och väljer då läraren att ha muntliga diskuss-

ioner kan det vara några elever som pratar mycket och några som inte säger något alls, men 

de tysta eleverna kanske är precis lika duktiga. Diana tycker också det är svårt att bedöma 

elevernas kunskaper. Hon menar att det handlar om vad eleverna själva tycker och känner, 

och den sortens kunskap är svårare att mäta. Hon berättar vidare att läraren behöver känna 

sina elever för att göra en mer rättvis bedömning och att det inte bara är under de lektioner 

som läraren undervisar i samhällskunskap som eleverna får chans att visa hur de resonerar 
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och kan ta olika perspektiv. Eva håller med Anna och Diana om att bedömningen kan vara 

svår och gav förklaringen om att det är då det inte finns något tydligt rätt eller fel inom 

området. 

En annan svårighet med arbetsområdet kan vara åsikter hemifrån, som inte alltid följer 

skolans synsätt. Fia menar att ibland kan eleverna få lära sig något annat hemma och det 

kan lysa igenom när läraren diskuterar de här ämnena. Hon nämner att det ibland kommer 

fram främlingsfientliga åsikter om invandrare och att det hörs att det inte är barns åsikter. 

Då tycker Fia det är bättre att stoppa diskussionen där då det kan finnas andra elever i 

klassen som tycker det blir jobbigt. Bella tycker att en stark religiös tro ibland kan bli ett 

hinder i undervisningen. Hon ger ett exempel på eleverna som har en religiös tro kan få 

svårare att vara lika öppna kring sexualitet. En följdfråga som ställdes var hur hon då gör 

i undervisningen och hon svarade: 

Alla måste ju få tycka vad de vill men det enda jag kan ge dom är ju att upplysa 

hur och vad det finns för olika sätt att leva på. Sen får man ju själv avgöra hur 

man vill leva och om man tycker det är ett okej sätt att leva. Jag hoppas ju att 

alla tycker att alla sätt är okej att leva men jag kan inte tvinga någon att känna 

så och många gånger kommer det hemifrån om man nu har en avvikande åsikt. 

Men genom att man diskuterar det i klassen och att man hör många olika syn-

punkter och synvinklar på det får an ju ett mer öppet sinne i alla fall. (Bella) 

Bella trycker på att hon inte kan tvinga någon att tycka något annat, men genom att lyfta 

många olika synvinklar i klassrummet kan det bidra till ett mer öppet sinne. Ett öppet sinne 

kan i sin tur öppna upp för att människor accepterar att alla är olika. 

 

Sammanfattningsvis tycker lärarna att undervisning kring att få förståelse för andras lev-

nadsvillkor och kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv är viktigt och nödvändigt för 

eleverna. De nämner att vi lever i en global och mångkulturell värld där alla människor ska 

respektera varandra och att skolan är en del av skapandet av goda samhällsmedborgare. 

Det framkom flera olika förslag på undervisningsmetoder, läsa böcker, titta på film och 

använda nyheter för att nämna några. Alla metoder hade gemensamt att de skulle visa en 

bredd för eleverna, så här kan man leva och så här kan man också leva. Denna del svarar 

mot studiens första frågeställning som behandlar lärarens förståelse och praktik kring en 

interkulturell undervisning. Det framkom också flera utmaningar, bland annat att ämnet är 

stort och komplext samt svårigheter att bedöma eleverna gentemot kunskapskraven. Detta 

ville studiens andra frågeställning få besvarat som handlar om lärarens utmaningar kring 

en interkulturell undervisning.  
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6 Diskussion  

Inledningsvis diskuteras studiens metodval. Därefter diskuteras studiens resultat tillsam-

mans med tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet som vetenskaplig ansats. 

Resultatdiskussionen är uppdelad i fem underrubriker för att tydliggöra slutsatserna av stu-

dien. 

6.1 Metoddiskussion 

Min första utgångspunkt ligger i den tidigare litteraturstudie där jag och en kurskamrat 

undersökte vad forskning säger om en interkulturell undervisning. Mina erfarenheter från 

denna forskningsöversikt är att lärarna bör undervisa eleverna efter ett interkulturellt per-

spektiv. Jag ville med denna studie undersöka hur det såg ut i praktiken och ifrån lärarnas 

synvinkel på undervisning kring levnadsvillkor och samhällsfrågor. Mina tidigare erfaren-

heter har underlättat processen för att hitta mönster i lärarnas redogörelser. Detta då att jag 

har känt igen mycket av deras utsagor i den litteratur jag läst och har då enkelt kunnat 

kategorisera vad som är en interkulturell undervisning och inte. Mina tidigare erfarenheter 

har också påverkat hur jag formulerade studiens forskningsfrågor. Som jag nämnde ovan 

var jag intresserad av att få reda på lärarnas förståelse och se om denna harmonierade med 

en interkulturell undervisning. Forskningsfrågorna har i sin tur bidragit till att slutsatserna 

till största del fokuserar kring dem. Däremot finns det ytterligare delar som inte svarar 

direkt på mina frågeställningar, lärarnas egna perspektiv och deras relation till ämnet men 

de är relevanta för sammanhanget. 

Resultatet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och det innebär att en kvali-

tativ metod har använts. Vid genomförande av kvalitativa studier används ett litet urval av 

individer och det innebär att det nästintill är omöjligt att generalisera resultatet som studien 

kommit fram till. Däremot kan resultatet i min studie visa på ett mönster. Det är bara sex 

lärare som uttalar sig men alla har liknande åsikter och undervisningsmetoder. Detta anser 

jag ökar trovärdigheten. En styrka med att använda semistrukturerade intervjuer som me-

tod är då intervjuerna kan utgå från en intervjuguide. Forskaren kan då under pågående 

intervju ställa intressanta följdfrågor som kan uppstå och ha betydelse för resultatet av 

studien (Bryman, 2011). Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (Bilaga 2) som har 

fungerat som stöd för att kunna samla in data. Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) är öppet 

formulerade för att inte avgränsa lärarnas svar, jag har till exempel valt att inte ta med 

begreppet interkulturell i mina frågor. Lärarna har också haft ett utdrag ur läroplanen (Bi-

laga 1) med de delar som studien fokuserar på. Bilaga 1 utformades för att tydligare få 

fram vilka delar som studien skulle beröra och minska risken att lärarna pratade för allmänt 

kring ämnet i samhällskunskap. Användandet av ett stödmaterial (Bilaga 1) till lärarna ses 

som en styrka för studien. Lärarna informerades innan intervjun startade att jag vill ta reda 

på synen och undervisningen kring vissa delar i samhällskunskapsämnet. Genom att lä-

rarna hade tillgång till bilaga 1 under intervjun visste alla vilka delar av läroplanen som 

var intressanta för studien. 
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Kvalitativ innehållsanalys har också använts som metod. Detta då det transkriberade 

materialet har kodats efter teman som har uppkommit efter genomförda intervjuer. Det 

finns en nackdel med att koda intervjuer och det är att hur det sägs går förlorad (Bryman, 

2011). Jag anser däremot att vad som sagts under intervjuerna framkommer tydligt. Detta 

då det transkriberingen skett genom att avlyssna ljudinspelningen från mobiltelefonen. 

Detta fungerade väldigt bra då de flesta ord hördes tydligt från intervjun, endast på några 

få ställen har det fallit bort ord och då har dessa markerats i transkriberingen. Dessa me-

ningar har valts bort i resultatet för att inte minska trovärdigheten för studien. Det har också 

markerats när det pratats om något annat under intervjun som är irrelevant för studien, det 

kan vara när läraren nämnt något personligt eller en annan person kommer in i rummet. 

Utöver dessa två undantag har allt skrivits ner ordagrant (ej verbala tics som liksom, eh, 

öh). Genom att materialet har avlyssnats och skrivits ner har jag behövt lyssna igenom 

lärarnas redogörelser flera gånger. Detta stärker också resultatets trovärdighet då jag för-

sökt göra en så exakt återgivning av lärarnas svar som är möjligt. 

Urvalet kan också påverka studiens resultat och transparensen kan bli sämre jämfört med 

en kvantitativ metod (Bryman, 2011). De lärare som deltagit i studien har valts ut genom 

både ett bekvämlighets- och målstyrt urval. Bekvämlighetsurvalet innebär att jag har en 

relation till alla lärare utom en och detta kan ses som en svaghet i studien, enligt Bryman 

(2011) kan en intervju påverkas av vem som ställer frågorna. Det målstyrda urvalet ses 

som en styrka då alla lärarna uppfyller kraven för att delta i studien, bland annat att de har 

många års erfarenhet att undervisa samhällskunskap för elever i åk 4–6. Jag är nöjd med 

mitt urval och tycker att jag har fått in bra material från samtliga, detta då deras redogörel-

ser liknar varandra. Detta ökar studiens trovärdighet. Att data endast samlats in från sex 

lärare kan ses som en svaghet. Lärarna som har deltagit i studien arbetar dessutom i samma 

stad, detta kan generera till en mindre variation i deras svar då alla arbetar inom samma 

kommun. En styrka i studien är dock att lärarna arbetar på tre olika skolor vilket innebär 

att alla inte arbetar i samma arbetslag. Skolorna har dessutom olika upptagningsområden, 

alla har en kulturell mångfald men till olika stor del. 

Felkällor kan ha uppstått då det ibland framkom svar från de intervjuade lärarna som inte 

jag räknat med. Detta kan bero på att jag inte nämnde att studien hade fokus kring inter-

kulturell undervisning, utan endast utdrag från läroplanen användes som stöd. Detta kan 

ha påverkat varför lärarna ibland kom in på områden som inte hade en lika tydlig koppling 

till interkulturell undervisning som vissa andra. Ett annat tillvägagångssätt för att besvara 

mina frågeställningar kan vara att nämna begreppet interkulturell undervisning i mina frå-

gor. Varför jag valde att inte göra på detta sätt var för att inte låsa fast lärarna kring be-

greppet interkulturell, utan istället fokusera på undervisning kring levnadsvillkor och sam-

hällsfrågor. Enligt tidigare forskning innebär en interkulturell undervisning detsamma. 

6.2 Resultatdiskussion  

Det har varit intressant och givande att intervjua lärare och få en inblick hur de själva 

uppfattar läroplanens utvalda mål samt hur de konkret gör i sin undervisning. Begreppet 



29 

 

interkulturell utgör en central roll i studiens bakgrund där tidigare forskning inom området 

behandlas. Däremot finns inte begreppet framskrivet i resultatdelen och detta beror troligen 

på att intervjuguiden är utformad med andra ord. Istället för att väva in interkulturell har 

jag valt att skriva frågorna efter de formuleringar som finns i läroplanen, som harmonierar 

med en interkulturell undervisning.  

6.2.1 Lärarnas perspektiv speglar undervisningen 

Det första temat som behandlas i resultatet handlade om vad det innebär för lärarna själva, 

mer än konkreta undervisningsmetoder, att eleverna ska få förståelse för olika levnadsvill-

kor och få se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Denna fick rubriken att förstå att alla är 

olika. Lärarna berättade här om vilket samhälle vi vill ha och hur viktigt det är att eleverna 

förstår att vi alla är lika mycket värda, trots våra olikheter. Jag ville ha med lärarnas egna 

åsikter om de delar i samhällskunskapen innan jag började fråga mer konkret om under-

visningen. Detta för att få syn på om lärarna har ett interkulturellt perspektiv i sin under-

visning, som har liknande innebörd som det normkritiska perspektivet. Detta innebär att vi 

ska synliggöra normer och acceptera våra olikheter (Lorentz, 2007; Skolverket, 2013b). 

Jag tyckte detta var viktigt att få med från min datainsamling då jag anser att det synsätt 

man har till vad som står i läroplanen påverkar sedan hur vi lägger upp undervisningen. 

Skolverket (2013b) skrev om att ett normkritiskt perspektiv är att föredra framför ett tole-

ransperspektiv, då ett sådant perspektiv snarare befäster en uppdelning mellan vi (normen) 

och dom (icke normen). Jag kommer fortsättningsvis bara använda mig av interkulturellt 

perspektiv som benämning. Efter genomförda intervjuer kan jag konstatera att alla lärare 

besitter ett interkulturellt perspektiv. Fia svarar, på frågan om att få förståelse för andras 

levnadsvillkor, att hon tycker att det viktigaste är att människor är toleranta mot varandra. 

Det kan tyckas då att hon har ett toleransperspektiv, men i samtalet med henne om vad det 

innebär så framkommer det ändå tydligt att det är en tolerans för alla gentemot alla. Hon 

talar till exempel inte om några specifika grupper som ska tolereras för att de är annorlunda 

gentemot normen, utan ger exempel på att människor kan ha andra livserfarenheter, andra 

förutsättningar och andra språk än en själv och att detta är accepterat. De intervjuade lä-

rarna delar det som Jonasson Ring (2015) fick fram från de lärare hon intervjuade, att ele-

verna ska förstå att människor har olika erfarenheter och alla uppfattar inte världen som en 

själv. Bella berättar här att för henne betyder det att eleverna ska få förståelse för olika 

människors sätt att tänka och leva och Eva tycker det är viktigt att eleverna lär sig att 

respektera och uppskatta varandra, trots att vi är olika. De övriga lärarna har liknande åsik-

ter. Det kommer tydligt fram att alla ska få förståelse för varandra vilket då genererar ett 

interkulturellt perspektiv.  

I den del som mer fokuserade kring samhällsfrågor kom det också fram ett interkulturellt 

perspektiv. Lärarna berättar om ett brett synsätt där Carin tycker att samhällsfrågor är något 

som berör hela världen och inte bara Sverige. Anna berättade också om nyheter som kom-

mer upp och att det då är aktuellt med både nyheter från Sverige och från resten av världen. 

Resterande lärare pratade om liknande exempel. Lorentz & Bergstedt (2016) skriver att på 

grund av bland annat globaliseringen som sker i samhället kan vi kalla oss mångkulturella. 
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Därför håller jag med om det som Carin nämner, att samhällsfrågor är något som rör hela 

världen. Vi har ett mångkulturellt samhälle, då kan vi inte bara lyfta samhällsfrågor som 

sker innanför Sveriges gränser. 

6.2.2 Undervisningen harmonierar med forskningen 

Nästa rubrik i resultatdelen handlade mer konkret om lärarnas undervisning. Denna del 

besvarar min första frågeställning, Hur förstår och praktiserar samhällskunskapsläraren 

en interkulturell undervisning. Med utgångspunkt i vilket perspektiv lärarna har och vad 

dessa ord betyder för dem ville jag därefter veta, hur görs detta sen i undervisningen? Det 

framkom många olika förslag på metoder för att eleverna ska få förståelse för andras lev-

nadsvillkor och få syn på samhällsfrågor ur olika perspektiv. Alla utom en undervisnings-

metod finns med i kapitlet om interkulturella arbetssätt under tidigare forskning. Den enda 

som inte togs upp var att åka på klassresa till varandras ursprungsländer, vilket är helt 

förståeligt. Metoden hade troligen varit givande för alla men den ska vara genomförbar 

både ekonomiskt och tidsmässigt. Böcker och framförallt filmer återkom som ett vanligt 

inslag i lärarnas undervisning. Lahdenperä (2010) menar om läraren använder böcker och 

filmer i undervisningen ska de generera en positiv bild och inte innehålla negativa stereo-

typer. Bella gav ett exempel på både en bok och en film som hon använt sig av i undervis-

ningen. Hennes syfte med dem båda var att låta eleverna sätta sig in i en annans situation 

och få eleverna att se ur ett nytt perspektiv. Boken Eldens hemlighet, skulle låta eleverna 

få höra hur livet i Afrika kan se ut och filmen The boy and the dress fokuserade kring 

genusfrågor. Båda dessa förslag stämmer väl överens med ett interkulturellt arbetssätt. Det 

som Lahdenperä (2010) skriver om passar särskilt bra tillsammans med Bellas arbete kring 

filmen The boy and the dress där hon berättar att eleverna fick diskutera hur man vill att 

det ska vara i samhället. Hon hade även planerat att låta eleverna dramatisera hur det skulle 

vara att vara tjej om man var kille och tvärtom. Eleverna skulle få en positiv bild så som 

Lahdenperä (2010) skriver om och att arbeta kring en film på det sättet kan generera att 

eleverna inte tycker det är någon skillnad på tjejer och killar. Eldens hemlighet som var 

Bellas förslag på skönlitterär bok visar skillnader kring levnadsvillkor. Den genererar 

kanske inte en positiv bild som det Lahdenperä (2010) pratar om att böcker och filmer ska 

göra. Däremot handlar boken om att se samhällsfrågor ur olika perspektiv, vilket Jonasson 

Ring (2015) skriver om att eleverna ska få göra. Lorentz (2010) skriver om att en interkul-

turell undervisning ska generera förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och det 

tycker jag att en bok som Eldens hemlighet verkligen gör. Eleverna får syn på sitt liv i 

Sverige gentemot ett liv i fattigdom och bland minor. 

Jag nämnde i stycket ovan att Bella hade planerat för att dramatisera kring genusfrågor. 

Rollspel är något som även Jonasson Ring (2015) skriver om som ett bra sätt för eleverna 

att sätta sig in i andras perspektiv och samtidigt kunna få fundera över sina egna värde-

ringar. Detta tror jag är givande då det blir lättare att förstå för eleverna om de får gå in i 

en roll än om läraren bara förmedlar den muntligt till sina elever. Fia gav också exempel 

på dramatiseringar där eleverna får spela upp olika händelser för varandra. De elever som 

är åskådare ska stoppa teatern när de känner att de vill bryta, då de hade gjort på ett 
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annorlunda sätt. Detta tror jag också underlättar för eleverna att få ta olika perspektiv och 

se hur situationer kan lösas på olika sätt. Fias exempel stämmer också överens med det 

Jonasson Ring (2015) menar att rollspel kan bidra med i undervisningen. 

Nyheter var något som var populärt bland lärarna. Det kunde vara allt från lilla aktuellt 

som de gemensamt tittade på i klassrummet eller om en elev kom med funderingar kring 

något hen hade läst i tidningen. Analys av massmedia talade Jonasson Ring (2015) också 

om och att de kan generera ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna. Detta då de ska få 

förståelse för att det påverkar vem som är avsändaren och vad för syfte avsändaren har 

med informationen. Just detta med att få eleverna källkritiska var det bara en av lärarna 

som nämnde, trots att alla pratade om att de väver in nyheter av olika slag i sin undervis-

ning. Eva berättade att hon tycker det är viktigt att inte eleverna bara sväljer all information 

de kommer över utan berättade det som Jonasson Ring (2015) tar upp, att eleverna måste 

förstå att händelser kan framställas på olika sätt. Jag ställde även en följdfråga till Eva om 

det står i kursplanen för samhällskunskap att eleverna ska bli källkritiska eller om det bara 

står i svenska- och historia kursplanen. Detta kunde inte Eva svara på utan hon poängterade 

bara att hon tycker den delen är viktig att väva in i samhällskunskap, oavsett om den står 

med där eller inte. Jag har i efterhand granskat kursplanen i samhällskunskap och att ele-

verna ska kritiskt granska och värdera källor återkom på flera ställen. Just dessa begrepp 

hade jag inte med på Bilaga 1 och det kanske är därför bara en av lärarna tog upp detta som 

en viktig del i undervisningen kring nyheter. 

Lahdenperä (2010) anser att konstruktion av grupper utgör en viktig del i en interkulturell 

undervisning. Alla lärarna berättade generellt om att eleverna fick arbeta på olika sätt, 

bland annat har det kommit upp diskussioner i helklass eller i grupper. Två av lärarna be-

rättar lite mer om sin tanke kring konstruktion av grupper och om att det är viktigt att 

placera eleverna i heterogena grupper. Detta för att låta eleverna samarbeta med många 

olika individer. Konstruktion av grupper ligger nära det sista arbetssättet som fanns med 

under tidigare forskning, att byta platser i klassrummet. Skolverket (2013b) beskriver ge-

nom att låta eleverna byta platser ofta, får de sitta tillsammans med många olika individer. 

Skowronski (2013) skriver också i sin avhandling om att byta platser kan generera att ele-

ver skapar en relation med fler individer än vad de gör på sin fritid. Att ofta byta platser 

tog Eva upp som ett konkret förslag och hon citerade nästan det som tas upp i Skolverket 

(2013b), att man inte behöver vara bästa vän med alla men de ska kunna sitta bredvid 

varandra. Detta tog jag till mig, jag tycker ibland att det är mycket fokus i skolan att bli 

kompis med alla. Ser vi till oss vuxna så föredrar vi också vissa människor framför andra 

att umgås med, detta på grund av att vi har olika intressen och personligheter. Däremot ska 

barn som vuxen kunna samarbeta med alla och respektera att vi är olika. Att låta eleverna 

vara i olika grupper och byta platser ofta kan bidra till det som Lahdenperä (2010) och 

Skolverket (2013b) skriver, att eleverna får en ökad förståelsen för varandra och de får lära 

sig samarbeta med olika människor. Detta är något som jag anser att de kommer ha nytta 

av hela livet.  
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Det framkom lite fler undervisningsmetoder från lärarna, bland annat tycker många lärare 

att dessa delar av samhällskunskapen med fördel går att arbeta ämnesövergripande tillsam-

mans med historia och religion. Tittar man i alla tre ämnens kursplaner går det hitta många 

likheter. I kursplanen för historia står det, den ska också bidra till att eleverna utvecklar 

historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värde-

ringar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och lev-

nadssätt (Skolverket, 2017, s. 199). I kursplanen för religion står det, på så sätt ska under-

visningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och för-

ståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva (skolverket, 2017, s. 209). 

Carin gav ett bra exempel när hon väver in historia kring familjekonstellationer, att de 

familjer som är helt normala idag inte var tillåtna förr. Detta tycker jag känns som en själv-

klarhet att belysa om vad som har ändrats från förr, då mycket hör samman med vårt de-

mokratiska samhälle och mänskliga rättigheter. 

Alla dessa undervisningsmetoder innehåller kommunikation. Att titta på film eller läsa en 

bok kanske känns irrelevant men när lärarna berättar om arbetet kring filmen eller boken 

så innehåller den kommunikation mellan elever och lärare. Jag anser därför att min valda 

vetenskapliga ansats, det sociokulturella perspektivet, känns mer än relevant. Enligt Säljö 

(2017) sker just lärande genom kommunikation. 

6.2.3 Flera utmaningar inom ämnet 

De utmaningar som läraren kan möta i undervisningen är min andra frågeställning. Svaren 

på den kom fram under de varierande bedömningar som lärarna använder sig av och några 

allmänna svårigheter som uppkom under intervjuerna. De framkom olika alternativ om hur 

lärarna bedömer sina elever gentemot kunskapskraven, den största problematiken som lyf-

tes fram var muntliga diskussioner. Detta då samtliga lärare påpekade att det är ett ämne 

där eleverna får och vill diskutera mycket, då den behandlar delar som är tacksamma att 

diskutera kring. Detta är något som Lahdenperä (2010) menar är positivt då olika åsikter 

och perspektiv får mötas och i sin tur lär eleverna att vi alla är olika. De svårigheter kring 

muntlig bedömning som kom fram var att flera tycker det är svårt att bedöma rättvist. Anna 

nämnde att eleverna tycker olika om att prata inför andra i klassen och då kan det vara så 

att några elever hörs mycket och några inte alls. Detta är en problematik jag själv känner 

igen från mina VFU:er där det ofta är några som vill prata men de som är tysta kan vara 

minst lika kunniga. Hur gör vi då för att kringgå detta? Flera lärare menade på att bara 

applicera en egentlig muntlig uppgift, förslagsvis att de ska få ta olika perspektiv, kan vara 

svårt för vissa att göra skriftligt. Det är också flera lärare som nämner att det är svårt att få 

tid till enskilda samtal där varje elev får göra en muntlig framställning. Diana nämnde även 

att det inte blir ett naturligt samtal genom att läraren sitter och antecknar bredvid eleven så 

som det blir i en vanlig diskussionssituation i klassrummet. Fia hade ett svar på detta pro-

blem, hon lät sina elever spela in sig själva på Ipaden. Hon gav dem frågorna som skulle 

besvaras och sedan lyssnade hon av Ipaden efter dagens slut. Enligt henne själv har detta 

fungerat bra. Jag tycker detta var en bra idé och kommer definitivt ta efter det i min egna 

yrkesverksamhet, och jag tänker att man kan låta elever få sitta i par ibland för att lättare 
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få en diskussion kring en fråga. Jag tror det blir svårt att genomföra i större grupper då det 

blir krångligare att höra vem som säger vad. Däremot tror jag att det tidsmässigt blir svårt 

att avlyssna en hel klass redogörelser på min planeringstid men jag ser det som ett kom-

plement till de elever som har svårt att uttrycka sig muntligt i helklass. 

Det framkom lite andra utmaningar också som handlade om ämnets innehåll. Flera av lä-

rarna nämnde att det ibland kan vara ett känsligt ämne att handskas med. Fia och Bella tog 

upp att åsikter hemifrån, som oftast inte är elevernas egna, ibland lyser igenom. Detta är 

något som jag själv både tycker är intressant och svårt, och en av anledningarna till att jag 

valde att fördjupa mig inom ämnet. Dessa åsikter kan ibland innebära att eleverna talar 

kring ett vi och dom. Lorentz (2007) talar om att en interkulturell undervisning kan minska 

denna föreställning hos eleverna och de kan se varandras olikheter som en tillgång. Jag 

frågade Bella hur hon gör om hon märker att en elev inte delar samma åsikter och värde-

ringar som skolan förmedlar. Hon svarade att det enda hon kan göra är att visa på vilka 

olika sätt det finns att tänka och leva. Hon nämnde ett exempel där elever med en stark tro 

kanske har svårare att vara lika öppen när det gäller sexualitet. Jag håller med i hennes 

svar, läraren kan inte tvinga någon elev att tycka på ett visst sätt. Däremot är lärarens upp-

gift att se till att ingen blir diskriminerad i skolan och detta står klart och tydligt i det 

inledande kapitlet i läroplanen: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörig-

het, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller ut-

tryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan krän-

kande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Skolverket, 

2017, s. 7) 

Läraren får inte tillåta att elever diskriminerar någon, bara för att de inte delar samma syn 

som skolan har över vad som är tillåtet eller inte. Det jag särskilt vill poängtera är det som 

Bella tar upp, att vi inte kan tvinga elever att tycka och tänka på ett visst sätt. Men genom 

en interkulturell undervisning kan eleverna få möta olikheter som något positivt och då har 

läraren förhoppningsvis öppnat upp elevernas sinne. Fia tog även hon upp ett bra exempel 

på några elever som var nyfikna på vad ADHD är för något. Jag tyckte att hennes svar till 

eleverna visade på en positiv syn för ett funktionshinder som oftast ses som just ett hinder, 

nämligen att det är många kända personer och miljonärer som har ADHD och de ser sin 

ADHD som en tillgång.  

Den sista utmaningen som jag vill lyfta är att arbetsområdet är stort, flera lärare nämner att 

det är svårt att veta när och hur de ska begränsa undervisningen. Dock är det flera som 

samtidigt säger att de tycker just detta är en styrka med området. Anna sammanfattade 

ovan att det är en fördel med ett brett område samtidigt som det kan bli för mycket och då 

blir svårt att veta vad man ska fokusera på. Eva nämnde också att det kan bli en viss stress 

över att man inte hinner med så mycket som man vill i undervisningen. Om jag läser de 

utdrag från läroplanen som stod med på bilaga 1 så förstår jag hur lärarna känner. Syftet 

med undervisningen är att ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika per-

spektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors 
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levnadsvillkor (Skolverket, 2017, s. 218). När jag läser dessa meningar får jag också upp 

många olika idéer hur detta kan implementeras in i undervisningen. Jag känner också att 

efter genomförda intervjuer har mitt idékonto fyllts på rejält och det är många av under-

visningsmetoderna jag ser fram emot att få testa med min egna klass.  

6.2.4 Ett ämne som välkomnar elever 

Jag var också intresserad av hur eleverna blev delaktiga i arbetet, då jag redan innan inter-

vjuerna hade en hypotes att detta arbetsområde kanske lättare bjuder in eleverna än i andra 

ämnen. Alla lärare pratade kring att det var ett enkelt ämne för eleverna att vara delaktiga 

i då de har en relation till det. Carin berättade hur de flesta elever vill prata om sin familj 

när hon undervisar kring familjekonstellationer. Anna berättade om när hon undervisade 

kring yrken att det också blir något som eleverna har en relation till, för alla har någon som 

de känner som arbetar. Elevers delaktighet i samhällskunskap tycker jag blir tydligt i vis-

ionen en skola för alla som Runfors (2003) skriver om. Runfors (2003) menar då att det är 

lärarens arbetssätt som bidrar till en skola som präglas av ett öppet klimat. Jag ser likheter 

mellan de exempel som framkom i avhandlingen och det som framkom under mina inter-

vjuer, bland annat i det exempel som Carin gav om vilken familj vi tillhör. Alla tillhör 

någon familj, det är en likhet eleverna delar. Alla familjer ser olika ut, det är också en likhet 

eleverna delar. Syftet som Runfors (2003) ville få fram var att uppmärksamma likheter i 

olikheterna och det tycker jag Carin fick fram i sitt exempel. Jag håller med Runfors (2003) 

om att det är inte hur många olika kulturella bakgrunder det finns i en klass som kan minska 

segregeringen, utan det är på vilket sätt läraren arbetar som påverkar. Och enligt bland 

annat Lorentz (2007), Jonasson Ring (2015) och Lahdenperä (2010) kan ett interkulturellt 

arbetssätt minska ett vi och dom och istället främja förståelse för varandra. 

6.2.5 Avslutande tankar 

Jag tycker det finns mycket kunskap inom området, i alla fall bland de verksamma lärare 

som jag fick möjlighet att intervjua. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka 

elevernas tycke kring detta. Denna studie utgår från lärarnas perspektiv och det skulle vara 

intressant att få ta del av elevernas åsikter. Det kan vara att de upplever undervisningen 

annorlunda än vad lärarna ger uttryck för och det är lika viktigt att ta del av deras perspek-

tiv. Det är trots allt eleverna som ska lära sig något i skolan. Ett ytterligare förslag till 

fortsatt forskning är hur lärare involverar föräldrar i den interkulturella undervisningen. 

Eleverna tillbringar mycket tid i skolan, men hemmet har också en stor betydelse i deras 

uppväxt och därför kan det vara intressant att undersöka hur samarbetet mellan skola och 

hem fungerar. 

Avslutningsvis vill jag lyfta vad lärarna tycker om att undervisa kring det som rör en in-

terkulturell undervisning. Det var flera värdeladdade ord som kom fram, viktigt, spännande 

och nödvändigt. Det framkom också beskrivande ord som skitkul och roligt. Ett ämne som 

verkar väcka mycket känslor och engagemang hos både elev och lärare. Diana nämnde i 

slutet av intervjun att dessa delar som jag dragit ut ur läroplanen (bilaga 1) stämmer mycket 
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väl överens med läroplanens hela inledande del och det är något alla lärare ska arbeta kring. 

Det är detta som också von Brömssen & Olgaç (2010) tar upp i deras artikel, att en inter-

kulturell undervisning inte innebär att den endast fokuserar kring olika etniciteter och kul-

turer, den innehåller också synen på kön, samhällsklass, religion, ålder och funktionshin-

der. En interkulturell undervisning ska bidra till mer samhörighet mellan alla människor, 

där alla utvecklar en förståelse för varandra och delar gemensamma värderingar. Jag håller 

med von Brömssen och Olgaç (2010) och konstaterar detsamma som Diana nämner, att 

inledande del av läroplanen återfinns igen under samhällskunskapen. Min slutsats blir där-

för att en interkulturell undervisning kan och bör vävas in i alla ämnen men det ligger ett 

ytterligare ansvar på oss samhällskunskapslärare att befästa detta. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Ur Skolans värdegrund och uppdrag 

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 tros-

uppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funkt-

ionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen dis-

kussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

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

aktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Sko-

lan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

 

Ur kursplanen i Samhällskunskap 

Syfte 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnads-

villkor… 

Utveckla sin förmåga att … 

… uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och ar-

gumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

Kunskapskrav 

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då … 

samband med … underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika stånd-

punkter i elevnära samhällsfrågor med … resonemang … underbyggda argument 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till samhällskunskapslärare: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka årskurser är du behörig i? 

3. Har du alltid/mestadels undervisat i samhällskunskap? 

4. Vad innebär det för dig att eleverna ska få förståelse för andra människor och kunna 

leva sig in i andras levnadsvillkor? 

5. Vad innebär det för dig att eleverna ska få se samhällsfrågor ur olika perspektiv? 

6. Hur utformar du din undervisning i samhällskunskap med fokus på den valda syf-

tesdelen? 

7. Hur utformar du din undervisning för att eleverna ska uppnå kunskapskravet? 

8. Vilka fördelar/möjligheter ser du med att undervisa kring detta område? 

9. Vilka nackdelar/hinder ser du med att undervisa kring detta område? 

10. På vilket sätt är eleverna delaktiga i arbetsområdet? 

11. Hur tycker du eleverna uppfattar undervisningen kring detta område? 

12. Vad tycker du om att arbeta med detta arbetsområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 


