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Abstract 
The swedish society of today has by globalization and migration become a multicultural 

society. Even the swedish school his multicultural. This essay is about the intercultural 

competence of teacher who teaches students who don’t have swedish as their first language. 

The teachers teach these students in social studies. The essay describes the intercultural 

competence of the surveyed teachers. The method used is qualitative interviews of five 

professionals practicing teachers who teach students who don’t have swedish as their first 

language. The interviews are structured so that they can find out what content, what methods 

and goals that the teachers highlighted as important to the teaching of social studies. An own 

definition of what intercultural competence consists of, was formulated to guide the study. 

The interviewed teachers are active in different schools and on different levels. The results of 

the interviews describe the intercultural competence of the teachers, but in a varied 

considerably between the different teachers. The varied degree of intercultural competence 

among the teachers that were interviewed for this essay could be due to frame factors in the 

business. But can also depend on the content and the methods and goals that teachers use in 

their social studies teaching. 

Keywords: Intercultural competence, social studies, teaching, swedish as their first language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammandrag 
Dagens svenska samhälle har genom globalisering och folkomflyttningar blivit ett 

mångkulturellt samhälle. Därmed också den svenska skolan. Den här uppsatsen behandlar den 

interkulturella kompetensen hos lärare som undervisar elever som inte har svenska som 

förstaspråk i samhällskunskap. Den beskriver den interkulturella kompetensen hos fem 

undersökta lärarna i uppsatsen. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av fem 

yrkeverksamma lärare som undervisar elever som inte har svenska som förstaspråk. 

Intervjuerna är uppbyggda så att de kan ta reda på vilket innehåll, vilka metoder och mål som 

de intervjuade lärarna lyfter fram som viktiga för undervisningen i samhällskunskap. En egen 

definition av vad interkulturell kompetens formulerades för att vägleda undersökningen. 

Lärarna är verksamma på olika skolor på högstadiet och gymnasiet. Resultatet av de 

intervjuade lärarna beskriver den interkulturella kompetensen och att den finns hos lärarna, 

men i en varierad grad mellan de olika lärarna. Den varierade graden av interkulturell 

kompetens bland de intervjuade lärarna kan bero på ramfaktorer i verksamheten, alltså 

skolorna, där lärarna arbetar, men också beroende av vilket innehåll och vilka metoder och 

mål som lärarna använder i sin samhällskunskapsundervisning. 

Nyckelord: Interkulturell kompetens, samhällskunskap, undervisning, svenska som 

förstaspråk 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi matas dagligen med rapporter från media och åsikter från ”vanligt folk” som menar att 

Sverige inte använder sig av en fungerande integrationspolitik. Det menar även Siri Steijer på 

Svenska Dagbladets ledarblogg.
1
 Hon menar att dagens integrationspolitik snarare hämmar 

integrationen än underlättar den. Kritiken av integrationspolitiken har kommit att handla om 

segregerade områden runtom i Sverige där förklaringen av problemen ofta har handlat om 

kulturella skillnader vad gäller normer och värderingar. Många människor som invandrat till 

Sverige har stora svårigheter med att komma in i det svenska samhället, menar kritikerna av 

integrationspolitiken. Men även ledare för organisationen ”Ungdom mot rasism”, menar i en 

artikel i Svenska Dagbladet, att den svenska strävan efter integration istället skapar en 

intolerans mot olika identiteter, kulturer och tänkande i samhället.
2
 Ofta hamnar kritiken 

också kring diskussioner om sysselsättning och språket. Att förvärva det svenska språket ses 

av många kritiker som en grundförutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och i det 

långa loppet också i det svenska samhället. Inlärningen av det svenska språket, hamnar helt 

naturligt på den svenska skolans bord och ses därmed som skolans ansvarsområde.  

1.2 Problembeskrivning 

Det är just den svenska skolan, med inriktning mot samhällskunskapsämnet, som den här 

undersökningen behandlar. Samhällskunskapsämnet är extra viktigt därför att ämnet skapades 

efter andra världskrigets slut för att motverka att samhällen som styrda av diktatur växer fram. 

Samhällskunskapsämnet skapades också för att öka kunskaperna om samhället bland 

medborgarna men också för att förbereda medborgarna på ett aktivt deltagande i samhället.
3
 

Jag läser till lärare i samhällskunskap och har intresserat mig för vilka kompetenser jag som 

framtida lärare behöver ha i dagens svenska skola vars elevsammansättning har förändrats 

över tid. Globalisering och folkomflyttningar har nämligen lett till att vi i Sverige idag har 

flera skolor med många elever med olika etniska och kulturella bakgrunder. Skolan har, precis 

som samhället i övrigt, bytt skepnad från en homogen, alltså likartad, befolkning till en 

mångkulturell och internationell befolkningssammansättning.
4
 Därför står de svenska lärarna 

inför en ny situation i och med de mångkulturella skolmiljöerna som präglar många svenska 

                                                           
1
 http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/05/29/integrationspolitik-hammar-integrationen/ 

2
 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-skrota-integrationspolitiken_5398125.svd 

3
 Långström, Sture & Virta, Arja (2011), Samhällskunskapsdidaktik s. 31 

4
 Lahdenperä, Pirjo (2010), Mångfald som interkulturell utmaning i Lahdenperä & Lorentz s. 15 

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/05/29/integrationspolitik-hammar-integrationen/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dags-att-skrota-integrationspolitiken_5398125.svd
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skolor idag. Den nya situationen kräver också nya förhållningssätt till den mångetniska 

elevsammansättningen som alla har olika individuella erfarenheter och kunskaper. Idag krävs 

alltså nya pedagogiska kompetenser och strategier för att anpassa undervisningen utifrån den 

enskilde elevens erfarenheter och behov.
5
 Ett förhållningssätt som bygger på öppenhet och 

tolerans gentemot ”det annorlunda” har blivit en viktig kompetens för dagens svenska lärare, 

vilket också inbegriper att en person måste lära känna sig själv innan han eller hon kan förstå 

”den andre”.
6
 Den här undersökningen tar alltså avstamp i samhällskunskapsämnet. Detta på 

grund av ämnets viktiga uppdrag att lära medborgare om samhället och även förbereda 

medborgarna på ett aktivt deltagande i samhället. Uppsatsen undersöker samtidigt 

samhällskunskapslärare för elever som inte har svenska som sitt förstaspråk och med olika 

etniska och kulturella bakgrunder. Den undersöker också, genom intervjuer med fem 

verksamma lärare, hur dessa lärare undervisar elever som inte har svenska som förstaspråk i 

samhällskunskapsämnet. Jag vill alltså, genom den här undersökningen, ta reda på hur 

verksamma lärare undervisar dessa elever i samhällskunskap.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med den här uppsatsen är att, genom kontakt med yrkesverksamma lärare, undersöka 

och beskriva den interkulturella kompetensen hos de undersökta lärarna som arbetar i 

mångkulturella miljöer. 

För att kunna uppfylla syftet har följande forskningsfrågor formulerats för att konkretisera 

det: 

 Hur tar sig de undersökta lärarnas interkulturella kompetens för uttryck i deras 

undervisning? 

 Vilket innehåll och vilka metoder samt mål prioriteras i 

samhällskunskapsundervisningen av den undersökta gruppen läraren? 

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i den här studien beror delvis på de intervjuade lärarnas 

arbetsuppgifter men beror också på den här undersökningens storlek och den tid som 

författaren haft till förfogande. Till sist beror avgränsningen också på att det har varit svårt att 

få tag på lämpliga yrkesverksamma lärare att intervjua för den här undersökningen. De 

intervjuade lärarna är fem till antalet. Möjligtvis hade någon ytterligare lärare bidragit med 

ytterligare arbetsmaterial. Men den här studien är mer ett stickprov eller en fallstudie som inte 

                                                           
5
 Borgström, María (2004), Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen i Lahdenperä s. 33 

6
 Borgström (2004) i Lahdenperä s. 51 
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syftar till att kontrollera den interkulturella kompetensen utan snarare att beskriva den utifrån 

de undersökta lärarna. Även den undersökningsekonomiska aspekten spelade in, men också 

svårigheten med att hitta lämpliga respondenter för den här undersökningen spelade in i valet 

av antalet intervjuade lärare.  

Undersökningen vänder sig främst till lärare som undervisar i samhällskunskap, alternativt har 

erfarenhet av undervisning i samhällskunskap, för elever som inte har svenska som sitt 

förstaspråk. Därför var det primära i valet av respondenter att de uppfyllde något av de 

ovanstående kriterier som redovisats. Valet av samhällskunskap som inriktning är enkelt att 

förklara då författaren till undersökningen har samhällskunskap som ett av sina två 

undervisningsämnen. Men det beror också på ämnets viktiga uppdrag att förmedla kunskap 

till eleverna om det svenska samhället och dess uppbyggnad. 

1.4 Undersökningsgruppen 

Intervjuerna var fem till antalet och genomfördes vid fem olika tillfällen med fem olika 

yrkesverksamma lärare från fem olika skolor. De har, i undersökningen, givits fiktiva namn 

för att de ska få förbli anonyma.  

Fyra av lärarna undervisar i samhällskunskapsämnet för elever som inte har svenska som sitt 

förstaspråk. Den femte läraren arbetar för tillfället som lärare i svenska som andraspråk men 

har lång erfarenhet av undervisning i samhällskunskap för elever som inte har svenska som 

sitt förstaspråk. Därför får hennes kunskaper och erfarenheter anses som relevanta för den här 

undersökningen även om hon för tillfället inte arbetar som samhällskunskapslärare.  

Ytterligare ett argument som legitimerar valet av den femte läraren är att den här 

undersökningen också behandlar lärares interkulturella kompetens, som enligt förespråkare 

för interkulturell pedagogik borde vara ett ämne för alla utbildningar eftersom att det relaterar 

till ett samhälle som ständigt är i förändring.
7
 Det är således en kompetens som alla lärare 

borde inneha.  

Två lärare arbetar på högstadiet varav en arbetar i vad som kan kallas för en internationell 

klass, där eleverna har olika modersmål, kulturer och etnicitet. Den andra högstadieläraren 

arbetar på en mångkulturell skola i ”vanliga” klasser med många olika språk, kulturer och 

etniciteter. De tre övriga lärarna arbetar på olika typer av introduktionsprogram på gymnasiet, 

där äldre elever än i högstadieåldern läser in högstadiekompetensen för att i slutändan kunna 

                                                           
7
 Lahdenperä, Pirjo (2004), Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? i Lahdenperä s. 15 
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komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller kunna skaffa sig ett arbete.
8
 Även på 

introduktionsprogrammet arbetar de intervjuade lärarna i ett mångkulturellt klassrum. Därför 

känns alla de intervjuade lärarna som relevanta ”källor” för den här undersökningen. Olika 

frågor till lärarna formulerades efter vissa teman så att de ska kunna besvara min 

frågeställning. Dessa teman redovisas i metoddelen av den här uppsatsen och konkretiseras 

också i teoridelen. En utförligare presentation av de intervjuade lärarna följer här under: 

Lena är 51 år gammal och arbetar som högstadielärare i klasser där majoriteten av eleverna 

inte har svenska som sitt förstaspråk. Hon har lång erfarenhet av läraryrket då hon arbetat som 

lärare i tjugo år. Under alla dessa tjugo år så har Lena arbetat med elever som inte har svenska 

som förstaspråk. 

Maria är 60 år gammal. Hon är verksam vid en internationell klass på högstadiet. Hennes 

elevgrupp består av nyanlända elever från olika länder. Hon har arbetat med elever som inte 

har svenska som förstaspråk i fyra år. Totalt har Maria arbetat som lärare i tolv år. 

Malin är 53 år gammal och arbetar på en gymnasieskola. Där är hon verksam på 

introduktionsprogrammet. För tillfället undervisar hon i svenska, men har en lång erfarenhet 

av att undervisa elever som inte har svenska som förstaspråk i samhällskunskap. Hon har 

arbetat som lärare i tio år och i samtliga av dessa år har hon undervisat elever som inte har 

svenska som förstaspråk. 

Stina arbetar på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola. Hon är 33 år och har arbetat 

som lärare i snart tio år. De senaste tre åren har hon arbetat på introduktionsprogrammet med 

elever som inte har svenska som förstaspråk. Många av hennes elevern är ensamkommande 

barn. Hon undervisar eleverna i de fyra SO-ämnena, däribland alltså samhällskunskap.  

Birgitta är 54 år och är verksam som på en gymnasieskola. Där arbetar hon på 

språkintroduktionsprogrammet där nyanlända elever läser in hela den svenska grundskolan. 

Många av hennes elever är ensamkommande flyktingbarn. Hon har arbetat på den nuvarande 

arbetsplatsen i tre år, men har varit verksam lärare i ungefär femton år, då hon bland annat 

arbetat på mellanstadiet (årskurs 4 till 6), och då ofta i klasser med elever som inte har 

svenska som förstaspråk. 

 

                                                           
8
 http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-

utbildningar/introduktionsprogram/introduktionsprogram-1.195773 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram/introduktionsprogram-1.195773
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram/introduktionsprogram-1.195773
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2 Teori 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

2.1.1 Bakgrund till teoretisk utgångspunkt 

I en rapport från 2010, utgiven av Vetenskapsrådet, med titeln ”Nyanlända och lärande”, 

skriver författaren Nihad Bunar att den dagliga verksamheten i den svenska skolan bidrar till 

att skilja eleverna i ”normalt” och ”avvikande”. Utgångspunkten i den svenska skolan blir 

därmed att eleverna med svensk bakgrund står för det ”normala” medan elever med utländsk 

bakgrund betraktas som ”avvikande”.
9
 Etnologen Annick Sjögren skriver i sin bok ”Lyssna” 

att mångkulturaliteten och flerspråkigheten blivit en belastning för det svenska samhället 

istället för att ses som den tillgång det faktiskt är. Hon lyfter bland annat fram att elever i 

mångkulturella skolor i svenska förorter inte når höga resultat i skolan. Sjögren menar att 

detta kan bero på att nyinflyttade inte behärskar språket i det nya landet. Men det kan också 

bero på att svenska institutioner, likt skolan, inte har hunnit anpassa sig till de nya villkoren 

som ett mångkulturellt klassrum medför.
10

  

Den svenska skolan bygger fortfarande, trots de nya villkoren, på nationella, svenska 

strukturer som kulturellt avvikande elever, men också lärare, har svårt att finna en plats i.
11

 

Två av de största frågetecknen som Sjögren lyfter fram för den svenska skolans uppbyggnad 

är dels den stora betydelsen av ett gemensamt språk och strävan efter homogenitet bland 

eleverna. ”Alla barn är lika” i den svenska skolan skriver Nihad Bunar i tidigare nämnda 

rapport.
12

 Problemet är att verkligheten inte ser ut så, menar Sjögren, utan istället är 

olikheterna i den svenska skolan en del av vardagen. När då olikheter är en del av vardagen, 

men likhet eftersträvas, så blir det problematiskt. Då upplevs istället olikheter som ett 

störande problem och inte som en tillgång i den svenska skolan.
13

 

Enligt Skolverkets allmänna råd inför ett mottagande av en nyanländ elev från ett annat land 

än Sverige så är det viktigt att elevens individuella stöd och undervisning utgår från elevens 

styrkor och kunskaper och inte fokuserar på elevens bristande förmågor.
14

 Det är alltså viktigt 

att bedöma eleven efter vad han eller hon verkligen kan och inte efter vad han eller hon inte 

kan. 

                                                           
9
 Bunar, Nihad (2010), Vetenskapsrådets rapportserie: Nyanlända och lärande s. 25 

10
 Sjögren, Annick (2001), Introduktion i Sjögren & Bigestans s. 5 

11
 Sjögren (2001) s. 5-6 

12
 Bunar (2010) s. 25 

13
 Sjögren (2011) s. 7 

14
 Skolverket (2008), Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever s. 12 
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Elisabeth Elmeroth, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, menar, att vi i den svenska 

skolan måste se olikheter som en tillgång snarare än ett problem. Först när vi ser olikheter 

som en tillgång kan vi möta elevers olika erfarenheter med intresse och respekt.
15

 

Sjögren menar att tvärtom mot förr så lever vi ett mångkulturellt samhälle där ungdomar har 

sina rötter i olika kulturer, pratar olika språk och är mer öppna inför olika variationer av språk 

och andra intryck från omvärlden. När dessa ungdomar växer upp i den mångkulturella miljö 

med människor med olika etniska tillhörigheter som präglar det svenska samhället idag så 

kryddas vardagen av vad som kan kallas för interkulturella möten.
16

 Under nästa rubrik 

förklarar jag begreppet ”interkulturellt” mer ingående. 

2.2 Interkulturell kompetens 

2.2.1 Förklaring av begreppet ”interkulturellt” 

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, förklarar att termen 

interkulturalitet är en sammansättning av orden inter och kultur. Inter betyder växelverkan 

eller mellanmänsklig interaktion, medan kultur refererar till något som är kulturellt, alltså 

meningssystem som skapar ordning och inriktning i människors liv.
17

 Skillnaden är alltså att i 

interkulturella möten kommunicerar människor med olika kulturella tillhörigheter eller 

bakgrunder och inte bara med människor som har samma eller liknande kulturell tillhörighet 

eller bakgrund som sig själv. Elmeroth menar att i uttrycket ”mångkulturellt” så finns det 

ingen relation mellan människor inbyggd, utan att exempelvis ett mångkulturellt samhälle 

endast är ett tillstånd. Men i ett interkulturellt samhälle däremot finns det en handling 

inbyggd, då det finns en rörelse mellan individer som sker.
18

 

2.2.2 Interkulturell kompetens 

Pirjo Lahdenperä skriver att interkulturell pedagogisk inriktning studerar socialisation, 

lärande och undervisning i ett mångetniskt, globalt och interkulturellt sammanhang.
19

 Men det 

räcker inte bara med detta, menar Lahdenperä. Läraren behöver också besitta personliga 

färdigheter och kompetenser som kryddar den interkulturella undervisningen och skapar 

bättre förutsättningar för elevers lärande i en mångetnisk och mångkulturell skola.
20

 María 

Borgström, lektor vid lärarutbildningen på Södertörns högskola, menar att en interkulturell 

                                                           
15

 Elmeroth, Elisabeth (2008), Etnisk maktordning i skola och samhälle s. 119  
16

 Lahdenperä (2004) s. 28 
17

 Lahdenperä (2004) s. 21 
18

 Elmeroth (2008) s. 115 
19

 Lahdenperä (2010) i Lahdenperä & Lorentz s. 17  
20

 Lahdenperä (2010) i Lahdenperä & Lorentz s. 18 
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kompetens hos lärare förutsätter ett öppet förhållningssätt som bygger på förståelse, som i sin 

tur kan leda till en god kommunikation åt två håll mellan individer som har olika kulturella 

och etniska bakgrunder.
21

 För att en sådan kommunikation ska kunna verkställas så krävs god 

kunskap om ”den andre” eller ett förhållningssätt som gör att vi kan tillgodose oss den 

kunskapen när vi behöver den.
22

  

Monica Eklund, verksam vid lärarutbildningen på Luleås tekniska universitet, skriver i sin 

doktorsavhandling fram följande lärandekomponenter som viktiga för en interkulturell 

kompetens hos lärare:
23

 

 Kulturkompetens 

 Demokratiskt förhållningssätt 

 Modersmålserkännande 

 Tillgång till samhällsspråket 

I dessa komponenter ingår också olika mål för varje komponent. I kulturkompetensen ingår 

det att eleven ska lära sig den egna kulturens osynliga och omedvetna värderingar samt att öka 

förståelsen för andra kulturer.
24

 Det demokratiska förhållningssättet syftar exempelvis till att 

fostra eleverna i tolerans och respekt, att motverka fördomar och diskriminering samt att 

erkänna de mänskliga rättigheterna och att utveckla ett kritiskt tänkande. Det betyder att 

eleverna ska utveckla en förmåga att behandla ”den andre” ömsesidigt och med respekt.
25

 I 

erkännandet av modersmålet ingår alla elevers, oavsett bakgrund, rättigheter att lära sig och 

utveckla sitt modersmål men också att använda det som ett medel för inlärning. Den sista 

punkten, tillgång till samhällsspråket, syftar till att ge alla elever tillgång till och utveckla sin 

förmåga i samhällsspråket, vilket alltså är det svenska språket.
26

 

Vidare redovisar Eklund följande förutsättningar för en interkulturell kompetens:
27

 

 Att man i undervisningen utgår från elevernas individuella och gemensamma 

erfarenheter.
28

 

 Att man i undervisningen använder sig av ett undersökande, problemorienterat 

arbetssätt i heterogena grupper. 
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 Att man i undervisningen tillförsäkrar sig om att alla elever, oberoende av bakgrund, 

får tillgång till socialisationsinnehåll och lärprocesser.
29

 

Elisabeth Elmeroth menar i sin text att alla lärare som arbetar på en skola måste vara 

språklärare och hjälpa eleven att utveckla sina kunskaper i det svenska språket.
30

 Ett 

interkulturellt synsätt bygger också på att ämnesläraren samarbetar med modersmålsläraren 

eller läraren i svenska som andraspråk.
31

 Modersmålsläraren kan vara till stor hjälp vid 

exempelvis begreppsinlärning då modersmålsläraren kan hjälpa till att översätta dessa 

begrepp från svenska till modersmålet eller tvärtom.
32

  

I Skolverkets allmänna råd för mottagande av nyanlända elever stöds detta då de anser att det 

är viktigt att ämnesläraren samarbetar med modersmålsläraren för att förstå en elevs förmågor 

och kunskaper.
33

 Elmeroth menar att elevens kognitiva utveckling kan ske parallellt på både 

första- och andraspråket då kunskapen från tidigare skolgång kan översättas till 

undervisningen i den svenska skolan.
34

 Begreppsinlärningen har visat sig vara extra svår inom 

SO-ämnena för elever som inte har svenska som sitt förstaspråk. Sture Långström och Arja 

Virta skriver i sin bok ”Samhällskunskapsdidaktik” att begreppen inom samhällskunskap ofta 

är abstrakta och kulturbundna till det svenska samhället och till svenska förhållanden.
35

 Denna 

svårighet med att förstå begrepp och SO-texter kallar Elmeroth för ”SO-chocken”. Ofta 

bygger exempelvis SO-texter på att eleverna har vissa förkunskaper och förförståelser för vad 

texten behandlar, men som är långtifrån självklart att elever med invandrarbakgrund besitter.
36

 

Texterna i exempelvis samhällskunskapsböcker kan behandla värderingar som känns 

avvikande för elever med utländsk bakgrund då den egna familjen har andra värderingar än 

vad som skrivs fram i läroboken, vilket gör att eleven får svårt att känna sammanhang med 

texten.
37
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3. Metod 

Den metod som använts för att samla in material till den här undersökningen är kvalitativa 

intervjuer. Detta för att den här undersökningen är intresserad av lärarnas uppfattningar, 

genom deras egna ord, snarare än genom siffror, som är mer vanligt inom kvantitativ 

forskning.
38

 Detta menar Alan Bryman, professor vid universitetet i Leicester. Då syftet och 

frågeställningen för den här uppsatsen handlar om att ta reda och beskriva den interkulturella 

kompetensen hos yrkesverksamma lärare i samhällskunskap så behövdes kontakt med 

lämpliga lärare för att kunna genomföra undersökningen. Därför kändes intervjuer som den 

mest lämpliga metoden för kvalitativ insamling av data. Frågeställningarna och syftet styrde 

därmed metodvalet och undersökningspersonerna.
39

 Alternativet hade kunnat vara att använda 

deltagande observation där lärarna arbetar med eleverna, men precis som Bryman påpekar, så 

fanns inte den tiden som krävs för att genomföra deltagande observation i olika klassrum.
40

  

Kontakt togs med fem olika lärare på fem olika skolor från tre svenska kommuner med 

varierande storlek. De fick inte veta exakt vad intervjuerna skulle handla om, utan fick reda på 

de teman som intervjuerna utgick ifrån. Detta för att lärarna inte skulle kunna förbereda sina 

svar så att de spontana, och kanske också de riktiga svaren, riskerade att inte komma med i 

undersökningen. Eftersom intervjuerna var utformade efter speciella teman som styrde 

intervjuerna så kan de kallas för semistrukturerade intervjuer.
41

 Frågorna ställdes i olika 

ordningar till de fem lärarna beroende av hur de svarade på föregående frågor. Därför styrdes 

inte intervjuerna fullt ut efter den intervjumall som framställdes innan intervjuerna 

genomfördes.
42

 Intervjumallen finns bifogad i slutet av den här undersökningen. I 

undersökningen har lärarna givits fiktiva namn för att de ska få förbli anonyma. Samtliga 

lärare undervisar, eller har erfarenhet av att undervisa, elever som inte har svenska som 

förstaspråk i samhällskunskap. Just det kriteriet var grundläggande för att de utvalda lärarna 

skulle kunna anses som lämpliga för den här undersökningen, då både mitt syfte och 

frågeställningarna behandlar just detta. Urvalet styrdes, precis som tidigare redovisats, därmed 

i hög utsträckning av syftet och frågeställningarna. Bryman kallar det för att målinriktat urval, 

                                                           
38

 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder s. 340 
39

 Bryman (2008) s. 346 
40

 Bryman (2008) s. 412 
41

 Bryman (2008) s. 415 
42

 Bryman (2008) s. 419 



 
 

13 
 

då de intervjuade personerna är relevanta för frågeställningen.
43

 Urvalet var därmed inte 

slumpmässigt utvalt.
44

  

Samtliga intervjuer genomfördes på olika platser på de berörda lärarnas arbetsplatser. 

Intervjuerna spelades in utan att intervjuaren antecknade lärarnas ”svar”, för att sedan 

transkriberas i ett dokument.
45

 Intervjuerna med de som i undersökningen kallas för Lena, 

Maria och Birgitta avbröts av olika anledningar då tekniken strulade, men kunde snabbt 

återupptas då problemen uppdagades utan att något material gick till spillo. Samtliga 

intervjuer inleddes med vad Bryman kallar för inledande frågor
46

, där lärarna fick svara på hur 

det rent allmänt är att arbeta med den elevgrupp som de undervisar i skolan. Detta för att få 

lärarnas allmänna åsikter i ämnet men också för att få beskrivningar av hur arbetet kan te sig 

med den specifika elevgruppen.
47

 Efter de inledande frågorna övergick intervjuerna till att 

beröra de teman som intervjuerna strukturerats efter. De teman som styrde intervjuerna var 

följande: 

 Vad?  

 Hur? 

 Varför? 

”Vad” behandlar det innehåll som lärarna valt i sin undervisning i samhällskunskap för den 

berörda elevgruppen. ”Hur” handlar om på vilket sätt lärarna undervisar sina elever i 

samhällskunskap, medan ”varför” handlar om vilka mål som lärarna har med sin undervisning 

i samhällskunskap för eleverna.  

Genom att använda kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod kunde följdfrågor 

användas, det som Bryman kallar för sonderingsfrågor.
48

 På så sätt kunde intervjuerna ledas 

så att relevant information för undersökningen kunde tillvaratas. Bryman menar dock att, vid 

kvalitativa intervjuer, så bör ledande frågor undvikas
49

, något som också försöktes 

eftersträvas, men som var svårt vid intervjutillfällena. Därför kan vissa av de intervjuades svar 

ha kommit efter att ledande frågor har tillfrågats, vilket bör tas i akt vid läsningen av 

resultatet. I resultatdelen av den här undersökningen så redovisas de intervjuade lärarnas svar 

utifrån respektive teman för att tydliggöra svaren och skapa en röd tråd genom läsningen. 
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Utifrån den insamlade datan kommer resultaten att härledas till den teoretiska utgångspunkten 

för den här undersökningen. Där prövas teorin mot det insamlade resultatet, något som 

Bryman menar är vanligt inom kvalitativ forskning.
50

 Därför känns det även relevant för den 

här kvalitativa undersökningen. 

3.1 Analytiskt tillvägagångssätt 

Under den här rubriken redovisas den egna definitionen av vad interkulturell kompetens 

innefattar. För att göra det extra tydligt så har kompetensen delats in i olika delar för att 

strukturera undersökningen. Delarna är uppbyggda efter de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur 

och varför, detta för att de tre frågorna är viktiga för samhällskunskap
51

, men också för att jag 

genom de tre frågorna kan ta reda på de undersökta lärarnas undervisning i samhällskunskap 

består av vad gäller innehåll (vad), metoder (hur) och mål (varför) för elever som inte har 

svenska som förstaspråk. På så sätt kan jag genom de ämnesdidaktiska frågorna också anlägga 

ett ämnesdidaktiskt perspektiv som kan förklara vad den interkulturella kompetensen kan 

innebära i samhällskunskap. Jag kan också genom dessa frågor ta reda på de undersökta 

lärarnas egna uppfattningar om den interkulturella kompetensen och hur den omsätts i 

undervisningen för elever som inte har svenska som förstaspråk. 

Då begreppet är brett så försöker jag snäva in det genom att göra det mer ämnesrelevant för 

samhällskunskap. Den teoretiska utgångspunkten för den här undersökningen blir således den 

egna definitionen av vad interkulturell kompetens består av. Den egna definitionen av 

begreppet fungerar som ett verktyg för att kunna analysera mitt resultat och därmed också för 

att jag ska kunna genomföra den här undersökningen. Då undersökningen är tentativ, där jag 

använder mig av ett prövande förhållningssätt, så behövs den egna definitionen. Detta 

eftersom att det inte finns någon klar definition av vad som ingår för en interkulturell 

samhällskunskapsdidaktisk kompetens.  

Det analytiska tillvägagångssättet har ändrats under undersökningens gång. Den egna 

definitionen av interkulturell kompetens som fungerar som teoretisk utgångspunkt för den här 

undersökningen har arbetats om och lagts till i efterhand. Detta för att tydliggöra resultatet 

och göra definitonen spetsig så att det enkelt ska framgå vad interkulturell kompetens 

innehåller. Bryman menar att det är vanligt inom kvalitativ dataanalys att materialet blir för 

stort och generellt.
52

 Därför har definitionen spetsats till för att inte resultatet ska bli för 
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generellt. Tolkningen av min insamlade data har format den egna definitonen av interkulturell 

kompetens och kategoriserat innehållet.
53

 Efter kategoriseringen har de olika intervjuade 

lärarnas svar utforskats för att påvisa likheter och skillnader mellan dem.
54

 Den egna 

definitionen av vad interkulturell kompetens innebär för samhällskunskapsämnet följer här: 

3.1.1 Vad? 

För att tydliggöra vad ett undervisningsinnehåll med interkulturell kompetens kan bestå av har 

jag valt att kategorisera innehållet efter de kunskapsområden som traditionellt sett har 

prioriterats av samhällskunskapslärare. Jag har använt mig av Anna Karlefjärds undersökning, 

där hon redovisar just dessa traditionella kunskapsområden. Utefter hennes indelning har jag 

alltså kategoriserat in undervisningsinnehåll med interkulturell kompetens och därmed valt ut 

de kunskapsområden
55

 som är relevanta för en interkulturell kompetens. Innehållet följer här 

under: 

Statskunskap: Inom statskunskap ingår en undervisning om och i demokrati (och även 

diktatur).
56

 Även maktstrukturer och social ojämlikhet (rasism) behandlas.
57

 Sveriges 

statsskick är också en viktig del, där valprocessen ingår men också hur beslut fattas 

(socialisationsinnehåll) och genomförs.
58

 

Sociologi:
59

 Inom sociologin ingår normer och värderingar (socialisationsinnehåll), där 

exempelvis att motverka fördomar och diskriminering ingår.
60

 Konkreta och livsnära innehåll, 

exempelvis att söka jobb, är också en del av det sociologiska innehållet.
61

 Elevens egna och 

andras kulturella prägling (förhållningssätt) ingår också.
62

 Mänskliga rättigheter behandlas 

även det som ett sociologiskt innehåll.
63

 Vidare ingår även konkreta begrepp som underlättar 

för integration i det svenska samhället (samhällsbegrepp) för det sociologiska innehållet.
64

 

Ekonomi: Privatekonomi (socialisationsinnehåll).
65
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Lag och rätt: Lagar och regler. Rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället 

(socialisationsinnehåll).
66

   

Massmedia: Kritiskt tänkande
67

 (källkritik
68

). 

Som det framgår av genomgången så läggs vikt vid ett sociologiskt innehåll i undervisningen, 

men också vid statskunskap. Även ekonomi och lag och rätt är viktiga inslag för att eleverna 

ska lära sig det svenska samhället och sedan också kunna leva i det. Massmedia är också en 

del, där eleverna kan tränas i kritiskt tänkande, vilket också skulle kunnat kategoriseras in 

som en del av demokratibegreppet. Men för att tydliggöra så lades kritiskt tänkande under 

kunskapsområdet massmedia. 

3.1.2 Hur? 

På ett liknande sätt som vid definitionen av innehållet i samhällskunskapsundervisningen för 

en interkulturell kompetens delas även metoderna för interkulturell kompetens in i olika delar. 

Metoderna delas in i två delar som kallas för elevcentrerade och ämnescentrerade metoder. 

Karlefjärds undersökning visar att just dessa är viktiga utgångspunkter för vilka metoder som 

samhällskunskapslärare väljer att använda sig av i sin undervisning.
69

 

Elevcentrerade metoder: Att läraren utgår från den enskilde elevens erfarenheter.
70

 Läraren 

ska även samarbeta med modersmålsläraren (som eleven ska ha tillgång till).
71

 Det ingår 

också att läraren ska se sig själv som språklärare (för att utveckla det svenska språket hos 

eleven).
72

 Metoderna ska utveckla elevens egen kultur där det också ingår att eleven ska 

kunna jämföra sin egen kultur med andra kulturer.
73

 Blandade heterogena klassgrupper med 

olika erfarenheter och/eller nationaliteter med problemorienterade grupparbeten är också 

viktiga inslag.
74

 Läraren ska också utgå ifrån och lyfta fram elevens kunskaper och inte 

fokusera på vad eleven inte kan.
75
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Ämnescentrerade metoder: Arbeta språkutvecklande med samhällsbegrepp.
76

 Jämföra olika 

kulturer och länder (statsskick), alltså att lära eleven att analysera.
77

 Grupparbeten där 

samhällsproblem löses tillsammans.
78

 

Elevcentrerade metoder och ämnescentrerade metoder skiljs åt. Men det är svårare att urskilja 

de ämnescentrerade metoderna och därför förklaras de lite mer ingående. De ämnescentrerade 

metoderna handlar mer om att utveckla specifika samhällsbegrepp genom att det svenska 

språket utvecklas. De handlar också om att eleverna får jämföra sina tidigare erfarenheter med 

det ”svenska”, exempelvis att jämföra sitt tidigare lands statsskick med hur Sverige styrs. Till 

sist kan också grupparbeten där fiktiva eller verkliga samhällsproblem löses tillsammans vara 

en ämnescentrerad metod att använda sig av för en interkulturell kompetens.  

3.1.3 Varför? 

För att konkretisera den interkulturella kompetensen vad gäller målen med 

samhällskunskapsundervisningen har jag använt mig av vad Ann Bernmark Ottosson kallar 

för inre och yttre mål med undervisningen.
79

 De yttre målen handlar om att eleverna ska få en 

förståelse för något för att sedan kunna handla, att kunna påverka och vara en aktiv 

medborgare helt enkelt.
80

 De inre målen däremot handlar om att eleverna måste studera vissa 

begrepp och teorier eller former av litteratur och texter för att sedan bygga vidare och 

utveckla sin förståelse och kunskap.
81

 Målen för en interkulturell kompetens har därmed 

kategoriserats in i yttre och inre mål för att tydliggöra resultatet. 

Yttre mål: Eleven ska utveckla ett demokratiskt förhållningssätt för att kunna påverka det 

svenska samhället som medborgare.
82

 Detta innehåller även mål som att förstå medborgerliga 

dygder
83

 och tillskansa sig en förmåga att klara sig i det svenska samhället som exempelvis att 

lära sig det svenska språket
84

 och förstå sina rättigheter men också sina skyldigheter i det 

svenska samhället. Eleven ska bli medveten om sin egen kulturella prägling i jämförelse med 

andra.
85

 Eleven ska också kunna utveckla sitt modersmål, men också det svenska språket.
86
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Utveckla en tolerans och respekt gentemot ”olikheter”.
87

 Att aktivt försöka motverka att 

fördomar uppstår och slå hål på existerande fördomar är också viktigt.
88

 

Inre mål: Eleven ska skaffa sig kunskap om och i samhällskunskapsämnet, som exempelvis 

samhällsbegrepp, det vill säga faktakunskaper.
89

 Eleven ska även utveckla sitt kognitiva 

tänkande i samhällskunskap.
90

 

3.2 Etiska överväganden 

Samtliga intervjuade lärare behandlas anonymt i den här undersökningen genom att de givits 

fiktiva namn. Deras egentliga personuppgifter behandlas konfidentiellt, vilket Bryman också 

påpekar som viktigt vid den här typen av undersökningar.
91

 Information om undersökningens 

delar har också delgivits till de intervjuade lärarna och de har också deltagit frivilligt.
92

 De har 

alltså inte på något sätt tvingats att deltaga i undersökningen. Däremot fick inte de intervjuade 

lärarna reda på att undersökningen syftade till att undersöka och beskriva deras interkulturella 

kompetens. Detta för att lärarna inte skulle kunna förbereda sig så att svaren stämde överens 

med den interkulturella kompetensen. Bryman menar att en undersökning inte ska bidra till att 

deltagarna kommer till skada, vilket jag inte anser som troligt, trots att de inte fick reda på vad 

den här undersökningen syftade till att mäta. Det har heller inte förekommit något brist på 

samtycke eller inkräktande på de deltagandes privatliv.
93

 Det som kan diskuteras är just ifall 

viktig information har undanhållits för de intervjuade
94

, men det vill jag påstå att det inte har 

då själva undersökningen inte är speciellt kontroversiell och syftar heller inte till att ”sätta dit” 

någon lärare utan snarare till att ge en beskrivande bild av de intervjuade lärarnas dagliga 

arbete. 
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4. Resultat 

4.1 Resultatredovisning 

I den här delen av undersökningen, resultatdelen, redovisas ”svaren” från de fem genomförda 

intervjuerna. Resultatet följer här under, där de fem olika lärarnas svar redovisas efter 

respektive tema. Först ut är läraren som vi kan kalla för ”Lena”.  

4.1.1 ”Okej, jag är inte från Sverige, men då kan jag faktiskt flera språk, alldeles gratis” 

     - Lenas berättelse 

4.1.1.1 Lena - Vad? 

Lena menar att innehållet i samhällskunskapsundervisningen styrs av kursplanerna. Hon 

arbetar bland annat med lag och rätt och hur Sverige styrs och försöker jämföra detta med 

andra länder. Hon arbetar alltså även med ett statsvetenskapligt innehåll. Hon pratar också 

mycket med sina elever om arbetslivet, hur de kan göra när de ska söka jobb, vilket kan kallas 

för ett sociologiskt innehåll. Även ekonomi och välfärdshandel är en del av undervisningen. 

Hon lyfter fram vidden av att utveckla ett demokratiskt tänkande hos eleverna genom att 

undervisa om hur Sverige styrs. Framförallt beror det på att många av hennes elever har sitt 

ursprung i länder som styrs av en diktatur. Detta innehåll kan också kallas för statskunskap. 

Hon undervisar också om hedersrelaterat våld i samhällskunskapen, vilket kan härledas till ett 

sociologiskt innehåll. Hon undervisar även om rasism, ett innehåll som kan kategoriseras som 

statskunskap, och menar att det finns mycket omvänd rasism i skolans värld, då lärare blir 

kallade för ”jävla svenne” av sina elever. Viktigt för Lena är att eleverna kan uttala sig i tal 

och skrift på ett korrekt och ”svenskt” sätt, exempelvis när de ska söka jobb. Lena försöker 

därför utveckla det svenska språket hos eleverna genom sitt innehåll. Men det är också viktigt 

för Lena att eleverna får känna att deras ursprung är något att vara stolt över och därmed 

också se det som en tillgång och inte en belastning. Både språket och att få känna sitt 

ursprung är sociologiska bitar. Att Lena värdesätter sociologiskt innehåll visar sig i hennes 

svar på frågan om vilka färdigheter som hon vill träna eleverna i genom 

samhällskunskapsundervisningen, Lena svarade nämligen följande:  

”-Att kunna uttrycka sig i tal och skrift.” 

Samhällsbegrepp har Lena märkt är svårt för eleverna att förstå, så hon försöker välja sitt 

innehåll i undervisningen efter elevernas förkunskaper. Hon lägger medvetet innehållet på en 

låg nivå. Elevernas tidigare erfarenheter försöker Lena också dra nytta av i undervisningen, 

men menar också att det är känsligt då eleverna kan bli ledsna eller kränkta. Eleverna får 
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också vara med och påverka hur delar av kursplanens innehåll ska behandlas i 

undervisningen, exempelvis om eleven har något specialintresse eller något annat önskemål, 

men det är ytterst sällan de utnyttjar den chansen.  

Det går utifrån ovanstående resultat konstatera att Lena utgår mer från ämnet än utifrån 

eleverna när hon väljer innehåll för samhällskunskapsundervisningen. 

4.1.1.2 Lena - Hur? 

Eleverna har tillgång till modersmålslärare och Lena menar att det är av yttersta vikt att 

eleverna utvecklar sitt modersmål samtidigt som de läser svenska. Ju starkare modersmål 

desto bättre svenska, menar Lena. Detta är ett tydligt exempel på en elevcentrerad metod. Hon 

menar också att genom att elevens språkliga kunskaper utvecklas så kan eleverna också 

utveckla sina kunskaper i samhällskunskap. Genom den elevcentrerade metoden kan alltså 

Lena byta metod till ämnescentrerade metoder för att få eleven att utveckla sin kunskap i 

samhällskunskap. Därför uppmuntrar hon till att använda modersmålsläraren i 

undervisningen. Svårigheterna med att inte förstå begrepp inom samhällskunskapen tror Lena 

beror på att elever inte följer nyhetssändningar i stor utsträckning. Därför försöker hon visa 

nyheter minst en gång i veckan. Problemen med att förstå texter har gjort att Lena använder 

sig allt mindre av stora textmassor. Istället försöker hon använda mycket filmer, bilder och 

bildspel i sin undervisning.  

Lena lägger medvetet nivån på undervisningen i samhällskunskap på en låg nivå, hon utgår i 

princip från att eleverna inte kan någonting, alltså att de inte har någon förkunskap. Men det 

hade hon gjort även om hon haft en ”svensk” klass. Hon menar att det blir samma utgångsläge 

för alla genom detta och förklarar vidare: 

”-Jag förväntar mig inte att de ska kunna en massa saker, jag förväntar mig att de ska kunna 

en massa saker när kursen är över.” 

Ett sådant utgångsläge är också elevcentrerat. Lena använder sig mycket av språket i sin 

undervisning, då hon försöker få eleverna att använda sig av språket på ett korrekt sätt. 

Exempelvis för att eleverna ska kunna förstå en rättegång så är det viktigt att eleverna får lära 

sig ett korrekt språk för att förstå vad som händer på en rättegång. Språket är därmed 

”superviktigt”, som Lena uttrycker det. Detta för att ett korrekt språk kan motverka så mycket, 

till exempel att missförstånd och konflikter uppstår. Återigen utgår Lena från elevcentrerade 

metoder.   
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Istället för stora genomgångar så kan Lena använda sig av korta filmsnuttar som introduktion 

till ett nytt arbetsområde, även om hon också använder sig av det ibland. Eleverna brukar läsa 

samma innehåll, då Lena tycker att det är svårt att ha en individuell planering för varje elev. 

Detta är ett exempel på en ämnescentrerad metod. Däremot brukar Lena använda sig av 

grupparbeten, där eleverna får hjälpa varandra efter exempelvis en genomgång som Lena haft 

med dem. Då får eleverna tillsammans lära varandra och lösa problem för de som inte riktigt 

har förstått. Hon använder sig också av grupp-prov där eleverna tillsammans får lösa provens 

frågor och problem. Detta ser Lena som ett integrerande arbete som fungerar bra. Båda dessa 

grupparbeten kan ses som elevcentrerade metoder, men också som ämnescentrerade metoder. 

Vad de än kallas så är de exempel på grupparbeten som är viktiga för en interkulturell 

kompetens hos Lena. 

Den heterogena klassrumssituationen som Lena har är en styrka, menar hon, och kan fungera 

som ett integrerande arbete. Men hon menar också att heterogena grupper i ett klassrum inte 

automatiskt bidrar till en ökad förståelse mellan olika grupper. Det kan också leda till en ökad 

intolerans om inte läraren är tydlig med hur eleverna ska behandla varandra. De demokratiska 

processerna i skolan tycker Lena blir dubbelmoral, eleverna får inte bestämma så mycket som 

hon önskar. Hon menar att skolan är odemokratisk på så sätt. Eleverna måste få mer makt 

över att kunna påverka sin undervisning och sin arbetsmiljö. Det är viktigt för Lena att 

eleverna känner i sin undervisning att deras tillgångar, som exempelvis flerspråkighet, är 

något positivt som ska lyftas fram. Detta är också ett exempel på en elevcentrerad metod. 

Men trots att elevernas bakgrund ska bejakas menar hon också att det är av yttersta vikt att få 

eleverna att förstå att de måste anpassa sig till det svenska samhället om de någonsin vill ha 

en chans i det. 

Lena använder sig, som ovanstående resultat visar, huvudsakligen av elevcentrerade metoder, 

där framförallt film och grupparbeten används, även om det i grupparbeten också finns inslag 

av ämnescentrerade metoder. 

4.1.1.3 Lena - Varför? 

Det viktigaste för Lena är att när hennes elever lämnar årskurs nio så ska de genom 

undervisningen i samhällskunskap lärt sig att vara demokratiska och laglydiga medborgare. 

Detta mål får anses som ett yttre mål, som även ska följa med dem genom hela livet. Sedan är 

det viktigt för Lena att eleverna behandlar varandra med respekt, även det är ett yttre mål, och 

att de har en positiv självkänsla så att de vet vad de är värda. Hon menar därför att 
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samhällskunskap borde vara ett kärnämne eftersom att ämnet lägger stor vikt vid att fungera i 

samhället. Även det får anses som ett yttre mål, alltså att vara en god medborgare, både i 

Sverige och i övriga världen.  

Hon menar också att praktiska saker som att eleven, i framtiden, utnyttjar sin rösträtt är viktigt 

för henne, men också att de vågar göra sig hörda i samhället så att de kan påverka sin 

situation. Men samtidigt ska de också bidraga till samhället och hjälpa andra, även detta är 

exempel på yttre mål. Lena menar också att eleverna ska kunna uttrycka sig i tal och skrift. 

Det är något som Lena, genom sin undervisning, vill utveckla hos eleverna. På frågan om hon 

genom sin undervisning försöker utveckla en förståelse och solidaritet hos eleverna, svarade 

hon: 

”-Ja, absolut. För olika grupper och bakgrunder, ja absolut. Men det är inget lätt, det är ju 

liksom en daglig kamp det.” 

Den dagliga kampen som Lena påvisar kan också kallas för ett yttre mål. De yttre målen, kan 

också konstateras, är helt dominerande när det gäller Lenas mål med undervisningen i 

samhällskunskap.  

Tabell 1: Lenas sammanfattande prioriteringar 

Fråga Prioritering 

Vad? Sociologi/statskunskap 

Hur?  Elevcentrerade metoder – 

Språkutvecklande  

Varför? Yttre mål – Demokratiska medborgare 

 

4.1.2 ”Eleverna styr ju väldigt mycket valet av undervisningen” 

     - Marias berättelse 

4.1.2.1 Maria – Vad? 

Maria menar att hon försöker använda sig av ett innehåll i undervisningen som syftar till den 

miljö som eleverna lever i, alltså till elevernas närområde. Hon försöker med andra ord hjälpa 

eleverna att socialiseras in i det svenska samhället genom sitt val av innehåll i 

samhällskunskap. Detta får ses som ett sociologiskt innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen. Eleverna får göra besök i den stad de lever i, de får besöka 
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det lokala kommunhuset och olika förvaltningar. Med sådant innehåll börjar alltid Maria sin 

undervisning i samhällskunskap. Detta kan också anses vara ett sociologiskt innehåll. 

Sedan växlar Maria upp och utvecklar sin undervisning till ett bredare samhällsperspektiv. Då 

jobbar eleverna med politik och de svenska partierna där Maria pratar mycket om demokrati, 

eftersom att många av hennes elever kommer från länder som inte är demokratiska. Därför 

jämför hon ofta den svenska demokratin med diktaturen som råder i elevens tidigare land. Här 

handlar innehållet alltså mer mot statskunskap. Hon lägger stor vikt vid att träna elever som 

inte har levt i demokratiska samhällen i hur demokrati fungerar. Demokratiska kunskaper är 

det viktigaste Maria undervisar om. Där jobbar hon också mycket med att förklara att det är 

okej att ha olika åsikter och att vara olika.  

Normer och värderingar förmedlar hon också genom sitt innehåll i undervisningen. Annars 

menar Maria att eleverna kan känna sig utestängda från samhället och hon säger att: 

”-Då känner man sig verkligen kränkt, när man inte får höra till ett samhälle.” 

Hon menar också att samhällskunskap är det absolut svåraste ämnet att undervisa i av de fyra 

ämnena i SO-blocket. Maria förklarar detta med att det är mycket svåra begrepp i 

samhällskunskapen och att det därmed också är ett abstrakt ämne. Att gå in på hur Sverige 

styrs och den mer abstrakta kunskapen, har Maria märkt, kan bli för svårt för eleverna. 

Statskunskapen får alltså anses som ett svårt innehåll. Därför utgår Marias från elevernas egna 

frågor vid valet av innehåll i samhällskunskapsundervisningen. Alltså sådant innehåll som de 

själva vill veta mer om eller vill få förklarat för sig. Detta får också ses som ett sociologiskt 

innehåll. 

4.1.2.2 Maria – Hur? 

Maria menar att det finns många olika metoder som en lärare kan använda sig av för att 

undervisa elever som inte svenska som förstaspråk på. Hon brukar dock nästan alltid börja 

med att förklara vad själva ordet samhällskunskap innebär. Detta för att många som kommer 

till Marias klass inte har gått i skolan tidigare och heller inte behärskar det svenska språket så 

bra. En sådan metod får anses som en ämnescentrerad metod. 

Hon brukar också utgå från elevens tidigare erfarenheter eller ursprung och tänker då 

exempelvis på om det finns någon konflikt i ett speciellt land så kan hon fråga den eleven som 

kommer från det landet vad den vet om just ”sitt” land. Detta är ett tydligt exempel på en 

elevcentrerad metod. Så först brukar Maria prata allmänt om samhällskunskap för att sedan 
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relatera ämnet till elevens tidigare erfarenheter. Exempelvis kan hon komma med ett 

påstående om vad som händer om man blir sjuk i ett speciellt land, vilken vård som finns i 

landet, och sedan jämföra detta med Sveriges system. Maria jobbar mycket med att jämföra 

elevens tidigare land med Sverige. En jämförelse blir både en elevcentrerad och en 

ämnescentrerad metod, då ämneskunskaperna kan utvecklas genom elevens erfarenheter. Hon 

säger också att det lätt kan bli ytlig kunskap i samhällskunskap om läraren jobbar för mycket 

med det abstrakta inom samhällskunskapen. Tragglande med termer och begrepp är svårt, 

menar Maria. Hon säger: 

”-Det är det konkreta jag är ute efter, det där abstrakta som samhällskunskap är, det kan bli 

för svårt.” 

Alla Marias elever har individuella planeringar utformade efter sina egna kunskaper och 

intressen. Hon utgår i hög utsträckning ifrån hur mycket svenska de kan, men även hur 

mycket engelska de kan. Eleverna har också tillgång till en modersmålslärare som Maria 

samarbetar mycket med. Hon menar att modersmålsläraren kan hjälpa till med att översätta 

begrepp inom samhällskunskapen, men också vid exempelvis prov, där modersmålsläraren 

kan hjälpa eleven med att förklara uppgifterna. Att eleverna utvecklar sitt modersmål ser 

Maria som viktigt och självklart. Eleverna kan också utveckla sina ämneskunskaper genom att 

läsa samhällskunskap på sitt modersmål. Individuell planering, språkkunskaper i svenska och 

sitt modersmål är alla exempel på ytterligare elevcentrerade metoder som Maria använder sig 

av.  

Maria ser sig i allra högsta grad också som en språklärare och rättar därför alltid elevens språk 

vid exempelvis prov eller inlämningar. Det har hon märkt att andra lärare inte gör, vilket gör 

henne orolig. Kollegor till henne menar att det är en uppgift för svenskläraren, något som 

Maria inte alls håller med om. Alla som jobbar med elever som inte har svenska som 

förstaspråk måste hjälpa till att utveckla språket hos eleverna, menar Maria. Detta får anses 

om en elevcentrerad metod, men som också kan fungera som en ämnescentrerad metod för att 

underlätta för inlärning i samhällskunskap. 

Maria använder sig alltså främst av jämförande metoder och av elevens egna erfarenheter. 

Den jämförande metoden är både elevcentrerad och ämnescentrerad. Att utgå ifrån elevernas 

egna erfarenheter är en elevcentrerad metod. 
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4.1.2.3 Maria – Varför? 

Maria vill nå en öppenhet med sin undervisning. Hon vill skapa en förståelse hos eleverna 

inför olikheter. Hon förklarar: 

”-Att det är okej att vara olika och ha rätt att ha olika åsikter och att man får diskutera…” 

Detta är ett exempel på ett yttre mål.  Hon menar, för att konkretisera, att allt som hör till 

demokrati är viktigt. Hon vill förmedla kunskaper i hur val går till och hur eleverna kan 

påverka sin vardag genom demokratiska beslut. På lång sikt ska eleverna bli fullvärdiga 

medborgare i samhället. Undervisning om och i demokrati samt att ge eleverna undervisning 

om att bli fullvärdiga medborgare i samhället får anses som yttre mål för eleverna. De ska 

också bli medvetna, genom samhällskunskapsundervisningen, om att de inte ska behöva 

känna sig annorlunda här i Sverige. De ska veta att de inte behöver bli ”svenskar”, utan de ska 

få behålla sin kultur även i Sverige. Detta får också anses som ett yttre mål. På kort sikt är 

målet för Maria, som får anses som ett inre mål, att hennes elever skapar verktyg för att klara 

samhällskunskapen som ämne och att de klarar av praktiska saker i vardagen. 

Samhällskunskapsundervisningen ska därmed underlätta för elevernas socialisation i det 

svenska samhället. 

Tabell 2: Marias sammanfattande prioriteringar 

Fråga Prioritering 

Vad? Sociologi 

Hur?  Elevcentrerade metoder – Elevens egna 

frågor 

Varför? Yttre mål – Skapa förståelse för olikheter  

 

4.1.3 ”Samhällskunskapen har ett särskilt ansvar, ett ansvar att förklara demokrati” 

     - Malins berättelse 

4.1.3.1 Malin – Vad? 

Malin menar att innehållet i samhällskunskapsundervisningen styrs av kursplanen för 

högstadiet, då eleverna som hon undervisar arbetar mot ett betyg i årskurs nio. Men hon 

menar att det viktigaste innehållet i samhällskunskapen handlar om demokratibegreppet. Det 

är viktigt att förklara för eleverna vad demokrati innebär, från minsta nivån, som kan vara 

elevens egna klassrum, till den högsta nivån som kan vara hur Sverige styrs. Elevens klassrum 

är ett sociologiskt innehåll medan hur Sverige styrs är statskunskap. Det är också viktigt att 



 
 

26 
 

jämföra detta mot hur det fungerar i en diktatur, menar Malin. Många av hennes elever 

kommer nämligen från diktaturiska länder och därför utgår Malin mycket från elevens egna 

erfarenheter när det gäller undervisning i och om demokrati och diktatur. Detta gäller även 

annan undervisning i statskunskap. 

”- Demokrati är en väldigt svår bit att förklara om man kommer ifrån en diktatur eftersom 

diktatur är ju inte bara diktatorn, diktaturen finns ju genom hela samhällssystemet.” 

Malin jobbar också hårt för att eleverna ska förstå samhällsbegrepp, vilka hon har märkt är 

svåra att förstå. Ett sådant begrepp är just ordet ”demokrati” och allt vad det innebär. Där 

menar Malin att samhällskunskapsämnet har det yttersta ansvaret att förklara vad ordet 

innebär för nyanlända elever i den svenska skolan. Det får också anses som ett sociologiskt 

innehåll. Samhällskunskapsämnet har alltså ett ansvar att socialisera in nyanlända elever i det 

svenska samhället så att de förstår hur det fungerar, menar Malin. Hon försöker också 

samköra samhällskunskapen med historieämnet för att påvisa klasskillnader, som är ett 

sociologiskt innehåll, i Sverige förr och nu. På så sätt kan Malin undervisa eleverna om att det 

finns klasskillnader i Sverige även idag, men att de inte syns på samma sätt som förr i tiden. 

4.1.3.2 Malin – Hur? 

Malin jobbar uteslutande med en språkutvecklande metod genom all sin undervisning i 

samhällskunskap. Eleverna måste lära sig språket, alltså begreppen, i samhällskunskapen för 

att kunna tillägna sig kunskapen på ett riktigt sätt. Genom den elevcentrerade metoden kan 

hon sedan använda ämnescentrerade metoder.  

Hon menar att många elever lätt lär sig svenska ord, men har svårare att förstå en text, alltså 

att förstå orden i ett sammanhang. Detta försöker Malin utveckla hos sina elever genom sin 

undervisning. Hon menar att detta är extra svårt för samhällskunskapsämnet då det är en hög 

abstraktionsnivå i ämnet och att det är svårt att relatera till för elever som inte har svenska 

som förstaspråk. De ämnescentrerade metoderna är därmed svårare att genomföra. Därför 

utgår Malin ofta från den enskilde elevens kunskaper och erfarenheter, hon använder sig alltså 

av elevcentrerade metoder, när hon planerar undervisningen i samhällskunskap. Där kan 

eleverna då jämföra exempelvis en klassrumssituation i Sverige med hur det kan vara i ett 

klassrum i elevens tidigare land. Att utgå från den enskilde eleven vid planeringen av 

undervisningen, menar Malin är nyckeln till framgång för eleven. Det är därmed också av vikt 

att bygga upp en relation till eleven där eleven känner sig trygg.  
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Elevens bakgrund ska aldrig suddas ut, utan istället förstärkas och synliggöras, påpekar Malin. 

Särskilt viktigt är den språkliga kunskapen, framförallt när det gäller svenska, men också det 

engelska språket kan vara viktigt för utvecklingen i samhällskunskap. Det är hela tiden viktigt 

att utveckla den språkliga nivån hos eleverna, menar Malin, detta återkommer hon till under 

hela intervjun.  

”-De elever som vi har som får absolut svårast är de elever som inte har ett bra modersmål.” 

Andra metoder hon använder sig av är för att tydliggöra innehållet i undervisningen. Det kan 

vara att jobba med exempelvis filmer och bilder. Malins elever har också tillgång till 

modersmålslärare som Malin också betonar som extremt viktigt, vilket också framgår av 

hennes citat tidigare i texten. Detta är extra viktigt för elevens utveckling av det svenska 

språket, men också för utvecklingen av elevens ämneskunskaper inom samhällskunskap. Hon 

betonar att det är samtliga lärares uppgift att förmedla det svenska språket och även utveckla 

det hos nyanlända elever. Malin menar att det inte bara är en uppgift för svensklärarens. Hon 

menar alltså att genom en elevcentrerad metod kan hon senare använda sig av 

ämnescentrerade metoder. Hon exemplifierar detta genom att lyfta fram att 

samhällskunskapens begrepp inte ska förklaras av en svensklärare, de ska förklaras av en 

samhällskunskapslärare.  

Hon försöker också använda sig av grupparbeten där hon försöker blanda elever med olika 

bakgrunder. Särskilt försöker hon blanda in klassens ”svenska” ungdomar med elever som har 

invandrarbakgrund. Tillsammans får de arbeta med gruppuppgiften och lösa den. Till sist 

menar Malin att övningar som att fylla i luckor i en text är helt förkastliga. Hon menar att 

sådana uppgifter inte ger någon kognitiv utveckling för eleven. Lärare för elever som inte har 

svenska som förstaspråk måste alltså också använda ämnescentrerade metoder och 

utmaningar. Uppgifter till elever som inte har svenska som förstaspråk, måste alltid, även om 

det är svårt, innehålla en utmaning för elevens tänkande, avslutar Malin.  

Kärnan i Malins metodval består av elevernas egna erfarenheter, jämförelser och film. De 

egna erfarenheterna och jämförelserna är båda elevcentrerade metoder, men jämförelserna 

kan också ses som ämnescentrerade metoder. Film är också både en elev- och 

ämnescentrerad metod, då filmen valts utifrån elevens förkunskaper. 
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4.1.3.3 Malin – Varför? 

Det övergripande målet för Malins undervisning i samhällskunskap, som är ett inre mål, är att 

eleverna ska ha ett betyg i samhällskunskap. Något som hon har märkt är svårt att uppnå. 

Vidare ska eleverna ha en sådan bra kunskap i samhällskunskap att de klarar av att läsa och 

förstå samhällskunskap på gymnasiet, vilket också är ett inre mål.  

På kortare sikt så är ett yttre mål med samhällskunskapsundervisningen att eleverna ska förstå 

det svenska samhället. Hon menar att samhällskunskapen ska introducera eleverna till det 

svenska samhället: 

”-Mitt mål är att samhällskunskapen ska vara det som gör att eleven förstår det svenska 

samhället.” 

I detta ingår att förstå vad demokrati innebär och hur val går till i och med att eleverna en dag 

kommer att få rösta. Därmed ska eleven veta att den också har ett ansvar, att den har både 

rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Eleven ska utvecklas till en god 

samhällsmedborgare, vilket också får anses som ett yttre mål. 

Hon menar också, att genom sin nuvarande klassrumssituation, kan hon slå hål på fördomar 

och utveckla en förståelse mellan olika samhällsgrupper. Framförallt tror hon att många 

”svenska” elever kan lära sig mycket av elever med invandrarbakgrund. Det är också ett yttre 

mål med Malins undervisning, att motverka att fördomar uppstår. Fördomar som kan leda till 

att elever söker sig till subkulturer som exempelvis rasistiska organisationer och att rösta på 

Sverigedemokraterna i de olika valen, avslutar Malin.  

Tabell 3: Malins sammanfattande prioriteringar  

Fråga Prioritering 

Vad? Sociologi 

Hur?  Elevcentrerade metoder – 

Språkutvecklande  

Varför? Yttre mål – Socialiseras in i det svenska 

samhället 

 

4.1.4 ”Man känner att man blir väldigt viktig i stora delar av livet för dem, som en mor” 

     - Stinas berättelse 
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4.1.4.1 Stina – Vad? 

Stina menar att innehållet i samhällskunskapsundervisningen styrs av det centrala innehållet 

och förmågorna i kursplanen för samhällskunskap på högstadiet. Alltså inte av eleverna. Där 

arbetar hon bland annat med lag och rätt, privatekonomi, demokrati och diktaturer och parti 

och ideologier. Även massmedia och reklam behandlas i samhällskunskapsämnet. Som 

framgår ligger tyngden på statskunskap, men även ekonomi, lag och rätt och massmedia 

behandlas. Hon försöker främst träna eleverna i källkritik, så att de inte köper rakt av vad som 

skrivs på exempelvis internetsidan Wikipedia. Vidare menar hon att ekonomi är oerhört 

viktigt, då många av hennes elever är ensamkommande flyktingbarn och när de fyller 18 år så 

ska de klara sig själva och ta hand om sin egen ekonomi. Hon säger: 

”-…så det är mycket med pengar, så att de inte blir blåsta eller utnyttjade.” 

Innehållet påverkas inte så mycket av den enskilde eleven, menar Stina. Istället det styrs 

innehållet av förmågor och det centrala innehållet. Däremot kan den allmänna förkunskapen 

hos eleven styra vilken nivå som innehållet läggs på. Hon försöker också förklara det svenska 

sättet att se på kvinnor och män, vilket kan vara svår att förstå för många av Stinas elever. 

Hon försöker därmed även att behandla genus i undervisningen.  

4.1.4.2 Stina – Hur? 

Stina menar att undervisningen i samhällskunskap är enklare än de övriga samhällsorienterade 

ämnena då eleverna har lättare att relatera till innehållet i samhällskunskap än i de övriga 

ämnena. Samhällskunskap kan knytas an till nuet, vilket exempelvis inte är lika tydligt i 

historieämnet. Eleverna känner att det har nytta av att lära sig innehållet samhällskunskap. 

Hon har inte märkt att det skulle vara svårare för eleverna att lära sig begrepp inom 

samhällskunskapen i jämförelse med de tre övriga SO-ämnena. 

Stinas elever arbetar självständigt då de har egna datorer att arbeta med, vilket Stina tycker är 

ett bra hjälpmedel. Stina använder sig av genomgångar och arbetar också utifrån elevernas 

egna frågor. Genomgångar är en ämnescentrerad metod, medan elevens egna frågor får anses 

vara en elevcentrerad metod. Där får hon använda sig av penna och papper för att rita och 

förklara innehållet i undervisningen. Uppgifterna består av olika metoder, både enskilda och 

grupparbeten. Hon erbjuder också alltid skriftliga eller muntliga prov efter vad eleven själv 

känner för. Detta får anses vara en elevcentrerad metod. Hon ser ofta att kunskapen finns, 

men språkförbistringen gör det svårt för eleven att uttrycka sig så att Stina förstår. Men det 

gör också att det är svårt för eleven att förstå Stina. Hon utvecklar detta: 
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”-Det är ju frustrerande ibland när man liksom ser att de har kunskapen men de har inte 

språket som gör att de får fram det på svenska.” 

Till sin hjälp har Stina och eleverna handledare som behärskar elevens modersmål. Men de 

kallas inte för modersmålslärare. Stina menar också att det är svårt för henne att avgöra om 

handledaren översätter direkt eller om han eller hon också lägger in eget ”material” i 

översättningen. Men annars så finns modersmålshandledaren med emellanåt och kan översätta 

vissa uppgifter eller begrepp så att eleven förstår. Stina menar att språket är avgörande för 

inlärning av samhällskunskap och ser sig helt naturligt också som språklärare vid sidan om 

SO-ämnena. Om Stina inte kan lita på modersmålsläraren försvinner den elevcentrerade 

metoden i det här fallet. 

Ett sätt att arbeta är också att hela tiden ställa frågor till eleverna där de får uttrycka sin egen 

ståndpunkt eller egna tankar, vilket underlättar för att ett kritiskt tänkande kan utvecklas hos 

eleverna. Detta får också anses vara en elevcentrerad metod. Många av eleverna har gått i 

skolor tidigare där de fått förklarat för sig hur de ska tycka och tänka, vilket skiljer sig mot 

hur det arbetas i den svenska skolan. Stina menar också att hon gärna haft mer tid att sitta ned 

”en och en” med eleverna och hade gärna också kunnat ta med dem ut i närmiljön, exempelvis 

så skulle hon vilja undervisa eleverna om hur man beter sig i en mataffär, men den tiden finns 

inte. Hon använder sig också mycket av jämförelser, där hon jämför det svenska samhället 

med elevens tidigare land, exempelvis demokrati och diktatur och hur det kan skilja sig 

mellan länderna på olika nivåer. Den jämförande metoden är både elev- och ämnescentrerad. 

Tyvärr så har det beslutats på Stinas skola att ”svenska” elever och invandrarelever inte läser 

ihop på introduktionsprogrammet då det visade sig att elever från de olika grupperna inte kom 

på lektionen om de var i minoritet i klassrummet, vilket Stina tycker är synd.  

Kärnan i Stinas metodval är genomgångar, elevens egna frågor, jämförelser och självständigt 

arbete. De tre sistnämnda får anses vara elevcentrerade metoder, även om jämförelser och 

självständigt arbete också kan vara ämnescentrerade metoder. Genomgångar får sållas som 

ämnescentrerade metoder, då ett visst ämnesinnehåll ska förmedlas genom metoden. 

4.1.4.3 Stina – Varför? 

Stinas mål med undervisningen i samhällskunskap är att eleven minst ska få betyget E. Vägen 

dit kan vara lång eller kort, men i maximalt tre år får eleverna stanna på 

introduktionsprogrammet. Målet att få ett betyg i samhällskunskap får anses som ett inre mål. 

Därefter ska de förhoppningsvis kunna söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller 



 
 

31 
 

utbilda sig på något annat sätt. På kortare sikt är målet, vilket är ett inre mål, att klara av 

delmomenten i kursen. På längre sikt däremot, är målet att eleverna ska klara sig i livet själva, 

detta får anses vara ett yttre mål.  

Det viktigaste som eleven ska lära sig, men även utföra, i samhällskunskap är 

demokratibegreppet och de mänskliga rättigheterna, menar Stina. Hon tycker också att detär 

viktigt att förmedla till eleverna hur vi i Sverige ser på människan i samspel med andra. Vilka 

rättigheter och skyldigheter man har i Sverige är också viktigt att förmedla så att eleverna 

förstår detta, enligt Stina. Dessa mål får anses som yttre mål.  

På Stinas skola har det beslutats att invandrarelever och ”svenskar” inte ska gå i samma klass 

på introduktionsprogrammet. Stina utvecklar detta: 

”-…invandrarna har blivit så många så ”svenskarna” väljer att inte komma då de känner sig 

utsatta, så nu i år så har vi delat upp det.” 

Stina tycker det är tråkigt att den berörda har skolan beslutat att ”svenskar” och elever som 

inte har svenska som förstaspråk inte läser tillsammans på introduktionsprogrammet, då båda 

grupperna har mycket att lära av varandra. Invandrareleverna kan lära sig svenska bättre och 

de ”svenska” eleverna kan lära sig mycket av invandrareleverna och deras historier. Ett sista 

mål, som kan sorteras som både ett yttre och inre mål, som Stina nämner är att eleverna, 

genom samhällskunskapsundervisningen, ska lära sig att inte köpa rakt av vad vissa säger, 

utan ha ett mer kritiskt tänkande där de ifrågasätter och tänker efter själva vad de tycker i 

vissa frågor. 

Tabell 4: Stinas sammanfattande prioriteringar 

Fråga Prioritering 

Vad? Statskunskap 

Hur?  Elevcentrerade metoder – Självständigt 

arbete 

Varför? Inre och yttre mål – Klara kursen och 

klara sig i det svenska samhället 
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4.1.5 ”De får ju med sig hela omvärlden och hur det svenska samhället fungerar” 

     - Birgittas berättelse 

4.1.5.1 Birgitta – Vad? 

Birgittas elever är mellan sexton och nitton år, men beroende av elevernas språkkunskaper 

läser de på olika nivåer. De elever som Birgitta undervisar arbetar med innehåll från 

mellanstadiet, årskurs 4 till 6 och därmed också utifrån kursplanen för de årskurserna. Med 

andra ord så läser eleverna innehåll som vetter mot målen för årskurs sex. Där ingår det bland 

annat att undervisa om familjesituationer, som får anses som ett sociologiskt innehåll. Även 

lagar och regler ingår i undervisningen, som är innehåll för lag och rätt. Pengar och arbete 

behandlas också, som kan sorteras in under ekonomi. Men även demokratibegreppet ingår så 

klart i samhällskunskapsundervisningen, vilket sorteras in under statskunskap.  

Innehållet påverkas också av varifrån eleverna kommer. En del elever har svårt att förstå den 

svenska synen på familjen och då kan extra tyngd behöva läggas på den biten i valet av 

innehåll. Förförståelsen hos eleven spelar med andra ord in i Birgittas val av innehåll i 

undervisningen.  

”-Färdigheterna när det gäller samhällskunskapen är ju egentligen den sociala biten, alltså 

att man ska få en omvärld och man ska lära sig det svenska samhället.” 

Elevernas omvärld och det svenska samhället ska alltså behandlas genom valet av innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen. Detta får också anses vara ett sociologiskt innehåll.  

Tidigare har många av Birgittas elever inte fått lära sig hur olika samhällen fungerar, då det i 

hemlandet inte var något som skolan förmedlade. Därför är det viktigt att eleverna får lära sig 

det i samhällskunskapsundervisningen i den svenska skolan istället. Innehållet ska också 

utveckla elevens språkliga kunskaper, därför är det viktigt att nya ord och begrepp används 

och förklaras. Även detta är exempel på ett sociologiskt innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen för Birgitta. 

4.1.5.2 Birgitta – Hur? 

Birgitta försöker alltid jämföra olika bitar av innehållet mellan Sverige och elevens tidigare 

land, detta för att skapa en förståelse för innehållet. Den jämförande metoden är både en elev- 

och ämnescentrerad metod. Hon har märkt att det är olika bland eleverna hur mycket de vill 
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prata om sitt tidigare liv i hemlandet. Hon använder sig även en hel del av talet, att prata med 

eleverna så mycket som möjligt. Hon använder sig också av genomgångar med bildspel. 

”-Så metoden är ju kanske då att man använder sig av både bild och text och tal.”  

Detta är exempel på elevcentrerade metoder. Hon försöker också läsa högt, gemensamt med 

eleverna, i klassrummet. Även om det mest handlar om att arbeta ”en och en”. Grupparbeten 

är i princip omöjligt med Birgittas nuvarande klass, menar hon. Istället ger hon uppgifter till 

eleverna där de får leta reda på svar i texter och fylla i luckor i texten enskilt, vilket får anses 

som en ämnescentrerad metod. Sådana uppgifter uppskattas av eleverna, menar Birgitta. 

Metoderna som väljs kan eleverna vara med och påverka, men helst vill de skriva av från 

tavlan, de är inte så bekväma med det svenska undervisningssättet där det pratas och 

argumenteras mellan elev och lärare. Nivån för undervisningen påverkas av elevens 

förkunskaper, främst påverkas nivån av elevens kunskaper i det svenska språket.  

Ofta ligger nivån på Birgittas undervisning lågt i jämförelse med elevens ålder, vilket har 

gjort att Birgitta uppfattar det som att eleven förstår ämnet. Birgittas elever har inte tillgång 

till någon modersmålslärare, vilket de egentligen har rätt till. Detta tycker hon är 

”förskräckligt dåligt”, att eleverna inte har den resursen och därmed går miste om en sådan 

tillgång i inlärningen av exempelvis samhällskunskap. Där går också Birgitta miste om en 

elevcentrerad och viktig metod för interkulturell kompetens. Birgitta känner sig också som en 

språklärare och menar att alla lärare bör hjälpas åt att utveckla elevens kunskaper i det 

svenska språket.  

Kärnan i Birgittas metodval är jämförelser, bildspel, genomgångar och att eleverna får fylla i 

luckor i texter. Genomgångarna och att fylla i luckor i text får anses vara ämnescentrerade 

metoder, där även jämförelser kan sorteras in. Jämförande metod är också elevcentrerad ifall 

jämförelsen utgår från den enskilde eleven. Bildspelen är anpassade efter eleven och får 

därmed anses vara en elevcentrerad metod. 

4.1.5.3 Birgitta – Varför?   

Det största målet, som är ett yttre mål, för Birgitta med undervisningen i samhällskunskap är 

att hennes elever ska få sin omvärld, det svenska samhället, klart för sig. Att eleverna ska 

socialiseras in i det svenska samhället och lära sig hur det fungerar i praktiken, genom 

undervisningen i samhällskunskap.  
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”-Samhällsintroduktion är ju ett populärt ord när man jobbar med de här eleverna och det är 

ungefär vad det är.” 

Vid sidan om ämneskunskaperna, som är ett inre mål, menar hon också att språket ingår i 

samhällsintroduktionen. Även genom samhällskunskapen ska eleverna få utveckla sitt språk 

så att de lär sig prata svenska, men också att läsa svenska så att de förstår en text skriven på 

svenska. I introduktionen ingår också att förstå lagar och regler och exempelvis hur de kan 

göra när de söker jobb. Särskilt viktigt för de ensamkommande barnen är också att få koll på 

sin ekonomi, att kunna hushålla med sina pengar på ett bra sätt, menar Birgitta. Hon vill, 

genom undervisningen i samhällskunskap, motverka att kulturkrockar uppstår som lätt skapar 

konflikter för eleverna. Men hon är också tydlig med att eleverna inte ska överge sin egna 

kulturella prägling. Birgitta tycker att det är viktigt att förutfattade meningar, alltså fördomar, 

arbetas bort. Därför borde ”svenska” elever och de nyanlända eleverna träffas mer i skolan. 

Tyvärr är det praktiskt svårt att genomföra detta, avslutar Birgitta. Samtliga mål som Birgitta 

nämner här är yttre mål som hon har med samhällskunskapsundervisningen. 

Tabell 5: Birgittas sammanfattande prioriteringar 

Fråga Prioritering 

Vad? Sociologi 

Hur?  Ämnes- och elevcentrerade metoder - 

Jämförelser 

Varför? Yttre mål – Introduceras till det svenska 

samhället 

 

4.2 Sammanfattande slutsatser 

4.2.1 Vad? 

Innehållet i samhällskunskapsundervisningen skiljer sig inte så mycket åt mellan de 

intervjuade lärarna, men det finns olika prioriteringar mellan dem. Samtliga lärare, utom 

Maria, menar att de inte kan styra över innehållet då det bestäms av kursplanen för 

samhällskunskap. Maria, Malin och Birgitta prioriterar i viss mån ett sociologiskt innehåll. 

Lena prioriterar också ett sociologiskt innehåll, men betonar också vikten av statskunskap i 

innehållet. Det gör även Stina som lägger stor vikt vid statskunskap när hon undervisar i 

samhällskunskap. Sociologi och statskunskap får därför anses som centralt innehåll för 

samhällskunskapsundervisningen, utifrån lärarnas svar. Därmed visar samtliga lärare att de 

prioriterar ett innehåll som är viktigt för en interkulturell kompetens. Samtliga lärare utgår 
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också i någon form från den enskilde elevens egna erfarenheter eller kunskaper när de 

planerar vilket innehåll som ska behandlas i samhällskunskapsundervisningen. Detta är också 

något som stämmer överens med den interkulturella kompetensen. 

4.2.2 Hur? 

Fyra av de intervjuade lärarna menar att det är viktigt, precis som den interkulturella 

kompetensen förutsätter, att utgå från elevens egna erfarenheter när det gäller 

samhällskunskapsundervisningen. De utgår från elevcentrerade metoder när de väljer på 

vilket sätt de ska undervisa på i samhällskunskap. Även Birgitta använder sig av 

elevcentrerade metoder, men lika mycket också av ämnescentrerade metoder. Samtliga 

lärare, utom Lena, använder sig också i viss mån av jämförelser som metod. Därför kan 

jämförelser ses som en central metod för samhällskunskapsundervisning. Det kan exempelvis 

vara att jämföra det tidigare landet med Sverige i olika delar. Där används både en 

elevcentrerad och en ämnescentrerad metod. Samtliga lärare menar att det är av vikt att 

eleverna har tillgång till en modersmålslärare för att de ska kunna utveckla sitt modersmål. 

Detta får anses vara en elevcentrerad metod. Den egna definitonen av vilka metoder som 

används för en interkulturell kompetens betonar vikten av elevcentrerade metoder, vilket då 

alltså också samtliga lärare använder sig av i varierad grad. Birgitta använder sig som sagt 

också av elevcentrerade metoder, även om de ämnescentrerade metoderna är de 

dominerande. 

4.2.3 Varför? 

Samtliga av de intervjuade lärarna menar att en förståelse för demokrati är det mest 

grundläggande målet för samhällskunskapsundervisningen. Detta verkar vara ett centralt mål 

för lärarna. Precis som den interkulturella kompetensen förutsätter. Intressant är att samtliga 

lärare prioriterar yttre mål i samhällskunskapsundervisningen, vilket också är viktigt för en 

interkulturell kompetens, enligt den egna definitionen av begreppet. Samtliga lärare försöker 

exempelvis nå en respekt och tolerans mellan eleverna genom sin undervisning och betonar 

också vikten av att eleverna i framtiden ska bli ansvarstagande medborgare i det svenska 

samhället 
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5. Diskussion 

Den slutgiltiga slutsatsen för den här undersökningen blir, utifrån den egna definitionen, att 

den interkulturella kompetensen hos de tillfrågade lärarna bygger på ett sociologiskt innehåll 

men även på ett innehåll som behandlar statskunskap. Metoden som används är elevcentrerad 

för att uppnå yttre mål med samhällskunskapsundervisningen. Tonvikt bör, enligt definitionen 

av mål för samhällskunskapsundervisningen, läggas på en förståelse av livet och samhället 

och därmed inte i så stor utsträckning på olika former av ”ämneskunskaper” som förespråkas 

av de inre målen. De intervjuade lärarna väljer alltså att prioritera ett innehåll som eleverna, 

som inte har svenska som förstaspråk, kan ha nytta av i vardagen. De menar att det är viktigt 

att dessa elever får en introduktion till det svenska samhället genom undervisningen i 

samhällskunskap. Utsträckningen av en sådan undervisning varierar dock mellan lärarna. 

Det har också visat sig att interkulturell kompetens hos lärarna kan finnas, men att 

ramfaktorerna på skolan sätter stopp för en interkulturell miljö. Exempelvis så har Stinas 

skola valt att dela upp introduktionsprogrammets elever i en ”svensk” klass och en 

”invandrarklass”, vilket jag anser som ett oerhört icke-integrerande arbete och något som gör 

att eleverna går miste om Stinas interkulturella kompetens. Å andra sidan kan det också 

ifrågasättas om det också är så att Stina och hennes kollegor har bidragit till att den här 

uppdelningen var tvunget att göras eftersom att de inte arbetat efter interkulturella premisser. 

Hon visade dock ett missnöje över uppdelningen, vilket får anses som positivt för hennes 

interkulturella kompetens.  

Lahdenperä menar att en interkulturell kompetens är något som alla lärare borde inneha. Det 

betyder alltså utifrån den här undersökningens resultat och den egna definitionen att 

tyngdpunkt borde läggas på ett sociologiskt innehåll för lärarstudenter, främst kanske för 

samhällskunskapslärare, men alltså även i en viss mån för övriga lärare också. 

Lärarutbildningen borde då också förmedla elevcentrerade metoder för undervisning i olika 

ämnen. Jag tror att detta är viktigt att påpeka, det blir lätt att universitetet värdesätter vilken 

kunskap som lärarstudenten tillägnat sig och inte vilka värderingar eller idéer för inlärning 

som studenten har. Å andra sidan är det svårt att mäta detta, men kanske vore det bra att lyfta 

idén om lämplighetstest för lärare innan påbörjad utbildning, sett ur ett interkulturellt 

perspektiv. Det är kanske inget som jag förespråkar men trots allt så måste läraren besitta 

vissa egenskaper och kompetenser, men också ha sunda värderingar, enligt mig.  
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Precis som Stina så har också Birgitta stött på problem i sin undervisning då eleverna på 

hennes skola inte har tillgång till en modersmålslärare, trots att skolan är skyldiga att 

tillgodose eleverna detta. Birgitta visade också ett missnöje med det beslutet och kallade det 

”förskräckligt”. Även Birgittas elever, går på grund av detta, miste om Birgittas fulla 

interkulturella kompetens. Samtliga lärare utom Lena menade att elevens egna erfarenheter 

var viktiga vid val av innehåll i samhällskunskapsundervisningen. Den interkulturella 

kompetensen bygger bland annat på detta. Men jag tror att Lena, till skillnad från de övriga 

lärarna, har svårare att utgå från varje enskild elev då hennes elevgrupp är betydligt större än 

de övrigas elevgrupper. Lena har ”vanliga” högstadieklasser med cirka 30 elever i varje klass, 

medan de övriga lärarna arbetar på mindre program eller klasser där elevantalet i varje klass 

är mellan tio och femton elever. Vid val av innehåll för samhällskunskapsundervisningen 

prioriterar samtliga lärare antingen ett sociologiskt eller statsvetenskapligt innehåll, vilket 

också får anses som positivt för den interkulturella kompetensen hos lärarna. Den egna 

definitionen av interkulturell kompetens visade samma prioriteringar av innehåll. Det har 

också visat sig att just sociologiskt och statsvetenskapligt innehåll är viktigt för de intervjuade 

lärarana när de undervisar elever som inte har svenska som förstaspråk. 

Glädjande för den interkulturella kompetensen hos lärarna är att demokrati återfinns hos 

samtliga lärare i valet av innehåll och metod, men också i målet för undervisningen. Att 

eleverna också ska introduceras till det svenska samhället genom 

samhällskunskapsundervisningen får också anses som glädjande för den interkulturella 

kompetensen då den förutsätter att eleverna får tillgång till ett socialisationsinnehåll. Samtliga 

lärare arbetar efter elevcentrerade metoder, även om Birgitta i viss mån använder sig mer av 

ämnescentrerade metoder. Att samtliga lärare också känner sig som svensklärare och 

samtidigt också erkänner elevernas modersmål som viktigt, får också anses som positivt för 

den interkulturella kompetensen hos de tillfrågade lärarna. Oroande är dock att Stina inte 

känner att hon kan lita på att modersmålsläraren verkligen översätter rätt mellan eleven och 

henne själv. Den interkulturella kompetensen bygger på ett samarbete mellan ämnesläraren 

och modersmålsläraren och där modersmålsläraren också ska anses som en hjälp och inte som 

ett hinder för elevens kunskapsutveckling. Stina bör därför försöka hitta en samarbetsväg som 

hon känner sig nöjd med, tillsammans med modersmålsläraren, för att nå en högre 

interkulturell kompetens. 

Samtliga lärare, utom Lena, utgick ifrån den enskilde eleven vid val av i innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen. Samtliga lärare, utom Birgitta, prioriterade elevcentrerade 
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metoder vid undervisningen i samhällskunskap. Dock använde sig Birgitta också av detta, 

men prioriterade ämnescentrerade metoder. Både val av innehåll och metoder utgår till stor 

del alltså från eleverna hos de tillfrågade lärarna. Detta får anses som positivt då interkulturell 

kompetens bygger på att alla elever inte ska undervisas på samma sätt, utan på ett sätt som 

passar den enskilde eleven bäst. Ett problem med elevcentrerade metoder kan också vara att 

elever som kommit till Sverige har gått igenom personliga trauman. Då kan det vara tufft och 

problematiskt för läraren att veta hur han eller hon ska arbeta elevcentrerat. Eleven kanske 

helst bara vill glömma sitt gamla ”liv” och inte alls vill bli påmind om hur det var där. Det är 

värt att tänka på när läraren ska välja metod för undervisningen i samhällskunskap. 

Sture Långström och Arja Virta skiljer samhällsvetenskapliga ämnen mellan skolämnet och 

livsvärlden.
95

 I skolämnet behandlas samhällskunskapens innehåll, medan livsvärlden ger 

eleverna kunskap om det omgivande samhället. Jag vill påstå att tyngdpunkten, utifrån den 

här undersökningen, ligger på att utveckla elevens livsvärld, för en god interkulturell 

kompetens hos läraren. De tillfrågade lärarna betonar ett sociologiskt innehåll med 

elevcentrerade metoder för att uppnå yttre mål. Dessa prioriteringar gäller, enligt min mening, 

för att klara ett liv i det svenska samhället. Frågan är då bara om tyngden läggs på att klara sig 

i det svenska samhället, hur den kognitiva utvecklingen sker hos eleverna? Risk finns att 

undervisningsnivån läggs på en låg nivå och att eleverna inte utvecklar sina ämneskunskaper 

på ett sätt som de kanske behöver. Den interkulturella kompetensen bygger ju också på att 

eleverna utmanas kognitivt. Så även om den här undersökningen har visat att lärare med 

interkulturell kompetens prioriterar att eleverna ska förstå och klara sig i det svenska 

samhället så måste vi också komma ihåg att en fullskalig interkulturell kompetens också 

inbegriper att eleverna får tillskansa sig viktiga ämneskunskaper. Malin menade exempelvis 

att uppgifter som syftar till att eleverna ska fylla i luckor i text är helt förkastliga för den 

kognitiva utvecklingen hos eleverna. Tvärtom, menar Birgitta, att sådana uppgifter uppskattas 

av eleverna. Jag menar att sådana uppgifter, trots att de uppskattas av eleverna, inte bidrar till 

en kognitiv utveckling hos eleverna. Det blir en ytlig kunskap där eleverna inte behöver tänka 

på vad de egentligen gör. Så även om Birgitta menar att sådana uppgifter uppskattas av 

eleverna så tror jag att dessa uppgifter bör undvikas om läraren vill uppnå en full interkulturell 

kompetens. Eleven måste helt enkelt utmanas mer om läraren ska kunna säga sig arbeta efter 

interkulturella idéer. 
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Interkulturell kompetens kan också anses vara generell och inte speciellt spetsig i vad som 

kan vara viktigt innehåll för samhällskunskap. Den här undersökningen har visat att lärarna 

prioriterar generellt innehåll och generella metoder och mål. Kanske är det också svårt för 

eleverna att förstå det ämnesmässiga innehållet i samhällskunskap, med exempelvis svåra 

begrepp. Lena, Maria och Malin menade ju, precis som Elmeroth och Långström & Virta, att 

samhällskunskapens begrepp är extra svåra att förstå för elever som inte har svenska som 

förstaspråk. Därför måste kanske nivån på undervisningen läggas på en generell nivå istället 

för på en spetsigare nivå. Maria menade till och med att samhällskunskap var det absolut 

svåraste ämnet att undervisa sina elever i. 

Slutsatsen blir alltså att de intervjuade samhällskunskapslärarna besitter interkulturell 

kompetens, men i varierad grad. Strukturella former, alltså ramfaktorer, och resurser, men 

även elevernas språkliga kunskaper gör också att vissa av de tillfrågade lärarna inte kan 

utveckla sin interkulturella kompetens till fullo, trots att de önskar att uppfylla fler krav för 

just detta. 

Undersökningen har beskrivit den interkulturella kompetensen hos de tillfrågade lärarna och 

det har visat sig att lärarna har en interkulturell kompetens. Förespråkare för den 

interkulturella kompetensen, likt Pirjo Lahdenperä, menar att en interkulturell kompetens hos 

lärare skulle öka integrationen av elever som inte har svenska som förstaspråk.
96

 Trots att den 

interkulturella kompetensen finns hos lärare så fortsätter alltså kritik att riktas mot den 

svenska integrationen, för att återknyta till problemformuleringen. Därför bör frågan ställas 

om interkulturell kompetens verkligen minskar segregation och utanförskap? Om nu lärare 

har en interkulturell kompetens så borde ju integrationen lyckas bättre. Frågan är också om 

den interkulturella kompetensen fungerar bättre i teorin än i praktiken? Eller är kritiken mot 

den svenska skolan obefogad när det gäller integrationsarbetet? 

Sedan går det också att ifrågasätta huruvida mitt tillvägagångssätt för den här undersökningen 

verkligen kan fastställa en sådan slutsats. En annan metod för undersökningen kanske hade 

gett mig en annan slutsats. Om jag intervjuat några andra lärare än de undersökta så kanske 

slutsatsen också hade blivit annorlunda. Den egna definitionen av vad interkulturell 

kompetens är kanske också bristfällig och skulle kunnat arbetas om och gjorts på ett 

annorlunda sätt, definitionen hade med andra ord kunnat vara tydligare och spetsats till. Till 

mitt ”försvar” ska dock sägas att det är svårt ”mäta” den interkulturella kompetensen utan en 
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tydlig definiton av vad den innebär, vilket gjorde det viktig att arbeta fram den egna 

definitionen. Det kan också vara så att intervjuerna bidrog till att vissa svar ”lades in” 

beroende av vilka frågor som ställdes, därför kanske valet av metod har påverkat resultatet för 

den här undersökningen, men så är det väl alltid vid sådana här undersökningar? En annan 

metod kanske också hade bidragit till att vissa svar läggs in.  

Till sist skulle jag gärna se att någon forskare ger sig på den interkulturella kompetensen för 

att se om den finns hos andra lärare än hos samhällskunskapslärare. Jag får också känslan av, 

som jag tidigare nämnt, att det är en teoretisk kunskap som inte har prövats ordentligt bland 

yrkeverksamma lärare. Därför skulle det vara intressant att se om de interkulturella idéerna 

används praktiskt bland lärare. Min undersökning har bidragit till att påvisa att den 

interkulturella kompetensen finns hos en grupp yrkesverksamma samhällskunskapslärare och 

även beskrivit hur den ser ut, men är lärarna verkligen medvetna om detta själva? Jag är inte 

så säker på det. Det skulle därmed vara intressant att veta om den interkulturella kompetensen 

är något som yrkesverksamma lärare eftersträvar i sitt arbete och om det alltså är ett 

vedertaget arbetssätt i svenska skolor. Att inte ha interkulturell kompetens behöver ju då inte 

heller betyda att man är en ”sämre” lärare, det vet vi först när och om det bevisas att det är ett 

framgångsrikt arbetssätt för att integrera elever med invandrarbakgrund in i den svenska skola 
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Bifogat material: Intervjumall. 

Inledande frågor: 

Hur är det att arbeta med dina nuvarande elever? 

Hur ser din elevgrupp ut? (Homogen/heterogen) 

Vad? (Innehåll): 

Vilket innehåll består din undervisning av? 

Genom den valda undervisningen, vilka färdigheter är det då du vill träna eleverna i? 

Vilka skillnader kan du se i att undervisa i Samhällskunskap jämfört med andra ämnen? 

(Lättare/svårare?) (SO-chocken) 

Påverkas ditt val av innehåll av elevens förkunskaper? (Språkligt, allmän förkunskap, tidigare 

land/kultur) 

Hur? (Metoder) 

Vilka metoder använder du i din undervisning med elever som inte har svenska som 

förstaspråk? 

Använder du olika metoder beroende på vilket innehåll du undervisar i? 

Vilka påverkansmöjligheter har eleverna på din undervisning och sitt eget lärande? 

Hur utmanas eleverna i sin ämneskunskapsutveckling (samhällskunskap) beroende av elevens 

språkliga kunskaper? 

Använder du dig av individuella studieplaner för den enskilde eleven? (Läser alla samma 

innehåll, oberoende av tidigare kunskaper, erfarenheter?) 

Har dina elever tillgång till modersmålslärare?  

Ser du dig också som ”språklärare” vid sidan om samhällskunskapsämnet? 

Varför? (Mål) 

Vad är ditt mål för eleverna med undervisningen i Samhällskunskap? 

Har du olika mål för dina elever på lång respektive kort sikt? 

Finns det några hinder för dig i hur du vill undervisa dina elever? 

Vad är det viktigaste som eleverna bör lära sig tycker du? (Praktiska/abstrakta kunskaper?) 

Varför är just de kunskaperna viktiga tycker du? (beroende av målet som satts upp) 

Har du lärt dig något speciellt av dina elever? 


