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Abstract 

Due to the constantly evolving globalization of our societies, it is highly 

relevant to investigate how the Swedish civics teaching works to educate 

students into becoming well-functioning democratic citizens, who are well 

adapted to their multicultural environment. Thereby this study aims to 

explore five upper secondary school civic teachers’ attitudes towards 

incorporating multicultural teaching in their mission to provide students with 

a fulfilling democratic education. This study will therefore be constructed 

with the use of semi-structured interviews in order to answer this complex, 

yet important field of civic didactics. Moreover, the previously mentioned 

civics teachers’ narratives are mainly examined and analysed in relation to 

J.A Bank’s theory for multicultural education, as well as S. Långström and 

A. Virtas’ theory: in- and about democracy teaching. As will be presented, 

the results of this study indicate that the relationship between multicultural 

teaching and democracy education is as most obvious in the curricular 

incorporation of democratic values in the civics-teaching classroom. Based 

on the results of this study, the students are given opportunities to develop 

several types of democratic abilities that are connected to achieving an 

active, well-functioning, democratic citizenship. In addition, the results 

imply that the teachers find the inclusion of multicultural issues to their 

teaching to be slightly challenging, yet prosperous for their students’ further 

democratic advancement.   

Nyckelord 

Mångkulturell undervisning, demokratiundervisning, samhällskunskap, 

samhällskunskapslärare, intervju 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare som har funnits med som 

stöttning under hela processen. Ett stort tack riktas även till de lärare som 

medverkat i projektet, utan er hade inte genomförande varit möjligt.  
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1 Inledning 

Världen har blivit allt mer sammankopplad (Odenstad 2018, s. 9). Denna 

globalisering medför effekter på samhället. Skolan och utbildningen måste ge 

eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper som hjälper dem att leva i denna 

globala värld. Den ökade migrationen har också bidragit till att samhällen 

förändras och att samhällen och grupper blir allt mer heterogena i sin 

utformning (Banks 2008, s. 132). För att skapa en skola som är anpassad 

efter den kontext som skolan befinner sig i behövs det anpassningar. Banks 

och Banks (2020, s. 17) lyfter en mångkulturell undervisning som en lämplig 

strategi för att tackla de utmaningar som en global värld innebär för skolan. 

Lahdenperä och Sandström (2017) och Lorentz (2009) lyfter liknande 

strategier som de benämner som interkulturell pedagogik. Det centrala i 

dessa strategier är att låta elevernas skilda erfarenheter interagera och bidra 

till ett ömsesidigt utbyte och att samtliga elever ges samma förutsättningar 

för lärande (Banks 2020; Lahdenperä och Sandström 2017; Lorentz 2009).  

 

Det brukar sägas att skolan har två uppdrag, att förmedla kunskap och att 

fostra medborgare. Under senare år har det även tillkommit att skolan har 

som uppdrag att främja demokratin i samhället. Den demokratiska 

medborgaren blir produkten av detta fostransuppdrag (Dahlstedt & Olson 

2019, ss. 15-20). Samhällskunskapen är det ämne i skolan där skolans 

uppdrag att fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare blir extra 

tydligt. Ämnet avser att tillägna eleverna kunskaper för att verka i det 

demokratiska samhället och en fostran till demokrati (Långström & Virta 

2016, ss. 30, 35). I ämnesplanen för samhällskunskap förekommer 

skrivningar om demokrati ett flertal gånger (Skolverket 2010:261, ss. 1-12), 

ämnesområdet har således ett stort utrymme och en betydande roll i 

samhällskunskapsundervisningen. Det fostransuppdrag som skolan antar är 
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en spegling av den kontext som skolan befinner sig i, det vill säga skolan 

fostrar elever för en viss typ av samhälle (Dahlstedt & Olson 2019, s. 14). 

Det kan därav ses som intressant att studera hur samhällskunskaps-

undervisningen kan arbeta för att ge eleverna förutsättningar att verka som 

demokratiska medborgare i denna allt mer mångkulturella och globaliserade 

omvärld. Tidigare forskning har mestadels fokuserat på nyanlända elever i 

den svenska skolan (Odenstad 2018), mångkulturell undervisning med en 

allmändidaktisk utgångspunkt (Banks 2020) och på demokrati i skola 

(Lelinge 2011). Således saknas förståelse för mångkulturell undervisning 

med en samhällskunskapsdidaktisk utgångspunkt i ämnesområdet demokrati. 

En kunskapslucka som jag i mitt examensarbete ska göra ett försök att fylla.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i Banks (2019; 2020) teori om 

mångkulturell undervisning undersöka samhällskunskapslärares syn på 

användandet av denna inom ämnesområdet demokrati i samhällskunskap på 

gymnasiet. Avsikten är att dels genom intervjuer med lärare förstå den 

mångkulturella undervisningens relation till ämnesområdet demokrati, dels 

förstå vad den kan tänkas få för konsekvenser på elevernas kunskaps-

utveckling inom området. De frågeställningar som studien avser att besvara 

är:  

• Vilken syn har samhällskunskapslärare på användandet av 

mångkulturell undervisning vid undervisning inom ämnesområdet 

demokrati? 

• Vilken relation kan noteras i intervjuerna att en mångkulturell 

undervisning har till undervisning inom ämnesområdet demokrati? 

• Vilka kunskaper inom ämnet demokrati ges eleverna möjlighet att 

utveckla enligt samhällskunskapslärare vid användning av en 

mångkulturell undervisning? 
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2 Bakgrund   

I följande avsnitt redovisas den historiska synen på mångkulturalism och 

interkulturalitet. Vidare studeras läroplan och ämnesplan i samhällskunskap 

med utgångspunkt i ämnesområdet demokrati och mångkulturell 

undervisning. Slutligen presenteras resultat från den internationella 

undersökningen ICCS.  

2.1 Från assimilation till interkulturalitet 

Skolan och samhället har inte alltid haft en interkulturell inställning till 

kulturella olikheter. I den svenska skolan har samhällskunskapsämnet varit 

kopplat till nationalstaten där kunskaper som exempelvis berör hur demokrati 

fungerar och medborgerliga rättigheter och skyldigheter setts som viktiga. 

Dessa kunskaper ansågs viktiga för att skapa stabilitet och samhörighet inom 

nationen (Långström & Virta 2016, s. 115). Sandberg (2010, s. 32) 

sammanställer forskning om invandrarpolitik i Sverige. Hon lyfter att 

Sverige under 1960-talet hade en politik som premierade att göra de som 

invandrat till Sverige “svenska” genom assimilering. Med assimileringen 

avsågs “... minoriteterna skulle ägna sig åt majoritetens värderingar, lära sig 

svenska och bli effektiva svenska medborgare” (Långström & Virta 2016, s. 

117). Världen har dock förändrats till en global och mångkulturell värld 

vilket ställer krav på samhällskunskapsämnet. I dagens samhälle premieras 

istället integrationen. Med integration avses ett bevarande och ett bejakande 

av den egna kulturen samt att i det svenska samhället bliva “aktiva och 

jämlika medlemmar” (Långström & Virta 2016, ss. 115, 117).    

 

En skiftning har således skett i samhället som har påverkat skolan och 

samhällskunskapsundervisningen som har gemensamma nämnare med 

intercultural citizenship education. Den interkulturella pedagogiken som den 

benämns i Sverige eller den mångkulturella pedagogiken syftar till att 
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tillägna samtliga individer oavsett kulturell bakgrund, förutsättningar för att 

leva och verka i det mångkulturella samhället (Långström & Virta 2016, ss. 

116-117). Lahdenperä och Sandström (2017, s. 89) sammankopplar den 

interkulturella pedagogiken med Banks (2019) mångkulturella undervisning 

(multicultural education). Sammanfattningsvis har synen på invandring och 

utbildning gått från en tro på assimilering till en interkulturell syn. Det ska 

dock nämnas att detta synsätt fortfarande kritiseras av vissa grupper (Banks 

2019, s. 72). 

2.2 Skolans demokratiuppdrag 

“Skolväsendet vilar på demokratisk grund” (Skolverket 2011:144, s. 1). I 

läroplanen för gymnasieskolan omnämns begreppet demokrati ett flertal 

gånger. Skolan och utbildningen ska både förmedla demokratiska värden 

samt inspirera eleverna till ett aktivt deltagande i samhället. Dessutom avses 

utbildningen genomföras med användande av demokratiska metoder. 

Begreppet demokrati återfinns på ett flertal ställen i läroplanens mål och 

riktlinjer, i allt från kunskaper till normer och värden samt under rubriken 

Elevernas ansvar och inflytande (Skolverket 2011:144, ss. 1, 6-8).  

 

Således är det inte enbart ämnet samhällskunskap som har till uppgift att 

förmedla demokratiska kunskaper och förmågor. Skolan har som uppdrag att 

skapa medborgare som införlivar en bättre och mer aktiv demokrati 

(Dahlstedt & Olson 2019, s. 11). Lorentz (2009, s. 103) kopplar samman 

skolans demokratiska uppdrag med utbildning i mångfald och menar att 

demokratiuppdraget strävar mot att tillgodose elever med kunskaper för att 

kunna verka i en mångkulturell värld. Förmedling och förankring i 

demokratiska värden som Skolverket (2011:144, s. 1) lyfter att utbildningen 

har till uppdrag att beröra menar Lorentz (2009, s. 104) förverkligas genom 

den mångkulturella skolan och det är genom den som skolans demokrati-

uppdrag kan uppnås.  
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2.3 Demokrati i ämnesplanen för samhällskunskap 

Det obligatoriska samhällskunskapsämnet skapades i enighet med två syften, 

att öka elevernas kunskaper om det samhälle de lever i samt att förbereda 

eleverna för att aktivt deltaga i samhället (Långström & Virta 2016, s. 35). I 

ämnesplanen för samhällskunskap i kurserna samhällskunskap 1a1 och 

samhällskunskap 1b står följande i ämnenas centrala innehåll:  

 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. 

Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att 

påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika 

demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och 

mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och 

politik (Skolverket 2010:261, ss. 2, 7). 

 

Eleverna på gymnasieskolan läser antingen samhällskunskap 1a1 eller 1b 

som obligatoriska kurser. Således tillägnar sig samtliga elever på 

gymnasieskolan undervisning i ovanstående centrala innehåll. Skolverket 

poängterar i sitt kommentarmaterial att gemensamt för de två kurserna är 

medborgarkunskapen där bland annat demokrati ingår (Skolverket u.å. s, 2). 

Följande stycke i ämnets syfte berör även demokrati “I undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna…” (Skolverket 

2010:261, s. 1). Ämnets syfte och mål berör de kunskaper som eleverna ska 

ha möjlighet att utveckla vid undervisning av ämnet och behandlas således i 

samtliga kurser i samhällskunskap (Skolverket u.å., s. 1). I ämnets syfte lyfts 

även “...aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket 2010:261, s. 1) vilket 

kan tänkas kopplas till ämnesområdet demokrati.  
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2.4 Kunskapskraven i samhällskunskap 

I kunskapskraven för samhällskunskap 1a1 och 1b finns inte begreppet 

demokrati uttryckt explicit i texten. Syftet eller målen för ämnet är inte alltid 

direkt kopplade till specifika kunskapskrav utan kan innefattas i ett eller flera 

stycken i kunskapskraven (Skolverket u.å., ss. 1-2). Kunskaper inom 

demokrati kan inbegripas i delarna: samhällens organisation, samhälls-

förhållanden, samhällsfrågor, “samhällsförhållanden påverkar och påverkas 

av individer, grupper och samhällsstrukturer” samt i mänskliga rättigheter 

(Skolverket 2010:261, ss. 3-4, 8-10).  

 

 Kunskapskraven innefattar också olika värdeord på varje betygskriterium 

som kopplas till elevernas kvalitet på sina kunskaper (Skolverket u.å., s. 1). 

Där igenom så även till elevernas kunskaper inom ämnesområdet demokrati. 

I nedanstående tabell visas de värdeord som är kopplade till respektive 

kriterium med utgångspunkt i samhällskunskap 1a1 och 1b. 

Figur 1: Värdeord i kunskapskraven 

 

E C A 

Översiktligt 

Enkla  

Någon 

Med viss 

säkerhet 

Utförligt  

Välgrundade  

Några 

Med viss säkerhet 

Utifrån syfte 

Samt formulerar sig självständigt i 

förhållande till källor 

Utförligt/välgrundade och 

nyansera(t/de) 

Fler 

Med säkerhet 

Utifrån syfte 

Samt formulerar sig självständigt i 

förhållande till källor 

Samt värdera dem med nyanserade 

omdömen  

 

(Skolverket 2010:261, ss. 3-4, 8-10) 
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2.5 Den mångkulturella undervisningen i läroplanen och i 

ämnesplanen 

Även om den mångkulturella undervisningen uttryckligen inte finns med 

som begrepp i läroplanen för gymnasieskolan eller i ämnesplanen för 

samhällskunskap kan teorins bakomliggande syften och innehåll skymtas. 

Skolverket (2011:144) lyfter bland annat att utbildningen ska anamma både 

ett etiskt och internationellt perspektiv för att skapa förståelse, främja ansvar 

samt erhålla “förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” 

(Skolverket 2011:144, s. 3).  

 

I ämnesplanen för samhällskunskap står följande i kursernas centrala innehåll 

för samhällskunskap 1a1 och 1b: “Gruppers och individers identitet, 

relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas 

utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap” (Skolverket 

2010:261, ss. 2, 7). I övrigt nämns även arbete med olika perspektiv samt 

arbete med samhällsfrågor både nationell och internationellt (Skolverket 

2010:261, ss. 1, 2).  

2.6 Utredningar om elevernas demokratiska kompetenser och 

kunskaper 

Mellan åren 2001 och 2002 publicerade Skolverket två rapporter utifrån 

IEAs (The International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement) undersökning IEA Civic Education Study. I Skolverkets två 

publiceringar Ung i demokrati som baserades på de två rapporterna var 

avsikten att tillämpa ett internationellt perspektiv på Sveriges resultat 

(Skolverket 2004, s. 2). Den första rapporten belyser grundskoleelevers 

kunskaper inom demokrati och den andra rapporten gymnasieelevers 

(Skolverket 2003, s. 8). 2009 och 2016 genomförde IEA liknande studier vid 

namn ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) där 14-

åringars “Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- 
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och samhällsfrågor” (Skolverket 2017). Observera att studien har genomförts 

med elever i grundskolan och denna uppsats avser att studera gymnasie-

skolan. Studien saknar inte helt relevans då den ger ett direktiv om svenska 

skolungdomars kunskaper, värden och engagemang vilka de tar med sig till 

gymnasiet.  

 

De kunskaper som mäts tar i stor utsträckning upp det syfte som 

undervisning i samhällskunskapsämnet avser att behandla enligt kursplanen, 

dock är denna överensstämmelse inte fullständig. Huvudsakligen innefattar 

kunskapstestet begreppsförståelse, att utifrån olika förhållanden analysera 

och reflektera samt att ta ut och lägga fram ståndpunkter. De resultat som har 

framkommit är att svenska skolungdomar har i genomsnitt bättre kunskaper 

för ett demokratiskt medborgarskap än 17 av de 20 länderna som deltog i 

undersökningen och elevernas resultat har förbättrats i jämförelse med 

tidigare års undersökningar. Det framkommer dock skillnader gällande hur 

olika grupper presterar. Flickor presterar i genomsnitt bättre än pojkar. Även 

elever från resursstarka hem får i högre utsträckning bättre resultat än andra 

elever. Det framgår tydligt av resultaten att elever med minst en svenskfödd 

förälder får i genomsnitt högre poäng i kunskapstestet för ett demokratiskt 

medborgarskap än elever födda utanför Sverige och elever födda i Sverige 

med minst en förälder som är född utanför Sverige (Skolverket 2017, ss. 22-

24, 36).  

 

ICCS undersöker även elevernas stöd för allas lika värde oavsett kön, etnisk 

bakgrund och socioekonomisk tillhörighet. Undersökningen berör elevernas 

attityder och värderingar (Skolverket 2017, s. 38).  Skolverket (2010:37; 

2011:144) lyfter i läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan, skolans 

grundläggande värden ett flertal gånger. ICCS utredning tangerar i viss mån 

detta. Svenska elever i undersökningen menar att män och kvinnor ska ha 

lika möjligheter, dock menar tioprocent av eleverna att män är mer lämpade 
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som politiska ledare. De svenska eleverna erhåller högst medelvärde i denna 

kategori i jämförelse med de andra deltagande länderna. Elevernas värden 

och attityder till “lika möjligheter för olika etniska grupper” och “lika 

möjligheter för invandrare” undersöktes också (Skolverket 2017, ss. 38-39, 

42).  

 

Angående lika möjligheter för olika etniska grupper delar större delen av de 

svenska eleverna denna värdering. Dock anser nio procent av eleverna att 

dessa grupper inte ska främjas till att ställa upp i politiska val. Elevernas 

attityder till att invandrare skulle få behålla sina egna seder och sin livsstil 

samt attityder till att invandrare ska få fortsätta tala sitt eget språk 

undersöktes. I undersökningarna var det 17 respektive 18 procent av eleverna 

som motsatte sig detta. I gruppen som till största del motsätter sig 

invandrares lika möjligheter är största andelen elever födda i Sverige med 

minst en förälder som är född i Sverige. Dock visar denna grupp jämfört med 

grupperna utlandsfödda elever och elever födda i Sverige med minst en 

förälder född utomlands ett starkare stöd för lika möjligheter för män och 

kvinnor. Även elevernas socioekonomiska bakgrund har betydelse, den 

socioekonomiskt starka gruppen visar på attityder för lika möjligheter för 

olika grupper i större utsträckning än socioekonomiskt svaga eller 

medelsvaga grupper (Skolverket 2017, ss. 38, 45).  

 

Den sista delen i undersökningen berör elevernas engagemang vilket ses som 

centralt i det demokratiska samhället. Resultatet visar att de svenska eleverna 

uppskattar att de i framtiden kommer att gå och rösta i högre utsträckning än 

elever från de andra länderna som deltagit i undersökningen. Dock uppger 

eleverna att de i mindre utsträckning än de andra länderna kommer att 

hänföra sig till ett aktivt politiskt deltagande. I likhet med de andra delarna 

av undersökningen påverkar kön och bakgrund. Tjejer och elever med stor 

tillgång till socioekonomiska resurser är generellt mer engagerade än killar 
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och elever med liten tillgång till socioekonomiska resurser. Svenskfödda 

elever med minst en svenskfödd förälder uppger i större utsträckning än 

elever med utländsk bakgrund att de kommer att rösta i val i framtiden 

(Skolverket 2017, ss. 52-53).  

 

I en fördjupad analys av den tidigare internationella studien Ung i demokrati-

studien visar Skolverket på vad som påverkar 15-åriga elevers kunskaper i 

demokrati. Det som framkommer är bland annat att ett öppet klassrums-

klimat med lärare som lyfter diskussioner och respekterar de åsikter eleverna 

uttrycker. Ett klassrumsklimat där eleverna vågar uttrycka sina åsikter och 

där eleven ges möjlighet att skapa sina egna uppfattningar (Skolverket 2004, 

s. 4).  

3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i följande avsnitt berör ett 

lärarperspektiv på mångkulturalism och demokratiundervisning. Även 

relationen mellan mångkulturell- och demokratiundervisning behandlas i 

avsnittet. 

3.1 Medborgarskapsundervisning – pedagogik för demokratisk 

politik och mångfald  

I en kanadensisk studie av Molina-Girón (2016) undersöks lärares 

undervisning i samhällskunskap med utgångspunkt i utformande av en 

medborgarkunskapsundervisning i mångkulturella skolor. Intervjuer av lärare 

och elever samt observationer av undervisningen genomfördes. Studien 

utgick från undervisning i årskurs 10. I studien redovisas en av lärarnas 

arbete med medborgarskapspedagogik som tar hänsyn till demokratisk 

politik och stärker olikheter. Läraren har en tilltro till mångkulturalism och 

menar att samhällskunskap till största del handlar om politik. Studien visar 

på att det finns en tro på arbete för skapande av relationer mellan människor 
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sett till ras och kultur. Läraren lyfter exempelvis att han arbetar för att hjälpa 

människor att komma överens och visar på de orättvisor som finns. I 

undervisningen har han även som mål att ge eleverna förståelse för politik 

men också en politisk kompetens. Läraren undervisar både i demokratiska 

processer samtidigt som han applicerar ett kritiskt förhållningssätt på 

demokratin. Genom detta ges eleverna exempelvis möjlighet att utveckla 

förståelse för det gemensamma bästa samtidigt som de får inblick i vissa 

motsättningar som finns i exempelvis idéer som jämlikhet (Molina-Girón 

2016, ss. 153-154).  

 

Molina-Girón (2016, ss. 153-154) lyfter att många lärare upplever en 

svårighet att bedriva en medborgarkunskapsundervisning som omfattar 

politik samt sociala och kulturella olikheter. Den här typen av undervisning 

menar forskaren bygger på vissa antagande om demokrati och 

medborgarskap. Hon lyfter även komplexiteten i både demokratisk levnad 

och i medborgarskapet. Demokratisk levnad handlar bland annat om 

jämlikhet, kritiskt tänkande och beslutsfattande och medborgarskapet om att 

vara en politisk aktör. Forskaren menar att en medborgarkunskaps-

undervisning som omfattar politik samt sociala och kulturella olikheter är en 

förutsättning för att skapa ett mer rättvist samhälle. Detta på grund av att 

eleverna genom denna typ av undervisning lär sig om en ojämn resurs-

fördelning och om hur det påverkar olika grupper, hur makt påverkar 

beslutsfattande samt hur exempelvis rasism kan fortgå i samhället. 

Kunskaper som Molina-Girón (2016, ss. 153-154) anser är nödvändiga för att 

bemöta de utmaningar demokratin står inför. 

 

Anledningen till att Molina-Giróns (2016) artikel anses vara relevant för 

studien är på grund av att den tar utgångspunkt i samhällskunskaps-

undervisningen. Samt tar hänsyn till demokrati och sociala och kulturella 

olikheter. Forskaren har även använt metod och teori som har likheter med 
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den här studien. Till grund för artikeln ligger bland annat intervjuer med 

lärare och forskaren har använt James A. Banks som en av sina teoretiska 

utgångspunkter. Molina-Girón (2016) baserar dock sin undersökning på den 

kanadensiska skola, likväl bedöms artikel kunna bidra med intressanta 

insikter.    

3.2 Relationen mellan en mångkulturell undervisning och demokrati 

Geneva Gay (1997) utforskar i sin artikel relationen mellan mångkulturell 

(multicultural) och demokratiundervisningen (education) i skolor. Gays 

(1997) undersökning tar sin utgångspunkt i det amerikanska samhället och 

dess utbildning men hon berör även i viss mån Europa.  

 

Relationen mellan en mångkulturell undervisning och demokratin menar Gay 

(1997) tar sin utgångspunkt i att en mångkulturell undervisning berör de 

socialpolitiska löftena och de demokratiska rättigheterna. Samt att den 

mångkulturella undervisningens huvudfokus är det ömsesidiga beroendet 

mellan människor och jämlikhet vilka ses som nödvändiga delar i en 

demokrati. Gay (1997) menar även att undervisning för ett demokratiskt 

medborgarskap vilar på kunskaper, förståelse och främjande av kulturella 

olikheter. Skolan och utbildningen är ett sätt att bevara, framhäva och skapa 

det samhällskontrakt som finns. En mångkulturell undervisning kan både ses 

som ett tecken och en förutsättning för detta samhällskontrakt innehållande 

demokratiska rättigheter. En mångkulturell undervisning anses vara 

nödvändig för att i skolan kunna arbeta för att bevara och stärka demokratin i 

samhället. Utan att utveckla mångkulturella förmågor misslyckas samhället 

med att uppnå en fullständig representativ demokrati.  

 

Gay (1997) lyfter att undervisning av demokrati inte enbart innehåller 

förmedlande av dess arv och av erfarenheter. En viktig del av undervisningen 

är även att ge eleverna kunskaper och förmågor för att kunna genomföra 
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samhällsförändringar och förhindra överträdelser av demokratiska 

utgångspunkter. I sina slutsatser fastställer hon att relationen mellan en 

mångkulturell undervisning och undervisning i demokrati är hälsosam och att 

undervisning i demokrati inte kan bedrivas utan att beröra de etniska och 

kulturella olikheter som existerar. Avslutningsvis nämns att om 

undervisningen i demokrati och en mångkulturell undervisning i sitt 

komplement till varandra lärs ut till eleverna på ett korrekt sätt kommer det 

att medföra positiva konsekvenser för elevernas medborgarskap. Ett 

medborgarskap där eleverna känner till sina rättigheter, skyldigheter och sitt 

deltagande i ett mångkulturellt samhälle (Gay 1997, ss. 5-10).  

 

Anledningen till att Gays (1997) artikel används som forum för tidigare 

forskning är på grund av att den i hög utsträckning belyser kärnan i detta 

examensarbete, relationen mellan demokrati och mångkulturell undervisning. 

Deras samexistens i undervisningen som Gay (1997) visar på kommer i 

denna studie att studeras med utgångspunkt i samhällskunskaps-

undervisningen.  

3.3 Samhällskunskapslärares undervisning i ämnet demokrati 

Anders Brogren, Jörgen Johansson och Ulf Petäjä (2011) har studerat 

samhällskunskapslärares syn på demokrati och värdegrundsfrågor, hur deras 

undervisning inom dessa områden artar sig samt hur deras undervisning 

påverkas av deras synsätt. Tolv samhällskunskapslärare på gymnasiet 

intervjuades. Med utgångspunkt i detta examensarbete anses det enbart 

relevant att studera det innehåll och de metoder som samhällskunskaps-

lärarna använde i sin undervisning. Lärarnas innehåll delades upp i 

undervisning om demokratisk substans och undervisning där eleven aktivt 

tillämpar demokrati. Av de tolv lärarna lägger fem av lärarna tyngdpunkten i 

den substantiella demokratiundervisningen. Undervisning som bland annat 

innefattar kunskaper om olika partier och om de demokratiska processerna. 
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De mer praktiska kunskaperna och arbetssätten blir av mindre vikt och 

faktakunskaper betonas. Tre lärare uppger att de premierar aktivt tillämpande 

av demokrati i deras undervisning. Lärarnas ambition är att eleverna ska 

kunna påverka politiska beslut samt att de ska kunna tillämpa demokrati i 

sina roller som samhällsmedborgare. Fokus är inriktat på ett framtida 

medborgarskap. Resterande fyra lärare integrerar de båda kategorierna i sin 

undervisning utan att lägga tyngdpunkt i någon av dem (Brogren, Johansson 

och Petäjä 2011, ss. 62-65).   

 

Även Broman (2009) har i sin doktorsavhandling intervjuat tolv 

gymnasielärare i ämnet samhällskunskap samt gjort enkätundersökningar av 

318 elever i samhällskunskap A. Bromans avsikt med undersökningen var att 

“...bidra till förståelse om den demokratiska socialisationsprocessen och 

särskilt den betydelse som skolan kan ha i denna process” (Broman 2009, s. 

15). I sin avhandling undersökte han bland annat lärarnas uppfattningar och 

inställningar till demokratiuppdraget som finns i skolan. Det som 

framkommer i intervjuerna är att lärarna är eniga om att skolan ska vara en 

demokratisk verksamhet och att demokratifostran är ett mål i verksamheten. 

Oenighet finns dock mellan lärarna gällande undervisningen i ovanstående 

principers innehåll. Lärarnas åsikter varierar mellan djupare diskussioner om 

demokrati och om mer konkreta kunskaper. Resultatet visar likväl på att 

samtligalärare med undantag från en, premierar undervisning om Sveriges 

statsskick. Lärarna har emellertid olika utgångspunkter i arbete med detta 

ämnesområde, vissa menar att det är en grundläggande kunskap och andra 

menar att det är en baskunskap i demokrati. Broman (2009, ss. 112, 115) 

menar att det finns likheter mellan lärarna genom att de betonar kvalitativa 

faktakunskaper i undervisningen.  

 

De två avhandlingarna anses vara relevanta för studien på grund av att de i 

likhet med den här studien lyfter ett lärarperspektiv på demokrati-
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undervisningen. Innehållet som lyfts i lärarnas demokratiundervisning 

klassas i liknande kategorier som de som lyfts i teoriavsnittet och som 

kommer att ligga till grund för analys av det empiriska materialet. Det ska 

dock nämnas att avhandlingarna skrevs innan den nuvarande läroplanen 

började gälla. Med detta sagt kvarstår skolans demokratiuppdrag och 

ämnesområdet demokrati i ämnesplanen för samhällskunskap i Lgy 11. 

Avhandlingarna kan därför tänkas bidra med intressanta insikter som kan 

vara relevanta för den här studien.    

4 Teori 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

detta examensarbete. En definition av mångkulturell undervisning ges samt 

en förklaring av Banks (2019; 2020) dimensioner i en mångkulturell 

undervisning. Vidare sammanfattas de kunskaper som demokrati-

undervisningen i skolan består av. 

4.1 Mångkulturell undervisning 

4.1.1 Definition och syfte 

James A. Banks (2019, 2020) är en amerikansk forskare som specialiserat sig 

på undervisning i samhällsvetenskap och multicultural education. Han är 

grundaren till ”The center for Multicultural education” vid Washingtons 

universitet. I examensarbetet ligger Banks forskning om multicultural 

education till grund för det teoretiska ramverket. Den översättning som 

kommer att användas i studien är mångkulturell undervisning, men även 

interkulturell pedagogik används i svensk litteratur kring området (Lorentz 

2009, s. 107; Lahdenperä 2018; Lahdenperä & Sandström 2017, s. 89). 

Anledningen till att begreppet mångkulturell undervisning används i studien 

är på grund av att det i dessa sammanhang ofta talas om mångkulturella 

klassrum, lärandemiljöer och skolor som fokuserar på den heterogena 
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sammansättningen av elever (Lorentz 2009, ss. 52, 106; Lahdenperä & 

Sandström 2017, s. 94) vilket studien tar sin utgångspunkt i.  

 

Med mångkulturell undervisning avses att alla elever oavsett 

grupptillhörighet ska ges samma förutsättningar för lärande. En 

mångkulturell undervisning fokuserar på hur de olika grupperna påverkar 

elevens lärande och beteende (Banks 2019, ss. 1-3). När Banks (2020) talar 

om grupper i samhället avser han grupper som är baserade på elevens genus, 

kultur, sexuell tillhörighet, etnicitet, nationalitet, religion, samhällsklass och 

funktionsnedsättning1. Eleverna kan tillhöra flera grupper samtidigt, 

grupperna interagerar och formar elevernas beteende och identitet. Genom 

den sociala gruppen tillgodogör sig individen kulturen genom att lära sig 

exempelvis symboler och värden som är av betydelse för kulturen. Banks 

(2020) sammanfattar forskares definition av kultur som grupper av individer 

som delar kunskaper, värden, symboler, föreställningar och tro. Kultur ligger 

inte i det materiella utan i de värden, perspektiv, symboler och tolkningar 

som människor gör och i vilken mening de tillskriver saker (Banks 2020, ss. 

6-7, 11-15).  

 

Banks (2019) menar att när elever enbart tillgodogör sig kunskaper och 

perspektiv som faller inom en viss kulturs ramverk utelämnas viktiga 

kunskaper. När istället flera olika kulturer tillåts i undervisningen skapar 

eleverna både bättre förståelse för andra individer och för sin egen kultur. En 

mångkulturell undervisning är således inte enbart till för de skolor där många 

kulturer möts utan gynnar även elever där de flesta tillhör den nationella 

kulturen (Banks 2019, ss. 2-3, 11).  

 

 

1 Vidare i uppsatsen kommer begreppet samhällsgrupper att användas som då 
syftar till dessa grupper. 
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Skolan har ett uppdrag att fostra medborgare. Dessa medborgare måste i 

dagens samhälle ha kunskaper som gör att de kan fungera både inom den 

egna nationen och i en global värld. Eleverna ska tillägna sig kunskaper och 

få verktyg för att kunna ta beslut och handla på ett sätt som gör samhället 

mer demokratiskt. För att kunna fungera i en global värld måste eleverna 

enligt Banks (2019) skapa förståelse för andra kulturer. Banks (2019) 

sammanfattar studier som visar på att om en elev känner sig inkluderad i 

samhällskulturen finns det i större utsträckning en tro på att hen kan påverka 

politiska beslut genom sitt politiska deltagande. Skolan har i detta avseende 

en möjlighet att förhindra denna exkludering och få eleverna att delta som 

aktiva samhällsmedborgare. Skolan måste hjälpa eleverna att finna sin 

tillhörighet och identitet, såväl som i det nationella som i det globala 

samhället. Detta görs genom att ge eleverna kunskaper och attityder för 

existens i mångkulturella grupper (Banks 2019, ss. 30-38, 40-41). Ett av 

målen med en mångkulturell undervisning är just att den ska hjälpa eleverna 

att utveckla demokratiska värden (Banks 2019, s. 134).  

4.1.2 Dimensioner i en mångkulturell undervisning 

Vad den mångkulturella undervisningen mer specifikt innebär i praktiken är 

att den inkorporerar olika kulturer in i undervisningen. Banks (2019, ss. 43-

47; 2020, ss. 14-16) lyfter fem olika delar eller dimensioner i en 

mångkulturell undervisning: content integration, the knowledge construction 

process, prejudice reduction, an equity pedagogy och an empowering school 

culture and social structure. Följande översättning kommer fortsättningsvis 

att användas innehållsintegrering, kunskapsuppbyggnadsprocessen, 

reducering av fördomar, rättvisepedagogik och en möjliggörande skolkultur 

(Lahdenperä & Sandström 2017, s. 89). Dimensionerna visar på arbetssätt för 

arbete med en mångkulturell undervisning. 
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I studien kommer enbart innehållsintegrering, kunskapsuppbyggnads-

processen och reducering av fördomar att behandlas på grund av att de två 

kvarvarande dimensionerna saknar relevans för studiens syfte (se avsnittet 

Avgränsningar). Det ska dock nämnas att Banks (2019, s. 52) menar att alla 

dimensioner behöver integreras i skolan för att uppnå de mål som en 

mångkulturell undervisning har. 

 

Innehållsintegrering avser hur lärarna i sin undervisning om ett ämne 

använder olika exempel och fakta som hämtas från olika kulturer och 

grupper. Mångkulturalism är inte i detta avseende enbart ett ämne som ska 

beröras utan inkorporeras i undervisningen genom att läraren tar exempel 

från en variation av kulturer (Banks 2019, s. 45).  

 

I kunskapsuppbyggnadsprocessen behandlas hur kunskap skapas och hur den 

formas av kultur. Läraren presenterar för eleverna hur olika perspektiv, 

antaganden och fördomar påverkar den kunskap som skapas. Etnicitet, genus, 

klass med mera påverkar både skapandet och formandet av dagens kunskap. 

Eleverna kan exempelvis undersöka den rasism och eurocentrism som kan 

finnas i olika studier som har gjorts. De kan även ges möjligheten att 

använda forskning som är gjord inom olika kulturer och grupper (Banks 

2019, ss. 45-46; 2020, ss. 17-18). Läraren bidrar med att hjälpa eleverna 

skapa förståelse för hur preferenser, kultur och perspektiv påverkar den 

kunskap som skapas (Lahdenperä & Sandström 2017, s. 89).  

 

Arbetet med reducering av fördomar utmärker sig genom att eleverna ska 

applicera mer positiva attityder mot andra grupper. Detta görs genom 

metoder och material. Lärarens uppgift är att minska elevernas fördomar mot 

andra grupper som de bär med sig när de kommer till skolan. Genom att 

läraren arbetar med att naturligt integrera realistiska bilder av olika etniska 

grupper och låter elever med olika bakgrund samarbeta med varandra 
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kommer mer positiva attityder att utvecklas hos eleverna (Banks 2019, ss. 

45-46; Lahdenperä & Sandström 2017, s. 89).   

4.2 Ämnesområdet demokrati  

Långström och Virta2 (2016) menar att eleverna ska tillägna sig kunskaper 

både om och i demokrati. Kunskaper om demokrati syftar till kunskaper om 

hur exempelvis beslutprocesser fungerar och om medborgerliga rättigheter 

och skyldigheter. Tillägnandet av kunskaper i demokrati syftar istället till att 

belysa den demokratiska kompetens som eleverna måste besitta för aktivt 

deltagande i ett demokratiskt samhälle, tillämpande av demokrati. Långström 

och Virta (2016, ss. 55-58) lyfter att sedan ämnet samhällskunskap blev ett 

eget ämne har om-kunskaperna premierats.  

 

Även Vernersson (1999, s. 66) lyfter distinktionen mellan kunskaper om 

demokrati och kunskaper i demokrati. Dock benämner Vernersson (1999) 

detta som kunskapsmål, färdighetsmål och sociala mål och hans uppdelning 

riktar sig inte enbart till ämnesområdet demokrati. Kunskapsmål avser de 

faktakunskaper, teorier, begrepp och modeller som eleverna ska tillägna sig i 

undervisning av ämnet samhällskunskap. I färdighetsmålen ingår bland annat 

att eleven får öva på att praktiskt använda sin kunskap, exempelvis genom att 

självständigt finna kunskap och skriva rapporter. Författaren lyfter även att 

färdighetsmål kan vara att eleverna samarbetar och diskuterar (Vernersson 

1999, ss. 66-67). Den sista kategorin, sociala mål inbegriper attityder, 

solidaritet och handlingsberedskap, etcetera. Dessa värden kan kopplas 

samman med de demokratiska värdena som skolan ska vila på (Skolverket 

2011:144, s. 1). I enlighet med Långströms och Virtas (2016) uppdelning, 

kan det tänkas att de sociala målen räknas som kunskap i demokrati. Detta på 

 

2 Sture Långström: fil.dr. i historia. Har bland annat arbetat som lärare, skolledare 
och läroboksförfattare i samhällskunskap, historia och didaktik. Arja Virta: Professor 
i historia- och samhällskunskapsdidaktik, fil.dr. i historia och pedagogik. Forskar i 
historia och samhällskunskap inom undervisning, bedömning och lärande. 



 

20(60) 

 

grund av att i-kunskapen avser kunskaper för ett aktivt demokratiskt 

deltagande i de sociala målen där eleverna ska tillägna sig attityder som 

exempelvis solidaritet som ingår i de demokratiska värdena och 

handlingsberedskap som kan tolkas som att aktivt kunna deltaga i 

samhällslivet.  

Likt Vernersson (1999) delar även Skolverket (2013) upp demokrati-

undervisningen i tre kategorier. Skolverket (2013) menar att undervisning i 

demokrati ska både ske om, för och genom demokrati. I likhet med 

Långström och Virta (2016) anser Skolverket (2013; 2020) att om demokrati 

avser de faktakunskaper som eleverna tilldelar sig genom undervisningen. 

Skolverket lyfter exempelvis kunskaper om hur demokrati fungerar. För 

demokrati berör de förmågor som eleverna genom undervisningen utvecklar 

för ett aktivt demokratiskt deltagande. Förmågan att vara källkritisk är ett 

exempel på detta. En jämförelse kan göras med Långströms och Virtas 

(2016) kategori i demokrati. Likt Skolverkets för demokrati poängterar 

elevernas aktiva deltagande och tillämpande av demokrati. Skolverket (2013, 

s. 7; 2020) lägger även till kategorin genom demokrati. Kategorin innefattar 

att undervisningen och skolarbetet ska bygga på demokratiska processer.  

En av de teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är kategorierna, i och 

om demokrati från Långström och Virta (2016). De två kategorierna kommer 

i arbetet också att innefatta de kunskaper som Skolverket (2013; 2020) och 

Vernersson (1999) lyfter. Kunskaper om demokrati innefattar utöver 

Långströms och Virtas definition, Vernerssons kunskapsmål och Skolverkets 

om demokrati. Kunskaper i demokrati innefattar utöver Långströms och 

Virtas definition, Vernerssons sociala mål samt Skolverkets för demokrati. 

Skolverkets kategori genom demokrati och Vernerssons kategori 

färdighetsmål utesluts i analysarbete. Detta på grund av att de fokuserar på 

arbetssätten i undervisningen och inte kunskaperna. Arbetssätten kommer 
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istället att analyseras med utgångspunkt i Banks (2019) teori om 

mångkulturell undervisning. 

5 Metod och material  

I följande avsnitt redovisas ramverken för den metod och det material som 

ligger till grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras metodval, 

urval och genomförande. Avsnittet behandlar sedan den analysmetod som 

användes, de avgränsningar som gjorts samt de etiska förhållningssätten som 

tagits i beaktning. Avslutningsvis ges exempel på den kritik som ibland 

framförs mot metoden som använts.  

5.1 Semistrukturerade intervjuer  

I studien används kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer lämpar sig vid 

studie av människors erfarenheter eller uppfattningar. Direkta intervjuer 

genomfördes då de enskilda informanternas uppfattningar ligger i fokus för 

studiens syfte. Det är den enskildes erfarenheter som ska ta plats vilket 

medför att direkta intervjuer anses som lämpliga. De kvalitativa intervjuerna 

i studien är av semistrukturerad karaktär. Den semistrukturerade intervjun tar 

utgångspunkt i en intervjuguide (Bilaga A) med fasta frågor (Johannessen, 

Tufte & Christoffersen 2020, ss. 135-138), men där det lämnas visst 

utrymme för informanten att tolka frågorna och formulera sina egna svar 

(Davidson & Patel 2011, s. 76). Standardiseringen som intervjuguiden bidrar 

till har fördelen att informanterna får samma frågor och svaren blir således 

jämförbara (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 138). Avsikten för 

den här studien är inte att jämföra informanternas svar utan att skapa en 

bredare förståelse för uppfattningar av samma fenomen. Det kan då anses 

vara en förutsättning att samma typ av frågor ställs i samtliga intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun lämpar sig även på grund av att jag som 

intervjuare kan se till att fokus bibehålls på temat. Det finns också möjlighet 

att ställa följdfrågor i den semistrukturerade intervjun för att förtydliga 
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informantens svar. Det är intervjuerna som utgör det empiriska materialet för 

uppsatsen.  

5.2 Urval 

En handfull informanter eftersöktes med kvalifikationerna aktivt 

undervisande legitimerade lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan. 

Omfattningen av informanter valdes med utgångspunkt i den tid som fanns 

till förfogande samt att antalet var tillräckligt många för att rimligen fånga in 

en variation av åsikter och erfarenheter kring ämnesområdet. Urvalet tog 

utgångspunkt i att informanterna skulle uppnå ovan nämnda kvalifikationer. 

Således användes ett strategiskt urval där målgruppen var förutbestämd för 

att kunna uppnå studiens syfte (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 

104). En ambition fanns även att olika gymnasieskolor i så stor utsträckning 

som möjligt skulle finnas representerade i undersökningen för att skapa en 

bredd i underlaget. Slumpvist valda legitimerade samhällskunskapslärare på 

fyra olika gymnasieskolor kontaktades via mejl. I viss mån kan det anses att 

urvalet var ett bekvämlighetsurval på grund av att skolorna och lärarna var 

geografiskt närliggande (Johannessen, Tufte & Christoffersen 2020, s. 101). 

Ambitionen var som tidigare nämnt att finna en handfull informanter, de fem 

lärarna kom från fyra olika gymnasieskolor i södra Sverige. 

Intervjupersonerna är i studien benämnda med fiktiva namn för att skydda 

deras identitet. Samtliga lärare är legitimerade lärare på gymnasiet, dock har 

Josef inte behörighet i ämnet samhällskunskap men är behörig i samtliga So-

ämnen på högstadiet. På grund av att Josef undervisar i samhällskunskap på 

gymnasiet samt har lärarlegitimation och är behörig i ämnet i lägre åldrar 

bedöms hans medverkan ändå vara relevant. Lärarna Elin och Sara arbetar på 

samma skola. 
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5.3 Genomförande 

Informanterna kontaktades av mig som forskare ca två veckor innan 

intervjuerna via mejl, i enighet med rekommendationer i Johannessen, Tufte 

och Christoffersen (2020, s. 114). Information om studien och dess syfte 

gavs och informanterna gavs efter att de tackat ja möjlighet att besluta om 

intervjun skulle genomföras via videolänk eller via ett fysiskt möte. Den här 

valmöjligheten gavs till informanterna på grund av rådande Corona-pandemi. 

Två av informanterna valde videolänk och tre valde fysiskt möte. 

Informanterna fick själva välja en tid och plats. Genom att de medverkande 

fick välja plats kunde de se till att det var en miljö där de kände sig bekväma. 

Cirka en vecka innan intervjuerna skickades en mer detaljerad beskrivning av 

forskningens syfte samt ett samtyckeskrav (Bilaga B) till informanterna via 

mejl. Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från informanterna. När 

samtalet spelas in ökar sannolikheten för direkt återberättelse av 

informanternas utsagor. Forskningen är således inte beroende av forskarens 

minne.  

Vid intervjutillfället skedde en kort introduktion av mig som forskare, 

studiens syfte samt en förklaring till begreppet mångkulturell undervisning. 

Informanterna skrev sedan på avtalet till sin medverkan (Bilaga B). I de fall 

intervjun skedde via videolänk bekräftades avtalet muntligt. Intervjun 

inleddes med frågor som inhämtade allmän information om informanterna 

samt om deras tankar kring de två ämnesområdena demokrati och 

mångkulturell undervisning. Anledningen till detta var för att öppna intervjun 

med enkla och inbjudande frågor som Johannessen, Tufte och Christoffersen 

(2020, s. 140) menar är en fördel. Intervjuguiden följdes under intervjun, jag 

som intervjuare lade dock vid behov till vissa följdfrågor för att få en 

tydligare bild över vad informanten menade. Intervjuerna pågick mellan 30 

och 50 minuter. Det inspelade materialet transkriberades i nära anslutning till 

intervjuerna och analysarbetet skedde löpande under processens gång. 



 

24(60) 

 

Fördelen är att analysarbetet kan bidra med idéer inför kommande intervjuer 

(Davidson & Patel 2011, s. 121). Vid transkriberingen utelämnades på vilket 

sätt informanterna svarade. Anledningen var att detta inte bedömdes vara 

relevant och dessutom ofta är svårtolkat. Vid användande av citat i resultatet 

har talspråk skrivits om för att göra citaten tydligare och lättare att läsa. 

Exempel på omskrivningar: dom=de/dem och asså=alltså. Omskrivningarna 

anses inte förändra innebörden i lärarnas utsagor. Analysarbetet fortgick 

enligt nedanstående analysmetod.  

5.4 Analysmetod 

Analysmetoden jag har valt att använda är en form av innehållsanalys. Vid 

en innehållsanalys skapas kategorier som data analyseras efter. Kategorierna 

kan både skapas utifrån teorier eller från det transkriberade materialet. Vid 

användande av innehållsanalys kan målet vara att kvantifiera kvalitativa data 

vilket här inte är fallet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 219). När genomläsning 

av materialet skedde, kategoriserades lärarnas svar utifrån fem kategorier. 

Kategorierna var skapade efter Banks (2019) dimensioner samt efter 

Långströms och Virtas (2016) kategorisering av kunskaper. Det ska dock 

nämnas att utöver Långströms och Virtas (2016) definitioner inbegrips även 

Vernerssons (1999) och Skolverkets (2013; 2020) skrivelser i de två 

kategorierna, kunskaper i och om demokrati i likhet med skrivelserna i 

teorikapitlet. Anledningen till att kategorierna valdes var för att de är en del 

av min teoretiska utgångspunkt och med avstamp i teorin har 

intervjufrågorna formulerats (Bilaga A). Kategorierna är: 

Innehållsintegrering, kunskapsuppbyggnadsprocess, arbete med reducering 

av fördomar, undervisning om demokrati och undervisning i demokrati.  

Innehållsintegrering: Utsagor som berör användning av innehåll med 

utgångspunkt i exempel och fakta som hämtas från olika kulturer och 

grupper i demokratiundervisningen. 
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Kunskapsuppbyggnadsprocess: Utsagor som berör hur olika perspektiv, 

antaganden och fördomar påverkar den kunskap som skapas i 

demokratiundervisningen. 

Arbete med reducering av fördomar: Utsagor som berör arbete med att 

minska fördomar och applicera positiva attityder mot andra grupper. 

Kunskaper om demokrati: Utsagor som berör faktakunskaper vid 

undervisningen inom demokrati. Exempelvis fakta om Sveriges statsskick 

och beslutsprocesser.  

Kunskaper i demokrati: Utsagor som berör färdighetskunskaper vid 

undervisningen inom demokrati. Exempelvis kunskaper och förmågor för 

aktivt deltagande i det demokratiska samhället.  

En kritik kan lyftas mot kategoriernas lösa ramar. Som tidigare nämnt är inte 

syftet att kunna kvantifiera data, vid de tillfällena blir det extra viktigt att 

kategorierna är precisa så att forskaren kan placera rätt sak i varje kategori 

för att sedan kunna räkna antalet gånger ett fenomen förekommer (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 221). Syftet är istället att skapa struktur i materialet för 

att lättare ställa detta mot det teoretiska ramverket.  

 

5.5 Avgränsningar 

Studien görs inom ramen för samhällskunskapsdidaktik vilket har bidragit till 

avgränsningar. De svar som informanterna har givit som har fallit utanför 

ramen för ämnets demokratiundervisning har förbisetts. Studien har även 

avgränsats till att enbart beröra ämnesområdet demokrati. Anledningen var 

den tidsram som fanns till förfogande samt att det fanns ett flertal tillgängliga 

studier på området. Studien berör till största del samhällskunskap 1a1 och 1b. 

Dels på grund av att samtliga elever läser en av kurserna, dels på grund av att 

lärarna utgick från dessa kurser i sina utsagor. Även lärarnas utsagor som 
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berör skrivelser om demokrati i läroplanen (Skolverket 2011:144) kom att tas 

med på grund av att det är ramverk som även samhällskunskaps-

undervisningen måste förhålla sig till. Således syftar begreppet demokrati i 

uppsatsen till både de skrivelser om demokrati som står i ämnesplanen för 

samhällskunskap samt till skrivelser i läroplanen.    

I den teori som används har enbart tre av Banks (2019; 2020) fem 

dimensioner i mångkulturell undervisning legat till grund för analysarbetet. 

De två kvarvarande dimensionerna, an equity pedagogy och an empowering 

school culture and structure (Banks 2019, s. 44), har valts bort på grund av 

att de är svårstuderade utifrån ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv. 

Dimensionerna berör skolan i sin helhet samt en arbetsmiljö som ger alla 

elever samma möjlighet till lärande, vilket kan tänkas falla under 

allmändidaktikens radar.   

5.6 Etiska förhållningssätt 

Studien efterföljer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att 

säkerställa att studien utförts på etiska grunder. De forskningsetiska 

principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att de deltagande i 

studien ges information om studiens syfte, deras roll i undersökningen samt 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som deltagaren initierar detta 

(Vetenskapsrådet u.å., ss. 7-14). Informationskravet tog dels i beaktning vid 

första kontakten med informanterna via mejl där studiens syfte klargjordes, 

dels i samband med intervjuerna. Samtyckeskravet syftar till inhämtande av 

de medverkandes samtycke (Vetenskapsrådet u.å., s. 9). Detta skedde i 

samband med intervjutillfället då deltagarna skrev under samtycke till 

deltagande (Bilaga B). Vid de tillfällen intervjuerna genomfördes digitalt 

mejlades blanketten till deltagarna och samtycke gavs muntligt. 

Konfidentialitetskravet avser behandling av de medverkandes 

personuppgifter (Vetenskapsrådet u.å., s.12). Kravet uppfylls genom att alla 
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deltagare och dess svar anonymiseras samt att det inte framgår på vilken ort 

undersökningen genomförts. Även lagen om GDPR har tagits i beaktning 

gällande personuppgifterna. Det gjordes genom att behandlingen av 

personuppgifterna har varit ändamålsenlig, att medverkande har informerats, 

att uppgifterna raderas efter studiens avslut med examination samt att de 

medverkandes uppgifter förvaras utom räckhåll för obehöriga (LNU 2020). 

Slutligen inbegriper nyttjandekravet att den information som inhämtats 

genom undersökningen enbart används för studiens syfte (Vetenskapsrådet 

u.å., s. 14). Kravet tillgodoses genom att samtliga uppgifter raderas efter 

avslutad studie. 

5.7 Metod- och materialkritik  

Den kritik som kan tänkas framföras gällande metod och material är att 

resultatet ej kan anses vara generaliserbart. En kritik som även Kvale och 

Brinkman (2009, s. 187) menar är en vanlig kritik mot kvalitativa intervjuer. 

Studiens resultat kan inte, likt det kritiken hävdar, generaliseras till hela 

populationen. Likväl är inte detta studiens syfte. Meningen är att lyfta olika 

lärares synsätt och uppfattningar. Genom att synliggöra och vara medveten 

om att resultatet inte är generaliserbart och att vara tydlig i detta avseende 

kan kritiken mötas. Även om studien inte är generaliserbar kan den bidra 

med intressanta resultat som kan bidra till vidare studier.  

 

En annan tänkbar kritik kan vara att det inte kan säkerställas att det lärarna 

säger är så det ser ut i verkligheten. Ett möjligt bemötande är att komplettera 

undersökningen med observationer av undervisning och intervjuer med 

elever. Jag bedömer dock att detta inte är möjligt med anledning av pågående 

Corona-pandemi. Undervisning på landets gymnasieskolor bedrivs i nuläget 

på distans vilket jag anser inte hade givit en rättvis bild av hur verksamheten 

vanligen ser ut. Även den tidsram som finns till förfogande utgör ett hinder 

för användning av detta komplement.  
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5.7.1 Reliabilitet och validitet 

En kritik som kan lyftas mot användandet av intervjuer är frågan om 

reliabilitet. Det är enligt Kvale och Brinkman (2009) lätt att två skilda 

personer gör olika tolkningar av en intervju samt att själva transkriberingen 

av intervjun kan se olika ut hos personerna. Författarna lyfter även att 

validiteten är av vikt och de ser analys av resultatet som en kritisk punkt. Det 

gäller som forskare att tydligt klargöra sina utgångspunkter vid analysen 

(Kvale & Brinkman 2009, ss. 200-201, 267-269). Hänsyn har tagits till dessa 

aspekter genom att jag i min transkribering har varit noga med att ordagrant 

skriva ner det informanterna säger. Vid analysarbetet framgår det tydligt 

vilka teorier som informanternas svar har analyserats utifrån samt att 

tolkningarna stöds med citat. I tidigare del av metodavsnittet har det även 

redogjorts för hur data har kategoriserats i olika teman för att klargöra för 

läsaren hur bearbetningen av materialet har gått till. 

6 Resultat 

Nedan presenteras lärarnas utsagor från intervjuerna. Först presenteras 

lärarnas svar på de frågor som är kopplade till Banks (2019) dimensioner i en 

mångkulturell undervisning med utgångspunkt i demokratiundervisningen. 

Sedan presenteras de kunskaper eleverna ges möjlighet att utveckla inom 

ämnesområdet demokrati vid användning av arbetssätt kopplade till de tre 

dimensionerna. Det är ämnesområdet demokrati lärarnas utsagor utgår från 

om inget annat nämns.  

 

6.1 Användande av innehåll som hämtas från en variation av 

samhällsgrupper i demokratiundervisningen 

Samtliga lärare har en positiv inställning till användning av innehåll som tar 

utgångspunkt i en variation av samhällsgrupper i demokratiundervisningen. 

Det skiljer sig dock i vilken utsträckning arbetssättet får ta plats i respektive 
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lärares undervisning. En lärare hävdar att det sitter i ryggmärgen att ta 

utgångspunkt i en variation av samhällsgrupper, en annan menar att det är 

någonting som inte alltid kommer naturligt. Någonting som kan tydas i vissa 

lärares utsagor är rädslan att elever ska känna sig utpekade, Sofia uttrycker 

det såhär: 

 

Jag försöker hålla mig värdeneutral i samhällskunskapen. Det känns rätt så 

viktigt. [...] Jag tänker mycket [på] hur jag ställer mina frågor och vad det är 

för material jag utgår ifrån. Just för det här med människovärdigheten och det 

här att man ska känna att “Jag kan alltid gå in i samhällskunskapen och veta 

att här är det lugnt, här är jag trygg på det sättet att Sofia kommer i alla fall 

inte att peka ut mig eller det kommer inte att komma frågor där jag känner att, 

oj där var det nog mig de pratade om, eller min grupp, eller min kultur”. 

(Sofia) 

 

Sofia menar likväl att eleverna gärna får berätta om de känner att de vill. 

Även Hanna och Elin nämner att det är elevens vilja att berätta om sina 

erfarenheter som är styrande, ingen ska bli tvingad. De båda lärarna menar 

dock att de upplever att diskussionerna och samtalen i klassrummet blir 

intressanta. 

 

Hanna, Sofia och Sara menar att det material de använder är bra på att ta upp 

olika samhällsgrupper, lärarna lyfter exempelvis levande historia och 

material från Skolverket. Även Elin menar att hon använder material som tar 

fasta på detta. Både Elin och Sara nämner kön och könsidentitet som innehåll 

i undervisningen de har arbetat mycket med. Sara nämner dock att hon ibland 

upplever det svårt att ta exempel som berör en variation av grupper. 

 

...man använder ju exempel som man själv har med sig och det är något som 

jag själv har funderat över att det blir ganska svårt om man själv inte har tänkt 

igenom det ordentligt innan. När man själv ska försöka förtydliga någonting 



 

30(60) 

 

eller förklara någonting med hjälp av exempel och då blir det ju att jag utgår 

från mig själv och då är det ju klart, det är ju en ganska stor risk då att det blir 

ganska ensidigt perspektiv (Sara). 

 

Samtidigt berättar Sara om när hon jobbade med elever som gick 

språkintroduktion. Arbetet menar hon synliggjorde att hon tog vissa saker 

som självklara samt att hon blev medveten om sitt eget perspektiv. Hon hade 

pratat med eleverna om vad de upplever för skillnader mellan skolan i 

Sverige och skolan i deras hemländer och eleverna berättade att den största 

skillnaden är att lärarna får slå barnen i deras hemländer. 

 

...för mig när jag står i klassrummet så pratar jag som att det är en självklarhet 

att man inte slår, att man har lagar mot barnaga. Jag pratar som att, ja men 

den här demokratiska värdegrunden som vi har, att det är så självklart… 

(Sara) 

  

Josef menar att han i viss mån i undervisningen berör olika samhällsgrupper 

när han går igenom vilka som får rösta i valen. I likhet med Josef lyfter Sofia 

att hon i sin undervisning kommer in på olika samhällsgrupper när hon pratar 

om röstning i politiska val. Hon menar att när de i klassen studerar och 

diskuterar hur människor röstar i olika grupper kommer exempelvis 

klasstillhörighet och kön upp.  

 

Det är nog inte huvudfokus på det sättet utan när man diskuterar vissa frågor 

så kommer de här in som naturlig effekt av det hela (Sofia).  

 

Både Elin och Sara nämner att de pratar om utanförskap i undervisningen, 

där de menar att olika samhällsgrupper berörs. Hanna menar att det är ett 

naturligt inslag att ta utgångspunkt i en variation av samhällsgrupper i hennes 

undervisning, hon berättar exempelvis följande: 
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Om jag visar klipp som jag ofta gör så försöker man ha ett brett perspektiv på 

människor, så att det inte bara blir att normen är att alla är ljusa och heter 

Svensson i efternamn. [...] Det sitter i ryggmärgen på något vis, att man ska 

visa fler perspektiv (Hanna).   

 

Hanna nämner exempelvis att elever med erfarenheter utanför den svenska 

kulturen ges möjlighet att berätta och förklara hur det fungerar i deras 

kulturer som en naturlig del i undervisningen. Återigen poängteras vikten av 

att det ska ske på elevens initiativ. Hanna nämner dock att man får vara 

beredd på att vissa saker kan komma upp till diskussion. Hon tar exempelvis 

upp motstånd som kan finnas mot homosexuella och att läraren vid de 

tillfällena måste vara beredd på detta och ha med sig fakta att stödja sig 

mot.     

 

Samtliga lärare upplever att det är en fördel att ta utgångspunkt i en variation 

av samhällsgrupper inom demokratiundervisningen. Både Josef och Hanna 

nämner att det är en fördel på grund av att det är så samhället ser ut. 

 

För även om de inte just nu där de bor och lever möter det här 

mångkulturella, så kommer de att göra det. Det är så det är, lite så, förbereda 

dem för det (Hanna). 

6.2 Behandling av hur perspektiv, antaganden och fördomar sett till 

olika samhällsgrupper påverkar den kunskap som skapas i 

demokratiundervisningen 

Lärarna är generellt positivt inställda till att lyfta olika perspektiv och 

fördomar som finns i undervisning. Det skiljer sig dock i hur detta kommer 

till uttryck i respektive lärares undervisning. Flertalet samtal kring ämnet 

gled in på nästkommande kategori, arbete med reducering av fördomar. 
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Samtalen med Sara gjorde just detta och anses inte kunna kopplas till 

kategorin. Likväl lyfte resterande lärare intressanta aspekter.  

 

Sofia arbetar i sin undervisning med att låta eleverna undersöka olika partiers 

hemsidor och diskutera frågor som; Vilka grupper är det man lyfter? Hur 

tolkar ni det? Dock upplever hon att det finns språkliga svårigheter i vissa 

grupper som utgör ett hinder för att arbeta med detta.  

 

Josef, Hanna och Elin går mer konkret in på hur perspektiv, antaganden och 

fördomar kan påverka hur människor ser på och förstår saker samt hur det tar 

sig uttryck i deras undervisning. Josef lyfter exempelvis att han försöker 

undvika att stereotyper och fördomar ska födas, att eleverna inte ska få vissa 

uppfattningar om Sverige: 

 

Vi är bra här och vi är demokrati och de andra länderna har diktatur [...]. Så 

ska det inte vara, försöker undvika det så mycket det går, utan det är olika sätt 

att se, liksom (Josef).  

 

Hanna tar sin utgångspunkt i sitt andra ämne, historia och menar att den 

första kursen i ämnet nästan enbart tar upp historien ur ett europeiskt 

perspektiv. Hon applicerar sedan detta på samhällskunskapen och tar ett 

exempel gällande kunskap om andra länder för att illustrera sitt resonemang. 

 

...vi har pratat om journalister, och det är en journalist som kollar Afrika, över 

50 länder i Afrika, hur ska man klara det som en journalist? Och i Europa hur 

många finns det ute där? Korrar? Så att då försöker man lyfta in det 

perspektivet också. Vad vet vi då egentligen om de afrikanska länderna, på 

riktigt? (Hanna) 
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 Hanna tar dock upp att hon kan möta motstånd när hon tar upp ett 

feministiskt perspektiv i undervisningen. Läraren menar att detta måste 

bemötas med kunskap.  

 

Elin tar likt Hanna utgångspunkt i historieämnet för att illustrera hur hon 

arbetar. Hon visar på hur hon undervisar i imperialism och tar exemplet 

berättelsen Tintin i Kongo. 

 

Tintin i Kongo då och när han och liksom hur man framställer de mörkhyade 

där. De ser ju korkade ut och har gigantiska munnar, alltså sådana här grejer... 

(Elin).   

 

Elin upplever att hon genom att visa på olika perspektiv kan få eleverna att 

komma ur sitt “tunnelseende”.  

 

6.3 Arbete med reducering av fördomar i demokratiundervisningen 

I följande del presenteras lärarnas tankar kring och arbete med att reducera 

fördomar som kan finnas hos eleverna i undervisning inom demokrati. 

Intervjufrågan som berörde detta syftade främst till att belysa interaktion 

mellan olika samhällsgrupper i demokratiundervisningen. Samtliga arbetssätt 

som lärarna använder för att reducera fördomar inbegrips i denna kategori 

och anses därav vara relevanta att lyfta i nedanstående avsnitt.      

 

Generellt är lärarna positiva till att arbeta mot fördomar. Det råder delade 

åsikter hos lärarna om deras elever besitter fördomar gentemot andra 

samhällsgrupper eller inte. Sofia menar att elever från olika samhällsgrupper 

är mer blandade i dagens skola och att de är mer vana vid det än vad kanske 

deras föräldrar var. Även Josef nämner att han inte tycker att det finns så 

mycket fördomar på hans skola men att eleverna stundtals kan vara låsta till 
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sitt sätt att se på världen. Hanna, Sara och Elin uttalar mer konkret under 

intervjun sina erfarenheter kring fördomar som kan finnas hos eleverna. De 

tre lärarna lyfter främst fördomar som finns mellan elever med olika kulturell 

bakgrund.  

 

...det kan nog vara svårt ibland att medvetandegöra på många olika nivåer. 

Att komma ihåg alla grupper, till exempel funktionsnedsättningar vet jag ju är 

en sådan sak som jag ofta glömmer bort när man pratar de här 

diskrimineringsgrunderna som finns… (Sara)  

 

Sara lyfter att hon brukar arbeta med att lyfta de fördomar som finns med 

eleverna i klassrummet och hon berättar att eleverna tycker att det är ett 

roligt arbetsområde. När hon arbetar med att uppmärksamma fördomar och 

värdegrund berättar Sara att hon brukar arbeta mycket med diskussion och 

reflektion. 

 

...mycket övningar och mycket handlar om reflektion och “Just nu finns inga 

rätt och fel, nu handlar det om att tydliggöra och medvetandegöra våra 

tankar” och en frivillighet måste det ju bygga på också om man inte vill vara 

med i de här övningarna (Sara). 

  

Hanna, Sara och Elin uppger att de arbetar med interaktion mellan olika 

kulturella grupper i både stora och små projekt med andra skolor. Elin och 

Sara som arbetar på samma skola berättar om kulturdagar där elever från 

deras skola möter elever från en skola som har en stor andel elever från andra 

kulturer än deras elever. Under kulturdagarna delar eleverna med sig av sina 

kulturer till varandra.  

 

Bland annat bjöd vi på kulturell dans och mat från olika kulturer. Vi öppnade 

surströmming här då förra året när det var detta. Just för att vi har upplevt att 
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det finns väldigt mycket fördomar (läraren avser fördomar mellan de två 

skolorna) (Sara).   

 

Hanna berättar att hon brukar samarbeta med en skola där det går en stor 

andel elever som inte är födda i Sverige. Hon gav ett exempel på ett arbete 

med mänskliga rättigheter.  

 

Man lär sig väldigt mycket, dels så tror jag ju eleverna då, att de hittar kanske 

att deras fördomar prövas [...] från båda håll ska jag säga! För att det finns 

mycket fördomar även från de eleverna så klart, mot våra elever då. Och så 

ser man då att “Men det här är ju en helt normal person och [oj] vad vi har 

roligt!” (Hanna).    

 

Hanna berättar att vissa av eleverna är vänner med varandra än idag efter 

projektet. Hon menar också att hon har en ambition att genomföra ett 

liknande projekt inom ämnesområdet demokrati. Sara berättar att i hennes 

klassrum så har hon elever från andra kulturer än den svenska som gärna 

delar med sig av sina erfarenheter, vilket hon upplever är viktigt.  

 

Och jag tror att just det märker man har väldigt mycket effekt när det kommer 

från dem själva [...] de lyssnar ju på varandra oftast. [...] det blir ju en annan 

sak när det är kompisen på stolen bredvid som berättar om det som den har 

varit med om (Sara).    

 

Alla lärare utom Josef berättar att det oftast eller alltid är läraren som 

bestämmer grupper vid grupparbeten. Lärarna uppger att det dels syftar till 

att eleverna ska få ta del av olika perspektiv och lära sig samarbeta med 

andra. Elin uppger att en nackdel med att sätta samman olika grupper kan 

vara att det kan finnas ett motstånd hos de elever som har förutfattade 

meningar. Även Sara lyfter att hon kan möta ett visst motstånd genom att 

vissa elever tycker att det är jobbigt att bli medveten om fördomar. Sara 
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upplever även att det kan hända att det ibland finns en motsträvighet hos 

eleverna. 

 

...ibland kan det finnas en motsträvighet bland eleverna också, att “Det här 

har vi ju prackats på så många gånger”. Alltså att eleverna upplever det som 

man försöker tala om för dem vad de ska tycka, när man pratar om saker som 

handlar om liksom värdegrund [...] När man pratar skillnader eller liksom 

fördomar som finns mellan människor så är det ju många eller inte många 

men tyvärr händer det ju att man inte får med sig alla just för att man tycker 

att “Nu blev det alldeles för demokratisk här” (Sara).     

 

Samtliga lärare är positiva till att arbeta med att minska fördomar. Sara 

menar att detta ger eleverna möjligheten till att reflektera och att det handlar 

om att förmedla en demokratisk värdegrund och få eleverna att tänka mer 

demokratiskt. Josef nämner att ett mer integrerat arbetssätt hade gjort 

eleverna mer medvetna och vidgat elevernas vyer.      

 

6.4 En mångkulturell undervisnings påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling inom demokrati 

I avsnittet nedan presenteras resultatet av lärarnas utsagor om vilka 

kunskaper inom demokrati eleverna ges möjlighet att utveckla genom 

ovanstående arbetssätt som baseras en mångkulturell undervisning. Lärarnas 

utsagor om kunskaper eleverna ges möjlighet att utveckla inom demokrati 

var liknande eller identiska inom de tre ovanstående arbetssätten. Därav 

kommer lärarnas svar sammanfogas till en rubrik för att undvika 

upprepningar.   

 

Samtliga lärare nämner att eleverna får ett bredare perspektiv genom en 

mångkulturell undervisning. Begrepp som nyanserat, analysera, reflektera 

och resonera är återkommande i lärarnas utsagor om de kunskaper inom 
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demokrati eleverna tillägnar sig genom arbetssätten. Även en möjlighet till 

ökad förståelse lyfts av ett flertal lärare.  

 

Genom att lyfta olika perspektiv utifrån olika samhällsgrupper menar Sofia 

att eleverna anammar fakta, förståelse och färdigheter. Sofia uppger även att 

eleverna ges möjlighet att nå de högre betygen C-A med främst syfte på 

ordet nyanserat vid hänsyn till innehåll med utgångspunkt i olika 

samhällsgrupper.  

 

Jag tycker att det finns en fördel för att det blir nyanserat, så om man tänker 

kunskapskraven och liknande i samhällskunskapen där man för C och A ska 

[vara] utförligt och nyanserat och se saker ur olika perspektiv, så är det en 

fördel om man kan lyfta in olika variabler i diskussionen. [...] Jag tänker att 

det här med utförligt och nyanserat, det är det jag ska hjälpa till med. Och då 

blir de det med hjälp av de variablerna som du har där (de olika 

samhällsgrupperna) och då blir det nyanserat (Sofia).  

 

Liknande uttalande gör också Josef. I samband med den nyanserade bilden 

han menar att eleverna kan uppnå, talar han också om att eleven får förståelse 

“...för betydelse för demokrati för olika människor” (Josef). Josef nämner 

även att eleverna vidgar sina vyer och kan se saker ur fler perspektiv. Även 

Hanna lyfter elevernas förmåga att se flera perspektiv och skapa förståelse 

för andra människor. I följande citat lyfter Josef ännu en gång den 

nyanserade kunskapen.  

 

Återigen det knyter an till det här nyanserade liksom betygssystemet. [...] det 

skapar inte fördomar utan man jobbar ju liksom mot empatiska förmågor, 

kanske är det att ta i lite, men alltså förmåga att leva sig in i andra kulturers 

styrelseskick och så vidare utan att ha fördomar. Att man är liksom 

öppensinnad på något sätt (Josef).   
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I likhet med det öppensinnade som Josef uttrycker menar Elin att eleverna 

ges möjlighet till att “lyfta blicken” och “öppna ögonen” (Elin). Hon nämner 

även att eleverna får med sig att olika är bra och att de genom interaktion kan 

få med sig nya tankar och idéer. Både Sara och Elin menar att arbetssätten 

ger möjlighet för eleverna att se likheten hos varandra. 

 

Även om man har olika syn på saker och ting och olika bakgrund så är vi 

ändå ganska lika varandra…(Elin)  

 

Analysförmågan lyfter Sara ett flertal gånger under intervjun i samband med 

elevernas kunskapsutveckling. Hon lyfter även i följande citat, förmågan att 

reflektera över andra människors situation. 

 

...framförallt är det ju förmåga att analysera, alltså reflektera över sin egen 

situation, över andras situation, förmåga att göra jämförelser. Att använda sig 

av sina egna tankar, sina egna erfarenheter. Så analysförmåga framför allt 

känns det ju som att man utvecklar genom detta arbetssätt (Sara).   

 

Hanna menar att eleverna får bättre förståelse när olika perspektiv och 

fördomar lyfts. 

 

...jag tycker nog att de får med sig de här grundläggande sakerna då som man 

behöver för att förstå, dels det vi pratar om i skolan då så klart men kanske 

även nyheterna, det kanske gör att de tittar på nyheterna (Hanna).  

 

Hanna anser även i ett vidare resonemang att genom att ge eleverna tillgång 

till olika perspektiv i demokratiundervisningen så hjälps de till att bli 

fungerande samhällsmedborgare och medveten om sina rättigheter och 

skyldigheter. Genom att använda innehåll som tar utgångspunkt i olika 

samhällsgrupper upplever Hanna att eleverna “...får ett intresse och att de 
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förstår vikten av att vara engagerad”. Slutligen lyfter Hanna att detta 

arbetssätt ger eleverna möjlighet att se att det de gör i skolan kan användas i 

samhället. Följande citat beskriver en tanke som eleverna kan få av 

undervisningen.  

 

“Vänta här, nu handlar ju det här om mig och min del i samhället och mitt 

ansvar som jag har gentemot mina klasskamrater och alla andra” [...] det blir 

på riktigt (Hanna).  

7 Analys 

I följande kapitel analyseras lärarnas utsagor med utgångspunkt i teorierna 

som presenterades i teorikapitlet. Analysen struktureras utifrån Banks (2019) 

tre dimensioner i en mångkulturell undervisning och efter kategorierna 

kunskaper i och om demokrati. 

 

7.1 Innehållsintegrering 

I resultatkapitlet lyftes lärarnas innehåll i demokratiundervisningen med 

avseende på fakta, material och exempel. Lärarna berättade bland annat att 

de i sin undervisning pratar om kön, könsidentitet samt sexuell tillhörighet. 

Exempel på detta återfinns i Hannas, Saras och Elins utsagor. Hanna 

använder sig av exempel som syftar till grupper med olika sexuell 

tillhörighet och Sara och Elin använder material och förmedlan av fakta 

genom samtal med eleverna. Sexuell tillhörighet är en aspekt som Banks 

(2020) tar hänsyn till när han talar om grupper i samhället, samhällsgrupper. 

Han talar även om genus och hur de olika grupperna formar elevens identitet 

(Banks 2020, ss. 11-15). Med avstamp i detta kan det även tolkas som att 

könsidentitet och således även kön ingår i Banks formulering av 

samhällsgrupper. Innehållsintegreringen syftar till att inkorporera olika 

kulturer och grupper i undervisningen genom bland annat exempel och fakta 
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(Banks 2019, s. 45). Genom att lärarna arbetar med att ta exempel, använder 

material och fakta som tar utgångspunkt i en variation av kön, könsidentitet 

samt sexuell tillhörighet i sin demokratiundervisning kan det tolkas att 

lärarna tillämpar dimensionen innehållsintegrering. Enligt Banks (2019, s. 

45) är dimensionen en del av en mångkulturell undervisning. Således kan 

tolkningen göras att lärarna använder en mångkulturell undervisning vid 

undervisning om kön, könsidentitet samt sexuell tillhörighet i 

demokratiundervisningen.  

 

Elin, Sara och Hanna berättar även att de inkluderar elevernas erfarenheter i 

undervisningen. Elin lyfter exempelvis att när hon har elever med bakgrund i 

en variation av samhällsgrupper upplever hon att det blir intressanta 

diskussioner. Sara berättar att när hon hade undervisning i demokrati på 

språkintro och pratade om värdegrund lät hon eleverna dela med sig och 

berätta om sina erfarenheter. Även detta arbetssätt med att inkludera elevers 

berättelser och erfarenheter kan ses som en mångkulturell undervisning med 

avseende på dimensionen innehållsintegrering (Banks 2019, s. 45). 

Tolkningen görs med utgångspunkt i att när eleverna delar med sig av sina 

berättelser får klassen ta del av olika exempel och kunskaper som är hämtade 

från de olika samhällsgrupperna eleverna har en bakgrund i. Således 

inkorporeras mångkulturalism i undervisningen genom värdegrund och i 

Hannas och Elins fall, mer generellt i demokratiundervisningen.      

 

Både Josef och Sofia menar att de berör en variation av olika 

samhällsgrupper när de pratar om demokratiska val genom att studera hur 

olika grupper röstar och vilka som får rösta. I viss mån kan det anses att 

lärarna använder en mångkulturell undervisning vid undervisning om 

demokratiska val. Slutsatsen kan dras genom att lärarna tar utgångspunkt i 

olika grupper när studie av medverkan i politiska val görs i demokrati-

undervisningen, vilket är en del av innehållsintegrering i en mångkulturell 
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undervisning (Banks 2019, s. 45). Sara nämner bland annat klasstillhörighet 

som exempel på grupper hon berör. Samhällsklass ingår i de samhällsgrupper 

Banks (2020, ss. 11-15) lyfter i en mångkulturell undervisning.  

 

Hanna, Sara och Sofia använder material från levande historia i sin 

demokratiundervisning. De menar att materialet är skapat för att ta en 

utgångspunkt i olika samhällsgrupper och kulturer i likhet med det Banks 

(2019, s. 45) menar att dimensionen innehållsintegrering syftar till. Därav 

kan tolkning göras att lärarna i viss mån bedriver en mångkulturell 

undervisning. Dock framgår det inte inom vilka delar av demokrati-

undervisningen som materialet används mer än i Saras fall. Sara använder 

materialet när hon arbetar med bland annat demokratisk värdegrund.   

 

7.1.1 Lärarnas syn på användande av innehållsintegrering 

Samtliga lärare uttrycker en positiv inställning till att inkorporera olika 

grupper och kulturer i demokratiundervisningen. Både Josef och Hanna 

motiverar detta genom att förklara att det är så världen ser ut. En jämförelse 

kan göras med Banks (2019, ss. 6, 30-32) resonemang. Han menar att fostran 

av medborgare idag måste ge kunskap om ett medborgarskap i både nationen 

och den globala världen. En av de kunskaper som medborgaren måste skaffa 

sig är kunskaper om olika kulturer för att kunna verka i den globala världen. 

Det kan tolkas att lärarna likt Banks (2019) tar fasta på det globala 

medborgarskapet och att undervisningen ska förbereda eleverna inför detta.    

 

Sofia lyfte dock att hon inte vill att eleverna ska känna sig utpekade, 

någonting som kan tolkas som en liten invändning mot en mångkulturell 

undervisning med avseende på dimensionen innehållsintegrering. Den 

upplevda utpekningen kan ses som motsats till vad som är avsikten med en 

mångkulturell undervisning. Banks (2019, ss. 37-41) menar att skolan ska 
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hjälpa eleverna att hitta sin identitet och tillhörighet genom att tillägna dem 

kunskaper och attityder för verkan i mångkulturella grupper. 

 

7.2 Kunskapsuppbyggnadsprocessen 

Sofia pratar om att hon tar upp olika perspektiv när hon med klasser 

analyserar olika politiska partiers hemsidor. Hon berör bland annat vilka 

samhällsgrupper de olika partierna lyfter. Genom arbetssättet kan det tolkas 

att det uppmärksammas hur partierna anpassar sig till den väljargrupp de vill 

nå genom den fakta partierna lyfter fram. Vid analys kan arbetssättet kopplas 

till Banks (2019, ss. 45-46) dimension, kunskapsuppbyggnadsprocessen i en 

mångkulturell undervisning. Antagandet görs med utgångspunkt i att 

dimensionen syftar till hur läraren berör hur olika perspektiv, antaganden och 

fördomar påverkar den kunskap som skapas. Banks (2020, ss. 17-18) ger 

exemplet att läraren kan låta elever undersöka eventuell rasism eller 

eurocentrism i undersökningar. Koppling kan göras till när läraren låter 

eleverna undersöka partiernas hemsidor genom att studera hur de presenterar 

åsikter och fakta och hur detta kan påverka.  

 

Även i Hannas utsagor kan det skönjas användande av en mångkulturell 

undervisning i demokratiundervisningen genom applicering av 

kunskapsuppbyggnadsprocessen. Utgångspunkt tas i hur Hanna diskuterar 

med eleverna vilken kunskap eleverna erhåller om andra länder. Även Elin 

tar utgångspunkt i hur människor från olika samhällsgrupper framställs. 

Samband med Banks (2019, ss. 45-46) dimension kan ses i att lärarna hjälper 

eleverna att förstå att den bild som lyfts fram av vissa grupper och nationer 

påverkas av exempelvis fördomar och perspektiv. Att hjälpa eleverna med att 

erhålla den här förståelsen är en del av kunskapsuppbyggnadsprocessen i en 

mångkulturell undervisning.   
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När Josef undervisar i demokrati och diktatur arbetar han med att försöka 

skapa förståelse för andra länders styrelseskick och undvika att se Sverige 

som erhållande av det rätta och det bästa styret. Han vill undvika att skapa 

fördomar och poängterar för eleverna att det enbart är olika synsätt. Koppling 

kan även i detta avseende göras till en mångkulturell undervisning genom 

dimensionen kunskapsuppbyggnadsprocessen. Tolkningen görs med 

avseende på att läraren försöker att hjälpa eleverna förstå hur perspektiv 

påverkar de antaganden som görs likt Banks (2019, ss. 45-46) dimension. 

Således kan tolkningen göras att läraren applicerar en mångkulturell 

undervisning när han undervisar i demokrati och diktatur.  

 

7.2.1 Lärarnas syn på användande av kunskapsuppbyggnadsprocessen 

Lärarna är generellt positiva till användandet av arbetssätt som kan kopplas 

till dimensionen kunskapsuppbyggnadsprocessen i demokratiundervisningen. 

Dock lyfter både Hanna och Sofia viss problematik. Sofia menar att de 

språkliga svårigheterna eleverna ibland besitter kan begränsa möjligheterna. 

Banks (2020, s. 3) menar att olika samhällsgrupper ges samma möjlighet till 

lärande genom en mångkulturell undervisning. Sofia menar dock att för att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig denna typ av undervisning krävs vissa 

förkunskaper gällande språk. En aspekt som Banks (2019; 2020) inte lyfter. 

Hanna menar att eleverna ibland kan uppvisa visst motstånd till användandet 

av vissa perspektiv vilket måste bemötas med kunskap. Läraren lyfter 

aspekten kring vilka krav en mångkulturell undervisning ställer på läraren 

gällande lärarens kunskaper om olika samhällsgrupper och kulturer. Det är 

en aspekt som Banks (2019; 2020) inte lyfter i sina dimensioner av en 

mångkulturell undervisning eller i undervisningens syfte.    

7.3 Arbete med reducering av fördomar 

När lärarna uttalar sig om interaktion mellan elever från olika 

samhällsgrupper tas det dels utgångspunkt i det egna klassrummet, dels i 
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samarbeten utanför skolan. Det framkommer i utsagorna att lärarna till stor 

del inte låter eleverna konstruera grupper själva i arbeten, så även i arbeten 

inom demokrati. Avsikten är dels att eleverna ska få tillgång till olika 

perspektiv samt få samarbeta med andra. En jämförelse kan göras med Banks 

(2019) dimension, arbete med reducering av fördomar. Författaren menar att 

genom att läraren låter elever från olika samhällsgrupper samarbeta med 

varandra utvecklar eleverna mer positiva attityder gentemot varandra (Banks 

2019, ss. 45-46). Även samarbeten lärarna gör utanför skolan kan 

sammankopplas med denna dimension. Lärarna menar att de arbetar med 

kulturdagar och gör projekt i mänskliga rättigheter och demokrati med elever 

med olika kulturell och nationell bakgrund. Eleverna anammar mer positiva 

attityder gentemot varandra genom de metoder som läraren använder i likhet 

med Banks dimension (Banks 2019, ss. 45-46; Lahdenperä & Sandström 

2017, s. 89). Således kan antagande göras att lärarna arbetar med en 

mångkulturell undervisning i demokratiundervisningen genom grupparbeten 

och projekt.       

 

Lärarna arbetar inte enbart med interaktion. Sara lyfter att hon brukar arbeta 

med att uppmärksamma fördomar vid arbete med värdegrunden i syfte att 

medvetandegöra. Läraren lyfter även att hon låter elever dela med sig av sina 

erfarenheter för att arbeta mot fördomar. Likt ovanstående resonemang 

arbetar Sara med att reducera fördomar enligt Banks genom att hon använder 

metoder för att aktivt minska elevens fördomar (Banks 2019, ss. 45-46; 

Lahdenperä & Sandström 2017, s. 89). Det kan därav tolkas att genom att 

uppmärksamma de fördomar som finns och låta elever från olika grupper 

dela med sig av sina erfarenheter i demokratiundervisningen arbetar läraren 

med en mångkulturell undervisning. Det visar sig dock i samtal med lärarna 

att lärarna i störst utsträckning arbete med reducering av fördomar mellan 

kulturella och nationella samhällsgrupper.  
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7.3.1 Lärarnas syn på arbete med reducering av fördomar 

Lärarna förmedlar en positiv inställning till arbete med reducering av 

fördomar inom undervisning i demokrati. Det motstånd som lärarna dock 

uppmärksammar mot arbetssättet är att lärarna kan stöta på motstånd vid 

exempelvis gruppsammansättning och att eleverna tycker att det är jobbigt att 

bli medveten om sina fördomar. Enligt Banks (2019, ss. 37-38) måste dock 

skolan arbeta med demokratiska värden och handlande för att eleverna ska 

tillägna sig dessa. Banks (2019) berör inte hur detta motstånd kan bemötas i 

sin forskning.  

 

Som tidigare nämnt är lärarna dock generellt positiva till arbete med 

reducering av fördomar. Lärarna menar att eleverna blir mer medvetna, 

vidgar sitt sätt att se på saker, att de tillägnar sig en demokratisk värdegrund 

och tänker mer demokratiskt. Dessa tankar kan sammanfogas med att 

eleverna utvecklar demokratiska värden vilket är ett av målen med en 

mångkulturell undervisning enligt Banks (2019, s. 134).  

 

7.4 Kunskaper i och om demokrati  

I samtalen lyftes de kunskaper inom demokrati som lärarna anser att eleverna 

ges möjlighet att utveckla genom en mångkulturell undervisning. Lärarna 

lyfte att eleverna får möjlighet att tillägna sig kunskaper om fler perspektiv 

och får ett mer nyanserat sätt att se på demokrati. Både Sara och Josef 

kopplade detta till kunskapskraven i samhällskunskap. Lärarna anser att 

eleverna anammar förmågan att se på saker nyanserat genom att eleverna ges 

möjligheten att se saker från olika perspektiv och tar hänsyn till fler aspekter. 

I kunskaper om demokrati ingår exempelvis faktakunskaper och begrepp 

(Vernersson 1999, ss. 66-67). För att kunna nå en nyanserad förmåga kan det 

antas att det inte räcker att eleven tilldelar sig faktakunskaper och kunskaper 

om begrepp. Eleverna måste enligt utsagor från lärarna kunna se saker ur 
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olika perspektiv exempelvis genom att ta utgångspunkt i de olika 

samhällsgrupperna. Det kan tänkas att eleverna inte ges möjlighet till detta 

genom kunskaper om demokrati. Att kunna se ur olika perspektiv kan tänkas 

ingå i förmågan till aktivt deltagande i det demokratiska samhället, som 

syftar till kunskaper i demokrati (Skolverket 2013, s. 7; 2020). Således görs 

tolkningen att elevernas anammande av förmågan, ett nyanserad tänkande 

visar på kunskaper i demokrati.    

 

Genom att lyfta olika perspektiv utifrån olika samhällsgrupper menar Sofia 

att eleverna både anammar fakta, förståelse och färdigheter. Dessa olika 

kunskaper visar både på kunskaper i och om demokrati. Analysen görs med 

avseende på att Sofia nämner både faktakunskap som ingår i kunskaper om 

demokrati (Skolverket 2013, s. 7; 2020) samt förståelse och färdigheter som 

kan tolkas som tillämpande av demokrati vilket ingår i kunskaper i demokrati 

(Långström & Virta 2016, ss. 55, 57).    

 

I samtliga av de tre dimensionerna kan utsagor om en ökad förståelse för 

andra människor och elevernas vidgade vyer tydas. Lärarna tar fasta på att 

eleverna ges möjlighet att sätta sig in i andra människors situation, hur olika 

människor förstår demokrati, förstå sin egen och andras situation samt förstår 

likheten mellan människor. Dessa uttalanden kan kopplas till kunskaper i 

demokrati. Vernersson (1999, ss. 66-67) beskriver att eleverna genom 

undervisning tillägnar sig attityder och solidaritet. I tillägnandet av attityder 

och solidaritet kan det tolkas som om de ovanstående kunskaperna lärarna 

lyfter ingår. I samband med en ökad förståelse för sin egen och andras 

situation lyfter Sara elevernas möjlighet till att utveckla en analysförmåga. 

Även analysförmågan kan tolkas som tillägnande av kunskaper i demokrati. 

Tolkningen görs med utgångspunkt i lärarens citat där hon lyfter elevernas 

användande av sina reflektioner vilket visar på tillämpning av kunskaper. 

Långström och Virta (2016, ss. 55, 57) menar att kunskaper i demokrati i 
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likhet med lärarens utsaga berör kompetens för tillämpande av demokrati. På 

grund av att läraren tar sin utgångspunkt i demokratiundervisningen tolkas 

analysförmågan som en förmåga inom demokrati även om förmågan är 

tillämpningsbar inom fler områden.   

 

Hanna påpekade också elevernas ökade förståelse och hon lyfter även in 

aspekten att eleverna får bättre förståelse för exempelvis nyheter. Denna 

kunskap kan tolkas som kunskaper i demokrati. Skolverket (2013, s. 7; 2020) 

menar att förmågor för ett aktivt demokratiskt deltagande ingår i kunskaper 

för demokrati som i uppsatsen innefattas av kategorin kunskaper i demokrati 

(Se teori). För att elever ska kunna deltaga aktivt i demokratin kan en 

förståelse för bland annat nyheter ses som en förutsättning för detta. 

Skolverket (2020) nämner också att i förmågor för ett aktivt demokratiskt 

deltagande ingår den källkritiska förmågan som även den kan tolkas ha ett 

samband med elevernas förmåga att förstå nyheter.     

 

Genom att arbeta med arbetssätt som är baserade på en mångkulturell 

undervisning menar Hanna att eleverna hjälps till att bli fungerande 

samhällsmedborgare och medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. 

Kunskaper i medborgerliga rättigheter och skyldigheter anser Långström och 

Virta (2016, ss. 55, 57) räknas som kunskaper om demokrati. Däremot kan 

kunskaper kopplade till att bli en fungerande samhällsmedborgare förstås 

som kunskaper i demokrati. Analysen grundar sig i att kunskaper i demokrati 

syftar till den kompetens som behövs för ett aktivt deltagande i det 

demokratiska samhället (Långström och Virta 2016, s. 55, 57; Skolverkets 

2013, s. 7; 2020). Kunskaper kopplade till att bli en fungerande 

samhällsmedborgare och kunskaper för att kunna delta aktivt i det 

demokratiska samhället tolkas i detta fall som samma typer av kunskap. 

Således kan slutsatsen dras att eleverna baserat på resonemanget ovan 

tillägnar sig både kunskaper i och om demokrati.   
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Slutligen tas kunskap om vikten av engagemang och att se kopplingen 

mellan samhälle och skola upp som kunskaper eleverna ges möjlighet att 

utveckla. Att kunna se kopplingen mellan skolan och samhället kopplar 

läraren samman med att eleven kan se sin roll i samhället och sitt ansvar. 

Lärarens resonemang om elevernas kunskapsutveckling kan kopplas till 

kunskaper i demokrati. Som tidigare nämnt inkluderas förmågor som gör 

eleverna till aktiva demokratiska medborgare till i- kunskaper (Långström 

och Virta 2016, ss. 55, 57; Skolverkets 2013, s. 7; 2020). Detta aktiva 

medborgarskap kan länkas till det engagemang läraren menar att eleverna 

förstår vikten av genom undervisningen. Kunskaper som leder till förmågan 

att se sin roll och sitt ansvar i samhället kan även detta kopplas till kunskaper 

i demokrati. Tolkningen görs genom att kunskapen också bedöms räknas 

som en förmåga som behövs för ett aktivt demokratiskt deltagande. 

8 Diskussion 

I följande kapitel presenteras svaren på uppsatsens frågeställningar samt att 

de ställs i relation till tidigare forskning. Slutligen kommer även en didaktisk 

reflektion och förslag på vidare forskning att presenteras.  

 

8.1 Lärarnas syn på användande av en mångkulturell undervisning i 

demokratiundervisningen 

Uppsatsen har bland annat som syfte att undersöka lärarnas syn på 

användande av en mångkulturell undervisning inom ämnesområdet 

demokrati i samhällskunskapsundervisningen. Av analysen framkom att 

lärarna generellt var positiva till användandet av en mångkulturell 

undervisning med avseende på de tre dimensionerna innehållsintegrering, 

kunskapsuppbyggnadsprocessen och reducering av fördomar. Lärarna 

motiverade bland annat användandet likt Banks (2020) genom att hänvisa till 
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att eleverna lever i en mångkulturell värld och att skolan måste spegla detta. 

Skolan ska hjälpa eleverna att kunna deltaga aktivt både i ett nationellt och 

globalt samhälle. De menar också att undervisningen hjälper eleverna att bli 

mer medvetna, vidgar sina vyer, tillägnar sig en demokratisk värdegrund och 

tänker mer demokratiskt. Lärarnas positiva synsätt på en mångkulturell 

undervisning kan kopplas till Molina-Giróns (2016, s. 153-154) forskning 

som också visar på en tilltro till mångkulturalism hos läraren. De fördelar 

som lärarna nämner med applicerande av en mångkulturell undervisning kan 

jämföras med Gays (1997) forskning om relationen mellan demokrati och en 

mångkulturell undervisning. Hon lyfter det ömsesidiga beroendet mellan 

människor och jämlikhet som huvudfokus för den mångkulturella 

undervisningen och ser detta som en nödvändig del i demokratin. Detta kan 

kopplas till den demokratiska värdegrund lärarna menar att eleverna 

anammar. Gay (1997, ss. 5-10) menar också att det stärker demokratin och 

deltagande i ett mångkulturellt samhälle vilket kan jämföras med lärarnas 

utsagor om aktivt deltagande och ett mer demokratiskt tänkande.    

 

Även om lärarna generellt har en positiv syn på applicerande av en 

mångkulturell undervisning inom området demokrati lyfter de dock viss 

problematik. Lärarna menar att detta arbetssätt ställer vissa krav, både på 

elever och på lärare. Eleverna måste enligt en lärare erhålla vissa språkliga 

kunskaper för att kunna tillgodogöra sig arbetssätten. Lärarna måste erhålla 

vissa kunskaper både för att bemöta elevernas åsikter och för att kunna 

bedriva undervisning enligt dessa arbetssätt. En av lärarna menar även att det 

finns en risk att eleverna känner sig utpekade genom arbetssättet, i motsats 

till syftet med en mångkulturell undervisning. Molina-Giróns (2016, ss. 153-

154) tar inte upp de specifika svårigheter som lärarna lyfter i sin artikel. 

Däremot lyfter forskaren att många av lärarna i hennes studie upplever en 

svårighet att bedriva en medborgarkunskapsundervisning som omfattar 
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politik samt sociala och kulturella olikheter vilket kan liknas vid resultatet 

för den här studien.       

8.2 En mångkulturell undervisnings relation till 

demokratiundervisningen 

Den roll och relation som kan noteras att en mångkulturell undervisning har 

till demokratiundervisningen enligt lärarna är varierad. Lärarna lyfter allt 

från arbete med demokratiska val och politiska processer till det 

demokratiska värdegrundsarbetet i relation till applicerande av en 

mångkulturell undervisning. Lärarna arbetar med allt från material till projekt 

i demokratiundervisningen, som kan kopplas till en mångkulturell 

undervisning. Relation kan även tydas i arbete om andra länder, hur de 

framställs, kunskap om dem, dess styrelseskick och arbete med om länder ses 

som en demokrati eller en diktatur. En lärare visar även på arbete med en 

mångkulturell undervisning vid arbete med politiska partier. Den relation 

som resultatet visar på finns mellan en undervisning i demokratiska val, 

politiska processer och kunskaper om politiska partier och en mångkulturell 

undervisning kan också tydas i Molina-Girón (2016) artikel. Läraren i 

Molina-Giróns (2016, ss. 153-154) studie visar också på undervisning i 

politiska processer och ett kritiskt förhållningssätt med hänsyn till pedagogik 

för demokratisk politik och mångfald.  

 

Ofta visar lärarna på den mångkulturella undervisningens generella roll i 

demokratiundervisningen utan att lyfta specifika moment. Dock återkommer 

lärarna ett flertal gånger till arbetet med den demokratiska värdegrunden. 

Den relation och roll som kan tydas i lärarnas utsagor att en mångkulturell 

undervisning har till demokratiundervisningen kan liknas med Geneva Gays 

(1997) forskning. Forskaren tar upp socialpolitiska löften, demokratiska 

rättigheter, det ömsesidiga beroendet mellan människor och jämlikhet som 

hon menar att relationen mellan en mångkulturell undervisning och 
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demokrati tar sin utgångspunkt i (Gay 1997). Aspekter som kan jämföras 

med den demokratiska värdegrunden lärarna arbetar med. Även lärarnas 

resonemang om kopplingen mellan en mångkulturell undervisning och 

undervisning av demokrati kopplat till diktatur kan jämföras med Gays 

(1997) forskning. Gay (1997, ss. 5, 8) visar på elevernas tillägnande av 

kunskaper och förmågor genom en mångkulturell undervisning för att 

förhindra överträdelser av demokratiska utgångspunkter. Dessa överträdelser 

kan liknas med elevernas tillägnande av kunskaper om diktatur vilket lärarna 

i studien berör i sin undervisning.  

8.3 Kunskaper inom ämnet demokrati som elever ges möjlighet att 

utveckla vid användning av en mångkulturell undervisning 

Av analysen framgick att lärarna ansåg att eleverna gavs möjlighet att 

utveckla både kunskaper i och om demokrati. De kunskaper som lärarna tar 

upp som hänvisar till kunskaper om demokrati är faktakunskaper och 

kunskaper om medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Dock är kunskaper 

i demokrati det som dominerar i lärarnas utsagor. I kunskaper i demokrati 

premieras elevernas tillägnande av attityder, solidaritet, elevernas 

tillämpande av demokrati samt kompetens som eleverna behöver för att bli 

fungerande samhällsmedborgare och aktiva demokratiska deltagare. Lärarna 

menar att det tar sig uttryck i elevernas anammande av bland annat en 

förståelse för andra människor, kunna se andra människors perspektiv och 

kunna analysera. Resultatet kan ställas i relation till de kunskaper Gay (1997, 

s. 10) menar att eleverna erhåller vid tillämpande av en mångkulturell 

undervisning i demokratiundervisningen. Hon menar att eleverna tillägnar 

sig kunskaper om sina rättigheter, skyldigheter och sitt deltagande i ett 

mångkulturellt samhälle vilket forskaren menar är delar av elevernas 

medborgarskap.  
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Jämförelse kan även göras med Broman (2009) och Brogren, Johansson och 

Petäjä (2011) forskning som visar på att lärare i störst utsträckning lyfter 

faktakunskaper i demokratiundervisningen. Faktakunskaper kan som tidigare 

nämnt kopplas till kunskaper om demokrati. Detta kan ses som en motsats till 

de kunskaper lärarna i den här studien anser premieras i demokrati-

undervisningen genom tillämpande av en mångkulturell undervisning. En 

diskussion kan föras kring om en mångkulturell undervisning kan vara ett 

sätt för lärarna att inkorporera mer kunskaper i demokrati i undervisningen. 

8.4 Didaktisk reflektion 

Ämnesområdet demokrati, skolans demokratiuppdrag och den demokratiska 

värdegrunden är en stor del av samhällskunskapsundervisningen så även den 

mångkulturella omvärlden. Därför anser jag att det som samhällskunskaps-

lärare är av vikt att få en inblick i hur en mångkulturell undervisning kan 

appliceras på ämnesområdet demokrati. I en allt mer global värld som 

innebär ett allt mer heterogent klassrum är det även högst relevant att erhålla 

kunskaper om vad detta innebär för undervisningen. Den här studien visar på 

en högst komplex situation med både möjligheter och utmaningar. Studien 

visar att det som lärare både krävs kunskap och medvetenhet vid 

undervisning inom demokrati för att anamma ett arbetssätt som tar 

utgångspunkt i en mångkulturell undervisning. Insikter som jag anser är 

viktiga för mig att ha med mig i min kommande yrkesroll.  

 

Studien bidrar också till en medvetenhet om att en mångkulturell 

undervisning inte enbart inbegriper kulturella och nationella olikheter utan 

även grupper som funktionsnedsatta och individers sexuella tillhörighet, 

grupper som ofta utelämnas att beaktas i undervisningen. De lärare som 

medverkade under intervjun bidrog även med intressanta tankar och idéer om 

hur lärare kan arbeta för att få elever mer politiskt engagerade och 

intresserade genom att sammankoppla skolan och samhället. Dessa idéer 
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bedömer jag vara av hög relevans att som samhällskunskapslärare ta till sig 

med tanke på demokratins kommande utmaningar med minskat politiskt 

engagemang som bland annat ICCS-utredningen visar på (Skolverket 2017, 

s. 52).     

 

8.5 Vidare forskning  

De slutsatser som framkommit genom studien har bidragit med intressanta 

insikter som kan ligga till grund för vidare forskning. Lärarna menade att 

eleverna gavs möjlighet att nå de högre betygskriterierna i samhälls-

kunskapsämnet genom tillämpning av en mångkulturell undervisning. I 

studien fanns det inte möjlighet till att undersöka detta vidare likväl öppnar 

insikterna dörrar för nya studier. Som tidigare nämnt visar studien även på att 

lärarna upplever att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i 

demokrati i högre utsträckning än om demokrati, i motsats till tidigare 

forskning. Av intresse hade där av varit att studera vidare om en 

mångkulturell undervisning hjälper lärarna att bedriva en undervisning som 

låter eleverna utveckla kunskaper i demokrati i högre utsträckning än den 

nuvarande undervisningen.  

 

Även de utmaningar som lärarna ansåg finnas vid applicerande av en 

mångkulturell undervisning i demokratiundervisningen kan tänkas ligga till 

grund för vidare forskning. Det hade varit intressant att få en inblick i mer 

specifikt vilka kunskaper lärarna måste besitta och hur de språkliga hindren 

hos eleverna kan överbryggas för att kunna arbeta med en mångkulturell 

undervisning. Avslutningsvis hade även en djupdykning i hur mer konkret en 

mångkulturell undervisning kan bidra till skapandet av aktiva demokratiska 

medborgare varit av intresse, då studiens resultat tyder på att det finns en 

sådan koppling. 
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9 Summering   

Syftet med uppsatsen var att studera samhällskunskapslärares syn på 

användandet av mångkulturell undervisning vid undervisning i 

ämnesområdet demokrati. Uppsatsen hade även som syfte att studera en 

mångkulturell undervisnings relation till demokratiundervisningen samt vad 

den kan tänkas få konsekvenser på elevernas kunskapsutveckling inom 

demokrati. Följande frågeställningar har besvarats i uppsatsen: Vilken syn 

har samhällskunskapslärare i gymnasieskolan på användandet av 

mångkulturell undervisning vid undervisning inom ämnesområdet 

demokrati? Vilken relation kan noteras i intervjuerna att en mångkulturell 

undervisning har till undervisning inom ämnesområdet demokrati? Vilka 

kunskaper inom ämnet demokrati ges eleverna möjlighet att utveckla enligt 

samhällskunskapslärarna vid användning av en mångkulturell undervisning? 

Den metod som användes för att besvara frågeställningarna var 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med samhällskunskapslärare på 

gymnasiet. Resultatet analyserades med hjälp av Banks (2019; 2020) teori 

om en mångkulturell undervisning samt genom Långströms och Virtas 

(2016) kunskaper i och om demokrati.   

 

Uppsatsens resultat visar att lärarna generellt har en positiv syn på att 

använda en mångkulturell undervisning i demokratiundervisningen. Likväl 

lyfter lärarna utmaningar både för eleverna och för lärarna. Den relation som 

av resultatet kan tydas att en mångkulturell undervisning och demokrati-

undervisningen har, visar på stor variation. Dock lyfter lärarna ett flertal 

gånger undervisning av den demokratiska värdegrunden i samband med 

tillämpande av en mångkulturell undervisning. Av lärarnas utsagor kan det 

tydas att eleverna genom applicerande av en mångkulturell undervisning ges 

möjligheten att utveckla kunskaper i demokrati i högre utsträckning än 

kunskaper om demokrati. Det vill säga att kunskaper som kopplas till det 

aktiva demokratiska deltagandet i samhället premieras genom arbetssättet. 



 

55(60) 

 

Som svar på uppsatsens problemformulering kan det av lärarnas utsagor 

noteras att arbete med en mångkulturell undervisning i demokrati-

undervisningen kan bidra till att eleverna tillhandahåller förmågor inför 

verkan som demokratiska medborgare i en global värld.  

 

De slutsatser uppsatsen visar på är inte generaliserbara. Antagandet görs med 

utgångspunkt i att urvalets storlek är för litet för att kunna överföras till en 

större population. Med detta sagt ska ändå inte uppsatsens resultat 

undermineras. Resultatet ger intressanta insikter som kan ligga till grund för 

vidare forskning inom ämnet och bidra till en ökad medvetenhet och 

förståelse för en mångkulturell undervisning i ämnet samhällskunskap.  
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 
 

1. Berätta lite kort om dig själv: 

a. Hur gammal är du? 

b. Hur länge har du arbetat som lärare? Tycker du om att arbeta som 

lärare? 

c. Vilka ämnen har du behörighet i? 

d. Vilka ämnen och kurser undervisar du i? 

e. På vilka gymnasieprogram undervisar du? 

f. Hur länge har du arbetat på skolan? 

g. Hur många andra skolor har du varit anställd på? 

 

2. Kan du beskriva dina tankar när du hör ordet mångkulturell 

undervisning? 

 

3. Kan du beskriva dina tankar kring vad du som lärare anser är viktigt vid 

undervisning inom ämnesområdet demokrati i 

samhällskunskapsundervisningen? 

a. Finns det några speciella kunskaper som du anser är extra viktiga 

att dina elever tillägnar sig genom undervisningen inom området? 

b. Hur brukar du gå till väga när du undervisar inom ämnesområdet? 

 

4. Hur tänker du kring användandet av innehåll (fakta, material och 

exempel) som tar utgångspunkt i en variation av samhällsgrupper3 vid 

 

3 Med samhällsgrupper avses grupper som är baserade på individers kultur, genus, 
sexuell tillhörighet, etnicitet, nationalitet, religion, samhällsklass och 
funktionsnedsättning. 
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undervisning av ämnesområdet demokrati i 

samhällskunskapsundervisningen? 

a. Ser du några fördelar respektive nackdelar med detta arbetssätt? 

b. Om du tänker på din egen undervisning, hur ser den ut med 

avseende på ovanstående arbetssätt? Använder du denna typ av 

innehåll i din undervisning? 

c. Är det några speciella kunskaper inom demokrati som du tycker 

att eleverna ges möjlighet att utveckla genom detta arbetssätt? 

 

5. Hur tänker du kring behandling av perspektiv och fördomar sett till olika 

samhällsgrupper vid undervisning inom ämnesområdet demokrati i 

samhällskunskapsundervisningen? Ge några exempel. (Exempelvis 

behandling av eurocentrism eller rasism som kan finnas i vissa material 

eller teorier) 

a. Ser du några fördelar respektive nackdelar med detta arbetssätt? 

b. Om du tänker på din egen undervisning, hur ser den ut med 

avseende på ovanstående arbetssätt? Behandlar du olika 

perspektiv och fördomar i din undervisning?  

c. Är det några speciella kunskaper inom demokrati som du tycker 

att eleverna ges möjlighet att utveckla genom detta arbetssätt? 

 

6. Hur tänker du kring arbetssättet att integrera elever från olika 

samhällsgrupper med varandra i arbeten och i undervisningen i syfte att 

minska fördomar?  

a. Ser du några fördelar respektive nackdelar med detta arbetssätt? 

b. Om du tänker på din egen undervisning, hur ser den ut med 

avseende på ovanstående arbetssätt? Integrerar du ofta elever från 

olika samhällsgrupper i arbeten med varandra? 
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c. Är det några speciella kunskaper inom demokrati som du tycker 

att eleverna ges möjlighet att utveckla genom detta arbetssätt? 
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Bilaga B: Samtycke och information inför deltagande 

 

Information inför deltagande i examensarbete 

Du är härmed kallad till att deltaga i en intervju i forum för ett 

examensarbete på ämneslärarprogrammet. Du är kallad i egenskap av aktiv 

legitimerad ämneslärare i samhällskunskap på gymnasiet med utgångspunkt i 

att du har visat intresse för medverkan.  

 

Studiens syfte: Syftet med studien är att undersöka samhällskunskapslärares 

syn på användandet av mångkulturell undervisning vid undervisning inom 

ämnesområdet demokrati i samhällskunskap på gymnasiet. Avsikten är att 

dels genom intervjuer med aktiva legitimerade samhällskunskapslärare på 

gymnasieskolan förstå den mångkulturella undervisningens relation till 

ämnet demokrati i samhällskunskapsundervisningen, dels förstå vad den 

mångkulturella undervisningen kan tänkas få för ämnesdidaktiska 

konsekvenser med avseende på elevernas kunskapsutveckling inom 

ämnesområdet demokrati.  

 

Begreppet mångkulturell undervisning tar sin utgångspunkt i James A. Banks 

(2020) teori om multicultural education. Teorin belyser elever som tillhör 

vissa samhällsgrupper och dess möjlighet till kunskapsutveckling och lärande 

i jämförelse med andra samhällsgrupper. Med samhällsgrupper avses grupper 

som är baserade på genus, sexuell tillhörighet, kultur, etnicitet, nationalitet, 

religion, samhällsklass och funktionsnedsättning.  
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Intervjun är en så kallad en-till-en intervju och genomförs antingen via 

videolänk eller vid ett fysiskt möte. Samtalet förväntas ta omkring 60 min 

och dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Ljudinspelning används för 

att sedan kunna transkribera materialet och för att kunna göra en mer exakt 

återberättelse av de medverkandes utsagor.   

 

Samtliga uppgifter som lämnas till forskaren kommer att anonymiseras och 

behandlas med stor försiktighet. Uppgifterna kommer att behandlas enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt enligt GDPR. Allt material 

kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga och raderas efter att studien 

avslutats. 

 

Handledare: Stefan Höjelid 

Med vänliga hälsningar 

Linn Östergren 

Student på Linnéuniversitetet 

    

Samtycke till deltagande i examensarbete 

Medverkan i intervju medför samtycket till forskarens användning av den 

medverkandes utsagor som tilldelas forskaren i samband med intervjun. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och görs inom 

ämneslärarprogrammet på Linnéuniversitetet.  
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De personuppgifter och den information som deltagarna tilldelar forskaren 

kommer att behandlas i enighet med Vetenskapsrådets (u.å.) fyra 

forskningsetiska principer.  

 

Följande etiska principer har tagits i beaktning: 

Informationskravet: Kravet innefattar att du som deltagare fått information 

om studiens syfte och din roll som medverkande i studien. Du har även 

erhållit information om att ditt deltagande är frivilligt.  

Samtyckeskravet: Kravet innefattar att du som deltagare ger ditt samtycke 

till medverkan i projektet. Din medverkan innefattar samtycke till att den 

information som lämnas under intervjun användas i forskningsarbetet. Du 

kan när som avbryta din medverkan och ditt samtycke till att de uppgifter du 

lämnat i samband med intervjun används.   

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter i studien kommer att anonymiseras 

och all information som kan leda till igenkänning av de medverkande 

kommer att uteslutas i studien. Enbart forskaren samt handledaren kommer 

att ha tillgång till eventuell känslig information och inbegrips av 

tystnadsplikt. Uppgifterna som lämnas kommer att behandlas enligt GDPR.  

Nyttjandekravet: Uppgifterna som du lämnar kommer enbart att användas 

för studiens ändamål.  

 

Jag har tillgodogjort mig ovanstående information och samtycker här med 

till deltagande i studien. 

Deltagarens underskrift:                                                                              . 

Ort och datum:                                                                                              . 
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