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Förord: 
 
Intresset för nyanlända i svensk skola hämtar jag ifrån mitt långa skolpolitiska engagemang. 
Själv är jag inte bara lärarstudent på Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan vid 
Högskolan i Halmstad med samhällskunskap och historia som ämnen. Jag är även 
förtroendevald i Halmstads kommuns Barn- och ungdomsnämnd. Utmaningen med det ökade 
och ökande antalet nyanlända i svensk skola har under föregående år och i år diskuterats på 
lokalplanet. Både tjänstemän och politiker i form av huvudman i Halmstad likväl som många 
andra kommuner får tänka nytt för att klara av sitt uppdrag att ge nyanlända elever en god 
utbildning och en väg in i det svenska samhället. Samtidigt som det är utmanande är det en 
spännande tid svensk skola befinner sig i. Ett nytt interkulturellt tänkande för att klara av att 
utbilda de nyanlända eleverna utvecklas och bedrivs parallellt ute på skolorna. Det kan se 
olika ut och huvudmannen står nog först nu inför att samla och utvärdera den undervisning 
som faktiskt bedrivs. Det sker samtidigt som dessa rader skrivs vilket gör ämnet både 
högaktuellt likväl som spännande och det var dessa funderingar som födde idén till den här 
undersökningen.  
 
Christofer Lundholm 
Halmstad 25 maj 2016  
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Abstrakt: 
 
Denna underökning syftar till att ge en bild av hur samhällskunskapslärare i sin undervisning 
av nyanlända elever bemöter utmaningar och tar tillvara på elevers bakgrund, erfarenheter och 
kunskaper. Den teoretiska utgångspunkten har varit ett interkulturellt perspektiv på 
undervisning och lärande där tre interkulturella läroprocesser använts. Materialet för 
undersökningen har utgjorts av samtalsintervjuer med samhällskunskapslärare som undervisar 
nyanlända elever i samhällskunskap. Jag fann att samhällskunskapslärarna i stor utsträckning 
verbaliserar och visualiserar i samhällskunskapsundervisningen för nyanlända elever. Vidare 
fann jag utmaningar lärarna möter i form av stor tidsåtgången för undervisningen, olika 
värderingsmässiga tankesätt kopplat till att många elever kommer ifrån diktaturer, en annan 
kunskapssyn där faktakunskap värderas högre än analytisk förmåga samt språket kopplat till 
förståelse av samhällsvetenskapliga begrepp. Lärarna lyfte även fram vikten av att skapa 
relationer med eleverna vilket är nödvändigt för att nyanlända elever ska kunna ta till sig 
undervisningen. En avslutande slutsats är även behovet av fler samhällskunskapslärare med 
erfarenhet och kompetens att undervisa nyanlända elever.  
 
 
Nyckelord: Nyanlända elever, Samhällskunskapsundervisning, Samhällskunskapslärare, 
Samtalsintervju, Interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande, Interkulturella 
läroprocesser.  
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1. Inledning:  
 

   Det svenska utbildningssystemet står inför en stor utmaning när det kommer till ökande 

antal nyanlända elever till följd av den pågående flyktingkrisen. Detta har visat sig det gångna 

tre till fyra åren. Hur nyanlända ska kunna komma till sin rätt i den svenska skolan diskuteras 

både politiskt, medialt, inom alla delar av skolväsendet och på alla dess nivåer samt inte minst 

i den pedagogiska vardagen ute på skolorna. Frågor kring interkulturalitet har hamnat på 

dagordningen. Skolan är en mötesplats för människor från olika kulturer. För att nyanlända 

elever ska kunna ta till sig undervisningen som bedrivs ses det som allt mer angeläget att 

lärare besitter en interkulturell kompetens (Bunar, 2015, s. 17-18; Lahdenperä, 2004, s. 24).  

 

   Statistiken visar tydligt att elever som invandrat efter skolstart inte har samma 

förutsättningar att klara målen som de svenska eleverna. 2013 var 48 procent av de 7000 

elever som invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart obehöriga till de nationella 

gymnasieprogrammen. Ser man till de elever som invandrat inom de fyra närmaste åren 

lyckades bara 28 procent av de cirka 2600 eleverna nå behörighet till gymnasiets nationella 

program. De klassas som sent anlända eller nyanlända. Ställs dessa båda grupper av 

invandrade och nyanlända elever i relation till det totala antalet elever i årskurs nio 2013 så 

hade de 95 000 eleverna en total behörighetsgrad på 87,5 procent till gymnasiet (Bunar, 2015, 

s. 9-10).   

 

   Den 14 mars i år släppte Skolverket sin rapport ”Invandringens betydelse för 

skolresultaten”. I rapporten dras två slutsatser beträffande invandringens betydelse för 

skolresultaten. Rapportens första slutsats indikerar att den minskning i PISA-resultat som 

skett i Sverige sedan den första PISA-undersökningen gjordes år 2000 beror på att allt fler 

elever i den svenska skolan har utländsk bakgrund. Enligt Skolverkets rapport är det främst 

efter år 2006 som betydelsen av invandring gett genomslag i form av de minskade resultaten i 

PISA-undersökningarna. Den andra slutsatsen i rapporten visar på den försämrade 

gymnasiebehörigheten som varit en utveckling under senare år i Sverige. Denna minskning 

beror till övervägande del på ökat antal elever i svensk skola som invandrat efter ordinarie 

skolstart (Bunar, 2015, s. 9-10; Skolverkets rapport).  

 

   Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kommenterar rapportens resultat med att:  
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”Den genomsnittliga invandringsåldern har ökat från sju år till nio år. Många 

elever har därmed haft betydligt kortare tid på sig att klara målen. De som 

invandrat efter ordinarie skolstart kommer också i allt större utsträckning från 

länder med svagare skolsystem. Det är en stor utmaning för svensk skola, i 

synnerhet eftersom vi har en allvarlig lärarbrist” (skolverket.se).  

 

   Med utgångspunkt i den utveckling som varit i svensk skola den senaste tiden med starkt 

ökande antal invandrade och nyanlända elever efter skolstart visar Skolverkets rapport om 

”Invandringens betydelse för skolresultaten” på en del av utmaningen som följer av denna 

utveckling. Det finns en lärarbrist. De nyanlända elevernas tidigare skolbakgrund är i flera fall 

bristfällig till följd av icke fungerande skolsystem i hemländerna. Sammantaget ställer det 

krav på svensk skola att möta nyanlända elever så samhället i stort kan lyckas med dem. Det 

visar statistiken, rapportens slutsatser samt uttalandet från Skolverkets generaldirektör.  

 

   Vi har nu inledande sett utvecklingen på en övergripande nivå. Nu går vi vidare. Dit där 

undervisningen bedrivs. Till klassrummet där elever och lärare möts. I lag är det bestämt att 

nyanlända invandrare ska ges sammanlagt 60 timmars samhällsorientering. Det är en 

utbildning i hur Sverige och det svenska samhället fungerar. Det ges på olika sätt beroende på 

var i Sverige man som nyanländ folkbokför sig. Nyanlända elever omfattas även av denna 

samhällsorientering, men de nyanlända elevernas utbildning präglas initialt av språkstudier 

(skl.se; Skolverkets allmänna råd, 2016, s. 28-30, 37-39). Det som de får till sig är en form av 

samhällsorientering för att kunna orientera sig i samhället, men det är inte samhällskunskap. 

Här kommer mina tankar om samhällskunskapsundervisning för nyanlända in och de 

samhällskunskapslärare som undervisar. Med situationen kring nyanlända i beaktande 

uppkommer en mängd tankar hos mig. De går till samhällskunskapslärarna och den utmaning 

de måste ställas inför när det kommer till att undervisa en nyanländ elev ifrån en annan kultur 

om det svenska samhället. Samhällskunskapsundervisningen ska vara själva grunden för att få 

kunskap om vårt samhälle. Hur bedrivs då samhällskunskapsundervisningen för nyanlända?  
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2. Problemformulering: 

 

   Att lyfta fram nyanlända elever och forska kring undervisningen för dem är ett högst 

angeläget forskningsfält med tanke på den mängd nyanlända elever som i detta nu återfinns i 

den svenska skolan. Skolan står inför stora utmaningar att möta de nyanlända eleverna och 

samhällskunskapen får konstateras vara det ämne vilket kan hjälpa de nyanlända eleverna att 

bäst få kunskap och förståelse om det nya land och den nya kultur de kommit till.   

 

   Forskning som berör nyanlända elever i samhällskunskapsundervisning har inte vidtagits i 

någon nämnvärd omfattning. Åtminstone inte specifikt i relation till samhällskunskapsämnet 

när det gäller att undersöka undervisning och lärande för nyanlända elever. Här finns ett 

utrymme att vidta en undersökning avseende en elevgrupp som saknas. Det får bedömas vara 

av intresse. 
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3. Syfte: 
 
 
   Utifrån problemformuleringen har undersökningens syfte utarbetats. Undersökningen 

kommer fokusera på samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever. Undersökningens 

syfte är att ge en bild av hur samhällskunskapslärare i sin undervisning av nyanlända elever 

bemöter utmaningar och tar tillvara på elevers bakgrund, erfarenheter och kunskaper.  
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4. Frågeställning: 
 

   En övergripande huvudfråga har sammanställts och kommer att besvaras i undersökningens 

analysdel. Huvudfrågan är följande: 

 

• På vilka olika sätt bedriver de intervjuade samhällskunskapslärarna 

samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever? 

 

För att komplettera huvudfrågan har två underfrågor formulerats:  

 

• Vilka utmaningar i undervisningen av nyanlända elever ställs samhällskunskapslärarna 

inför?  

 

• Hur tar samhällskunskapslärarna som undervisar nyanlända elever tillvara på 

elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper i undervisningen? 

 

   För att besvara forskningsfrågorna används ett interkulturellt perspektiv på undervisning 

och lärande som teoretisk utgångspunkt. Närmare bestämt tre olika läroprocesser inom ramen 

för ett interkulturellt perspektiv på lärande och undervisning. Läroprocesserna är dels en som 

bygger på elevaktiv undervisning, dels en som bygger på en kulturkontrastiv undervisning 

och en undervisningsform som utgår ifrån att eleven bearbetar sin egen etnocentriska 

referensram (Lahdenperä, 2004, s. 23-25). Som metod används samtals intervjuer av 

samhällskunskapslärare som undervisar nyanlända elever i samhällskunskap. 

Intervjumaterialet bearbetas sedan medelst en textanalys (Esaiasson m.fl., 2007, s. 284-285, 

237).  

 

   Resultatet av undersökningen kan utmynna på ett antal olika sätt. Det kan ge en indikation 

kring hur samhällskunskapslärare rent konkret bedriver undervisning för nyanlända elever, 

men det kan även ge en bild av hur samhällskunskapsundervisningen för nyanlända elever 

faktiskt kan bedrivas. Med underfrågorna i beaktande kan förmodligen ett antal beprövade 

metoder för att undervisa nyanlända elever i samhällskunskap lyftas fram och belysas i 

relation till elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Likaså i relation till utmaningar 

samhällskunskapsläraren kan möta i undervisningen av nyanlända elever. Resultatet kan på ett 
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ingående sätt både visa på vetenskapliga delar i samhällskunskapsundervisningen av 

nyanlända elever samt den beprövad erfarenhet som finns beträffande 

samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever.  
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5. Definition av nyanlända elever:  
 

   För att underlätta för läsaren och ge en bakgrund kring nyanlända i skolan ges här en 

definition av begreppet samt en överblick avseende nyanländas skolgång i Sverige. 

 

   Skolverket definierar i sina allmänna råd en nyanländ elev som nyanländ ifall han eller hon 

invandrat till Sverige efter höstterminen det år eleven fyller sju år. Nyanländ kan en elev 

räknas som i högst fyra år efter det att eleven invandrat till Sverige och börjat svensk skola. 

Tilläggas ska även att eleven då inte ska ha svenska som modersmål eller behärska det 

svenska språket (Skolverkets allmänna råd, 2016, s. 11-12).  

 

   Nyanlända barn som söker asyl har från dag 1 rätt att gå i svensk skola. Ansvaret faller på 

den kommun där det nyanlända barnet uppehåller sig att erbjuda barnet möjlighet till 

skolgång. Det ska ske på exakt samma premisser som för alla andra barn som bor i 

kommunen. Barn som är nyanlända och söker asyl är inte skolpliktiga, men eftersom de äger 

rätten att gå i svensk skola till och med gymnasiet har även den som uppnått 18 års ålder eller 

är äldre rätt att avsluta sin utbildning, skulle den inte vara komplett. Den allmänna 

rekommendationen från Migrationsverket är att nyanlända barn senast en månad efter 

ankomst till Sverige bör påbörja sin skolgång som elev i svensk skola (migrationsverket.se; 

Skolverkets allmänna råd, 2016, s. 12-13).   

 

   Nyanlända elever placeras vanligtvis antingen i förberedelseklass om de placeras i 

grundskolan eller i språkintroduktion, som är ett av gymnasieskolans fem 

introduktionsprogram, om de är i gymnasieåldern. Eleverna följer läroplanen och de 

kursplaner som är knutna till den skolform de är placerade i. Det faller på skolans rektor att se 

till att den elev som går i förberedelseklass eller språkintroduktion så fort som möjligt kan 

delta i den undervisning som ges i ordinarie undervisningsgrupp. Det kan ske delvis genom 

att eleven befinner sig i förberedelseklass eller språkintroduktion samtidigt som eleven läser 

ett eller flera ämnen i ordinarie klass. På lärare och övrig skolpersonal som exempelvis 

studiehandledare faller att mellan varandra utbyta kunskaper och erfarenheter beträffande 

nyanlända elever. På så sätt följer man elevernas språkliga utveckling och kunskapsutveckling 

i varje ämne. Samtidigt ska lärare och övrig skolpersonal se till att planera och genomföra 

undervisningen av nyanlända elever i förberedelseklasser och språkintroduktion så att de till 
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slut kan undervisas i ordinarie undervisningsgrupp. Samtidigt som detta sker ska lärare och 

övrig skolpersonal underlätta en övergång från förberedelseklass eller språkintroduktion till 

ordinarie undervisningsgrupp (Skolverkets allmänna råd, 2016, s. 27-28, 35).  

 

   Organisation av undervisning för nyanlända är en sak. Lärares undervisning av nyanlända 

och de nyanländas lärande är en annan. Vad kan behövas för att nå framgång i undervisningen 

av nyanlända? Interkulturalitet har funnits och utvecklats som ämne och disciplin i Sverige 

sedan 1980-talet. Enligt ett riksdagsbeslut från 1985 ska undervisningen i alla Sveriges 

skolformer präglas av ett interkulturellt synsätt som dessutom omfattar alla elever. Låt oss 

titta närmare på det i forskningsläget (Lahdenperä, 2004, s. 11).  
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6. Forskningsläge: 
 

   Forskningsläget beträffande nyanlända i skolan och interkulturalitet visar på att mycket 

forskning är dagsaktuell. Det saknas dock större verk. Istället handlar det om antologier som 

belyser flera olika aspekter av interkulturalitet i skolan.   

 

   Till att börja med lyfts boken Interkulturellt samspel i skolan skriven av Jonas Stier och 

Margareta Sandström Kjellin. Författarna har som syfte med sitt verk att skapa förståelse för 

vad de benämner som kulturmöten i skolan. De menar att det samspel mellan lärare och elever 

ifrån olika kulturer som sker i klassrummet kan ses som kulturmöten eller som pedagogiskt 

problematiska situationer och utmaningar, men oavsett vilket ska dessa möten eller situationer 

gynna samtliga elever i klassrummet. I boken lyfter författarna en mängd olika exempel och 

visar på vardagliga undervisningssituationer ifrån praktiken för att illustrera hur en 

interkulturell lärmiljö kan främjas. Kulturmöten bygger i grunden på kommunikation som inte 

bara är språklig utan den kan även visa sig på andra sätt genom icke-språklig kommunikation. 

Enligt författarna är det viktigt att lärare kommunicerar på olika sätt med elever från olika 

kulturer för att kommunikationen ska fungera. Det presenteras två viktiga slutsatser i boken. 

Först att en grupp av elever som är mångkulturell behöver en speciell form av kommunikation 

som bygger på att med dem diskutera moraliska problem samtidigt som läraren håller en 

attityd gentemot eleverna som är förtroendegivande. Den andra slutsatsen är att denna 

moraliska kommunikation som författarna benämner den ska vara horisontell. Med horisontell 

menas att kommunikationen ska vara resonerande mellan lärare och elev för att nå fram till 

gemensam syn på regler och andra aspekter i det vardagliga skolarbete. De menar 

avslutningsvis att lärare till följd av arbete i en interkulturell miljö har en större interkulturell 

förståelse och tolerans för andra kulturer än andra yrkesgrupper. De menar att interkulturell 

förståelse och kompetens är viktig hos lärare och likaså ett interkulturellt arbetssätt som de 

menar kan leda till att elevernas lärande främjas (Stier & Sandström Kjellin, 2009).  

 

   Vidare antologin Möten i mångfaldens skola: interkulturella arbetsformer och nya 

pedagogiska utmaningar med redaktörerna Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz. Boken 

innehåller åtta självständiga kapitel som berör hur möten av olika slag kan utvecklas och 

förbättras i en mångkulturell skola. Som grund för denna undersöknings forskningsläge är 

speciellt det första kapitalet intressant (Lahdenperä & Lorentz, 2010). Pirjo Lahdenperäs 
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kapitel Mångfald som interkulturell utmaning. Författaren visar på att lärare kan anta antingen 

monokulturella eller interkulturella synsätt och argumenterar genomgående för lärarens behov 

av att anta ett interkulturellt synsätt på elevers identitetsbildningar. Det för att kunna skapa 

arbetsformer i skolan som förhindrar diskriminering och marginalisering av elever med 

minoritets-, invandrar eller flyktingbakgrund. Lahdenperä visar på några konkreta slutsatser 

av vad en lärare behöver bemästra för att uppnå en interkulturell lärandemiljö i klassrummet. 

Det handlar om att anta varierande ledarstilar där läraren dels måste vara bestämd, styrande, 

krävande och disciplinerande samtidigt som läraren inte får vara rädd för att pröva olika 

heterogena sammanslutningar av elevgrupper för att lära elever samarbeta och umgås. Läraren 

behöver även ständigt uppdatera och utveckla en interkulturell kommunikativ förmåga vilket 

innebär en kunskap om olika kulturella koder och perspektiv. Något som författaren menar 

görs genom kontinuerlig erfarenhet (Lahdenperä, 2010, s. 15-36). 

 

   Boken En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever med redaktörerna 

Gilda Kästen-Ebeling och Tore Otterup innehåller elva självständiga kapitel. Dessa har 

antingen en praktisk eller teoretisk prägel kring hur mottagande och introduktion av 

nyanlända elever kan ske. Relevant för den här undersökningens forskningsläge är antologins 

tredje kapitel (Kästen-Ebeling & Otterup, 2014). Elisabeth Elmeroths bidrag Interkulturell 

pedagogik. Författaren menar att interkulturell pedagogik som disciplin måste ta sig an nya 

utmaningar. Bland dessa nämner hon fyra specifika begrepp. Globalisering, transnationella 

identiteter, normkritiska perspektiv och sociala konstruktioner. Dessa bedöms viktiga för att 

kunna utveckla interkulturell pedagogik. Inom respektive begrepp identifierar författaren 

utmaningar som måste tacklas för att nyanlända elever ska bemötas så bra som möjligt och få 

en så bra start som det bara går i svensk skola. Det handlar om att lärarna måste förstå 

globaliseringens innebörd för eleverna. På vilket sätt eleverna är en del av en globaliserad 

värld. Att eleverna har en transnationell identitet. Att lärare måste anta ett normkritiskt 

perspektiv och ifrågasätta rådande normer som kan hindra elever från att nå sin fulla potential. 

Slutligen handlar det även om att kunna ifrågasätta sociala konstruktioner som 

kategoriseringar av typen svenskar och invandrare. Elmeroth menar att lärare, hela arbetslag 

och skolor måste anta ett interkulturellt förhållningssätt för att möta alla elever oavsett 

bakgrund (Elmeroth, 2014, s. 49-56).        

 

   Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering med redaktören Nihad Bunar är en 

antologi som innehåller sju kapitel. De avhandlar övergripande hur nyanlända bemöts och tas 
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om hand i den svenska skolan (Bunar, 2015). Monica Axelsson skriver i sitt bidrag, 

Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv, om hur nyanlända 

elevers behov ur språkligt, ämnesmässigt och socialt hänseende möts och tillgodoses i skolan.  

Det kan konstateras att författaren identifierar några slutsatser som är relevanta att lyfta. Det 

handlar dels om att nyanlända elever måste få möjlighet att tala svenska med elever som nått 

längre i sin språkinlärning än de själva gjort. På så sätt utvecklar de ett vardagsspråk. Att 

sedan utveckla ett ämnesspråk förutsätter undervisning av lärare som kan visa eleverna på de 

komplexa och specifika sätt på vilka svensk skolas olika ämnen uttrycks i tal och skrift. En 

mix av förberedelseklass och direktintegrering kombinerat med individualiserad 

undervisning, flexibilitet i gruppkonstellationer av elever tillsammans med studiehandledning 

på elevers modersmål skulle enligt författaren kunna ge upphov till en både stöttande och 

utmanande undervisning för de nyanlända eleverna. Allt detta behövs för att ett lärande ska 

kunna äga rum och de nyanlända eleverna ska kunna nå resultat (Axelsson, 2015, s. 81-131).  

 

   I forskningsläget framkommer några aspekter som är viktiga för undersökningen. 

Betydelsen av att lärare besitter ett interkulturellt förhållningsätt lyfts genomgående fram och 

förklaras. Ett sådant förhållningsätt bygger på många parametrar och är i sig komplext. Några 

som framkommer är vikten av att lärare möjliggör för nyanlända elever att utveckla 

kunskaper i svenska språket som gynnar deras inlärning. Vidare vikten av olika 

kommunikationssätt i ett klassrum med elever från olika kulturer. Även det för att gynna 

elevernas inlärning. Klart är att ett interkulturellt förhållningsätt från lärares sida i relation till 

nyanlända elever kan vara en väg för förbättrad inlärning.   
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7. Teori: 
 

   Till grund för undersökningen kommer en form av interkulturell teori att brukas. 

Grundläggande för interkulturalitet är att undervisning handlar om en mellanmänsklig 

interaktion vilket kan sägas representera inter i interkulturalitet. Lika grundläggande är 

kulturbegreppet vilket definieras som ett meningsutbyte som ger människan en inriktning att 

förhålla sig till i sitt liv och likaså en form av ordning. Kulturbegreppet representeras av 

kulturalitet i interkulturalitet. I Sverige har interkulturalitet huvudsakligen handlat om 

interkulturell kommunikation och undervisning. Närmare bestämt och översatt till 

interkulturell pedagogik inom vilket det även talas om ett interkulturellt lärande eller 

interkulturell undervisning inom skolans värld (Lahdenperä, 2004, s. 11, 21). Jag har valt att i 

denna undersökning utforma och använda mig av termen interkulturellt perspektiv på 

undervisning och lärande. Det för att fånga både undervisningen och lärandet.  

 

   All undervisning i Sveriges skolformer ska präglas av ett interkulturellt synsätt som ska 

omfatta alla elever. Det handlar om ett perspektiv på undervisning och lärande som ska finnas 

inom samtliga ämnen och genomsyra dessa. Den generella tanken med att bruka ett 

interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande i skolan som helhet, eller i själva 

undervisningssituationen, är att på skolan eller i klassen skapa en förståelse och respekt som 

delas av samtliga. Både mellan elev och elev samt mellan lärare och elev. Med en ansats som 

utgår ifrån ett interkulturellt perspektiv på lärande och undervisning kan en process ta sin 

början. En process som också kan leda till att kulturellt skilda grupper med tiden får en ökad 

samhörighet vilket även ger upphov till internationell solidaritet (Lahdenperä, 2004, s. 11-12).  

 

   I förhållande till skolans läroprocesser och arbetsformer innebär ett interkulturellt 

perspektiv på undervisning och lärande att dessa läroprocesser och arbetsformer inkorporerar 

människor som talar olika språk och kommer ifrån olika kulturer. I en interkulturell kontext 

menas det att dessa människor kommunicerar med varandra och ofrånkomligen kommer att 

påverka varandra. Ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande bygger på att 

människor upprättar relationer mellan varandra. Det är även dessa relationer som är själva 

grunden för olika former av förhållningsätt av interkulturell art i undervisning och lärande 

över lag. Relationerna ser inte alltid likadana ut. De kan snarare skilja sig åt. Och det är i 

undervisningen och lärandet som den enskilda människan, både elev och lärare, kan uppleva 
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något som vidgar den egna kulturella uppfattningen. Det kan ske antingen via det talade eller 

skrivna ordet (Lahdenperä, 2004, s. 24).  

 

   Interkulturalitet handlar enligt Lahdenperä (2010) om att utveckla skolan utifrån mångfald. 

Och med mångfald menas olikheter mellan människor. Dessa olikheter mellan människor från 

skilda kulturer ska ses som en resurs för att utveckla skolan och samhället. Lärare behöver få 

en medvetenhet och en förståelse för mångfald. Det handlar om de problem och fördelar som 

kommer av ett allt mer mångkulturellt samhälle. Lärare måste utöver medvetenhet och 

förståelse även utveckla personliga färdigheter. Det handlar om personliga kvaliteter, attityder 

och kompetenser relaterat till en allt mer mångkulturell skola och ett allt mer mångkulturellt 

samhälle. Förförståelse och ett interkulturellt förhållningssätt är viktigt hos lärare för att deras 

didaktiska handlingar och intentioner ska gynna alla elevers lärande. Dessa delar behöver ingå 

i dagens lärarkompetens (Lahdenperä, 2010, s. 17-19). Denna syn på lärande och 

undervisningen återknyter till den övergripande forskningsfrågan som ligger till grund för 

undersökningen. Nämligen, på vilket sätt bedriver de intervjuade samhällskunskapslärarna 

samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever? En fråga som kan ge en bild där dessa 

relationer tydliggörs. För att i undersökningen ge en djupare bild av undervisningen och 

lärandet finns underfrågorna som lyder; Vilka utmaningar i undervisningen av nyanlända 

elever ställs samhällskunskapslärarna inför? samt Hur tar samhällskunskapslärarna som 

undervisar nyanlända elever tillvara på elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper i 

undervisningen? Med huvudfrågan och de båda underfrågorna kan olika aspekter av ett 

interkulturellt perspektiv på lärande och undervisning synliggöras.   

 

   För att underlätta denna undersökning har jag valt att använda och utgå ifrån tre 

läroprocesser inom ramen för ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande. Den 

första läroprocessen handlar om en elevaktiv undervisning som baserar sig på att ta tillvara 

elevens erfarenheter. Här spelar just elevernas erfarenheter, upplevelser och kunskaper en 

viktig del i läroprocessen. I denna form av läroprocess skapar läraren möjligheter till inlevelse 

hos eleverna där de exempelvis antar rollen av andra människor för att på så sätt se deras 

situation eller behov. Läraren använder det för att i undervisningen främja elevernas lärande 

(Lahdenperä, 2004, s. 23-24).  

 

   Den andra typen av läroprocess är kulturkontrastiv och handlar om en undervisning som 

inriktar sig på konfrontation där elever ställs inför andra kulturers sätt att tänka, värdera samt 
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kategorisera och på så sätt själva får förståelse för sitt eget sätt att tänka, värdera och 

kategorisera. Eleverna ges möjligheten att se kontrasterna mellan sin egen och andra kulturer 

vilket ska främja lärandet hos eleven (Lahdenperä, 2004, s. 25).  

 

   Slutligen den tredje läroprocessen som utgår ifrån att känslomässigt bearbeta den egna 

etnocentrismen och därmed utgå från den egna etnocentriska referensramen och använda den 

för tolkning och värdering av andra kulturer. Det handlar om att bearbeta sådana saker som 

den egna uppfostran, den egna kulturen och de samhälleliga förhållanden man lever under. 

Dessa delar grundlägger de egna värderingarna och tolkningarna av andra grupper och 

kulturer. En läroprocess av denna typ förutsätter både mycket tid och ömsesidiga relationer 

mellan människor för att få effekt. Samtliga av de nämnda läroprocesserna syftar till att uppnå 

ett interkulturellt perspektiv på lärande och undervisning som präglas av en ömsesidig 

förståelse och respekt för varandra i klassrummet (Lahdenperä, 2004, s. 25).  

 

   Nedan följer en figur över hur läroprocesserna används för att undersöka vilken typ av 

läroprocess som äger rum. Utifrån definitionen av läroprocesserna har en inledande och en 

efterföljande fråga konstruerats. Målet med läroprocesserna är att uppnå ett klimat av 

ömsesidig respekt och förståelse som gynnar elevens lärande. 

 

Läroprocesser Inledande fråga Efterföljande fråga Mål 
Elevaktiv undervisning Tar läraren tillvara på 

elevens erfarenheter? 
Skapar läraren 
möjlighet till 
inlevelse av andras 
situation och behov 
hos eleverna? 

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt? 

Kulturkontrastiv undervisning Ställer läraren olika 
kulturer emot 
varandra?  

Skapar läraren 
möjlighet för 
eleverna att se 
kontraster mellan sin 
egen och andras 
kulturer? 

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt? 

Etnocentrisk undervisning Utgår läraren från 
elevernas egna 
etnocentriska 
referensram? 

Skapar läraren 
möjlighet för 
eleverna att 
känslomässigt 
bearbeta den egna 
etnocentriska 
referensramen?  

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt?  
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   Det är dessa tre läroprocesser tillsammans med en definition av ett övergripande 

interkulturellt perspektiv på lärande och undervisning som kommer prägla undersökningens 

analysdel.  

 

   Sammanfattningsvis hade möjligen en annan form av teoretisk utgångspunkt varit möjligt 

att använda, men interkulturell teori öppnar för att se delar som andra teorier kan missa. En 

kritisk punkt kan vara att teorin har ett mål. Speciellt de beskrivna läroprocesserna. Att uppnå 

ömsesidig förståelse och respekt som ska gynna elevens lärande. Det kan lätt göra att teorin 

blir självuppfyllande och ensidigt tittar på de delar som handlar om elevers kulturella 

olikheter och missar andra viktiga aspekter. Det kan handla om aspekter som även de kan vara 

avgörande för elevens lärande.  Slutligen hämtas undersökningens teoretiska ramverk från en 

forskares syn på interkulturell teori. Det bör beaktas och kan utgöra en svaghet i 

undersökningen.   
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8. Metod:  
 

8.1. Valet av metod:  

 

   Den metod som valts för undersökningen är att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer med 

samhällskunskapslärare som undervisar nyanlända elever i samhällskunskap. Kvalitativa 

samtalsintervjuer har valts som metod då intervjuer kan ge en djupare inblick i hur 

undervisningen av nyanlända faktiskt bedrivs. Samhällskunskapslärarna ges möjlighet att 

utveckla sina svar.  Eftersom samhällskunskapsundervisning för nyanlända är ett outforskat 

område blir samtalsintervjuer en fungerande första ansats för att forska kring området som 

dessutom är hanterlig inom ramen för det tidsintervall som denna undersökning har 

(Esaiasson m.fl., 2007, s. 283-285).  

 

   Samtalsintervju som metod får bedömas vara något ostrukturerad. Fördelen med 

intervjuformen är att den ger en stor frihet i samtalet så att punkter vilka berörs och som de 

två samtalsparterna tycker är av intresse kan utvecklas mer. Intervjuformen är inte styrd och 

ger möjlighet till att viktig information kan komma fram som under en mer styrd intervjuform 

kanske inte hade gjort det. Ett etiskt dilemma att ha i beaktande vid brukandet av en 

samtalsintervju är att det är lättare för intervjuaren att påverka intervjuobjektet. I det här fallet 

samhällskunskapsläraren som intervjuas. Även tvärtom. Men samtidigt är det möjligt att hålla 

samtalet kring de frågor som är intressanta att belysa i relation till undersökningens 

forskningsfrågor och få uttömmande svar (Bjørndal, 2005, s. 92) 

 

   När intervjumaterialet samlats ska det transkriberas. När transkriberingen är klar vidtar en 

kvalitativ textanalys för att välja ut de citat som bedöms tillföra undersökningen det underlag 

som är nödvändigt för att besvara forskningsfrågorna. Tillvägagångssätt blir en tolkning av 

intervjusvaren i relation till de tre läroprocesserna med en elevaktiv undervisning, en 

kulturkontrastiv undervisning och en undervisningsform som utgår ifrån att eleven bearbetar 

sin egen etnocentriska referensram. En kvalitativ textanalys är till fördel eftersom den 

möjliggör en ingående läsning av texten och ett urval av citat ifrån den transkriberade 

intervjutexten. Ett urval av de citat som är viktigast och mest relevanta i förhållande 

läroprocesserna (Esaiasson m.fl., 2007, s. 237-238, 249-251; Lahdenperä, 2004, s. 23-25).  
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8.2. Tillvägagångssätt: 

 

   Innan valet av metod gjordes efterforskningar kring rådande bestämmelser beträffande 

nyanlända i den svenska skolan. Metoden kvalitativ samtalsintervju valdes. Förberedelsen 

inför datainsamling kunde nu börja. Det skapades ett antal intervjufrågor som bedömdes 

relevanta i relation till undersökningens syfte och forskningsfrågor. Dels en fråga som 

ämnade belysa pedagogiska metoder i samhällskunskapsundervisningen. Tanken med denna 

fråga var att försöka undersöka ifall de intervjuade lärarna använder några speciella 

pedagogiska metoder i sin undervisning av nyanlända elever. En fråga kring problem som kan 

uppstå vid samhällskunskapsundervisning av nyanlända. Frågan utformades med tanken att ge 

en indikation på de problem och utmaningar samhällskunskapslärare ställs inför i 

samhällskunskapsundervisning av nyanlända elever. En fråga beträffande nyanlända elevers 

kunskaper och tidigare erfarenheter relaterat till samhällskunskapsundervisning. Tanken var 

här att utröna de två nämnda delarna. En fråga kring samhällskunskapslärarnas hantering av 

kulturella olikheter i klassrummet. Den utformades också med tanke på att få svar kring 

eventuella utmaningar och få en bild av lärarnas hantering av eleverna. Sista frågan handlade 

om samhällskunskapslärarnas agerande beträffande de delar av 

samhällskunskapsundervisningen som berör attityder och värderingar. Det med tanke på att få 

en bild av både konflikter och utmaningar i samhällskunskapsundervisningen. Med beaktande 

av både den övergripande forskningsfrågan och underfrågorna ska dessa med hjälp av det 

insamlade underlaget ifrån samtalsintervjuerna genom undersökningens analys kunna 

besvaras. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.  

 

   Sökandet efter intervjuobjekt tog sin början efter det att forskningsfrågorna utformats. 

Intervjuobjekten var tvungna att uppfylla kriterier av att vara behöriga 

samhällskunskapslärare som undervisade nyanlända i grupp inom ämnet samhällskunskap. 

Utöver dessa urvalskriterier skulle de nyanlända läsa samhällskunskap utanför 

förberedelseklass eller språkintroduktion. Alltså inom ramen för ordinarie 

ämnesundervisning. I förberedelseklass och språkintroduktion ges inte någon 

samhällskunskapsundervisning som avses i denna undersökning. Med dessa urvalskriterier 

begränsades det möjliga urvalet av intervjuobjekt.  

Först undersöktes de kommunala gymnasieskolorna i Halmstads kommun. Endast två 

samhällskunskapslärare uppfyllde kriterierna. Först hittades en av dessa 

samhällskunskapslärare och sagda lärare tipsade i sin tur medelst en form av snöbollsurval om 
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den andra (Esaiasson m.fl., 2007, s. 291). Sökandet fortsatte till vuxenutbildningen och 

grundskolan i Halmstads kommun. En samhällskunskapslärare på vuxenutbildningen och en 

samhällskunskapslärare inom grundskolan som uppfyllde kriterierna hittades. Vidare 

eftersökningar gjordes, men det visade sig att fler samhällskunskapslärare som uppfyllde 

kriterierna inte fanns. Därmed hittades sammanlagt fyra intervjuobjekt. 

 

   Intervjuerna spelades in medelst mobiltelefon. Efter avslutad intervju vidtog transkribering i 

nära anslutning till intervjuns genomförande. Fördelen med ett sådant upplägg bedömdes vara 

att med intervjun i färskt minne kan det bidra till att under transkribering få med de aspekter i 

intervjun som framkommer utöver vad som sägs. Vid transkriberingen anonymiserades 

intervjuobjektet och gavs ett fingerat namn. 

 

   I nästa steg vidtog en kvalitativ textanalys och därigenom urvalet av citat från de 

transkriberade samtalsintervjuerna. Urvalet av citat gjordes i överrensstämmelse med 

undersökningens teoretiska ramverk och den figur över läroprocesserna som skapats. 

 

Läroprocesser Inledande fråga Efterföljande fråga Mål 
Elevaktiv undervisning Tar läraren tillvara på 

elevens erfarenheter? 
Skapar läraren 
möjlighet till 
inlevelse av andras 
situation och behov 
hos eleverna? 

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt? 

Kulturkontrastiv undervisning Ställer läraren olika 
kulturer emot 
varandra?  

Skapar läraren 
möjlighet för 
eleverna att se 
kontraster mellan sin 
egen och andras 
kulturer? 

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt? 

Etnocentrisk undervisning Utgår läraren från 
elevernas egna 
etnocentriska 
referensram? 

Skapar läraren 
möjlighet för 
eleverna att 
känslomässigt 
bearbeta den egna 
etnocentriska 
referensramen?  

Uppnås ömsesidig 
förståelse och 
respekt?  

 

   Materialet stämdes av gentemot de tre läroprocesserna. Frågorna inom respektive 

läroprocess ställdes mot materialet för att välja ut relevanta och talande citat för vilken typ av 

läroprocess som äger rum.  
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8.3. Beskrivning av samhällskunskapslärarna: 

 

   En närmare beskrivning av de samhällskunskapslärare som urvalet består av bedöms 

relevant för att ge en bild beträffande det intervjumaterial som samlats in. En beskrivning av 

samhällskunskapslärarna som har intervjuats bedöms även nödvändig då valet av just dessa 

kan påverka undersökningens utfall. 

 

   Sammanlagt handlar det om fyra samhällskunskapslärare. Till att börja med en 

samhällskunskapslärare som undervisar nyanlända elever som lämnat förberedelseklass på 

högstadiet för samhällskunskapsundervisning. Läraren är kvinna och i 30-årsåldern. Aurora 

(fingerat namn) är utbildad förskollärare, grundskollärare och fritidspedagog. Hon har 

dessutom en inriktning på specialpedagogik. Hennes ämnesbehörighet är svenska, svenska 

som andra språk, matematik, idrott och hon får inom kort tid även behörighet i SO ämnena, 

däribland samhällskunskap. Hon har varit yrkesverksam i skolan och undervisat i cirka 10 år, 

men tog sin examen 2010 och har verkat som legitimerad lärare i sammanlagt 6 år. Undervisat 

nyanlända har hon gjort sedan vintern 2015/2016. I den grupp hon undervisar finns cirka 15 

elever, men enligt hennes uppgift varierar antalet då det kan tillkomma elever.   

 

   Den andra samhällskunskapsläraren undervisar nyanlända elever som lämnat 

språkintroduktionen på gymnasiet för samhällskunskapsundervisning. Läraren är kvinna och i 

40-årsåldern. Sara (fingerat namn) är utbildad högstadielärare med behörighet i svenska som 

andra språk, romani, samhällskunskap och historia. Hon har varit yrkesverksam i sammanlagt 

8 år, men hon har bara haft sin lärarlegitimation i ett år. I just samhällskunskap har hon 

undervisat sedan tre år tillbaka. Lika länge har hon undervisat nyanlända och undervisar 

uteslutande nyanlända i nuläget. Hennes klass består av 23 nyanlända elever.  

 

   Den tredje samhällskunskapsläraren undervisar även nyanlända elever som lämnat 

språkintroduktionen på gymnasiet. Läraren är man och i 50-årsåldern. Han undervisar på 

samma skola som Sara. Göran (fingerat namn) är utbildad gymnasielärare med behörighet i 

samhällskunskap och historia samt undervisar även i internationella relationer. Han har varit 

yrkesverksam lärare i tretton år. I samhällskunskap har han undervisat nyanlända i fyra år och 

har i nuläget en grupp på 16-19 elever.    
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   Den fjärde och sista samhällskunskapsläraren undervisar inom vuxenutbildning och då 

vuxna nyanlända elever som lämnat svenska för invandrare och behöver läsa in grundskole- 

eller gymnasiebehörighet. Läraren är kvinna och i 50-årsåldern. Ellen (fingerat namn) är 

utbildad grundskolelärare år 4-9 med behörighet i SO ämnena, svenska som andra språk till 

och med årskurs 9 och behörig att undervisa i samhällskunskap på gymnasienivå. Hon har 

varit yrkesverksam lärare i 21 år. Först på högstadiet och nu på vuxenutbildningen. Hon har 

under hela sitt yrkesverksamma liv undervisat nyanlända på något sätt.  

 

   Med samhällskunskapslärare som undervisar både på högstadiet, gymnasieskolan och på 

vuxenutbildningen täcks flera olika skolformer vilket kan vara gynnsamt för besvarandet av 

undersökningens övergripande forskningsfråga likväl som dess underfrågor. 

 

8.4. Metoddiskussion: 

 

   Nämnas bör att det inledningsvis fanns en tanke om att intervjua nyanlända elever, men med 

tanke på eventuella språkförbistringar och behov av tolk lades dessa planer åt sidan och ett 

beslut att intervjua samhällskunskapslärare fattades. Innan detta beslut togs fanns även en 

tanke på att göra en enkätundersökning bland nyanlända elever, men med tanke på 

undersökningens syfte och forskningsfrågor bedömdes samtalsintervjuer med 

samhällskunskapslärare vara mer fruktbart. Det eftersom en sådan metod kunde ge en djupare 

insikt beträffande samhällskunskapsundervisningen av nyanlända elever. En 

enkätundersökning bland nyanlända elever hade kunnat ge ett annat resultat kopplat till 

elevernas syn på lärandet inom samhällskunskapen. Det kan vara en tanke inför framtida 

undersökningar.  

  

   Den kvalitativa textanalysen där figuren över läroprocesserna varit styrande kan ha öppnat 

upp för en för vid tolkning. Kvalitativ textanalys kan på så sätt vara subjektiv. I detta fall 

beträffande valet av citat. En svaghet både i metoden och teorin kan vara att flera 

läroprocesser sker samtidigt. Det kan komplicera tolkningen utifrån metoden och därigenom 

urvalet. Dock har metoden för att analysera intervjumaterialet brukats systematiskt och 

konsekvent. På så sätt bedöms validiteten i analysen som god. En annan metod medelst 

kvantitativ textanalys bedöms svår att genomföra och icke relevant då undersökningens syfte 

och frågeställning tillsammans med dess teoretiska ramverk öppnar upp för en mer kvalitativ 

undersökning. Med så få samtalsintervjuer som fyra och analys av intervjumaterialet blir det 
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svårt att motivera en kvantitativ textanalys. Men hade en sådan vidtagits hade möjligen 

utkomsten av analysen varit annorlunda. 
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9. Analys: 
 

   Frågorna från samtalsintervjuerna är utgångspunkt för analysen. De redovisas genom att 

citat lyfts fram från respektive samhällskunskapslärares svar på frågorna. Citaten analyseras 

efterhand som de presenteras. 

 

9.1. Pedagogiska metoder för att undervisa nyanlända i samhällskunskap:  

 

   Den första frågan som lyfts fram är: Använder du några specifika pedagogiska metoder när 

du undervisar nyanlända i samhällskunskap? Är det någon eller några metoder som varit 

särskilt gynnsamma och i så fall på vilket sätt?  

 

   Aurora gav exempel på en metod hon använder i undervisningen som kan visar på både 

metoder som även Göran och Ellen använder:  

 

”Det finns ju något som heter cirkelmodellen. Och det är väl att jag är i mitten 

och sedan att jag liksom ställer frågor till allihop när man diskuterar. Den tycker 

jag ju är jättebra för då får jag höra alla och det startas en diskussion mellan 

mina elever och med mig i mitten då som styr liksom och lägger ordet och 

hjälper till. Och det hjälper dom till att kunna lära sig argumentera och alla får 

prata.” 

 

   Aurora lyfter upp diskussion under ledning av henne som en viktig metod för att öva de 

nyanlända eleverna i argumentation och att tala för sin sak i samhällskunskapsundervisningen. 

Så gör även Göran och Ellen. Gemensamma diskussionsövningar kan bedömas vara en del av 

ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande och ger som Aurora lyfter en 

möjlighet för eleverna att höra varandras ståndpunkter och likaså för henne som lärare att höra 

elevernas. Men en kommunikation mellan elever och lärare kan den förståelse och respekt för 

varandra som är grundläggande för ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande 

ta sin början (Lahdenperä, 2004, s. 11-12, 25). 

 

   Sara ger ett konkret exempel på en pedagogisk metod hon brukar använda i 

undervisningssituationer:   
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”Jag använder mina elever som levande exempel i det jag undervisar. Jag har 

inte svårt att peka på någon elev, ”Låt oss säga att du ska gifta dig”. Och då 

återkopplar jag till deras kultur, deras religion. ”Hur gör ni när ni ska gifta er?”. 

Ja, men ofta är det en äldre farbror i släkten som går och frågar tjejens familj. 

”Men varför just att du ska skicka den här personen?”. ”Ja, men den personen 

känner mig väl och den representerar hela min familj.” Alltså den här personen 

pratar istället för dig, men den här personen känner väl vad din familj står för, 

vad din familj vill. Ett basic exempel, väldigt personligt och dem kan sätta sig in 

i det, i de tankarna.”  

 

   Sara berättar om en pedagogisk metod där hon använder de nyanlända elevernas 

erfarenheter och upplevelser i undervisningen. Hon lyfter in dessa som en del i diskussionen 

för att exemplifiera och knyta an det hon undervisar till eleverna. Det blir en viktig del av 

läroprocessen. Undervisningen blir elevaktiv på så sätt att hon frågar eleverna om deras 

bakgrund och den kultur de kommer ifrån. Samtidigt som den är elevaktiv kan det även 

hävdas att den är kulturkontrastiv. Det på så sätt att Sara representerar sin egen kultur och 

med utgångspunkt i sin kulturella kontext formulerar exemplen och frågorna till eleverna som 

hon upplever deras kulturella kontext. Hon säger att eleverna kan sätta sig in i de tankarna, 

men samtidigt är det Sara som ger eleverna exemplen och ställer frågorna. Möjligen kan det 

av eleverna uppfattas som att läraren konfronterar dem (Lahdenperä, 2004, s. 23-25). 

 

9.2. Problem i relation till samhällskunskapsundervisning av nyanlända: 

 

   Den andra frågeställningen som lyfts fram lyder: Har du stött på några problem i 

undervisningen av nyanlända i samhällskunskap? Ge gärna exempel på problem. Ge gärna 

exempel på hur du eller skolan har löst problemen.  

 

   Aurora belyser aspekten av samtal med nyanlända elever och den tid i 

samhällskunskapsundervisningen som går åt till det:  

 

”Sen kan jag ju efter en lektion gå till dom och ”Jag vill bara veta lite mer hur 

du tänker? Hur tänker vi i Sverige tror du och lyssnade du på vad han sa och”. 

Jag går väldigt mycket enskilt till mina elever. Och sen kanske det är någonting 
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någon säger och då planteras det en liten grej som vi kan ta vidare dagen efter 

eller lektionen efter. Bara ”Jag har pratat med någon” eller ”Jag har hört detta”. 

Det kan ta väldigt lång tid att diskutera ett väldigt litet litet ämne.” 

 

   Att föra samtal i samhällskunskapsundervisningen med nyanlända elever och diskutera 

deras tänkande i relation till hur saker och ting förhåller sig i Sverige är något samtliga 

samhällskunskapslärare lyfter upp på olika sätt i samtalsintervjuerna. Aurora visar i sitt 

arbetssätt på att samtala med eleven utifrån hans eller hennes tankar och funderingar. Alltså 

elevens erfarenheter, upplevelser och kunskaper. Hon gör så att eleverna tänker sig in i hur 

antingen vi i Sverige tänker eller hur någon annan elev tänker. Det handlar alltså om en 

läroprocess där eleven utmanas att sätta sig in i andras tankesätt (Lahdenperä, 2004, s. 23-24). 

 

   Göran lyfter fram de nyanländas kulturella syn på killar och tjejer i relation till jämställdhet 

och hur det kan påverka samhällskunskapsundervisningen:  

 

”Det här som vi tycker är självklart, till exempel som att kunna brottas med att 

sätta ihop en kille och en tjej och göra liksom ett grupparbete. Det är inte alls 

säkert att han vill jobba med det. Och kvinnan eller tjejen då har ju jätte, dom är 

ju liksom sedan barnsben underordnade hela tiden så det är deras natur. Medan 

vi jobbar ju som galningar för att liksom få upp det här jämställda tänket. Det är 

så otroligt komplext alltså.” 

 

   Han belyser även svårigheter i de nyanlända elevernas tidigare hemländer, speciellt om de 

levt i diktaturer, som följer med dem till Sverige och som de tar med till 

samhällskunskapsundervisningen. Det sätter han även i relation till elevernas familjer som 

han menar förstärker tankar om över- och underordning samt patriarkala tankegångar: 

 

”Dom kommer från diktatur. Det sitter alltså med modersmjölken. Dom kan inte 

tänka så som du och jag tänker och det gäller inte bara killar utan det gäller även 

tjejer. Dom är underordnade och det ska bara vara så. Sen har du kanske en del 

utav dom som har sina föräldrar. Dom lever i det patriarkala systemet hemma 

och som liksom lurar på det på sina barn för dom är ju kanske här 7-8 timmar 

om dagen. Sen kommer dom hem och har den andra verkligheten där.” 
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   Det är två aspekter som Göran brottas med i samhällskunskapsundervisningen av 

nyanlända. Jämställdhet mellan tjejer och killar samt en fråga om över- och underordning som 

kommer av att flera nyanlända elever är uppvuxna i kulturer och politiska system där sådana 

tankar är dominerande. Han menar att han jobbar med eleverna som en galning för att få till 

ett jämställt tänk. Därmed ställs eleverna inför en kulturkontrastiv undervisning. De 

konfronteras med den svenska samhällskunskapsundervisningen och de tankar om 

jämställdhet och likavärde som där i återfinns. Kanske till och med en läroprocess äger rum 

där eleverna känslomässigt måste bearbeta sin egen etnocentrism. Inte minst i förhållande till 

sina föräldrar som försöker upprätthålla tankar om över- och underordning hos sina barn 

tillsammans med patriarkala tankegångar när de kommer hem efter skolan. Det får bedömas 

vara ett problem och en utmaning som Göran lyfter för en samhällskunskapslärare som 

undervisar nyanlända. De läroprocesser som här kan tänkas äga rum hos eleverna blir då att 

deras kulturella föreställningsvärld konfronteras i samhällskunskapsundervisningen och att de 

eventuellt får bearbeta sin egna kulturella referensram (Lahdenperä, 2004, s. 25).   

 

   Sara belyser ett problem som samtliga utav samhällskunskapslärarna berättar om. Nämligen 

samhällskunskapsundervisningen kopplat till att eleverna ofta är skolade i länder som är 

diktaturer, eller även demokratiska länder, där ifrågasättande inte fått något utrymme i 

undervisningen: 

 

”…i en klass kan det komma från olika statsskick där dom har blivit matade 

med ett sätt att tänka. Dom ska inte ifrågasätta, dom ska inte fråga varför utan 

dom ska bara lära sig fakta. Ingenting annat. Du ska inte fråga varför och då blir 

det väldigt stor påfrestande situation för oss när vi ska förklara varför tycker du 

som du gör. Så får man väldigt starka reaktioner. ”Varför frågar du så här? Jag 

behöver inte veta det. Ge mig bara prov så gör jag det så går jag vidare”.” 

 

   Sara ger ett exempel på vilka utmaningar en samhällskunskapslärare kan ställs inför vid 

undervisningen av nyanlända elever och hur eleverna kan skolas om i sitt tänkande. Speciellt 

de som vuxit upp i diktaturer: 

 

”…hela kursplanen vilar på demokratisk värdegrund, på mänskliga rättigheter 

och jag har elever som säger att ”Men jag har aldrig ens hört talas om mänskliga 

rättigheter. Jag har aldrig hört talas om ens yttrandefrihet. Man måste hela tiden 



	 29	

använda också deras egna erfarenheter från hemlandet för att föra dom in i där 

kursplanen säger att dom ska befinna sig.” 

 

   Samhällskunskapsundervisningen för nyanlända handlar som Sara uttrycker det om att föra 

eleverna dit kursplanen säger att de ska befinna sig. Hon visar på ett tillvägagångssätt och det 

är att försöka använda elevernas egna erfarenheter ifrån hemlandet för att klara det. Sara 

uttalar med andra ord att hon försöker skapa en läroprocess i vilken elevens erfarenheter från 

hemlandet används för att främja undervisningen. Men hon visar även på att det inte är så lätt. 

Hon stöter på motstånd i form av elevernas vana att bara återge fakta. Även ifall Sara försöker 

använda elevernas egna erfarenheter blir det uppenbart att elevernas bild av undervisningen 

konfronteras med ett helt annat sätt att bedriva samhällskunskapsundervisning i Sverige där 

ifrågasättande, resonerande och analyserande får ett stort utrymme. Elevernas ställs inför helt 

nya begrepp och fenomen i samhällskunskapen som de aldrig hört talas om i form av 

exempelvis mänskliga rättigheter. Det kan i sin tur ses som ett sätt på vilket elevernas egna 

sätt att tänka ställs emot hela det svenska samhällets sätt att tänka. Men här handlar det inte 

om, som i en socialkontrastiv läroprocess, att eleven ska se kontraster mellan sitt eget sätt att 

tänka och det som förmedlas i samhällskunskapsundervisningen. Det handlar som Sara säger 

om att föra eleverna dit kursplanen säger att de ska befinna sig. Det är något helt annat och 

djupare. Möjligen ger samhällskunskapsundervisningen i sig upphov till en läroprocess hos 

eleverna där de känslomässigt måste bearbeta sin egna etnocentriska referensram. Har eleven 

vuxit upp i en diktatur och fått en viss referensram där ifrågasättande varit icke existerande är 

det onekligen så att eleven tvingas tänka om. Ett lärande uppstår där eleven ser hur det 

svenska samhället fungerar genom samhällskunskapsundervisningen. Det visar sig i Saras 

resonemang då hon menar att eleverna själva reagerar starkt på undervisningen och att det inte 

räcker med att återge faktakunskaper. De måste lära sig ett helt nytt sätt att tänka 

(Lahdenperä, 2004, s. 23-25).     

  

   Språket är både ett problem och en utmaning som lyfts av samtliga samhällskunskapslärare. 

De pekar alla på de nyanländas bristande språkkunskaper som ett problem i 

samhällskunskapsundervisningen. Alla lärare återkommer om och om igen till en utav 

kärnorna i samhällskunskapen. Nämligen begreppsförståelse. Men inte bara språket i sig utan 

även i relation till de nyanlända elevernas förkunskaper och att lärarna säger att 

samhällskunskapsundervisning i Sverige bedrivs på ett ibland annorlunda sätt från hur det ser 

ut i andra länders skolsystem.  
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Sara berättar: 

 

”…om vi sänker språket för mycket, då tappar det hela andan i undervisningen. 

Så det är också en balans. Hur kan jag förenkla det? Utan att det förlorar 

baktanken med det hela. Begreppen måste vi ha annars det faller.” 

 

”…vi har våra verktyg inom skolan, kursmålen, kunskapskravs målen där vi 

måste rätt oss efter det och det där är väldigt starka förmågor som eleverna ska 

kunna. Reflektera, förklara tänka, underbygga resonemang och för att kunna 

visa det så måste dom ha språk.” 

 

   Ellen utvecklar språket i relation till elevernas förkunskaper:  

 

”Språket är ju såklart ett problem i sig. Att man inte kan språket fullt ut. För det 

är ju ganska abstrakta saker och det är mycket information och många av 

eleverna har kanske inte studerat ämnen så som vi gör i vårt land. Men många 

har det också så att det är väldigt olika då vad dom har för förkunskaper.” 

 
   Språket är grundläggande för att samhällskunskapsundervisningen ska kunna bedrivas och 

delges eleverna. Det handlar då främst om samhällsvetenskapliga begrepp som är abstrakta 

och svåra att förklara. Begreppsförståelse helt enkelt. Samtliga lärare berättar att de lägger 

väldigt mycket tid på att verbalisera och visualisera i undervisningen. Då handlar det främst 

om en undervisning som går ut på att använda elevernas språkliga erfarenheter i 

undervisningen. Aurora, Sara och Göran berättar i samtalsintervjuerna om hur de tar hjälp av 

modersmålslärare i undervisningen för att lösa problemet med språket och överbygga det 

hindret. Då handlar det om en läroprocess där elevernas modersmål spelar en viktig del. Ellen 

visar även på att flera elever studerat samhällskunskap på det sätt som undervisningen bedrivs 

i Sverige och då handlar det även om att använda elevernas tidigare erfarenhet i den delen 

vilket hon menar underlättar språkförbistringar. Svårare är det nog då för elever som inte 

studerat samhällskunskap tidigare och saknar språkkunskaper (Lahdenperä, 2004, s. 23-24). 
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9.3. Nyanlända elevers kunskaper i relation till samhällskunskapsundervisningen: 

  

   Den tredje frågan är: Hur ter sig nyanlända elevers kunskaper och hur tar du tillvara på 

elevernas tidigare kunskaper i samhällskunskapsundervisningen? 

 

   Ellen försöker fråga de nyanlända eleverna om vad samhällskunskap är för dem för att på så 

sätt få reda på vilka kunskaper de besitter:  

 

”…när det gäller vad dom har för kunskap och så brukar jag fråga väldigt 

mycket. Och då får jag ju veta. Till exempel vad ordet samhällskunskap kan 

innebära, bara en sådan sak brukar jag börja med. Vad dom tycker det kan vara 

för någonting. Och då får man liksom en kommunikation kring vad dom tycker 

att det kan vara. För det kan också innebära väldigt olika i olika läroplaner i 

olika länder. Och i vissa länder så läser man inte samhällskunskap förrän lite 

senare, förrän man blir lite äldre. Och ibland heter det någonting annat och så 

där.” 

 

   Att från Ellens sida fråga vad samhällskunskap kan vara för något till eleverna kan ses som 

ett sätt att försöka använda och ta reda på elevernas tidigare erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper. Det i sig är en läroprocess, inte bara för eleven, utan även för Ellen som lärare 

genom att hon skaffar sig kunskap om eleven och elevens tidigare kunskaper. En väldigt 

elevaktiv undervisning där eleven får berätta inför både läraren och klassen vad han eller hon 

tycker att samhällskunskap är. På så sätt får alla i undervisningen del av vad eleven berättar 

och ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande sker (Lahdenperä, 2004, s. 23-24). 

 

   Aurora använder kartläggningar som gjorts av de nyanlända elevernas tidigare kunskaper 

för att få en bild av dem. Hon poängterar även vilken typ av kunskaper eleverna besitter:  

 

”…vissa vet inte ens vad samhällskunskap är. Medan vissa har ju… dom som 

kommer från Syrien har ju läst samhällskunskap. Det har jag ju sett i 

kartläggningarna. Det har dom berättat för mig att ”Jag har läst 

samhällskunskap”. Men dom har ju inte samma struktur på sin 

samhällskunskapsundervisning som vi har. För dom lär ju sig, eftersom dom är 

uppväxta i en diktatur egentligen, så har dom lärt sig att så här är det. Det är rätt. 
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Och därför är det väldigt svårt för dom att svänga om i huvudet och liksom ta till 

sig dom kunskaperna som jag ger dom. Så det tar ju väldigt lång tid. Och dom 

har ju bara kunskaper om sitt eget egentligen. Inte om något runt omkring.” 

 

   Kartläggningar av elevernas kunskaper hjälper Aurora att få en initial bild av elevernas 

kunskaper. Men hon menar att vissa elever helt saknar kunskaper kring vad samhällskunskap 

ens är. Hon menar även, vilket tidigare påpekats i frågeställningen om problem i 

samhällskunskapsundervisningen, att det är väldigt svårt för eleverna att ta till sig nya 

kunskaper då de är uppvuxna i andra politiska och kulturella kontexter. Kunskaperna eleverna 

besitter handlar bara om det egna hemlandet. Det går att tolka det som att Auroras elever 

befinner sig i en läroprocess som går ut på att deras etnocentriska referensram håller på att 

bearbetas. Hon menar även att det tar väldigt lång tid vilket är typiskt för en sådan läroprocess 

(Lahdenperä, 2004, s. 25). 

 

   Göran å sin sida lyfter fram vilka förmågor de nyanlända eleverna har och inte har:  

 

”Dom har ingenting koll på den europeiska historieskrivningen…”  

 

”Och demokratiseringsprocessen. Dom vet ingenting. Dom har väldigt svårt att 

se, tänka logiskt. Det är mycket det här faktakunskapen och sen är det bra. Men 

det här logiska, den här berättelsen som du gärna vill förmedla. Att det här ger 

det ena och det andra. Man kan jobba ut som en slags mindmap. Det ser inte 

dom.” 

 

”…vissa grejer är dom ju helt bländande i. Det här med faktakunskaper. Det har 

dom i sin bakgrund, att dom ska banka in det här.” 

 

   Ellen menar att man som samhällslärare får provocera fram de förmågor de nyanlända 

eleverna saknar:   

 

”…man vill ju ändå att någon ska vara kritisk. Det är ju väldigt viktigt så man 

får nästan provocera fram lite av det tänkandet ibland. För att det ska… för så 

ska det ju vara.” 
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   Här visar Göran på att eleverna saknar förmågor som att resonera, tolka, analysera och 

tänka logiskt i samhällskunskapen. Viktiga och grundläggande förmågor i ämnet. Det lyfter 

samtliga samhällskunskapslärare fram i samtalsintervjuerna. De har även som Aurora tog upp 

bara kunskap om sina egna hemländer eller sin egen region. De är dock ytterst duktiga i 

faktakunskaper och enligt Göran är det så att ”Dom slår svenska ungdomar med hästlängder”. 

De nyanlända eleverna har svårt för det som Göran kallar att tänka logiskt. Det är kopplat till 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och läroprocessen blir för eleverna att även 

kunna använda den faktakunskap de besitter på ett sätt som är förenligt med kursplanerna i 

samhällskunskap. Ellen menar att man som lärare får provocera fram ett kritiskt tänkande hos 

eleverna. Det kan tolkas som att de behövs konfrontation i undervisningen. Att ställa 

elevernas kulturellt betingade sätt att tänka, värdera och kategorisera omgivningen i 

förhållande till någonting annat och på så sätt få igång en läroprocess (Lahdenperä, 2004, s. 

25). 

 

9.4. Mångfald och kulturella olikheter i klassrummet: 

 

   Den fjärde frågan som lyfts fram i analysen är: Hur hanterar du mångfalden (kulturella 

olikheter) i klassrummet när du bedriver samhällskunskapsundervisning för nyanlända? 

 

   Mångfalden och kulturella olikheter hanteras på olika sätt av samhällskunskapslärarna i 

klassrummet. Det visar sig i deras svar.  

 

      Aurora belyser hur hon genom de kulturella olikheterna i klassrummet får inspiration till 

upplägget av själva samhällskunskapsundervisningen:  

 

”…man får så många infallsvinklar när jag diskuterar med mina elever. Här 

kommer det fram så mycket kloka tankar, jag kan ju bli väldigt förvånad många 

gånger och bara oj! Dom tänker så. Varför har inte jag tänkt så? Olikheterna ger 

mig så mycket på vägen som gör att vi kan fortsätta och det bygger på och 

bygger på och bygger på. Jag kan börja planera samhällskunskap, detta ska vi 

prata om. Till exempel för att det har hänt någonting eller jag tycker att detta 

måste vi prata om. Under tiden kommer det in nya saker hela tiden. Och det 

tycker jag är jätteroligt och det är p.g.a. olikheterna.” 
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   Det blir en läroprocess både för Aurora själv som lärare, men även för eleverna som hon 

lägger upp undervisningen för. Eleverna kommer med infallsvinklar kopplade till deras 

tidigare erfarenheter, deras upplevelser och den kunskap de besitter. Det är i högsta grad en 

undervisning som är elevaktiv och där eleverna får vara med och påverka undervisningen 

(Lahdenperä, 2004, s. 23-24). 

 

   Sara berättar i samtalsintervjun med henne om hur hon hanterar mångfalden och de 

kulturella olikheterna i klassrummet genom att använda elevernas erfarenheter i själva 

undervisningen. Men hon sätter även gränser gentemot elever som försöker använda det 

faktum att de är ifrån en annan kultur för att ta avstånd från undervisningen. Citaten nedan 

bottnar i elever som sagt att samhällskunskapsundervisningen hon bedriver är haram 

(förbjudet enligt islamsk rättslära):   

 

”Nej, för det som är så jobbigt med svenska skolan. Man är så rädd att peka med 

hela handen. Ja, men alla är lika värda. Jag vill inte kränka… Nej, men så här är 

det! Antingen vill du gå i svensk skola och det här måste du kunna. Men 

självklart att du ska använda dina erfarenheter också. Men att våga, så här är det. 

Det är en frivillig skolform, särskilt inom språkintro, så att… men… samtidigt 

som man får, återigen, det här med att man gör det med respekt.” 

 

   Erfarenheter, upplevelser och kunskaper hos eleverna spelar roll i undervisningen. Det 

menar Sara. Men som nyanländ elev går det inte att ta avstånd från 

samhällskunskapsundervisningen. Att hantera elever som p.g.a. av sin kulturella olikhet gör 

det måste ske genom ett respektfullt bemötande. Här ger Sara uttryck för en syn på 

undervisning och lärande som rimmar väl med ett interkulturellt perspektiv på detsamma. Att 

bemöta elever med annan kulturell bakgrund med respekt, men samtidigt tala om vad det är 

som gäller avseende undervisningen (Lahdenperä, 2004, s. 11-12). 

 

   Ellen berättar att hon försöker se sina elever individuellt och inte beroende på vilken kultur 

de kommer ifrån: 

 

”…jag hanterar ju egentligen inte kulturer, mångfald på ett sätt. För att på ett 

sätt så får man ju utgå ifrån att det är individer hela tiden. För att även om man 

då kanske är muslim till exempel så är ju alla muslimer väldigt olika då. Så på 
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något sätt så får man ju sträva efter att det är den individen som är där just då då 

som man får förhålla sig till. Men sen kan man ju inte komma ifrån att det så 

klart, att man är påverkad av sin uppväxt och sin omgivning och sin kultur. Och 

då, när man då har så många olika sorters människor kan man ju inte… så är jag 

ju medveten om att alla kan tänka på olika sätt. Jag följer ju liksom kursplanen 

och den har ju en värdegrund. Man får sträva efter att nå målen i kursplanen 

oavsett vad man har för människor där i klassrummet.” 

 

   Ellen menar att eleverna är olika och visar på en interkulturell medvetenhet om att elever 

från samma kultur är olika individer med olika syn på den egna kulturen eller religionen. Men 

samtidigt slår hon fast att det är kursplanen och den värdegrund som där finns som är det både 

hon som lärare och eleverna har att förhålla sig till. Oavsett vilka uppfattningar som kan 

finnas i klassrummet (Lahdenperä, 2004, s. 11-12). 

 

   Samtidigt menar hon att det är viktigt att diskutera olikheter på ett kunskapsmässigt plan: 

 

”…så måste man kanske prata om att man är olika och så där. Men då får man ju 

försöka göra det på ett kunskapsmässigt sätt. Som man pratar om ”Vad är 

kultur?” och ”Vad är skillnaden mellan kultur och religion? Vad är skillnaden 

mellan kultur och tradition?” så man kanske förstår att liksom det är inte så att 

man bara pratar generellt om någon människas kultur. För det kan leda fel 

också. Så att man måste försöka göra det till någon slags kunskap om. Om 

kultur också. För att annars kan det leda lite lätt… man kommer lite för grunt i 

diskussionen.”  

 

   Det framkommer att Ellen är försiktig i att diskutera kulturella olikheter i klassrummet och 

det handlar då främst om att hon inte vill stigmatisera någon specifik elev p.g.a. av kulturell 

bakgrund. Genom att likt Ellen föra diskussionen på ett mer kunskapsmässigt plan istället för 

som de andra lärarna gör på ett mer individuellt plan kan det tänkas att en förståelse och 

respekt för varandras olikheter uppstår på ett mer naturligt sätt. Diskussionen blir djupare som 

hon indikerar. Det är i linje med ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande. 

Samtidigt tar hon hjälp av elevernas erfarenheter, upplevelser och kunskaper i dessa 

undervisningssituationer (Lahdenperä, 2004, s. 11-12, 23-24).   
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9.5. Attityder och värderingar i samhällskunskapsundervisningen: 

 

   Den femte frågan lyder: Hur agerar du som lärare i de delar av 

samhällskunskapsundervisningen för nyanlända som handlar om attityder och värderingar?  

 

   Sara berättar om vad en samhällskunskapslärare måste göra när han eller hon bemöter 

nyanlända elever kopplat till attityder och värderingar: 

 

”Det är att skapa en slags plattform där eleven ska känna sig bekväm med 

eleven genom att lära känna varandra ordentligt. Sedan kommer eleverna berätta 

självmant saker och ting som man borde veta kanske. Och också faktiskt som 

färgar deras syn på samhället, synen på det hierarkiska. Men så länge eleven inte 

är bekväm med sin lärare då förlorar, då kommer du aldrig nå dom här eleverna. 

För att om eleven är bekväm då kan du föra den precis där du vill enligt 

kursplanen för att eleven litar på dig, dom ser inte dig som att den här läraren 

eller mentorn eller vad det kan vara tycker inte om min kultur. Väldigt duktiga 

på att färga dig för att du är västerlänning och du tycker inte om min religion 

framförallt, för det är deras levnadssätt det här med religiösa tankar och idéer.” 

 

   Det Sara berättar handlar om relationsskapande med de nyanlända eleverna. Grunden för en 

interkulturell läroprocess och en del av ett interkulturellt perspektiv på undervisning och 

lärande är just skapandet av relationer med eleverna. Det Sara berättar om är de viktiga 

komponenter som behövs för att interkulturellt lärande ska kunna äga rum. Nämligen respekt 

och förståelse. Dessa delar berörs av samtliga samhällskunskapslärare i samtalsintervjuerna 

och det är en viktig del att ha med sig när den vidare analysen av hanterandet av de nyanlända 

elevernas attityder och värderingar i samhällskunskapsundervisningen (Lahdenperä, 2004, s. 

11-12). 

 

   Flera utav samhällskunskapslärarna ger exempel på konkreta situationer i 

samhällskunskapsundervisningen där attityder och värderingar kommit på tal. Först Aurora: 

 

”Jag har en elev i min klass som tycker att jag ska ha slöja på mig. Han tycker 

det är jätte fel att tjejer som kommer hit ifrån Afghanistan eller Syrien, dom 

hade slöja där nere, men när dom kommer hit så behöver dom inte ha slöja. Då 
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säger jag ”Men varför tänker du så? Eller hur tänker du? Kan du förklara för 

mig hur du tänker? Jag är intresserad, nyfiken”. ”Nej , men vilka tror dom att 

dom är? Då får jag vägleda honom lite. ”Ja, fast nu bor man ju i ett annat land. 

Om jag hade flyttat till Afghanistan så har ni era regler och seder. Och ni hade 

kanske krävt av mig att ha en slöja. Då hade jag haft det. Även ifall jag kanske 

inte tillhör islam för jag respekterar ert land”. Då liksom vände ju han. ”Varför 

har inte du slöja?”. ”Nej, men jag tillhör inte islam. Jag väljer själv vad jag vill 

göra för det är ju det du gör i Sverige. Du väljer själv”. Och där kan det bli 

väldigt infekterat också för att min… många utav mina elever blir sura på mig 

och kan inte alls förstå, men sen mjuknar ju dom efter ett tag för att jag visar 

nog så klart och tydligt vad jag tycker och tänker. Det spelar ingen roll vad dom 

säger till mig för jag vet vad jag tycker och tänker redan. Och det förmedlar jag 

till dom att det tycker jag att dom också ska vara klara med.” 

 

   Auroras diskussion med den nyanlände eleven om bärandet av slöja ger prov på 

komplexiteten i samhällskunskapsundervisningen av nyanlända. Diskussionerna kan bli 

väldigt infekterade enligt Aurora, men hon står på sig. Eleven i exemplet ställs inför en ny 

kultur som anammas av hans kvinnliga klasskamrater som väljer att sluta bära slöja. Det kan 

ses som att det handlar om en känslomässig bearbetning av den egna etnocentriska 

referensramen. Det är förmodligen det både tjejerna genomgått och eleven som Aurora 

diskuterar med genomgår. Genom att ställas inför allt det nya tvingas eleven bearbeta sin 

kulturella referensram. Målet är en ömsesidig förståelse och respekt som i allt interkulturellt 

lärande. Det tar lång tid och Aurora ger en bild av hur en del av en sådan läroprocess kan te 

sig (Lahdenperä, 2004, s. 25). 

 

   Göran berättar om sitt sätt att få de nyanlända eleverna att ifrågasätta sina attityder och 

värderingar:  

 

”…man kan locka fram ”Vad är det som är så bra?”. Det har jag försökt och jag 

har lyckats några gånger få fram den här biten: Vad finns det för fördelar med 

en diktatur? slash mot demokrati, nackdelar med demokrati och fördelar med det 

här. Och sen kan man faktiskt, lite tufft då. Att titta, ställa frågan ”Hur kommer 

det sig att inte ni lyckas där nere?”. Man vänder på det. Och vi har ju faktiskt 
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lyckats här, men det har inte funkat där borta riktigt och då kan man försöka 

locka dom till att ifrågasätta sig själv.” 

 

   Samhällskunskapsundervisningen Göran berättar om och som han bedriver handlar om att 

konfrontera eleverna i linje med en kulturkontrastiv läroprocess. Han berättar i anslutning till 

citatet att han gör det med respekt för elevernas kultur och att det är av yttersta vikt att 

konfrontera eleverna utan att det uppfattas som om läraren ser ned på elevens kultur och 

härkomst. Syftet är precis som Göran säger att få eleverna att ifrågasätta sig själva. Och med 

det menar han elevens eget tankesätt, elevens eget sätt att värdera och kategorisera. En 

läroprocess äger rum som ska leda till att eleverna får förståelse för vad demokrati är och hur 

demokrati fungerar i kontrast till de olika former av diktatoriska system de själva kommer 

ifrån (Lahdenperä, 2004, s. 25). 

 

      Sara berättar om hur hon handskas med attityder och värderingar i 

undervisningssituationen där hon ifrågasätter och konfronterar eleverna: 

 

”Det här med till exempel homosexualitet och likavärde. Vad innebär det? Så 

ofta så fnyser dom bara ”Det finns inte i vårt land!”. Nähä… så måste man ta 

fram… då måste man ta fram någon dokumentär. ”Men är det så här?”. Alltså 

jag ryggar inte tillbaka för att fråga ”Hur är det i ditt land?”. Och så ibland kan 

dom glorifiera det hela också så kan jag våga säga ”Men var det verkligen så 

här?”. Alltså ifrågasätta, våga ifrågasätta så att dom vågar säga. För att dom är 

inte vana vid att ifrågasätta. ”Är det verkligen så här?”. Och då måste vi riva 

barriärer och det tar tid. Det kan man inte bara göra under en termin och så 

enkelt är det inte. Utan det här, det får ta tid. Om dom inte bearbetar sig i 

skolan… Vad händer med dom när dom kommer utanför skolan? Då måste man 

våga ifrågasätta.”  

 

   Vidare ger Sara ett konkret exempel på hur hon agerat gentemot en nyanländ elev i 

samhällskunskapsundervisningen:  

 

”…jag hade en elev som sa väldigt högt och tydligt ”Jag älskar Saddam 

Hussein!”. Hon hade alltså Saddam Hussein på sin mobiltelefon. Och så sa jag 

till henne ”Ja, men det är väl jättebra att du säger det. Men vad har han gjort för 
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dig? Varför tycker du han var så bra? För jag vet ingenting om honom, men du 

har levt där. Kan du berätta?”. Efter ett tag, den bilden försvann när vi kom till 

det här, vad gör en diktator? Så gick jag fram så här till eleven och frågade ”Kan 

man säga vad man vill? Som till exempel nu.” ”Nej…” ”Och varför är det så 

här? Kan man säga att det är en demokrati då?”. Alltså föra deras tankar på rätt 

sätt hela tiden, men med mycket stor respekt.”  

 

   De två citaten från Sara visar på en undervisning som syftar till att konfrontera den 

nyanlända eleven med det sätt att tänka och värdera som återfinns i Sverige och som ligger i 

linje med kursplanen i samhällskunskap. Sara själv talar om att det måste göras med respekt 

för eleven och elevens kultur. Det faktum att hon poängterar att ett sådant här arbetssätt tar 

väldigt lång tid eftersom det handlar om att riva barriärer som hon uttrycker det indikerar att 

eleverna nog även genomgår en bearbetning av sin egna etnocentriska referensram. Sara talar 

inte bara om att riva barriärer utan även om att föra elevernas tankar till det som är rätt, som 

hon uttrycker det. Med det menar hon mot kursplanen. Det är en blandning av läroprocesser 

som äger rum. Det går inte att peka ut det som varande en viss läroprocess Sara använder. Det 

handlar både om en kulturkontrastiv läroprocess och en läroprocess där eleven får bearbeta 

den egna etnocentriska referensramen. Det görs med respekt och för att knyta an till det 

tidigare citatet från Sara under denna punkt kan det bara ske i klassrummet om lärare och elev 

byggt upp en ömsesidig relation där respekt och förståelse för varandra och varandras olika 

kulturer finns. Det är just det Saras samhällskunskapsundervisning ska leda till. Väl i enlighet 

med ett interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande (Lahdenperä, 2004, s. 11-12, 

25).   

 

9.6. Samhällskunskapslärarnas egna lärdomar:  

 

   Den avslutande frågan som redovisas är ”Vilken är din största lärdom av att undervisa 

nyanlända i samhällskunskap?”.   

 

   Aurora lyfter fram lärdomen av att skapa relationer med de nyanlända eleverna för att 

främja deras lärande:  

 

”…det är så här att jag måste visa för mina elever att jag bryr mig om dom och 

att jag tycker om dom, att dom kan lita på mig för dom litar nästan inte på någon 
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vuxen, för att dom ska få in den kunskap jag vill att dom ska ha med sig i 

samhället. Och det är något jag kommer ha med mig hela livet, även om jag 

kommer undervisa bara klasser med svenska elever sen för jag tror det är samma 

sak där.” 

 

   Auroras svar får tolkas handla om att bygga tillit till eleverna och upprätta relationer till 

dem. Hon poängterar att relationsskapande är en viktig del för att undervisningen av 

nyanlända, inte bara i samhällskunskap, utan undervisning i samtliga ämnen ska fungera. Det 

kan hävdas vara grundläggande enligt Aurora. Göran och Sara berör också det i sina 

samtalsintervjuer. Det handlar om att som lärare ge eleverna den kunskap som behövs i 

samhället. Det lägger grunden för en ömsesidig tillit, en respekt och en förståelse i 

undervisningssituationen och klassrummet som är så grundläggande för att främja lärande i 

enlighet med ett interkulturellt perspektiv (Lahdenperä, 2004, s. 11-12, 23-25).   

 

   Göran tar upp konkreta lärdomar som han applicerar i andra undervisningssituationer, men 

även att han fått till sig nya perspektiv och lärdomar från de nyanlända eleverna. Det är något 

samtliga samhällskunskapslärare berättar om:  

  

”Det finns en vinst med detta. Jag lär mig otroligt mycket av dom. Vi är glada 

om dom ställer frågor. Och det kan vara begrepp som vi tycker är självklara. Jag 

har faktiskt börjat nu med mina ordinarie gymnasieklasser, ettor, då ställer jag 

dom frågorna. ”Vad betyder det här begreppet?”. Som dom (de nyanlända 

eleverna) bara skriker vad betyder det! Jag lovar dig att hälften kan inte det i 

dom gymnasieklasserna heller.” 

 

   Här har Göran tagit med sig en lärdom från undervisningen av nyanlända i samhällskunskap 

som han applicerar i samhällskunskapsundervisningen av ordinarie gymnasieklasser. 

Begreppsförståelse. Han ställer de frågor de nyanlända eleverna ställer till honom kring 

begrepp till sina ordinarie gymnasieklasser för att stämma av ifall de har kunskap om vad 

begreppen betyder. Han har genomgått en läroprocess och fått en förståelse för att nyanlända 

elevers sätt att tänka och omvandlat det för användning i sin ordinarie 

samhällskunskapsundervisning (Lahdenperä, 2004, s. 11-12). 

 

   Göran om att få ändrade perspektiv av att undervisa nyanlända:  
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”Samtidigt som jag lär mig otroligt mycket på när dom här erfarenheterna 

kommer fram. Dom äkta erfarenheterna kommer fram från dom nyanlända och 

man får ändra perspektiv också. Jag är ju… jag har ju fått teoretiskt läsa mig till 

saker och ting. Om vi nu tar, att leva i en diktatur. Och när dom tar fram så får 

jag väldigt mycket input utav dom. Jag lär mig jättemycket utav introelever. Jag 

gör det och det är med full respekt. Man får sig lite smällar ibland.”  

 

   Denna syn delas av samtliga samhällslärare som intervjuats, just att ”Man får sig lite smällar 

ibland” som Göran berättar. Även en samhällskunskapslärare får ändrade perspektiv av att 

undervisa nyanlända elever. Det är inte bara eleverna som genomgår läroprocesser där deras 

tankar konfronteras med den svenska kulturens genom samhällskunskapsundervisningen eller 

att de får bearbeta sina etnocentriska referenssystem för tolkning av omvärlden. Det får även 

samhällskunskapslärare. Allt med full respekt som Göran berättar. Det är själva kärnan i ett 

interkulturellt perspektiv på undervisning och lärande. När ömsesidig respekt och förståelse 

uppstår mellan människor från olika kulturer som främjar lärandet för både elev och lärare 

(Lahdenperä, 2004, s. 11-12, 23-25).   

 

   Avslutningsvis är det på sin plats att återge något som Aurora berättade i slutet av 

samtalsintervjun: 

 

”Sen skulle jag ju vilja att det fanns lite mer arbetsmaterial kring… lättarbetat, 

på lätt svenska, lite handböcker och lite hjälp till mig. Hur man ska tänka och 

någon utbildning och sånt. Det skulle jag vilja. Man gör ju väldigt mycket själv.   

 

   Det verkar finnas ett behov av både mer arbetsmaterial och utbildning kring undervisning av 

nyanlända i samhällskunskap. Aurora i sig hade inte arbetet så länge med 

samhällskunskapsundervisning för nyanlända. Samtliga samhällskunskapslärare som 

intervjuats har dock på olika sätt berättat om hur de själva har lagt upp undervisningen utan 

någon direkt hjälp eller något direkt stöd. Organisatoriskt sköts det av skolledningen, men i 

själva undervisningen finns inte mycket stöd utan där verkar en betydande arbetsbörda falla 

på den enskilde läraren.   
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10. Avslutande diskussion: 
 

   Undersökningens syfte har varit att ge en bild av den samhällskunskapsundervisning som 

bedrivs för nyanlända elever, utröna hur samhällskunskapslärare tar till vara på nyanlända 

elevers bakgrund, erfarenhet och kunskap i samhällskunskapsundervisningen samt att belysa 

utmaningar samhällskunskapslärare kan ställas inför i undervisningen av nyanlända elever. 

Det har gjorts genom användningen av ett interkulturellt perspektiv på undervisning och 

lärande där tre läroprocesser har utgjort den teoretiska ramen för analysen. En läroprocess 

som är elevaktiv med utgångspunkt i elevens erfarenheter, en kulturkontrastiv läroprocess där 

elevens kulturella tankemönster ställs mot en annan kulturs och en läroprocess som skapar 

möjlighet för eleven att bearbeta sin egen etnocentriska referensram. Undersökningsmaterialet 

för analysen har utgjorts av samtalsintervjuer med fyra samhällskunskapslärare som 

textanalyserats i förhållande till de tre läroprocesserna.   

 

   Huvudfrågan för underökningen fokuserade på vilka olika sätt 

samhällskunskapsundervisning bedrivs för nyanlända elever? 

 

   Genom analysen framkommer det att de fyra samhällskunskapslärarna bedriver 

samhällskunskapsundervisning för nyanlända elever på sätt som är ganska lika. Samtliga 

lärare lyfter fram vikten av att verbalisera och berätta för eleverna genom exempelvis 

diskussioner. Flera av samhällskunskapslärarna visar även på hur viktigt det är att fråga de 

nyanlända eleverna frågor och låta dem berätta. Några visualiserar mycket i undervisningen 

för verbal kommunikation är inte alltid tillräcklig utan samhällskunskapslärarna måste visa de 

nyanlända eleverna konkreta visuella exempel.  

 

   Den första av underfrågorna i underökningen var vilka utmaningar i undervisningen av 

nyanlända elever samhällskunskapslärare ställs inför?  

 

   En utmaning som lyfts fram är att det tar tid att undervisa nyanlända elever i 

samhällskunskap och att det måste få ta tid. Många elever har sitt ursprung i politiska system 

som präglas av att vara diktaturer och det ger ett genomslag i att försöka få eleverna att tänka 

jämställt mellan kvinnor och män, men även avseende människors lika värde. Nyanlända 

elever är väldigt bra på att lära sig faktakunskaper och återge faktakunskaper. En stor 
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utmaning är dock att träna de nyanlända eleverna i förmågor som att tänka logiskt och 

använda faktakunskap analytiskt. Språket lyfts också fram som en utmaning, men här tar 

samhällskunskapslärarna hjälp av modersmålslärare för att överbygga det hinder som språket 

kan utgöra. Dock visar samtliga på utmaningen att få de nyanlända eleverna att förstå 

samhällsvetenskapliga begrepp.  

 

   Den andra underfrågan i undersökningen var hur tar samhällskunskapslärare som undervisar 

nyanlända elever tillvara på elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper i 

undervisningen? 

 

   Analysen visar på att samhällskunskapslärarna gör det genom att fråga eleverna, lyfta upp 

både personliga elevnära exempel fast även exempel på en högre samhällelig nivå i 

undervisningen. Samhällskunskapslärarna försöker fråga om och använda de nyanlända 

elevernas bakgrund, erfarenheter och kunskaper för att skapa relationer med eleverna och en 

atmosfär av respekt inför varandras kultur i klassrummet. Det menar lärarna behövs för att 

undervisningen ska kunna bedrivas och för att eleverna ska ta till sig av undervisningen.     

 

   En slutsats som kan dras av underökningen är att det finns väldigt få 

samhällskunskapslärare som undervisar nyanlända elever i samhällskunskap. Väldigt få som 

har erfarenheten och kompetensen för att möta nyanlända elever i ämnet. Mängden nyanlända 

elever är ökande och det visar i sig på ett växande behov av fler samhällskunskapslärare som 

undervisar nyanlända. Många nyanlända elever befinner sig ännu i förberedelseklasser i 

grundskola och inom språkintroduktion på gymnasiet, men med tiden ska dessa elever slussas 

ut i ordinarie undervisning. Det ställer krav på skolans samtliga parter att möta dessa elever på 

ett bra sätt i enlighet med vad som framkommit i undersökningen. Fler 

samhällskunskapslärare med interkulturell kompetens är nödvändigt för att klara av den 

uppgiften.  

 

   Undersökningen ger vidare tankar om forskning kring samhällskunskapsundervisning för 

nyanlända elever. Då främst i form av framtida undersökningar som fokuserar på de 

nyanlända eleverna och hur de upplever undervisning och lärande i relation till 

samhällskunskap.  
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11. Didaktisk diskussion 
 

   Undersökningen har mynnat i ett antal slutsatser ur vilka det är möjligt att göra några 

didaktiska avväganden. Vid samhällskunskapsundervisning av nyanlända har det genom 

undersökningens analys framkommit att verbaliserande och visualisering är av vikt. Det 

gynnar elevernas lärande. Då är det inför framtiden viktigt att ha detta i beaktande för 

planering av undervisning. Utan att dra några alltför långtgående slutsatser eller resonemang 

verkar det som om samtliga intervjuade lärare upplever att det är en sådan undervisning som 

behövs.   

 

   Ur en didaktisk synpunkt är det viktigt att reflektera kring de utmaningar de intervjuade 

samhällskunskapslärarna lyft fram kring undervisningen av nyanlända elever. Speciellt en 

utmaning i form av att träna elevernas förmåga till att tänka logiskt och använda 

faktakunskaper analytiskt. Här handlar det om att anpassa och lägga upp en planering av 

undervisningen som göra att eleverna tränas i sådana färdigheter. Träning i svenska språket är 

även av vikt för att kunna ta till sig undervisningen. En sådan träning bör kunna ske även 

inom ramen för samhällskunskapsundervisningen.  

 

   En samhällskunskapslärare som undervisar nyanlända elever måste även lägga mycket tid 

på att skapa relationer till elever för att undervisningen ska gynna deras lärande. Dessa elever 

tar tid att undervisa och utan relationer och respekt för varandras kulturer är det svårt att nå 

fram till eleverna.   
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Bilaga 1 

Frågor och frågeställningar i intervjun:  
 
1. Vilka ämnen har du behörighet att undervisa i och hur länge har du varit yrkesverksam som 
lärare?  
 
2. Hur länge har du undervisat nyanlända i samhällskunskap? 
 
3. Hur många elever är det i den eller de klasser du undervisar i samhällskunskap? 
 
4. Använder du några specifika pedagogiska metoder när du undervisar nyanlända i 
samhällskunskap? Är det någon eller några metoder som varit särskilt gynnsamma och i så 
fall på vilket sätt?  
 
5. Har du stött på några problem i undervisningen av nyanlända i samhällskunskap? Ge gärna 
exempel på problem. Ge gärna exempel på hur du eller skolan har löst problemen.  
 
6. Hur ter sig nyanlända elevers kunskaper och hur tar du tillvara på elevernas tidigare 
kunskaper i samhällskunskapsundervisningen? 
 
7. Hur hanterar du mångfalden (kulturella olikheter) i klassrummet när du bedriver 
samhällskunskapsundervisning för nyanlända? 
 
8. Hur agerar du som lärare i de delar av samhällskunskapsundervisningen för nyanlända som 
handlar om attityder och värderingar?  
 
9. Vilken är din största lärdom av att undervisa nyanlända i samhällskunskap?  
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