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Abstract 

The subject of this examination paper is the study of the teaching of history in today’s 

society that is characterized by multiculturalism and diversity. It starts with an interest in 

understanding how multiculturalism and diversity are treated in the secondary schools in 

Sweden. The study begun as an inductive work and has been achieved via analysis of 

teaching contents, perspectives and working methods. The data for this study was 

obtained through semi-structured interviews and a survey. The main method used for 

analysis is the inductive qualitative method Grounded Theory (GT). The qualitative 

method, Critical discourse analysis, (CDA) has also been used to analyze the political 

aspects of history curriculum.  

      In order to understand the role of the teaching of history in our society - the different 

levels of historical consciousness, the acquisition of skills and abilities, the perspective 

in history’s teaching as well as the perception or influence of multiculturalism and 

diversity - this study has taken into consideration the participation of different people 

with different education levels. An interesting phenomenon has been noticed during the 

course of this study: a special relationship to diversity and multiculturalism found in 

young students enrolled in a high school program that combine courses of history with 

other courses related to history. I define this phenomenon as awareness of diversity and 

multiculturalism. The used survey confirms the occurrence of this phenomenon. The 

result indicates that the young individuals who have followed a certain combination of 

subjects, have positive attitudes toward diversity and multiculturalism, equivalent to 

teachers with master and PhD’s degree who have the mission to teach democracy as 

their profession. Finally, the study focused on analyzing how contents and didactics 

strategies in history-teaching can influence the development of consciousness about 

diversity and multiculturalism.  

      This study has a political and a didactical dimension, the discussion of both those 

dimensions is done by using Gert Biesta’s concepts qualification, socialization, 

subjectification, and James A. Banks’s five-dimensional typology about multicultural 

education.    

      Keywords:  democracy, multicultural education, critical multiculturalism, 

multicultural awareness, history-teaching, didactics, integration, history consciousness, 

education policies 
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1. Inledning  

Frågan »Är universalismen etnocentrisk?» förråder en oro som har plågat väst sedan erövringen 

av Amerika. Den växer fram ur övertygelsen om att västerländska livsformer och värdesystem 

skiljer sig radikalt från andra civilisationers livsformer och värdesystem. Denna allmänt spridda 

oro vilar på falska generaliseringar om väst, om homogeniteten i dess identitet, enhetligheten i 

dess utvecklingsprocesser och sammanhanget i dess värdesystem. Tanken att universalismen är 

etnocentrisk förutsätter också ofta en homogeniserande föreställning om andra kulturer och 

civilisationer, med bortseende från element i dem som kan vara fullt förenliga med och kanske 

till och med ligga till grund för, västs egen upptäckt av universalismen. 

     Ta en episod i renässanskulturens utveckling i betraktande: Efter delningen av det romerska 

imperiet 395 [e.Kr.] och den västra delens fall 476 [e.Kr.] glömdes den grekiska filosofin, och 

särskilt Platons och Aristoteles tänkande, bort i väst. Det är välkänt att arabiska och judiska 

filosofer, Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroës), Moshe ben Maimon (Maimonides) och 

Ibn Gabirol (Avicebron) höll den klassiska traditionen vid liv under medeltiden.1 

 

     Citatet ovan tillhör Seyla Benhabib och beskriver kortfattat att diskussionen kring 

förhållandet mellan olika kulturer är gammal och mångfacetterad. Mänsklighetens historiska 

utveckling har emellertid lett till dagens förståelse att alla människor är likvärdiga, vilket 

också förutsätter att alla kulturer är likvärdiga. Detta innebär dock ett problem. Trots att det 

finns likheter bland kulturer, finns det också saker som inte ses som acceptabla eller tolerabla 

kulturer emellan. Frågan om toleransen har dock funnit en lösning. Efter andra världskrigets 

slut fastställdes stadgan om de mänskliga rättigheterna som världens gemensamma värden. 

Oavsett kulturella och religiösa bakgrunder har de flesta stater i världen betraktat stadgan som 

något att strävas efter och detta är utgångspunkten för dagens förståelse av demokratin, vilken 

i sig innebär respekt för mångfald och mångkultur.  

     Idag med påverkan av sociala och ekonomiska konflikter, globalisering, sociala rörelser 

och invandring har framväxten av diskussionen om demokrati lett till nyanserade 

uppfattningar om frågan. Den så kallade kritiska mångkulturalismen, är dagens intellektuella 

meta-begrepp för att benämna diskussionen och detta behandlar i sig om en rad olika begrepp 

gångbara för att förstå dagens verklighet. Med denna anledning och eftersom den också berör 

tidigare forskning inom fältet, behandlar denna uppsats innebörden av den kritiska 

mångkulturalismen och den multikulturella utbildningen utifrån både ett internationellt och ett 

nationellt perspektiv. 

     Grunden för den kritiska mångkulturalismen kan sägas motsvara principerna för mänskliga 

rättigheter, i Sverige artikulerade i lagstiftningen mot diskriminering och inom svenskt 

                                                 
1 Seyla Benhabib (2004), Jämlikhet och mångfald Demokrati och medborgskap i en global tidsålder, s. 47. 
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skolväsende förtydligade i skollagen och läroplanerna. Det finns dock två problematiska 

faktorer. Den ena är ett ökande hat gentemot HBTQ-personer2 och den andra ett liknande 

fenomen: en växande främlingsfientlighet.3 Dessa två fenomen är gamla och existerar i olika 

grad i olika delar av världen, men i västvärlden har de blivit mer kännbara de senaste 

decennierna. Den ökande främlingsfientligheten och rasismen har ett starkt samband med 

migrationsvågorna och framför allt med terrorattackerna 11 september när George W. Bush 

startade det så kallade ”kriget mot terrorismen”. Den retoriska diskursen kring både 

attackerna och kriget skapade negativa attityder gentemot framför allt muslimer.4 Motståndet 

till migration, och företeelser som rasism, fanns dock långt före 11 september. Tio år tidigare, 

i rapporten Europeisk integrasjon og innvandring fra ”tredje land” Relevans for Norge, 

uppmärksammade den norska forskaren Grete Brochmann följande:  

 

…Spesielt fremtredende har dette vært i Frankrike der den organiserte rasisme har kommet 

lengst, i form av Le Pen´s Front National, som vil stoppe enhver innvandring, og sende allerede 

bosatte innavandrere hjem. Også i andre sentrale vest-europeiske land har mer eller mindre 

organiserte nasjonalistiske grupper vind i seilene. Den ny-nazistiske oppblomstringen i Tyskland 

etter gjenforeningen har vært direkte rettet mot innvandrespørsmål.5 

 

     Idag, nästan tre decennier efter publiceringen av den ovan citerade rapporten, ser det 

europeiska landskapet mer komplicerat ut. Fientliga diskurser mot utsatta folkgrupper är 

normaliserade i många europeiska länder, och även många så betraktade västerländska 

demokratier präglas numer av en alltmer organiserad och högljudd extremhöger.6 I spetsen för 

den här utvecklingen står världsledare som Donald Trump och Jair Bolsonaro, med en 

invandringsfientlig respektive homofobisk politik och diskurs som öppet kränker de 

mänskliga rättigheterna. Sverige är inte något undantag. Samtidigt som våldsamma 

extremhögerorganisationer har växt sig starka, 7  har debatten kring flyktingar och migration 

varit högaktuell, delvis p.g.a. att inga andra EU-länder, proportionerligt sett, tagit emot 

flyktingar i samma höga antal som Tyskland och Sverige8.  

                                                 
2 Caroline Mellgren (2019), ”Utsatthet för hatbrott – grupper, frågor och metoder”i Anita Heber & Lena Roxell (red.), Att odla kriminologi. 
Perspektiv på brott & utsatthet s.9–19; ”Efter nazisthot – RFSL ställer in Almedalen” Svenska Dagbladet 2019-05-29; Frida Grönholm (2019), 
”Aktion mot Pride – docka hängdes i träd” Sveriges Radio 30 maj kl. 19.24. 
3 Ayhan Kaya & Ayşe Tecmen (2019), ”Europe versus Islam?: Right-Wing Populist Discourse and the Construction of a Civilizational 
Identity”, The Review of Faith & International Affairs, 17:1, s 49-64; Saveljeff, Sigrid, Fryklund, Björn, & Kiiskinen, Jenny, (2006), Populism 
och främslingsmisstro: Sverige i Europa[Elektronisk resurs]; Deland, Mats, Hertzberg, Fredrik & Hvitfeldt, Thomas (red.), (2010), ”Det vita 
fältet”: samtida forskning om högerextremism, s.24 ff. 
4 Irene Zempi, & Awan Imran (2016), Islamophobia: Lived experiences of online and offline victimisation. Bristol, UK; Chicago, IL, USA: Bristol 
University Press. 
5 Grete Brochmann, (1991),Europeisk integrasjon og innvandring fra ”tredje land” Relevans for Norge, s.15.  
6  Ibid, fotnot 3. 
7  Ibid, fotnoter 2 och 3. 
8 ”Ska alla EU-länder tvingas ta emot flyktingar?” Sverigesradio, tisdag 21 maj kl 13.28. 
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     Diskursen kring invandring och flyktingar har drivit den politiska agendan och förblivit 

laddad.9 Vidare har det funnits brist på flyktingboenden, vilket förvärrats ytterligare av 

attacker i form av anlagda bränder.10 Situationen påverkar även tidigare invandrarvänliga 

politiska partier som nu justerar sin invandringspolitik och diskurs. Exempelvis rör sig både 

Liberalernas och Krisdemokraternas uttalanden mot att angripa och ifrågasätta själva 

mångkulturalismen.  

     Liberalernas Nyamko Sabuni menade i en intervju, då som partiledarkandidat, att ”för att 

Sverige ska lyckas bättre med integrationen måste också målsättningen [med] det 

mångkulturella samhället begravas […]11 Ett liknande angrepp mot mångkulturalismen gör 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som menar att ”mångkultur måste stoppas 

som politiskt projekt” 12 och sträcker även med detta ut en hand till Sverigedemokraterna,13 ett 

parti som tydligt motsätter sig mångkulturalism, som står för assimilationspolitik samt öppet 

uttalar sig mot invandring.14 

     I Skoldebatten diskuteras också ofta skolans ansvar gällande demokratifostran och 

integration.15 Emellertid finns det andra faktorer såsom bostads- och skolsegregeringen, bland 

annat orsakade av det fria skolvalet som påverkar en del skolor i landet, och är en avgörande 

faktor bakom skolornas kulturella sammansättning vilket påverkar elevernas socialisering och 

därmed deras uppfattning av andra kulturer.16 I rapporten från International Civic and 

Citizenship Education Study (ICCS) 201617 visar att trots att svenska elever i allmänhet har 

goda kunskaper om demokrati, finns fortfarande ungdomar som saknar demokratiska 

värderingar: 

 

… Var tionde elev i Sverige tycker att män är mer lämpade än kvinnor att vara politiska ledare. 

Och var tionde elev i Sverige håller inte med om att alla människor ska uppmuntras att ställa upp 

i politiska val, oavsett etnisk tillhörighet. 18 procent av eleverna i Sverige håller inte med om att 

invandrare ska ha möjlighet att fortsätta tala sitt eget språk, och 17 procent håller inte med om 

att invandrare ska ha möjlighet att fortsätta med sina egna seder och bruk.18 

 

                                                 
9 Magnus, Dahlstedt & Eliassi, Barzoo (2018), ”Slaget om hemmet - Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi: The 
struggle about home. Values, social exclusion and the suburb as the periphery of the People’s home.” Sociologisk Forskning, 55(2-3), s.203–
223. 
10 ”Över 90 anlagda bränder på asylboenden”, SVT, Publicerad 8 februari 2017.  
11 ”Intervju med Nyambo Sabuni”, Expressen den 6 juni 2019. 
12 ”Busch Thor: ´Mångkultur måste stoppas som politiskt projekt´” Expressen, 6 juli kl 10.05. 
13” Busch Thor: ´Jag är beredd att förhandla med SD´ Regeringen framför allt, Omni, 6 juli 2019. 
14 Sverigedemokraternas partiprogram (hämtad 2/8 2019).   
15 ”Skolors brister i demokratifostran” 25 sep 2012 Skolvärden.  
16 jmf med Ljungberg (2005). 
17 Skolverket (2017), ICCS 2016 Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-
åringar i ett internationellt perspektiv. 
18 Ibid, s. 7. 
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     Rapporten ger oss en bild av vilken utmaning det innebär att arbeta emot negativa 

konceptioner om kvinnor och invandrare, i såväl högstadiet som gymnasiet. Det finns dock 

positiva erfarenheter bland lärare som arbetar för att uppfylla läroplanernas riktlinjer för 

demokrati och integration, trots att själva läroplanen kan bidra till begränsningar för en 

mångfaldig och mångkulturell undervisning. I denna studie analyseras dessa framgångsrika 

fall och de nämnda begränsningarna utifrån läroplansinnehåll, 34 intervjuer och en 

enkätundersökning. 

     Denna studie är genomförd med fokus på historieämnet i tre gymnasieskolor utifrån både 

lärar- och elevperspektiv. För många barn blir gymnasieskolan det första mötet med mångfald 

och mångkultur, därav ligger en stor del av ansvaret för att gynna förståelse och respekt hos 

skolan. Av olika anledningar är nu kontakten mellan olika kulturer mer dynamisk än under 

tidigare epoker, och därmed finns behov av en utbildning som tar hänsyn till denna 

verklighet. Detta berör alla ämnen i skolan även om denna studie fokuserar på historieämnet 

och dess didaktik. 

     I studien finns det två dimensioner: en politisk och en didaktisk dimension. Två olika 

analysmetoder tillämpas: kritisk diskursanalys (CDA) för att framför allt diskutera den 

politiska dimensionen och Grounded Theory (GT) för den didaktiska dimensionen av 

undervisning. Det teoretiska ramverket består av James A. Banks femdimensionella typologi 

kring the multicultural education, och Gert Biestas begrepp kvalificering, subjektifiering och 

socialisering.  

     Tillämpningen av Grounded Theory (GT)-metodiken ledde till identifiering av olika 

faktorer som kan påverka elevernas medvetenhet om mångfald och mångkultur. Dessa 

faktorer är kopplade till ett fenomen jag iakttagit under denna studie och som jag kallar för 

Den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten.19 Begreppet innebär att unga elever 

som läser en kombination av ämnen och arbetar med olika didaktiska strategier kan utveckla 

ett särskilt förhållningssätt till både mångkultur och mångfald. 

     I uppsatsen redogörs det för både den politiska och den didaktiska dimensionen av 

historieundervisningen med hjälp av Banks och Biestas begreppsapparater. I uppsatsen 

presenteras även resultaten av en enkätundersökning som genomfördes för att se sambanden 

mellan utbildningsnivåer och utbildningens utformning med deltagarnas attityder gentemot 

invandring, mångkultur, mångfald, sexuell läggning och deras upplevelse av trygghet i 

relation till andra kulturer och religioner. 

                                                 
19 Det finns liknande begrepp i framför allt anglosaxiska sammanhang. Diskussionen om begreppet och dess föreslagna användbarhet i det 
svenska sammanhanget görs i avsnitt 2.4 i denna uppassats.   
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      Slutligen förs en diskussion i syfte att bidra till debatten om gymnasieskolans 

förutsättningar och historieämnets möjligheter samt lärarens roll i arbetet med mångfald och 

mångkultur, vilket benämns i skolans sammanhang som det demokratiska uppdraget.  

       

1.1 Disposition  

Denna studie undersöker två dimensioner av historieundervisningen: den politiska 

dimensionen, synliggjord i läroplanen och i den politiska diskursen, samt den didaktiska 

dimensionen av utbildningen dvs perspektiv, undervisningsmål och omständigheter kring 

lärarens val av didaktik. 

     Utgångspunkten för denna studie behandlas i avsnitt 1.2, Tidigare forskning, liksom en 

redogörelse om utvecklingen av fältet genom diskussionen av övriga tidigare begrepp och 

tidigare studier om mångkulturalism och den multikulturella utbildningen. 

      Det teoretiska ramverket och begreppsapparaten som används i analysen i denna studie 

preciseras i avsnitt 1.4, Teoretiska utgångspunkter och metod. I avsnitt 2.1 och 2.2 diskuteras 

den utbildningspolitiska dimensionen. I avsnitt 2.3 diskuteras den didaktiska dimensionen. 

Begreppet den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten diskuteras i avsnitt 2.4. 

Faktorer kring det nämnda begreppet diskuteras i avsnitt 2.4.1. Enkätundersökningen 

avhandlas i avsnitt 2.4.2.   

     I avsnitt 3.1 presenteras undersökningsresultaten i förhållande till de två analyserade 

dimensionerna. Slutligen i avsnitt 3.2, förs en diskussion där resultaten av de olika delarna 

sammanvävs och svaren på undersökningens frågor presenteras. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Georgeta Raţă förklarar i boken Multicultural Education From Theory to Practice20 att 

begreppet multicultural myntades först år 1941 och att multiculturalism började användas 

redan på 1960-talet. Begreppet har förändrats över tid och använts i olika sammanhang.21 När 

det gäller utbildning menar Raţă att sedan 1960-talet har begrepp som ”bicultural education, 

cross-cultural education, intercultural education, multicultural education, pluri-cultural 

education, and trans-cultural education – [använts som] apparently all synonyms of 

multicultural education” men att de kan åsyfta olika saker, och att begreppen i många fall inte 

är tydligt definierade.22 Forskaren använder en definition av multicultural education som 

                                                 
20 Georgeta Raţă (2013), i Multicultural Education: From Theory to Practice, Hasan Arslan, and Georgeta Raţă, (red.), s.3-11. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 6 
 

motsvarar den kritiska multikulturalismen då det i den ingår olika faktorer, vilka Raţă 

förklarar på följande sätt: 

 

The choice of the focus in a multicultural education approach (age, class, culture, ethnicity, 

exceptionality, gender, historical truth, language, race, religion, sexual orientation, and social 

class) depends on language, socio- political context (school policies, school type), teacher  

expectations, and teacher preparation.”23 

 

      Utöver den ovan beskrivna begreppsförklaringen har Raţă använt James A. Banks 

definition, vilken beskriver multikulturell utbildning som”at least three things: an idea or 

concept, an educational reform movement, and a process.” 24  

     Begreppet mångkultur har varit föremål för debatt och forskning sedan 1960-talet, då 

begreppet uppstod i samband med sociala protester.25 I Kanada lades olika studier fram då 

landet blev det första i västvärlden att genomföra en officiell politik för multikulturalism. År 

1971 antog den kanadensiska regeringen The policy of multiculturalism. Shinder Purewal 

redogör i sin avhandling The Politics of Multiculturalism in Canada, 1963–1971, för ett 

flertal arbeten i ämnet skrivna under denna period.26 

      Uppfattningarna och teorierna kring multikulturalism växlar från konservativa till 

vänsterliberala och neo-marxistiska. På senaste tiden har den kritiska multikulturalismen varit 

det etablerade begreppet. I introduktionen till Critical Multiculturalism: Theory and Praxis 

skriver Stephen May och Christine E. Sleeter att det finns flera orsaker till 

multikulturalismens bakslag. Den liberala multikulturalismen var framgångsrik under 90-talet 

men den hade en svaghet:  

 

its inability to tackle seriously and systematically these structural inequalities, such as racism, 

institutionalized poverty, and discrimination as a result of its continued use of the affirmational 

and political muted discourses of ´culture´ and cultural recognition.”27  

       

     May och Sleeter utgår från västvärlden och tar som exempel USA:s negativa utveckling 

kring frågan, framför allt efter terrorattentaten den 11 september.28 Vidare förklarar May och 

Sleeter att även andra former av kritisk utbildning såsom “antiracism education, critical race 

                                                 
23 Ibid. s, 11. 
24 Ibid. 
25 James A Banks (2010), i James A. & Banks, Cherry A. McGee (red.), Multicultural education: issues and perspectives, s. 25. 
26 Shinder Purewal, (1992), The Politics of Multiculturalism in Canada, 1963–1971. M.A. Dissertation, Department of Political Science, 
Simon Fraser University, [Elektronisk resurs]. 
27 May, Sleeter, May, Stephen, & Sleeter, Christine E (2010), Critical Multiculturalism: Theory and Praxis, s. 3. 
28 Ibid. s. 2. 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 7 
 

theory, critical pedagogy and critical multiculturalism -too often fail in turn to provide actual 

examples of transformed and or emancipatory pedagogy and practice.” 29 Liknande slutsatser 

och självkritik, förklarar forskarna, kommer från engelska neo-marxister som menar att den 

liberala multikulturalismen har fokuserat på förändringar på läroplansnivå och inte på de 

strukturella problemen med “racism, sexisms and discrimination which affected minoritized 

students´ lives.”30 May och Sleeter menar att trots kritiken är den kritiska mångkulturalismen 

den som erbjuder flest möjligheter att utveckla den multikulturella utbildningen eftersom den 

inte bara diskuterar begrepp som kultur utan även strukturella problem.31 

      Professor James Banks menar i artikeln Multicultural Education and Curriculum 

transformation att den multikulturella utbildningens kritiker har orsakat förvirring 

”[by]stating and repeating claims about multiculturalism and diversity that are documented 

with isolated incidents, examples and poorly conceptualized and implemented educational 

practices.”32 För den multikulturella utbildningen har Banks utvecklat en typologi som 

diskuteras i avsnitt 1.4. 

       I kanadensisk forskningsmiljö presenterade Martinovic, Dragana; Windle, Sheila och 

Dlamini, S. Nombuso år 2007 en studie i artikeln Shifting from Ideal to Critical 

Multiculturalism in Canadian Teacher Education Programs.33 Studien behandlar ett problem 

som lärarstudenter med invandrarbakgrund upplevde när de gjorde sin praktik. Både 

handledare och elever reagerade negativt på lärarstudenternas insatser och menade att det 

handlade om kulturkrock, språkbrister och problem med auktoritet i klassrummet. I artikeln 

förklaras också hur situationen åtgärdades med hjälp av ett seminarium i vilket det bland 

annat ingick språkstöd. Artikeln är intressant för detta arbete eftersom den beskriver mötet 

mellan en dominerande kultur och en minoritetskultur i ett undervisningssammanhang, hur 

konflikter kan uppstå och hanteras. Studien visar dessutom att lärare från olika kulturer kan 

underlätta integrationen och förbättra relationen mellan eleverna.  

      I boken The Ethnic Penalty: Immigration, Education and the Labour Market,34 beskriver 

Reza Hasmath det kanadensiska utbildningsväsendets utmaningar relaterade till integration, 

mångkulturalitet och mångfald. Särskild betoning läggs på språk och historieundervisning, 

och olika aktörers konfrontationer med den etnocentriska historieundervisningen och den 

                                                 
29 Ibid, s. 3. 
30 Ibid, s. 7. Se även Nilsen (2012). 
31 Ibid, s. 10. 
32 James A Banks, (1995), Multicultural Education and Curriculum transformation, Journal of Negro Education. 
33 Dragana Martinovic, Sheila, Windle, and Nombuso, S. Dlamini (2007), “Shifting from Ideal to Critical Multiculturalism in 
Canadian Teacher Education Programs: Examining the Challenges”, Canadian and International Education / Education canadienne 
et international, Volume 36 | Issue 1. 
34 Hasmath Reza (2011), The Ethnic Penalty: Immigration, Education and the Labour Market, [Elektronisk resurs]. 
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politiskt styrda undervisningen i engelska och franska.35 Undervisning med hänsyn till det 

mångkulturella innebär enligt Hasmath att utbildningen ska erbjuda alla elever ett likvärdigt 

humankapital. Hasmath redogör även för ett annat fenomen, relaterat till kulturalisering: 

 

 …[I]n Toronto most groupings among secondary students observed are based on aspects other 

than ethnicity[…]Goths group with other Goths; athletes with other athletes[....]This holds 

promise that although formal education has not kept fully abreast with fostering greater intra-

ethnic group accommodation, this is being met through a culturalization of shared interests 

beyond ethnic boundaries without formal policy interference.36 

 

     Det ovan citerade kan även relateras till individernas socialisering, vilken framför allt äger 

rum i skolan och är en del av denna studie. Relevant för en svensk kontext är en studie av 

Caroline Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox?37 Forskaren 

undersöker olika tolkningar av begreppet mångkulturalism och menar att det finns kritik och 

även negativa invändningar mot begreppet och undervisningen som baseras på detta. 

Mångkulturalism kan upplevas som ett hot mot de värderingar som är norm i Sverige, menar 

Ljungberg och beskriver vidare utvecklingen av det alternativa förhållningssätt som benämns 

som den kritiska mångkulturalismen.38 Enligt Ljungberg har mångkulturalism diskuterats och 

kritiserats eftersom begreppet syftar till förståelse av att det finns olika kulturer som 

samverkar, men samtidigt utesluter andra dimensioner, t.ex. kön och klass. Diskussionen har 

lett till att andra termer, såsom mångfald och interkulturalitet, har kommit till användning. 

Mångfald innebär att det finns fler dimensioner än etnisk tillhörighet, och interkulturalitet 

innebär att invandrare är i minoritet i förhållande till svenskar. Därmed handlar det om 

”relationer mellan en majoritet och minoriteteter.”39  

      Ljungberg diskuterar även hur en del forskning med ”läroplanerna och policydokumenten 

som empirisk grund[...] har visat att perspektivet på läroplansutformningar har skiftat över 

tid”.40 Faktorer som kulturell tillhörighet och identitetsskapande med fokus i andra länder har 

blivit aktuella i Sverige i och med utvecklingen av segregerade områden. Därmed är ”studier 

av det mångkulturella i linje med läroplanerna rikta[de] till s.k. invandrarskolor i vad som ofta 

benämns socialt utsatta förortsområden”41. 

                                                 
35 Ibid, s. 38. 
36 Ibid. 
37Caroline Ljungberg (2005), ”Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox?”. Linköping Studies in Arts and Science, Malmö 
studies in international migration and ethnic relations. 
38 Ibid, s. 182 ff. 
39 Ibid, s. 26. Se även kap 5. 
40 Ibid, s. 26. 
41 Ibid. 
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      Laila Nilsen presenterar en diskussion i History teachers work with high-schools students 

identity in a multicultural society42 om hur frågan om mångkultur har studerats och utvecklats 

i Sverige. Diskussionen behandlar frågor kring identitetsskapande och politiska riktlinjer. 

Nilsen beskriver ett analysverktyg med fyra möjliga strategier, varav critical multiculturalism 

kan anses vara mest relevant för denna studie. Beträffande denna strategi delar Nilsen May´s 

och Sleeter´s uppfattning att det även handlar om en diskussion om maktstrukturer. 

 

[T]he universal approach is criticized for describing all humans as equal citizens. This directs 

attention away from the multicultural society structural inequalities and power relations between 

groups. For similar reasons, critic is directed against the idea of multiple identities: Since people 

are not living under similar conditions, they have not equal opportunities […][S]paces for 

influence are limited by structural forces of capitalism, racism, colonialism and sexism[…]The 

implication of this type of structural analysis in school is to challenge power relations by 

identifying how power is used and institutionalized and, through collective forces, working for 

changing such power relations.43 

 

     Forskaren berör också i artikeln frågan om historiedidaktik, och menar att hittills har 

studierna i Sverige baserats på de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 44 

    Ett avsnitt i detta arbete ägnas åt en diskussion kring begreppet jag föreslår för det svenska 

sammanhanget, den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten. I sökandet efter 

liknande begrepp fann jag Darla K. Deardorffs kapitel Assessing Intercultural Competence. 

Där redogörs för olika begrepp relaterade till den interkulturella kompetensen vilken, bland 

andra, liknar fenomenet jag iakttagit i denna studie. Deardorff förklarar följande om 

begreppet: 

[…][T]hose in social work use the term cultural competence, while those in engineering prefer 

to use global competence[…]the diversity field uses such terms as multicultural competence and 

intercultural maturity […][A]variety of terms being used, both within the literature and in regard 

to assessment tools. Among them are multiculturalism, cross-cultural adaptation, intercultural 

sensitivity, cultural intelligence, international communication, transcultural communication, 

global competence, cross-cultural awareness, and global citizenship.45 

 

                                                 
42 Laila Nilsen (2012),” History teachers working with high-school student's identity in a multicultural society.” Creating Communities: Local, 
National and Global Selected Papers From The Fourteenth Conference Of The Children´S Identity And Citizenship In Europe Academic 
Network, s. 121-131. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Darla K Deardorff (2011), “Assessing intercultural competence”, New Directions for Institutional Research, s. 65–79. 
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      Chen Guo-Ming´s och William J. Starosta´s granskning av begreppet Intercultural 

Sensitivity46 ligger nära innebörden av den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten. 

Guo-Ming och Starosta identifierar fem komponenter som karakteriserar Intercultural 

Sensitivity. Dessa är Self-Estem; Open-Mindedness; Empathy; Interaction Involvement; och 

Non-Judgment. Forskarna redogör även för två andra begrepp som relaterats till Intercultural 

Sensitity: intercultural awareness och intercultural competence: 

 

Intercultural competence is the behavioral aspect of intercultural communication […] The 

effectiveness and appropriateness of behavioral performance is regulated by the cognitive 

understanding and affective in sensitivity of cultural similarities and inferences. Thus, 

intercultural awareness and intercultural sensitivity are the prerequisites for being competent in 

intercultural interactions. 

      To sum up, intercultural awareness, intercultural sensitivity, and intercultural competence 

form the cognitive, affective, and behavioral aspects of intercultural communication…47 

 

    Rotha M. Perkins, The multicultural awareness, knowledge, skills attitudes of prospective 

teachers: a quantitative and heuristic phenomenological study 48 är en kvantitativ 

undersökning som studerar interkulturell kompetensnivå hos lärarstudenter. Forskaren 

förklarar att studien begränsas av att bara tre lärarstudenter blev intervjuade och att deras 

ämnen inte är representativa, samt att i enkäten som utgör den centrala delen av studien 

frågades inte om deltagarnas ursprung. Studiens slutsatser presenteras på följande sätt:  

      

Those in teaching education programs are predominantly white, middleclass, monolingual, 

female, and non urban. In order for public schools to continue educating diverse student 

populations, prospective teachers must continued to be educated in multicultural awareness, 

knowledge and skills to become multicultural competent. Prospective teachers’ personal and 

professional attitudes and beliefs must continue to be challenged and transformed […]49 

 

    Den ovan refererade studien är emellertid relevant för denna uppsats eftersom den 

undersöker den multikulturella medvetenhetsnivån. Dessutom synliggörs problematiken i den 

låga nivån av multikulturell medvetenhet hos framtida lärare. 

                                                 
46 Chen Guo-Ming & William J. Starosta (1997),"A review of the concept of intercultural sensitivity." Human Communication, vol. 1, 1997 
[Elektronisk resurs], s. 1-16.  
47 Ibid. 
48 Rotha M Perkins (2012), The multicultural awareness, knowledge, skills and attitudes of prospective teachers: A quantitative and heuristic 
phenomenological study. Phd Thesis. University of Missouri-Kansas. 
49 Ibid. 
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      En annan diskussion kring begreppet multicultural awareness finns i boken Leadership in 

a Diverse and Multicultural Environment: Developing Awareness, Knowledge, and Skill 

författad av Mary L. Connerley och Paul B. Pedersen50. Boken är dock orienterad mot träning 

av ledare och saknar viktiga dimensioner. Marisa Zapata skrev följande om boken i en artikel: 

 

…Perhaps the most important observation from this book for the readership of this journal is 

that the examples almost exclusively draw from multi-national corporations[…] [ L]eaders not 

working in the corporate sector might get less from this book and must translate many of the 

examples into their own context.51 

 

     Andra begrepp som kan förklara innebörden av den mångfaldiga och mångkulturella 

medvetenheten är kulturellt kapital och kosmopolitiskt kapital, vilka Mikael Börjesson 

redogör för i avhandlingen Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och 

bland svenska studenter i Paris och New York. 52 Med hjälp av Bourdieus teoretiska ramverk 

om kapital, fält och habitus kommer forskaren fram till att olika individer skapar sig olika 

former av kapital beroende på vad de studerar och vilken kontakt de har med människor från 

andra kulturer där kommunikation och språk spelar en avgörande roll. 

 

1.3 Problemställning och kontextualisering  

I väst finns uppfattningen att demokratin är en av våra exklusiva uppfinningar. John Lewis 

Gillin förklarade dock sedan i början på 1900-talet, i artikeln The Origins of Democracy, 

utifrån analyser av The Agricola av Tacitus och antropologiska undersökningar av Lewis H. 

Morgan, att demokratin utvecklades även i primitiva samhällen, att detta skedde också i Asien 

och Amerika och att det var eftersom överklassen i Grekland tillämpade den, som 

uppfattningen uppstod att det är ett exklusivt västerländskt fenomen. 53 Faktum är att oavsett 

kulturella bakgrunder har demokrati förekommit i andra kulturer och skulle kunna förekomma 

förr eller senare i olika kulturer. Vårt behov av demokrati, eller demokratiska anspråk kan 

även vara en – alltför förenklad –förklaring till varför människor historiskt sett har strävat 

efter frihet och deltagande.  

                                                 
50 Mary L. Connerley & Paul Pedersen (2005), Leadership in a diverse and multicultural environment: developing awareness, knowledge, 
and skills. 
51 Maria Zapata (2008), “Leadership in a Diverse and Multicultural Environment: Developing Awareness, Knowledge, and Skills.” Community 
Development, 39(2), s.120. 
52Mikael Börjesson (2005), ”Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York.” 
Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. 
53 John L. Gillin (1919), “The Origin of Democracy” American Journal of Sociology, 24(6) [Elektronisk resurs], s.704-714.  
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      Efter andra världskriget fick demokratin ett starkt framsteg, Förenta Nationerna skapades 

och demokratin förblev det politiska systemet att strävas efter.  Winston S. Churchills uttal 

om demokrati som system (se nedanståendet citat) har blivit populär för dess enkelhet och 

innebörd.  

 

[…] No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that 

democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried 

from time to time…54 

 

Andra världskriget hade nyligen tagit slut och världen började omorganiseras. Churchills citat 

är aktuellt ännu idag och kommer förmodligen vara aktuellt för många decennier framöver. 

Citatet kan vi använda till att problematisera demokratin som system. Churchill menade att 

demokrati inte är perfekt än, men idag är det tydligt att det är det enda politiska systemet som 

kan utvecklas till att erbjuda deltagande i beslutsfattande processer. Idag innebär demokratin 

även förståelsen av att alla människor är likvärdiga och att alla har rättigheter till bland annat 

egen kultur och identitet. Dock som tidigare diskuterats i uppsatsens inledning finns det även 

idag en diskurs mot framför allt mångkulturalismen och detta kan vi betrakta som ett problem 

att studera eftersom det strider mot demokratiska värden och skolans demokratiska uppdrag.     

      Sedan skolkommissionen år 1946 har den svenska skolan haft ett huvudsakligt stadgat 

mål, det så kallade demokratiska uppdraget, vilket innebär att landets utbildningar ska 

förmedla värderingar som är grundläggande för demokratin.55 Dessa värderingar/rättigheter – 

yttrandefrihet, rörelsefrihet, likvärdighet, jämlikhet inför lagen, rätt till att organisera sig 

politiskt, rätt till egendom, rätt till identitet, kultur och tro – är sine qua non – för ett 

demokratisystem. Uppdraget förklaras bäst av skolkommissionen på följande sätt: 

 

Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i sin tur 

bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor […] 

Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall förkunna demokratisk-politiska 

doktriner. Undervisningen får inte vara auktoritär, vilket den skulle bli, om den ställdes i en 

politisk doktrins tjänst, vore denna doktrin än demokratins egen.56 

 

                                                 
54 Winston S. Churchill, 11 november, 1947, Citaten är hämtad de 6 /9 2019 kl 13.10 från the International Churchill society´s hemsida.  
55 Ellen Algren (2006), Att fostra demokrater, om skolan i demokrati och demokrati i skolans., s. 10. 
56 SOU 1948:27 1946 Års Skolkommission Betänkande med förslag till riktlinjer för den svenska skolväsendes utveckling,[Elektronisk resurs] 
s. 3. 
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      Sverige är ett mångkulturellt samhälle i den meningen att befolkningen har sin bakgrund i 

en mängd olika länder. Av en befolkningsmängd på 10 281 189 invånare är 19,1 procent 

utlandsfödda i 209 olika länder och territorier och utgör därmed en mängd av olika 

minoriteter. 57 I Sverige, liksom i många andra länder, utvecklades lagar och 

utbildningsväsende och även ett särskilt utbildningsämne relaterat till Historia, – 

Samhällskunskap –, med syftet att studera det samtida. Historieämnet själv blev dock inte 

betraktad som kärnämne för gymnasiestudier förrän år 2007.58 Detta kan ha lett till brister på 

kunskaper i historia, hos en del av befolkningen, och detta har i sin tur kunnat haft en viss 

påverkan i framväxten av extremistiska rörelse i landet de senaste decennierna.   

     Läroplanerna har, trots det ovan beskrivna, progressivt uppdaterats och inkluderar numera 

en nyanserad förståelse av demokratins innebörd, vilket inkluderar förståelsen att demokrati 

innebär goda förutsättningar för ett mångfaldigt och mångkulturellt samhälle. Läroplanens 

utveckling i Sverige har påverkats av de historiska hädelserna från förra århundradet, den 

språkliga vändningen och inträdet av de sociokulturella perspektiven till undervisning59 men 

även av de nya teknologiska utvecklingar som började bli uppenbara i slutet av förra seklet.  

     Skolan har ansvaret för att fostra eleverna demokratiskt och hålla systemet fungerande. 

Historieämnet fungerar i detta sammanhang som ett medel för att ge elever väsentliga 

kunskaper om det förflutna i syfte att förbereda kommande generationer att bli demokratiskt 

sinnade medborgare. Hur detta görs är en ämnesdidaktisk fråga, därmed är denna studie 

relevant för läraryrket, då den har en didaktisk dimension där den undersöker hur mångfalden 

och mångkulturen påverkar undervisningen och hur dessa frågor genom undervisning kan 

genomarbetas för demokratifostran. 

     Utöver problemet för demokratin som innebär den ifrågasättande diskurs om det 

mångkulturella samhället, har landet också andra strukturella problem, t.ex. inkomstklyftor 

mellan arbetsgrupper och mellan kvinnor och män. Det största hindret vi möter är dock de 

begränsningarna i socialisering i grund- och gymnasieskolorna pga. två andra faktorer: 

bostadssegregering och det fria skolvalet, vilka båda i sin tur påverkar hur det ser ut med den 

etniska och kulturella sammansättningen på många skolor i landet.60  

     Mångfald och mångkultur är dagens verklighet och det är därför viktigt att öka 

medvetenheten om vad det historiskt innebär, samt varför och hur utvecklingen har lett fram 

                                                 
57 SCB hämtad den 25/8 2019 kl: 23.56. 
58 ”Historia obligatorisk på gymnasiet” SVT 30 oktober 2007 
59 Daniel Sundberg (2012), i Englund, T., Forsberg, E., & Sundberg, D. Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i 
lärarutbildning och skola (1. uppl.. ed.), s. 83. 
60 Ljungberg, (2005). 
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till dagens verklighet. Detta är ur ett historievetenskapligt perspektiv en beskrivning av 

utvecklingsprocesser. Denna uppsats redogör för utvecklingen av studier inom det 

tvärvetenskapliga fält som omfattar den kritiska mångkulturalismen och dess förhållande till 

utbildningsfrågor. Studien baseras därefter på en empirisk undersökning om hur vi kan 

använda historia, och hur effektiv historia är, för att arbeta med uppdraget om 

demokratifostran. 

     Ett multikulturellt perspektiv i historieundervisningen kan erbjuda olika redskap för att 

arbeta med historieämnets olika funktioner eftersom ämnet är avsett att öka elevernas 

medvetenhet och intresse för det förflutna, för att därigenom utvecklas som demokratiska 

individer. Denna studie undersöker i synnerhet hur lärare och elever förhåller sig till, arbetar 

med och påverkas av mångfalden och mångkulturen i historieämnets undervisning. Med 

hänsyn till detta och till skolans demokratiska uppdrag undersöker denna studie följande 

frågor: 

- Hur arbetar historielärare för att främja det demokratiska uppdrag skolan har? 

- Hur påverkar historieundervisningen elevernas syn på mångkultur och mångfald? 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och metod 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i tidigare studier om den kritiska multikulturalismen och 

den multikulturella utbildningen. Det är viktigt att poängtera att centrala begrepp återkommer 

i olika former. Utvecklingen i den engelskspråkiga kontexten har lett till användningen av 

termer som multiculturalism och critical multiculturalism vilka motsvarar ”kritisk 

mångkulturalism” på svenska, med vilket också menas mångfald och mångkultur.  

    Nedan följer uppslagsverkets redogörelse för tre begrepp som är centrala i denna studie och 

som sammanvävda bildar begreppet den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten 

vilket i min mening innebär ett demokratiskt förhållningssätt och en positiv inställning 

präglad av öppenhet gentemot andra kulturer och till alla variationer av människors identiteter 

och olikheter. En bredare redogörelse för begreppet finns i denna studie i avsnittet 2.4. 

 

Mångfald mång`fald subst. ~en ~er ORDLED: mång--fald-en 

1 stort och varierat antal: en ~ arter; en läcker ~ av rätter; ~en av intryck var överväldigande 

BET.NYANS: i självständig anv. (ofta som pol. honnörsord): den levande världens ~; säkra ~en 

i kulturutbudet; en möjlighet till ~ och spännande motsättningar 

KONSTR.: en ~ (ngra), en ~ (av ngra) HIST.: sedan 1794; till mångfaldig61 

                                                 
61 Nationalencyklopedin, mångfald, (hämtad 2019-09-08). 
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[Mångkultur] Mångkulturell mång`kulturell adj. ~tORDLED: mång--kult-ur-ell 

• som innefattar många olika kulturer och kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva 

möjligheter detta ger: en ny och positiv samhällsanda byggd på Sverige som en ~ nation; ~ 

förståelse; en kreativ ~ miljö 

HIST.: sedan 1974; ökad anv. på 1990-talet62 

 

Medvetenhet me`dvetenhet subst. ~en ORDLED: med--vet-en-het-en 

1 uppnådd djupare insikt: väckas till politisk ~ HIST.: sedan 1734 

2 det att ha ngt klart för sig: vakna till ~ om sina krafter 

KONSTR.: ~ (om ngt) HIST.: sedan 179163 

 

     Eftersom myndighetsförfattningar använder både mångfald och mångkultur, och med 

hänsyn till att mångfald innebär mer än bara ”mängd av kulturer”, föredrar jag att använda 

båda dessa begrepp när jag syftar på den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten.  

     Begreppet demokratisk kompetens är svårt att redogöra för men kan förstås som, bland 

annat, individernas inneboende demokratiska värderingar som manifesteras genom 

handlingar. Dessa värderingar motsvarar exempelvis människors lika värde, vilket i sin tur 

innebär respekt och tolerans gentemot alla. Denna definition kan även kompletteras med Tiina 

Ekmans tvådimensionella definition som omfattar demokratikunskaper och politiskt 

självförtroende.64 

     Som ett sätt att tydliggöra vad begreppen mångkultur och mångfald innebär samt varför de 

är centrala för denna undersökning och för utbildningsväsendet, presenteras här några utdrag 

från läroplanen Lgy11 som ger riktlinjer för utbildningen: 

 

… Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering 

eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.65 

    Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald […] Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 

                                                 
62 Nationalencyklopedin, mångkulturell, (hämtad 2019-09-08). 
63 Nationalencyklopedin, medvetenhet, (hämtad 2019-09-08). 
64 Tiine Ekman (2007), Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola. 
65 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, s. 11. 
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relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst 

det globala. […]66 

 

     Eftersom läroplaners riktlinjer syftar till en utbildning anpassad till dagens mångfaldiga 

och mångkulturella samhälle kan de därmed anses syfta till en multikulturell utbildning. Även 

om utbildningen ska förmedla en värdegrund ”i överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism …” menas det samtidigt att den 

”ska vara icke-konfessionell”, vilket innebär att den inte är avsedd att lära ut en specifik 

religiös tro. De ovan citerade meningarna tydliggör vilken värdegrund det handlar om, men 

detta innebär inte att denna värdegrund saknas i andra kulturer eller religioner. 

    Professor James A. Banks har utvecklat en typologi med fem dimensioner av den 

multikulturella utbildningen. Banks menar att multikulturell utbildning inbegriper tre stora 

komponenter, ”an idea or concept, an educational reform movement, and a process”.67 Med 

idé eller koncept menas att alla studenter, oavsett etniskt ursprung, kön eller social grupp, ska 

ha rätt till utbildning på likvärdiga villkor. Att det är en reformrörelse inom utbildningen 

innebär att det handlar om ett försök att förändra skolornas arbetssätt för att garantera alla 

elever likvärdiga möjligheter. Detta innebär i sin tur att läraren ska utveckla strategier för att 

tillse att alla elever blir delaktiga. Processen beskrivs på engelska som empowering.  

I Banks ord förklaras den multikulturella utbildningen på följande sätt: 

 

Multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major 

goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, 

exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, language, and 

cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school. It is necessary to 

conceptualize the school as a social system in order to implement multicultural education 

successfully. Each major variable in the school, such as — its culture, its power relationships, 

the curriculum and materials, and the attitudes and beliefs of the staff—must be changed in ways 

that will allow the school to promote educational equality for students from diverse groups.68 

 

      Lägg märke till att definitionen inte inkluderar genusperspektiv utan den heteronormativa 

uppfattningen om män och kvinnor, dock, adderas genusperspektivet i samma bok 

Multicultural Education Issues and Perspectives vilken har James A Banks och Cherry A 

                                                 
66 Ibid.  
67 James A. Banks (1993a), Multicultural education: Characteristics and goals. I J.A Banks & C.A.M. Banks (red.), Multicultural education: 
Issues and perspectives, s. 3-28.  
68 James A. Banks (2010), i James A Banks & Cherry A McGee Banks (red.), Multicultural Education Issues and Perspectives, s. 1. 
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McGee Banks som redaktörer.69 I denna bok, ägnas ett kapitel åt Queer Lessons: Sexual and 

Gender Minorities in Multicultural Education.70 Vidare menar Banks att den multikulturella 

utbildningen är en kontinuerlig process där det huvudsakliga syftet är att utveckla 

demokratiska värderingar såsom jämlikhet, frihet och rättvisa.71 Skolan måste betraktas som 

ett social system där olika faktorer måste tas till hänsyn för att kunna genomföra den 

multikulturella utbildningen. Detta förklaras av Banks i den ovannämnda boken på följande 

sätt: 

 

To implement multicultural education successfully, we must think of the school as a social 

system in which all of its major variables are closely interrelated. Thinking of the school as a 

social system suggests that we must formulate and initiate a change strategy that reforms the 

total school environment to implement multicultural education.72 

  

     Även om Banks analys handlar om processen i USA, är det en i grunden liknande situation 

i andra kontexter. Därmed kan vi säga att i jämförelse med den ovan citerade läroplanen har 

den svenska läroplanen för gymnasieskolan, egenskaper som kännetecknar multikulturell 

utbildning. Banks femdimensionella typologi för den multikulturella utbildningen beskrivs på 

följande sätt: 

  

- Content Integration handlar om ämnesinnehållsanpassning med hänsyn till 

klassrummens sammansättning. Detta genom att presentera nyckelbegrepp och teorier 

samt med användning av exempel och innehåll från olika kulturer.73 

 

- Knowledge Construction är direkt relaterat till utveckling av förmågor och färdigheter. 

Banks menar att lärarna kan hjälpa eleverna att i olika ämnen identifiera hur olika 

företeelser, t.ex. rasism, reproduceras och förflyttas från dess historiska sammanhang 

till att inbegripa andra ämnen, som ”genetic theories of intelligence, Darwinism, and 

eugenics…” 74 

 

                                                 
69 Banks (2010). 
70 Cris Mayo (2010), “Queer Lessons: Sexual and Gender Minorities in Multicultural Education” i James A Banks & Cherry A McGee Banks 
(red), Multicultural Education Issues and Perspectives, s. 209 ff. 
71 Banks (2010), s. 4. 
72 Ibid, s. 22. 
73 Ibid, s. 21. 
74 Ibid. 
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- Equity Pedagogy handlar om anpassning med hänsyn till gruppernas olika bakgrunder 

och behov, men även om den tillämpade didaktiken, vilken Banks föreslår ska 

anpassas till olika sätt att förmedla kunskap eftersom även didaktik och kunskap kan 

variera i olika kulturer.75 

 

- Prejudice Reduction, reducering av fördomar, kräver enligt Banks ett normbrytande 

agerande genom arbete med metoder och innehåll som kan skapa positiva attityder 

gentemot olikheter, eller gentemot andra grupper. Detta inkluderar användning av 

material där dessa grupper finns representerade. 

 

- Empowering School Culture handlar om övergripande aktiviteter för att främja 

socialisering och subjektifiering av individerna i skolan. Det innebär också 

förändringar för att underlätta att alla elever finner möjligheter att utrycka sig och bli 

delaktiga. Banks menar att hela skolstrukturen måste planeras så att aktörer från olika 

grupper finns representerade i skolorganisationen.76 

 

Gert Biesta definierar i artikeln Good Education in an Age of Measurement: On the Need to 

Reconnect with the Question of Purpose in Education,77 utbildningens tre huvudsakliga 

funktioner med tre begrepp:  

 

-    Socialisation, innebär att individerna lär sig genom utbyte med andra. Socialisering sker 

genom möten och kommunikation och kan vara medveten eller omedveten. Genom 

socialisering utbyts kunskap och individerna tar del av de sociala normerna och lär sig om de 

olika kulturer de kommer i kontakt med.78 

 

 -   Subjectification, innebär att individerna i sitt identitetsskapande förblir självreflekterande 

och unika. Det kan förstås som motsatsen till socialisering i den meningen att det handlar om 

de interna processer som sker i växelverkan med individernas tänkande, självreflekterande 

och inställningstagande.79 

 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid, s.25. 
77 Gert Biesta (2009), “Good Education in an Age of Measurement: On the Need to Reconnect with The Question of Purpose in Education.” 
Educational Assessment, Evaluation and Accountability formerly”, Journal of Personnel Evaluation in Education, 21(1), 33-46. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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-   Qualification, förklaras av Biesta som den funktion utbildningen fyller när den möjliggör 

för individerna att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att fungera i 

samhället. De kan vara relaterade till såväl arbetslivets som individens sociala och politiska 

engagemang.80 

      De ovan förklarade teoretiska perspektiven och begreppen används i analysen genom att 

fungera som redskap för identifiering, och för diskussion av olika mönster och faktorer i 

undervisningen eller i diskussionen om historieämnet där mångfald och mångkultur 

behandlas. 

      När det gäller den utbildningspolitiska dimensionen analyseras denna framför allt med 

hjälp av Gramscims hegemoni, begreppet vilket förklaras som strävan att anpassa individerna 

till den samhällsmodell den dominerande klassen har. Enligt Gramsci är vi människor styrda 

och kontrollerade av idéer: ”Man is no role by force alone but also by ideas,”81 vilka den 

dominerande klassen normaliserar genom diskursen. Thomas Bates gör en observation av 

Gramcis hegemoni-begrepp, som handlar om hegemonins omfattning och som är relevant för 

att förstå maktkamp: ”To ideas [Gramsci] ascribed the vital function of preserving the 

"ideological unity of a whole social bloc. […] Not that ideas powerful enough to eliminate 

class struggle, but they were obviously capable of muting it sufficiently to allow class 

societies to function".82 

 

1.4.1 Om den kritiska diskursanalysen (CDA) och dess tillämpning i denna studie 

Analysen av den utbildningspolitiska dimensionen, baseras huvudsakligen på intervjuerna för 

denna studie men berör även läroplanen Lgy 11. Här tillämpas den s.k. kritiska 

diskursanalysen, i synnerhet Faircloughs tredimensionella CDA-modell som analyserar 

förhållandet mellan text (diskurs), diskursiv praktik, och social praktik. Fairclough förklarar 

modellen och användning av hegemoni-begreppet för att analysera diskurser, maktkamper 

och förändringar i samhällsstrukturer på följande sätt: 

 

…Each discursive event has three dimensions or facets: it is a spoken or written language text, it 

is an instance of discourse practice involving the production and interpretation of text, and it is a 

piece of social practice. These are three perspectives one can take upon, three complementary 

ways of reading, a complex social event. In analysis within the social practice dimension, my 

focus is political, upon the discursive event within relations of power and domination […]83 

                                                 
80 Ibid. 
81 Thomas Bates (1975),” Gramsci and the Theory of Hegemony”, Journal of the History of Ideas, 36(2), 351-366.  
82 Ibid. 
83 Norman Fairclough (2010), Critical discourse analysis: the critical study of language, s .94. 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 20 
 

 

     Fairclough menar att när det finns en maktrelation mellan diskurser och strukturer kan 

denna förstås utifrån Gramscims hegemoni-begrepp. Den dominerandes intresse förverkligas 

med den underordnades progressiva acceptans. Denna process kan identifieras i diskursiva 

eller inter-diskursiva mönster. Den kritiska diskursanalysen med användning av Gramscims 

begrepp hegemoni är avsedd att bidra till att svara på de frågor som styr denna studie, 

eftersom det är relevant att identifiera maktrelationer och strukturer såväl som de möjligheter 

och begränsningar som finns kring undervisning där mångkulturalitet och mångfalden står i 

centrum. Detta kan göras genom att analysera vilken den dominerande diskursen är, hur den 

påverkar beslutsfattande och hur olika aktörer förhåller sig till den. I boken Discourse and 

social change84 presenterar Fairclough följande diagram som förklarar modellen: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 1) Faircloughs tredimensionella modell85 

 

     Tillämpningen av CDA-modellen i denna studie började genom att identifiera i Lgy11 och 

i transkriberingen av intervjuerna upprepade diskurser som syftar till hegemonisering. Dessa 

diskurser markerades med färg för att därefter utforma kategorier. Jag identifierade två 

kategorier i diskursen som jag benämnde ”den normativa diskursen” och ”den exkluderande 

diskursen”. Dessa kategorier har en gemensam maktkomponent. Normen är tvingande och 

exkludering är utövande av makt. Därefter jämförs dessa kategorier med det som genomförs i 

praktiken och även med hur aktörerna reagerar på det. I den löpande analysen används dock 

representativa exempel på främst, hur diskursen påverkar den sociala praktiken vilket är ett av 

de centrala begrepp som beskrivs i Faircloughs tredimensionella modell: 

                                                 
84 Norman Fairclough (1992), Discourse and social change. 
85 Ibid, s. 73.  
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- Text eller diskurs berör diskursens innehåll ur ett lingvistiskt perspektiv.86   

- Diskursiv praktik innebär hur texten eller diskursen produceras och konsumeras.87 

- Social praktik fokuserar på vad som görs i det praktiska i förhållande till diskursen.88  

 

       För att identifiera kategorierna har jag analyserat diskursen som det förklarades ovan, och 

även om diskussionen i viss mån behandlar den diskursiva praktiken, har det mest synliga och 

uppmärksammade för detta arbete varit den sociala praktiken, främst vad som görs i skolan i 

relation till diskursen. För att förklara att det finns en maktrelation använder jag begreppet 

hegemoni eller hegemonisering. 

 

1.4.2 Om Grounded Theory (GT)-metoden och dess tillämpning i denna studie   

Grounded Theory (GT), har en induktiv, kvalitativ ansats. Modellen tillämpad i denna studie 

är den postmoderna versionen utvecklad av Strauss och Corbin år 1998.89 Metoden används 

för att analysera didaktiken och även för att identifiera faktorer kring fenomenet här benämnt 

den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten. Behandling av materialet, kodifiering av 

information och analys sker parallellt. 

     Valet av denna metod grundas i att det huvudsakliga källmaterialet som studeras består av 

semistrukturerade intervjuer samt tidigt noterades att några elever uppvisade ett särskilt 

förhållande till de frågor som berörde mångkultur och mångfald. Därmed ville jag veta varför 

just detta skedde och vad det berodde på. Användning av att GT-metoden skulle underlätta 

analysen eftersom det genom den går att exakt definiera vilka faktorer som finns involverade i 

elevernas studieliv. 

    GT-metoden består av olika steg där utgångspunkten finns i undersökningens huvudfråga. 

Därefter kodifieras den insamlade informationen, genom att färgmarkera de upprepade orden 

eller meningarna. Detta styr undersökningens fortsatta inriktning och kräver eventuellt 

justeringar av t.ex. intervjuguiden. Information insamlas och kodifieras i samband med 

kategorisering av exempelvis olika begreppsgrupper. Därefter söks samband mellan olika 

kategorier och hypoteser bildas. Mer information samlas i de sammanvävda kategorierna eller 

kring hypoteser och detta når till slut den gräns där ingen mer information betraktas som 

                                                 
86 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Makt och mening s.375. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Alan Bryman (2011), Samhällsvetenskapliga metoder s.518–519. 
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relevant, d.v.s. principen för teoretisk mättnad. Till sist utforskas resultaten för att se om de är 

giltiga i andra relaterade sammanhang.90   

     Denna undersökning började med mitt intresse för hur mångfald och mångkultur 

behandlas i skolan och särskilt i historieundervisning. Jag valde att samla information genom 

att intervjua historielärare och elever. En primär intervjuguide utarbetades för varje 

målgrupp.91 Intervjuguiderna innehöll frågor som syftade till att ringa in deltagarnas 

historiemedvetenhet, faktakunskaper, samt deras förhållande till historieämnet, mångkultur 

och mångfald, likaså undervisningsinnehåll samt deras attityder till kunskap. Informationen 

samlades in, varje intervju transkriberades och dess innehåll kodifierades i en öppen 

kodningsnivå genom att använda olika färger. På så sätt identifierades återkommande 

situationer och begrepp, vilka sedan kategoriserades. Jag kom underfund med att en grupp 

elever var särskilt aktiva och intresserade av frågorna om mångfald och mångkultur. 

Intervjuguiden justerades och några deltagare som redan blivit intervjuade fick komplettera 

med nya intervjuer. Fokus låg på såväl frågor om undervisningsmetoder som arbetssätt och 

skollivet i allmänhet, och även om deltagarnas andra intressen. 

     Indikatorerna och begreppen från den insamlade informationen genererade olika 

kategorier. Denna information analyserades i syfte att se sambanden mellan kategorierna och 

möjliga hypoteser. Därefter skapades en enkät i syfte att samla ytterligare information och för 

att kunna jämföra attityder i samband med utbildningsnivå bland olika grupper. En rektor 

intervjuades också, samt elever och lärare från andra skolor och även två 

universitetsstudenter. Kategoriseringen av information fortsatte tills principen för teoretisk 

mättnad uppnåddes. Efter det användes de samlade kategorierna för att förklara fenomenet 

som kännetecknade elevgruppen med särskilt intresse för mångfald och mångkultur. 

Informationen används i det här arbetet till att diskutera hur den multikulturella utbildningen 

sker. Metoden är lämplig för att svara på frågorna som styr denna studie eftersom dess 

systematik är uppbyggd för att upptäcka faktorer i ett sammanhang, vilket är det huvudsakliga 

syftet med denna studie. 

 

1.4.3 Metoder för datainsamling och källkritisk diskussion  

I denna undersökning deltar sex historielärare från tre olika gymnasieskolor, två språklärare 

som också undervisar i historia genom språk, en historielärare från vuxenutbildningen, fjorton 

elever från gymnasiets sista år, en vuxen elev från vuxenutbildningen, två 

                                                 
90 Ibid. 
91 Se bilaga 1. 
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universitetsstudenter och en rektor från en gymnasieskola. Utöver detta inkluderas 108 svar 

från en enkätundersökning som genomfördes under undersökningsprocessen. Variationen av 

nivåer syftar till att observera hur olika grader av kunskap i historieämnet ser ut och hur dessa 

påverkar medvetenheten om mångfald och mångkultur. 

      Semistrukturerade intervjuer valdes som den huvudsakliga insamlingsmetoden till denna 

studie eftersom studien har en induktiv karaktär och semistrukturerade intervjuer är lämpade 

för att få fram relevant information. Flexibiliteten av denna intervjuform tillåter fördjupning 

vid intressant information.92 För att genomföra intervjuerna har jag valt att skapa 

intervjuguider. Steinar Kvale menar att intervjuguiden ska planeras och organiseras i olika 

intresseområden, att frågorna ska vara korta och enkla och att dessa ska ha såväl en dynamisk 

som en tematisk form93. Bryman i sin tur menar att intervjusamling innebär en process där 

intervjuaren ska skapa en ”tillitsfull” situation vilket innebär att intervjuaren måste vara tydlig 

med forskningssyftet och erbjuda garanti om konfidentialitet och även ta hänsyn till andra 

faktorer, t.ex. vilken sorts frågor intervjun bör inledas med, samt utreda behovet av 

sonderingsfrågor. Bryman menar också att intervjuaren ska ta hänsyn till bekvämlighet och 

den miljö som måste finnas för att fördjupande frågor ska ställas.94 

      Även om jag redan innan kände tre av de intervjuade lärarna samt rektorn, så har vi bara 

haft en professionell relation. Med undantag för en elev jag tidigare stödde med studiehjälp, 

har alla andra elever och lärare deltagande i studien varit främmande för mig innan studien 

började. Arbetsmiljön för intervjuerna var ofta lugn men vid tre tillfällen var jag tvungen att 

pausa dessa eftersom någon annan närvarade. Jag försökte följa intervjuguiden, men som 

Bryman förklarar så är dynamiken i semistrukturerade intervjuer flexibel och dessa gör det 

möjligt att fördjupas när något intressant för studien kommer fram. 

    Jag upptäckte ett problem med en fråga som var felformulerad, den åtgärdades under 

processen. Intervjuerna med lärarna utformades ungefär på samma sätt som till eleverna, 

första frågan handlade om vilket som var deras favoritundervisningsinnehåll, detta med syfte 

att göra dem bekväma. Jag bedömde som relevant att intervjua rektorn för att få en bredare 

förståelse av andra faktorer som kan påverka eleverna i skolan. 

     Intervjuerna tog alltid hänsyn till deltagarnas bekvämlighet. Jag utvecklade intervjuguiden 

med intentionen att få bred information och även kunna använda materialet till en ytterligare 

relaterad studie. De flesta frågor var korta och de inledande frågorna enkla. En fråga 

                                                 
92 Alan Bryman (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 213. 
93 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun s.123. 
94 Bryman (2011), s. 213. 
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utvecklades som en lek, eleverna skulle svara med det första de tänkte på, när de hörde 

namnet på ett land eller organisation, d.v.s. vad de associerade med landet/organisationen 

gällande historia, kultur och/eller politik. Detta skapade en trevlig intervjumiljö.  

    Ursprungligen utvecklade jag två intervjuguider,95 en inriktad till elever/studenter och en 

till lärarna, senare utvecklade jag en tredje intervju för rektorn. Från början var tanken att 

avgränsa intervjuerna till lärare och elever. Metodiken som användes för studiens utveckling 

krävde en anpassning. Iakttagelsen av fenomenet jag benämner som den mångfaldiga och 

mångkulturella medvetenheten krävde att även andra aktörer intervjuades. Detta påverkade 

också justeringen av intervjuguiden. Därefter intervjuades några elever vid andra tillfällen 

med frågor som syftade åt att erhålla mer information om didaktik och elevernas 

förhållningssätt till historieämnet. 

     Lärare som deltog i intervjuerna arbetar i tre kommunala gymnasieskolor. I två av dessa 

skolor etablerade jag kontakt med lärarna genom att presentera mig själv. Den tredje skolan 

kontaktade jag genom VFU–personal. Information om vuxenskolan fick jag genom en tredje 

person. Jag presenterade mig själv till vuxeneleven och universitetsstudenterna. Rektorn i 

gymnasieskolan kontaktade jag i samband med intervjuerna med lärarna. Jag har tidigare 

träffat rektorn och tre av de lärarna som deltagit i denna studie. 

     Jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en av de gymnasieskolorna där 

jag valde att utföra min studie. Jag kontaktade två lärare från skolan i fråga som svarade att de 

skulle kunna ställa upp. De frågade även sina elever om dessa kunde tänka sig vara med. Jag 

kontaktade också VFU-samordnaren och hen rådde mig att kontakta några skolor genom min 

e-post via universitet. Därefter skrev jag en e-post som sändes vidare till olika skolor och en 

lärare svarade på detta. Jag kontaktade även lärare genom grupper i sociala medier. Detta 

fungerade slutligen bra för att få deltagare till enkätundersökningen. Jag gjorde alla intervjuer 

i skolorna och två intervjuer gjorde jag på ett universitet.    

      En enkätundersökning har använts i denna studie för att inhämta information och kunna 

analysera sambanden mellan olika faktorer som t.ex. utbildningsnivå och utbildningarnas 

utformning med attityder gentemot invandring, mångkultur, sexuell läggning, mångfald och 

trygghet i relation med andra kulturer och religioner. Enkäten var webbaserad och bestod av 

31 olika variabler. Data från enkäten som analyseras i denna studie har hämtats under 

perioden mellan 12/5 och 29/5 2019.96 En första version av enkäten hade ett 

                                                 
95 Se bilaga 1–3. 
96 Webbaserade enkätundersökning gällande denna studie, genomfördes mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. Insamlade data i författarens 
ägo. 
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konfigurationsproblem som jag ansåg kunde påverka en del data, vid upptäckten av detta, 

nollställde jag den, om-konfigurerade och uppdaterade enkäten söndagen den 12 maj 2019 vid 

12.00. Slutligen upptäckte jag svårighet att mäta den socioekonomiska variabeln vilket 

förklaras i avsnitt 2.3 i denna studie.  

     Alla detaljer angående enkäten, dess innehåll, analys av dess innehåll och en 

sammanställning av 108 deltagares svar kring 13 olika frågor finns bland studiens bilagor. 

Enkäten skapades genom verktyget ”Google formulär” och med hjälp av de råd och 

anvisningar Jan Trost ger i sin bok Enkätboken97. Jag använde vardagligt språk och försökte 

att ställa korta frågor. Enkäten hade som primärt syfte att få fram komplementär kvalitativ 

information mer än kvantitativ information, därför ingick flervalsfrågor, slutna frågor och 

även frågor där det gavs utrymme att utveckla och motivera svar. 

     Utformning av frågorna och dess svarsalternativ syftades till att försöka få nyanser och 

genuina svar. Denna kan ha varit problematiskt eftersom några svar kunde upplevas som 

ledande, vilket är fallet med svarsalternativ 2 till frågan 31 om sexuell läggning vilket var 

”Jag är öppensinnad och tycker att alla får leva som de vill”. Öppensinnad är en positiv 

egenskap till vilket de flesta personer vill förknippas med, detta kan ha påverkat svaren. 

     Jag hämtade all data från Google Formuläret, det laddades ner som en PDF-fil på 1529 

sidor. PDF-filen innehöll all den information som de 108 deltagarna bidragit med genom att 

svara på enkäten. Dataöverföring av de 13 olika variabler som använts i denna studie gjordes 

manuellt. Data fördes över från den digitala enkäten till en tabell (Tabell 1 bilaga 5b), och den 

kontrollerades tre gånger för att minska risken för mänskliga misstag. Efter att ha fört över 

data, följde jag samma ordning i de olika svarsalternativ som frågorna hade i enkäten och 

numrerade varje svarsalternativ med en siffra där nummer 1 ställdes till vänster bredvid första 

svarsalternativ, 2 till andra, 3 till tredje o.s.v.98 Samma princip har jag använt för att forma 

grupperna. Med hjälp av deltagarnas svar har jag skapat kategorier som är baserade på vilken 

utbildningsnivå de som deltagit har, eller vad de har för sysselsättning. Därefter 

sammanställde jag data från tabellen, till nio olika grupper (bilaga 6), vilka utgör materialet 

för jämförelse mellan grupperna. Detaljerade förklaringar om hur data kan läsas finns i 

bilagan 5c. Bilagorna 5a till 5c och 6 innehåller all kvantitativ och även delvis en del 

kvalitativ information som används i diskussionen. I (bilaga 7) förklaras det matematiska 

räknesätt som har använts för att omvandla data till procentenheter. 

                                                 
97 Jan Trots (2012), Enkätboken. s.65,135 ff. 
98 Se bilaga 5a. 
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      Denna metod ansåg jag vara lämplig för att försöka förstå hur individerna kan ha 

påverkats av sin utbildning och andra faktorer och hur detta kan ha betydelse i deras 

förhållande till just de frågor som är i fokus i denna studie. Med andra ord, hur utbildning och 

mer specifikt utbildningsutformning i historieämnet och historierelaterade ämnen kan ha 

påverkat individernas åsikter. Den valda variabeln för analysen, utformning av frågorna, 

ordningen i dess placering i enkäten och de olika svarsalternativen syftades till att försöka få 

nyanser och genuina svar.  

        Gällande urvalet tillämpade jag det s.k. bekvämlighetsurval99. Jag delade enkäten via 

sociala medier, först i tre universitets slutna grupper och sedan i fyra slutna grupper för 

lärarstudenter och lärare. Slutligen delade jag länken med lärare i skolorna där jag gjorde 

intervjuerna. Bortfallet blev 4,6 procent och handlar om två enkätsvar som är ofullständigt 

ifyllda men som likväl blev inskickade, och tre enkätsvar där deltagarna förklarade att de haft 

problem att hitta ett alternativ som motsvarade deras uppfattning eller av tekniska skäl inte 

kunnat svara det de velat. Jag fattade beslutet att ta bort dessa svar av etiska skäl.  

           Utöver den jämförelse som jag gör mellan olika grupper, gör jag ingen statistisk 

jämförelse med anledningen av att det upptäckta fenomenet i hög grad beror på att eleverna 

som uppvisar det särskilda förhållningsättet till mångfald och mångkultur går i ett 

fördjupningsprogram som är unikt, vilket innebär att även om jämförelser kan göras mellan 

individer med högre och lägre utbildningsnivå, har andra elever i allmänhet, i samma ålder 

och skolår, inte motsvarande förutsättningar som denna grupp. 

     Källmaterialet som ligger till grund för denna studie är relevant för att svara på studiens 

frågor eftersom intervjuerna gjordes med aktiva individer i skolor och i historieämnets 

undervisning. Enkäten hjälper också till att förstå hur studier i historieämnet och ämnen 

relaterade till historia påverkar individernas förhållningssätt till mångfald och mångkultur.   

     

1.5 Etiska överväganden 

Denna studie syftar till att förstå hur skola och undervisning fungerar i ett mångkulturellt 

samhälle. Studien har utförts utan politiskt eller ekonomiskt intresse och det enda syftet med 

uppsatsen är att bidra till förståelse av den aspekt av pedagogiken som berör relationer mellan 

människor och olika kulturer. Studien är opartisk eftersom denna utförts inom ramen för 

universitetsstudier och är finansierad med egna medel. Emellertid är jag själv invandrare, 

                                                 
99 Trots (2012), s. 31. 
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vilket varit motivationen och drivkraften bakom denna studie. Jag har reflekterat över om 

denna faktor kan ha påverkat de intervjuade personerna.  

        Jag har utfört undersökningar med hjälp av olika sökmotorer för att hitta liknande 

studier. Detta blev ännu mer relevant i samband med min utveckling av begreppet den 

mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten, eftersom jag insåg vikten av att veta om 

begreppet redan var etablerat, samt att redogöra för motsvarande begrepp. 

     Kommunikationen med personerna som med sina intervjusvar och enkätsvar bidragit med 

källor till denna studie har varit av stor betydelse. Beskrivningen av studiens syfte 

förmedlades på ett enligt min uppfattning tydligt och transparent sätt till samtliga deltagare. 

Information rörande deltagarnas identitet och även deras bidrag till denna studie har under 

hela processen behandlats konfidentiellt och anonymt. I samband med beskrivningen av 

studiens syfte har jag bett samtliga deltagare om samtycke, vilket har spelats in i digitalt 

format. I ett antal intervjuer hörs inte samtycket tydligt, men detta kompletterades under 

intervjuernas fortsättning. Steinar Kvale redogör för ett förslag som innebär ett löpande 

samtycke under hela undersökningen. 100 Intervjuerna präglades av respekt och lyhördhet. De 

inspelade intervjuerna och dess transkribering har utförts med samma kriterier, med 

konfidentialitet och med noggrannhet. Deltagarna har kodifierats för att deras identitet ska 

skyddas. Inga namn på institutionerna eller personerna anges i studien. 

     Deltagarna i enkätundersökningen har blivit informerade om syftet med undersökningen i 

samband med enkäten, det informerades också om garantier för konfidentialitet och 

anonymitet. Ingen information registrerades eller insamlades innan deltagaren skickade in den 

ifyllda enkäten, vilket fungerar som samtycke. Ingen information gällande deltagarnas 

identiteter samlades in eller registrerades.  

     Delaktighet både under intervjuer och enkäter har varit frivillig. Samtliga deltagare har 

varit över 18 år. Enligt etikprövningsmyndigheten omfattas inte akademiskt arbete på 

grundläggande nivå av etikprövningslagen. Trots det har jag tagit hänsyn till deltagarnas 

integritet och undvikit känsliga frågor under intervjuerna. Bland enkätfrågorna finns det 

frågor som berör ursprung och inkomst. Frågorna är dock inte specifika och eftersom ingen 

registrering krävdes finns det inga möjligheter att länka enskilda personer till undersökningen. 

Såväl intervjuguiderna som enkäten skapades med syfte att inhämta olika variabler och även 

för att kunna användas till en annan studie. I samband med intervjuerna och i enkäten har jag 

informerat om syftet och bett om samtycke. 

                                                 
100 Kvale (1997), s.108. 
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2. Analys 

I underrubrik (2.1) görs analyser utifrån olika situationer i tre olika gymnasieskolor gällande 

aspekter av gymnasieutbildning och historieämnet i den politiska dimensionen, d.v.s. hur 

Lgy11 påverkar undervisning. Även några faktorer av den politiska diskursen utanför 

läroplanen berörs. Trots att det kan finnas tydliga samband mellan underrubriker, diskuteras 

historieundervisning i förhållande till mångfald och mångkultur i underrubrik (2.2). Vidare 

diskuteras den didaktiska dimensionen i underrubrik (2.3) och slutligen det iakttagna 

fenomenet som ger namn till denna uppsats i underrubrik (2.4).  

 

2.1 Den politiska dimensionen utifrån olika situationer i tre gymnasieskolor  

Skola 1: 

Denna skola kännetecknas av mångfald och det finns ett stort antal elever med 

invandrarbakgrund och även några lärare med invandrarbakgrund och internationell 

kompetens. Här presenteras bara ett fragment av en intervju, resten av materialet analyseras i 

nästföljande underrubriker och avsnitt. 

       I Läroplanen Lgy11 står det att utbildning ska förmedla värderingar och att detta ska 

ske”[i] överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism”.101 Detta förtydligande kan förstås som ett politiskt val med syfte att synliggöra 

vilken som är den hegemoniska kulturen. Meningen är tydlig och formulerad direkt i 

läroplanen bland andra begrepp som förklarar vikten av mångkultur och mångfald. Meningen 

framkommer också ofta i intervjuerna för denna studie. När det gäller frågan om huruvida 

undervisning om andra kulturer får utrymme, svarade ofta lärarna på följande sätt: ”Det står i 

läroplanen att undervisning ska ha ett västerländskt perspektiv” eller ”Jag undervisar om 

andra kulturer genom västerländskt perspektiv”. Liknande svar anger eleverna när de berättar 

om vilket undervisningsinnehåll de arbetar med.  

      Att några lärare och elever ofta refererar till den citerade meningen innebär att det kan 

finnas en tendens att acceptera den utan större kritik och att det i praktiken sker undervisning 

på det sättet. Med andra ord handlar det om en framgångsrik hegemonisering.  I läroplanen 

framställs tydligt att allt som är förenligt med det nämnda perspektivet och med den kristna 

traditionen, också kan accepteras. Den utesluter inte andra kulturer utan att andra kulturer, 

perspektiv och religioner placeras under ”kontrollen” av det västerländska perspektivet. Fyra 

                                                 
101 Skolverket (2011), s. 5. 
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av de sex intervjuade lärarna i historieämnet tolkade läroplanens citerade mening på så sätt att 

de berättade att deras undervisning var eurocentrisk eftersom läroplanen hade det i fokus. En 

annan lärare menade så här i stället: 

 

… Alltså det är ett europeiskt perspektiv på historia… men [det] betyder inte att du inte kan 

prata om vad som händer i omvärlden, och få ett annat perspektiv också, det kan adderas till ett 

annat perspektiv… Jag tycker inte att det är ett motsatsförhållande alltså det där tror jag att en 

del lärare tycker. Jag tror att de tycker att det är ett motsatsförhållande, men det beror mycket på 

hur man tolkar kursplanen också, och man kan ju läsa om Persiens historia utifrån ett europeiskt 

perspektiv också, eller hur?102 

 

Lärarens svar tycks motsvara det de flesta intervjuade lärare och elever tycker gällande 

utbildningsperspektivet, nämligen att det västerländska perspektivet och den kristna 

traditionen innebär en begränsning, något de är tvungen att förhålla sig till. Detta trots att 

vikten av olika perspektiv också finns angivna i läroplanens övergripande mål och riktlinjer, 

där det beskrivs på följande sätt: eleverna ska ” ha […] kunskaper om internationell 

samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt 

och globalt perspektiv.”103   

      Som lärare ”D” menar, finns det alltså ingen motsägelse till att arbeta med olika 

perspektiv. Läraren begår inget tjänstefel om denna visar för eleverna de likheter och 

skillnader och de olika sätt som finns att se på historiska förlopp, situationer och konflikter, 

snarare tvärtom. De flesta intervjuade elever i denna studie menade på olika sätt hur viktigt 

det är att arbeta med olika perspektiv, eftersom dessa berikar dem och vidgar deras horisont 

och det sätt de förhåller sig till varandra.104 Det står även i läroplanen att ”[d]et internationella 

perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet”105 och i kursplanerna för historiekurser beskrivs på olika sätt vikten 

av att arbeta med olika perspektiv.106 

      Professor James Banks dimension om Content Integration syftar till 

undervisningsanpassning efter klassrummens sammansättning med syfte att introducera olika 

perspektiv och att detta kan göras genom att använda olika exempel från andra kulturer.  

Banks menar vidare att denna introducering skulle ske utan motvilja.107 I det svenska 

                                                 
102 Intervju med lärare ”D”, 25/4/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
103 Skolverket, (2011), s. 10. 
104 Se vidare nästa avsnitt. 
105 Ibid. 
106 Skolverket, (2011), s. 66, ff. 
107 Banks (2010), s. 21. 
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sammanhanget avser läroplanen att demokrati ska läras bland annat genom delaktighet, 

därmed får ofta eleverna delta i såväl val av undervisningsinnehåll som undervisningsform.  

   

Skola 2: 

       I denna skola intervjuade jag två lärare och det visade sig att skolan har liten mångfald. 

En lärare berättade om det på följande sätt ”Det låter hemskt och säga men vi har en ganska 

dålig mångfald på vårat program i grund och botten, jag skulle säga att så mycket som 95, 98 

procent att våra elever är etniskt svenska”. 108Vi diskuterade vidare konsekvenser av det fria 

skolvalet. Läraren berättade att detta naturligtvis påverkar undervisningen då det inte finns 

många invandrare och det saknas fler perspektiv. Vid frågan om didaktiska val som skulle 

fungera för utveckling av förmågor genom socialisering, förklarade läraren att även 

läroplanen påverkar de didaktiska valen då det finns mål som t.ex. krav för skrivande som 

måste prioriteras. Läraren förklarade det på följande sätt: 

 

Här brottas innehåll alltid med de övergripande programmålen och jag undervisar på ett 

samhällsvetenskapligt program, alltså studieförberedelseprogram och det innebär att vi också 

måste fokusera på att förbereda dem på skrivprocesser om hur man skriver vetenskapligt. Och 

naturligtvis jobbar vi med källkritik [...] Så jag skulle inte säga att jag i mina didaktiska val, 

väljer olika med tanke på mångfald, utan det handlar mer [om] det här förväntas vi, och behöver 

träna på [...] sedan gör vi det på olika teman så mina tankar om mångfald handlar mest om 

innehållet.109 

 

     Det är intressant att läraren också finner att läroplanen och de avsedda målen kan begränsa 

hens arbetssätt. Förmodligen handlar det om att ha en övergripande planering i skolorna så att 

alla mål berörs i olika ämnen, genom olika arbetssätt och under de tre åren eleverna är i 

gymnasieskolan. 

     I intervjun med den andra läraren i denna skola diskuterade vi länge innebörden av 

begreppet ”tolerans”. Läraren menade att det är viktigt att tydliggöra vad begreppet innebär 

och vi diskuterade om vad man kan vara tolerant till. Slutligen kom vi fram till att det man får 

tolerera är det som inte bryter mot de mänskliga rättigheterna. Diskussionen förblev intressant 

och läraren menade att det är viktigt att i första hand förstå begrepp för att kunna utveckla 

analysförmågan. Hen förklarade det följande: 

 

                                                 
108 Intervju med lärare ”T”, 17/5/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
109 Ibid. 
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En grundförutsättning är ordning och reda och trygghet. Starkt ledarskap, tydliga målsättningar, 

tydliga krav och en bra återkoppling… Vi börjar att definiera begrepp, gå genom kronologi, gå 

genom fakta därefter så bygger man på, steg för steg, för att få mer analytisk förståelse […] Du 

kan inte analysera om du inte kan kronologi och begreppet.  

     [...] Historia har en viktig del, det är det rationella tänkandet, därför att det finns en tendens i 

samhället idag med fake news. Man grundar inte sina uppfattningar i empiri längre utan att det är 

en fråga om narrativ. Det ser jag som en ganska farlig utveckling. Perspektivet måste ha en 

empirisk grund.
 110

   

 

      Skillnaden mellan narrativ och diskurs finns i att narrativen inte behöver grundläggande 

fakta. En hållbar diskurs behöver däremot grundläggande fakta, annars reproducerar den bara 

information, som kanske inte nödvändigtvis är korrekt. På det sättet kan fördomar spridas och 

även andra former av icke vetenskaplig information. Därför är det viktigt att arbeta 

metodologiskt med eleverna så att de utvecklar förmågor och färdigheter för att kunna 

förhålla sig kritiska i dagens samhälle, samtidigt som de förstår att det finns många olika 

kulturer och sätt att se saker på. Det är inte endast en fråga om kunskap utan också om 

öppenhet, dialog och tolerans. Stadgan om de mänskliga rättigheterna kan också betraktas 

som ett politiskt dokument som kan fungera som ramverk för denna uppfostran genom 

diskussioner om människornas utveckling samt vad rättigheterna innebär.  

 

Skola 3: 

      I denna skola intervjuade jag en lärare och några elever. I intervjun med läraren 

fokuserade vi på en av lärarens didaktiska val. Eleverna släktforskade och presenterade inför 

sina klasskamrater. På det sättet lärde de känna varandras kulturer. Vi diskuterar också hur 

arbete sker i olika kurser och kom fram till att både historia 1a1 och 1b är väldigt begränsade 

både tids- och innehållsmässigt. Den intervjuade läraren i denna skola berättar att hen har 

tidigare undervisat i historia 1–3 under Lpf 94 men numera undervisar hen i historia 1b. 

Skolan där läraren arbetar nu erbjuder inte historia 2. Läraren förklarade det på följande sätt:  

 

Historia 1b den är så pass begränsad och när jag lägger historia nu så börjar jag med medeltiden 

och slutar med kalla kriget och det blir ändå komprimerat. Egentligen så ska man ha flera 

timmar. I samhällskunskap så läger man ut 90 timmar på en 100 poängskurs, i historia är det 80 

timmar per 100 poängskurs. Egentligen skulle man behöva två kurser i historia. En lite mera 

                                                 
110 Intervju med lärare ”L”, 17/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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ungefär som man tänker sig samhällskunskap 1b, en grundläggande kurs, och sen en påbyggnads 

även på historia, som historia 2. 111 

 

Det nya systemet som utvecklats efter Lgy11 har sex olika kurser. Historia 1a1 är en 50-

poängskurs och är begränsad till 50 timmars arbete, innehållsmässigt syftar den till 

faktakunskaper. 100-poängskurserna avser 80 timmars arbete i klassrummet, men av dessa är 

bara historia 2a, den kurs som syftar till arbete med olika teorier och olika perspektiv. 112 En 

liknande uppfattning som den intervjuade läraren i denna skola hade om de begränsningar 

historia 1a1 och historia 1b har beskrev historieläraren för vuxenutbildning.113  

 

Från intervjun med rektorn: 

     Rektorn som deltog i denna studie pratade om en normaliserad diskurs i svensk politik, 

som kan innebära hinder för elevernas integration. Diskursen kan analyseras genom 

Faircloughs modell utifrån både den diskursiva som den sociala praktiken. Rektorn menade 

att diskursen om invandrarskap kan ha en negativ påverkan för integration i Sverige och 

förklarade det på följande sätt: 

 

” … Sen har vi många elever här i skolan som har en annan bakgrund än svensk, de är födda här 

i Sverige… När man flyttar till USA då är man första generation amerikan, men i Sverige är 

man andra generations invandrare på något sätt och det är jättekonstigt, därför att, de har inte 

invandrat till Sverige, de är födda här, och även så, så blir man invandrare fortfarande i stället 

för att säga du är första generation svensk, för att, det är mer inkluderande på något sätt…”
114

 

 

     I Ljungbergs forskning uppmärksammades den osynliga maktkampen mellan svenskhet 

och invandrarskap, där invandrarskapet ses som negativt.115 Att behandla några elever som 

andragenerationsinvandrare kan vara ett sätt att ställa en barriär mellan människogrupper. 

Integration är relaterad till identitetsskapande, många invandrare skapar sig identiteter som 

inkluderar sig i den svenska identiteten och kan förmodligen benämna sig själva på olika sätt. 

I vilket fall som helst kan dessa individer uppleva gemenskap och skulle därmed lättare kunna 

integreras. Begreppen Empowering School Culture från Banks typologi syftar till att skapa en 

gemenskap i skolan. Därmed menas att en skolmiljö där eleverna blir sedda och respekterade 

                                                 
111 Intervju med lärare ”S”, 13/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
112 Ibid. Se även avsnitt 2.1.2 och avsnitt 2.2. 
113 Intervju med lärare ”Y”, 23/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
114 Intervju med rektorn, 22/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
115 Ljungberg (2005). 
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kan bistå med fördelar i den multikulturella utbildningen, men det krävs också särskild 

uppmärksamhet i diskursen. Med andra ord, uppmärksamhet i det vi säger och det vi gör. 

 

Läroplanen i de ovan diskuterade situationerna, trots den positiva intentionen, framställer 

hinder i diskursen men även tids– och innehållsmässiga begränsningar – vilket är fallet med 

historia 1a1 och 1b. Samtliga lärare förhåller sig kritiska mot den hegemoniska diskursen 

bakom läroplanen genom sin förståelse av att eleverna behöver mer än det som läroplanen 

avser för att uppfostra demokratiska medborgare. 

 

2.1.2 Om historieämnets utformning  

Historieämnet i gymnasiet i Sverige har en särskild utformning med olika inriktningar. Det 

finns sex kurser, två 50-poängskurser och fyra 100-poängskurser. Gemensamt för kurserna är 

Ämnets syfte. Alla kurser utformas utifrån de riktlinjerna som finns i avsnittet om Ämnets syfte 

för historia i läroplanen.116 Kurserna påverkas alla på ett eller annat sätt av de fem punkter 

som förklaras i Ämnets syfte.  Det finns olika betoningar på kurserna och ett undantag: 

Historia 1a1 utformas inriktad till att tillägna elever faktakunskaper mer än förmågor och 

färdigheter för att fördjupas i studier (se nedan). Här följer ett utdrag från Lgy11 som 

beskriver Ämnets syfte. 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden. 

     Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och 

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet 

och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnads-villkor och 

förklara människors roller i samhällsförändringar…. 

       […] Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska 

ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika 

teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.117      

 

                                                 
116 Skolverket, (2011), s. 66. 
117 Ibid. 
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     Ämnets syfte är gemensamt för alla kurser och ska fungera som riktlinjer för 

undervisningen, vilken ska främja elevernas förståelse av historia. Undervisningen ska ta 

hänsyn till olika perspektiv och ska genomföras med tillämpning av olika metoder och teorier. 

Men hur detta görs och hur omfattande kurserna ska vara, bestäms utifrån riktlinjer för 

kunskapsinnehåll men framför allt utifrån kunskapskraven. Detta eftersom det sistnämnda 

betraktas som det viktigaste för att uppnå kursmålen. Under intervjuerna uppmärksammade 

tre lärare på olika sätt hur historia 1a1 och historia 1b var begränsade. I nästa avsnitt citeras en 

av dessa lärare. 

     Läroplanen är inte utan motsägelser. Det finns en utbildningspolitisk inkluderande diskurs, 

som citaten ovan visar. Samtidigt prioriteras i några kurser områden eller arbetssätt som kan 

främja utveckling av förmågor och färdigheter men inte i andra kurser. Exempelvis står det i 

läroplanen gällande kursen historia 1a1: ”Kursen historia 1a1 omfattar punkterna 1–2 och 4–5 

under rubriken Ämnets syfte.”118 Punkt 3 som syftar till att utveckla ”[f]örmåga att använda 

olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om 

historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv”119 utesluts.  Trots att kursens centrala 

innehåll beror på studier om olika företeelser kan denna begränsas av det ovan förklarade och 

av tidsmässiga skäl. Kursen historia 1a2 omfattar alla punkter men betoning på de tre sista 

vilket betyder att det gör det möjligt att arbeta med olika frågor och perspektiv, men kursen 

delar med historia 1a1 den begräsning som innebär antal timmar som till dessa kurser är 50 

timmar. 

     Kursen 1b omfattar alla punkter under rubriken Ämnets syfte, men den fokuseras i Europa 

trots att frågan om olika perspektiv, såsom genusperspektiv, behandlas i det centrala 

innehållet finns inte dessa tydligt angivna som kunskapskrav. Utan där menas att det ska 

arbetas med olika perspektiv.120   

      Historia 2b är inriktad på kultur och i det centrala innehållet behandlas inget annat 

perspektiv än kulturen och kulturproduktionen.121 Enligt min uppfattning kan detta leda till 

reproducering av heteronormativa och västerländska perspektiv på historia och kultur vilket 

historiskt sett präglat undervisningen. Hur kursen genomförs i praktiken beror på lärarens 

engagemang, intresse och skicklighet viket kan ha påverkan i den mån läraren förser kursen 

med olika andra perspektiv. I punkt 2 i centralt innehåll menas att eleverna ska studera mötet 

                                                 
118 Ibid, 67. 
119 Ibid. 
120 Ibid, s,73 ff. 
121 Ibid s, 78 ff. 
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mellan etablerade kulturer och olika former av nya kulturella rörelser. Men denna jämförelse 

begränsas till 1900-talet. 

     Historia 2a är bland de historiekurser som erbjuder flera möjligheter att arbeta med olika 

perspektiv och tillämpning av teorier och metoder. I beskrivningen av kursen finns det tydliga 

riktlinjer för att arbeta med globala perspektiv.122  

     När det gäller historia 3 ger denna kurs, utrymme till studier med olika perspektiv och 

teorier men samtidigt mindre utrymme till arbete med tidsperioder och förändringsprocesser. 

Läroplanens riktlinjer om kursen förklaras i Ämnets syfte av vilken punkter 1 och 2 beskrivs 

som mindre relevanta som anges i läroplanen: ”Kursen historia 3 omfattar punkterna 1–5 

under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3–5. I kursen behandlas 

fördjupade kunskaper i ämnet.”123 

        Läraren har plikten att tolka och förhålla sig till styrdokumentet och undervisning, som 

tidigare diskuteras kan främja arbete med olika perspektiv, får utföras i den mängd det inte 

strider mot läroplanen. Denna är normativ och hegemoniserande, inte alla ska ha samma form 

av undervisning även om det kan betraktas som att människan frivilligt får välja. Det finns 

olika utformade kurser och det betyder att fostran kan bli annorlunda beroende på vilka 

elevernas val är eller vilket utbud av kursen finns i ett område.  I vilket fall som helst är det 

viktigt att förstå vad varje kurs innebär och vara uppmärksam om den utbildningspolitiska 

diskussionen om frågan. 

 

2.2 Historieundervisning med hänsyn till mångfald och mångkultur 

 Lgy11 anger att utbildningen ska ta hänsyn till mångfald och mångkultur. En av de lärare 

som intervjuades påpekade att minoritetshistoria, globalhistoria och genushistoria, finns som 

centralt innehåll men inte specificerade som kunskapskrav i kursplanerna för historieämnet 

vid gymnasienivå. Här följer ett citat från den nämnda intervjun: 

 

      … Jag skulle vilja ha lite mer global historia. Det tycker jag att det är lättare att undervisa i, 

när man kommer i åk 2 med historia 2a än det i historia 1b det är mycket mer fokus på 

västerländsk historia. Sen är jag väldigt kritisk för att det inte finns alltså ett kunskapskrav om 

genushistoria. För att den väljs bort. Om man tittar på historieböckerna vi har, så är det inte 

mycket kvinnors historia i dem […] Sen tycker jag att det är märkligt att vissa saker finns i 

centralt innehåll i historia men inte som kunskapskrav. Och då ska man förhålla sig till det 

också. En sån grej är då global historia […] Det finns ingen minoritetshistoria, vilka är 

                                                 
122 Skolverket (2011.a), Kursplaner för historieämnet tillgängliga i skolverkets hemsida, [Elektronisk resurs].  
123 Ibid. 
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minoritetsbefolkningarna här i Sverige? Det är inte många som kan den. [Vad] finns det om 

samernas historia? Vi sitter och pratar om historiska snubbar som Karl den XII som om han var 

någonting fantastiskt. Det kanske han var; Jag är kritisk mot den bilden…Alltså, jag upplever att 

man undviker känsliga frågor om Sverige till exempel, varför står det inte hur samerna blev 

diskriminerade, varför står det inte om finlandssvenskarna som faktiskt är en stor del av svensk 

historia, arbetskraftinvandring osv. Varför står det inte någonting om judarna som minoriteter? 

Och det kan man... Det skulle jag vilja ha i historia, även om det är ett litet kapitel.124 

 

     Banks menar med dimensionen Equity Pedagogy att det är viktigt att utveckla 

inkluderande undervisningsformer för att ge både utrymme till minoriteterna, deras verklighet 

och även för att motverka fördomar, Prejudice Reduction, som oftast finns om framför allt 

utsatta grupper. Vi ser återigen att diskursen i läroplanen kan vara motsägelsefull. Å ena sidan 

lyfter den vikten av att undervisa om mångfald och mångkultur, å andra sidan anger den att 

några frågor är viktigare än andra då det finns konkreta kunskapskrav för några av dessa men 

inte för alla. Att undervisa med hänsyn till mångfald och mångkulturalitet innebär möjligheter 

för öppenhet och tolerans, människor och kulturer emellan. Detta innebär att undervisningen 

kan planeras medvetet för att inkludera exempelvis HBTQ- personer eller aktörer från andra 

utsatta grupper. Här följer ett exempel på hur det skulle kunna se ut:  

 

[M]an kan läsa människors historia på väldigt olika sätt […] att man går i olika gruppers skor 

och att man tittar på historia från exempelvis ett native american perspective, att man [ser] från 

ett hispanic perspective, eller att man tittar på den från en som kommer från Iran […]  

    Alla nyanser går inte att prata om, till exempel att ordet good bye inte finns i vissa Native 

American/Indians’ språk […] man kan prata om Irokeerser och deras sätt att se på samhället. 

[Man kan prata] om medborgarrörelsen utifrån det [samtida perspektivet]. Man måste kunna sin 

historia. […] Titta på Aretha Franklins begravning, det går inte att förstå den, vad de sade på den 

begravningen om man inte har någon historia [bakom]. 
125

                                                               

 

      Den ovan citerade läraren undervisar i språk men måste också ha undervisning i historia 

inom sin språkundervisning och ta hänsyn till olika perspektiv och kulturer. I citaten 

framkommer att kunnande om andra perspektiv inte bara breddar förståelsen utan också 

underlättar lärande av ny kunskap.  

     Om dimensionen Knowledge Construction, talar Banks att ämneskunskaperna kan fungera 

som redskap för att motverka negativa företeelser såsom rasism, och sexism. Historieämnet i 

                                                 
124 Intervju med lärare ”B”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
125 Intervju med lärare ”A”, 22/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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denna fråga har en stor fördel och läroplanen har som mål att eleverna ska utifrån sina 

kunskaper kunna förstå hur dessa fenomen uppstår. Därmed kan de utveckla förmågor och 

färdigheter för att kunna analysera samhällsutveckling men även empati och förståelse om 

andra kulturer och verkligheter. Ett exempel finner vi i följande kommentar från en intervju 

med en lärare i historia 

 

Eleverna har en tendens att se den afrikanska kontinenten som den fattigaste kontinenten […] att 

men så var det i kolonisering ja, det finns många fattiga afrikanska länder men titta på dem 

också som det går bra för och det blir liksom som ett uppvaknande för dem. Och sen kopplar 

man ju det som händer […] det börjar bli intressant för dem när du kopplar t.ex. folkmorden i 

Rwanda, det som hände på 90-talet, varför hände det? Jo, för att det har sina rötter i kolonierna i 

koloniseringen och hur ser det ut idag i Rwanda? Och hur påverkas resten av länderna runt 

omkring? Och då, då börjar det att bli intressant för dem…126   

 

     Läraren förklarade utifrån exemplen en liknande process som Banks dimension om 

Knowledge Construction, vilken syftar till utveckling av förmågor och färdigheter för att 

identifiera historiska samband och utvecklingsprocesser. I likhet med det som diskuterades 

kring läraren A:s citat, visar detta hur olika perspektiv på kunskap breddar elevernas 

förståelse.  

 

2.3 Den didaktiska dimensionen  

Metoderna tillämpade i denna studie har lett till en variation av iakttagelser från lärare och 

elever som deltagit i undersökningen. Trots att eleverna visade sig vara medvetna om varför 

vi följer kursplanernas kunskapsinnehåll, förekom frågor om innehåll som eleverna själva 

menar att det saknas mer studier om. Det är exempelvis frågan om genus och den problematik 

som innebär att kvinnor inte finns representerade i historia i den mängd män finns, samt kritik 

mot det deltagarna har uttryckt som ”tråkigt” och ”tidskrävande” som ägnas åt att studera 

konkreta aktörer som t.ex. efterföljare i kungahuset, vilket förekom ofta bland intervjuade 

elever. 

2.3.1 Innehåll och didaktiska strategier för en ökande medvetenhet 

I historiedidaktik, liksom andra ämnen, är det första som läraren oftast tänker innan varje 

moment de didaktiska frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”. Med hänsyn till den kulturella 

sammansättningen i klassrummet och generellt hur det ser ut i samhället idag borde den första 

                                                 
126 Intervju med lärare ”B”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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frågan vara ”till vem”. Utvecklingen av ett positivt förhållningssätt till mångfalden och 

mångkulturen genom historieämnet är bara möjligt om innehållet samverkar med en 

medveten ämnesdidaktik som främjar utveckling av färdigheter och förmågor som 

kännetecknar den demokratiska kompentensen såsom tolerans, respekt och bra 

kommunikation gentemot den andre.  

     Bland intervjuer med lärarna förekom det att det ibland går att använda någon elevs 

erfarenhet för att arbeta med frågan om invandring eller för att få ett annat perspektiv på ett 

historiskt skeende. Genom att ge röst till invandrarelever, eller med aktiviteter som 

uppmuntrar dem att berätta om sin egen historia eller andra perspektiv på historia, möjliggörs 

för dem själva och andra elever motverkande av fördomar, något som stämmer överens med 

Banks dimension Content Integration.  

     Gällande innehåll återkommer ofta problematiken om tidsbrist, en lärare förklarar det på 

följande sätt: ”Vi hinner inte så mycket mer än till kalla kriget, och oftast blir det så att det 

blir stressigt på slutet… därför tycker jag att … jag kan ändå jobba djupare med [tidigare] 

epoker".127 Läraren förklarar vidare att det är viktigt att få eleverna arbeta genom att använda 

olika teoretiska verktyg och förklarar om vikten övande har på följande sätt: 

 

…Jag säger bara nöt in, träna, träna, träna, de behöver så mycket övning som möjligt. Att som 

lärare få höra från chefen att ”du måste minimera antal uppgifter” för eleverna, det funkar inte, 

det är som att säga till någon du, du ser den här tavlan, måla av den nu, det kan du inte göra du 

måste öva för att måla, samma sak är det med historia. Fakta? det är en del, det kan du liksom 

lära in och sen rapa ut, men hur du jobbar med historia det måste övas in.128 

 

     De flesta eleverna pratade om att de gillar att arbeta med andra världskriget eller med 

teman som folkmord, frågan om genus förekom också. Exempelvis uttalade sig eleverna om 

frågan: vad skulle du själv göra om du kunde välja vad historia skulle handla om? Eller, vad 

gillar du mest i historia? Eller, vad tycker du är det roligaste temat i historia? 

 

Jag gillar när man tar upp mycket om kvinnor hur det var före för dem som t.ex. suffragetterna i 

England och sånt, dock tycker jag inte man tar upp det så mycket så det är lite synd men vi har 

haft några arbeten som handlar om det. 
129

  

 

                                                 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Intervju med elev ”K”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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[…] Alltså jag tror att mycket av det man behöver gå genom … kalla kriget, kommunism alltså 

såna grejer är viktigt att ha med, så därför är det obligatoriskt att ha med historia på gymnasiet 

för att man vill att folk ska bli informerade, man ska inte döda folk igen. Så det är jätteviktigt 

men sen, tror jag att man skulle ha lite mer att läraren ska få mer utrymme att anpassa efter 

klassen […] det är viktigt, all historia är viktig… Det blir så man förstår världen bättre.
130

 

 

     Eleverna visar medvetenhet om varför det är viktigt att studera historia. Önskan om att få 

varierad undervisning har förmodligen att göra med att inte alla elever studerar alla 

historiekurser och dessutom att det europeiska perspektivet präglar undervisningen i de flesta 

fall. Lärarna följer kursplanerna och ibland kurslitteraturen men de gör även egna 

undersökningar och använder sig av material hämtade från andra källor och uppmuntrar 

eleverna att jobba med källkritik. En lärare som undervisar i språk och som också måste 

undervisa i historia genom språkundervisning, förklarade det på detta sätt: ”du kan utgå från 

läroböckerna men jag tycker att jag har bättre idéer”131. Ytterligare en lärare menar att hen 

kan använda sig av berättelser för att motivera eleverna och ta fram olika upplevelser som 

t.ex. att ha mött både offer och f.d. soldater från andra världskriget.132
  

     Att arbeta med frågor och utifrån aktörsperspektiv kan vara ett sätt att beröra mångfald och 

mångkultur, det gäller att välja dessa aktörer så att det finns en representation av allt. Det är 

kanske lite svårare att ändra från struktur- till aktörsperspektiv när det gäller arbete med 

medeltiden menade en lärare i intervjun, men det finns alltid olika infallsvinklar och teman 

som exempelvis kan jämföras med liknande tidsperioder i andra delar av världen.133 

      Att arbeta med folkmorden verkar vara populärt bland eleverna och det finns olika 

pedagogiska anledningar till det. Att studera folkmorden kan uppfylla olika syften för att 

utveckla empatiska förmågor, ta för sig och reflektera, subjektifiera, i Biestas mening134  och 

underlätta förståelsen av fenomenet samt vad det beror på och därmed skapa 

historiemedvetenhet. Eleverna uppskattar att få välja bland olika fall när det gäller teman om 

förintelsen eller invandring för att fördjupa sig i dem. Detta innehåll kan fungera också för att 

öka kunskap och förståelse om andra kulturer, d.v.s. för att kvalificera enligt Biestas 

förståelse av denna utbildningsfunktion135 och för att motverka fördomar gentemot 

folkgrupper Reduce Prejudice enligt Banks typologi.136 

                                                 
130 Intervju med elev ”F”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
131 Intervju med lärare ”C”,22/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
132 Intervju med lärare ”A”, 22/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
133 Intervju med lärare ”G”, 21/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
134 Biesta (2009). 
135 Ibid. 
136 Banks (2010), s. 21. 
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     Bland de olika undervisningsstrategierna som visar sig ha påverkan på elevernas 

medvetenhet av mångfald och mångkultur, finns dessa som utmanar elever från olika 

bakgrunder att dela med sig av sina egna relaterade historier.  Eleverna visade sig uppskatta 

också seminarier och rollspel. En elev menade att inta en roll som egyptier i ett rollspel gjorde 

att hen fick lära sig mycket om landet, dess historia och kultur.137  

     På frågan vad som har varit annorlunda och roligt med historieundervisning? pekar elever 

från en skola, på ett forskningsprojekt som berör elevernas egen relation till historia att den 

varit lärorik eftersom den låter dem kunna vara en del av historia och genom att lyssna fick de 

veta mer om andra kulturer. Liknande svar angav elever som arbetar med släktforskning. 

 

2.4 Den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten  

Det var under intervjuprocessen för denna studie där en grupp elever från gymnasiets sista år, 

från en FN- certifierad skola som präglas av både mångfald och mångkultur och med en lång 

tradition av internationellt samarbete, där jag iakttog ett särskilt förhållningssätt till frågor om 

mångfald och mångkultur, det ena efter det andra uttrycket av genuina och emotiva 

reaktioner. Ett leende, ett uttryck, som ”åh gud!” efterföljs av djupa resonemang och 

motiverade berättelser om varför man tycker att det är ”jätteviktigt” att dela med sig till andra, 

att veta mer om andra kulturer och perspektiv. Där började jag fundera och ställa mig frågan: 

vad händer här?  

     Efter att ha iakttagit det särskilda förhållningsättet till frågorna justerade jag intervjuerna, 

intervjuade deltagarna vid andra tillfällen och bestämde mig för att utföra en 

enkätundersökning för att se varför denna grupp elever hade dessa attityder och vad det kunde 

bero på. Samtidigt intervjuade jag elever från andra skolor och även två studenter som nyligen 

börjat på universitet, som trots att de inte svarade negativt på samma fråga om vad de tycker 

om det mångfaldiga samhället och om mångkulturen, då var svaret begränsat till: ”det är nog 

bra” uttalat av en av de få intervjuade studenter som inte riktigt visste vad mångfald var. Detta 

ledde till att jag, på samma sätt som med eleverna från den tidigare nämnda skolan, ville veta 

vad allt detta beror på. Varför finns denna stora skillnad i förhållningssätt, kunskap och 

intresse till både mångfald och mångkultur?  

     Efter analyser och reflektioner insåg jag att det handlar om ett genuint demokratiskt 

anspråk om respekt för alla människors lika rättigheter och värde, att det handlar om 

medvetenhet, inte bara om förståelse att vi lever i en globaliserad mångfaldig och 

                                                 
137 Intervju med elev ”I”, 13/5 2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 

 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 41 
 

mångkulturell värld. Därmed föreslås begreppet den mångfaldiga och mångkulturella 

medvetenheten för att förklara det förhållningssätt som beskrivs i detta avsnitt. 

      I utbildningssociologiska och i omsorgssammanhang brukar det användas begrepp såsom 

sociokulturell kompetens, interkulturell kompetens samt kulturellt och kosmopolitiskt kapital 

för att förklara förutsättningar som underlättar utvecklingen av de förmågor och färdigheter 

människor använder för att förhålla sig till andra kulturer än sin egen. Dock inbegriper inte 

dessa termer, på ett mångfacetterat sätt, vad det innebär att förbli öppen, lyhörd och aktivt 

deltagande i processen om att få och ge interkulturell information. Likaså medvetengörande 

att vi människor är lika värda som utveckling av öppenhet för att lära oss av och om varandra, 

utveckling av tolerans och förståelse för olikheterna i samband med trygghet i förståelse av 

olika perspektiv utifrån egna identiteter.  

       Som framkommer av det diskuterade i tidigare forskning, det närmaste engelska 

begreppet till den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten är multicultural 

awareness, vilket är luddigt definierat eller befinner sig i en utvecklingsfas i de få arbeten 

som jag funnit. Multicultural awareness skulle kunna översättas till svenska som 

multikulturell medvetenhet, eller kritiskt mångkulturalism-medvetande. I min mening är dock 

inte dessa tydliga eller heltäckande begrepp.  

    Att utveckla medvetenhet om mångfald och mångkultur är mer än att ha förståelse och 

respekt för den andre, det handlar om genuint erkännande av den andre som ens likvärdiga. 

Det handlar också om öppenhet och intresse gentemot och för det okända i den förståelsen att 

denna öppenhet är berikande för samhällsutveckling. Den mångfaldiga och mångkulturella 

medvetenheten handlar om ett genuint förhållningssätt som grundas i individens förståelse om 

innebörden av både mångfald och mångkultur och som har en positiv ställning till denna. Ett 

förhållningssätt som är kritiskt mot etnografiska ställningar och som i kontakten med andra 

människor ser en möjlighet att lära sig nya saker och att växa. Medvetenheten växer i kontakt 

med olika perspektiv, teoretisk förståelse och historiemedvetande.  

     Begreppet inbegriper de principerna som grundar de mänskliga rättigheterna och delar med 

den kritiska mångkulturalismen dess kritiska förhållningssätt. Medvetenhet innebär också 

förståelse för den verklighet vi lever i, trots idealen och likvärdiga rättigheter så har vi olika 

förutsättningar.  

        

2.4.1 Faktorer i medvetenhetsutveckling av mångkulturalitet och mångfald  

 Enligt utbildningssociologisk forskning finns bland faktorer som påverkar elevernas lärande 

och utveckling två av relevans: socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas 
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utbildningsnivå.138 Denna studie har brister gällande diskussionen och mätande av dessa 

faktorer eftersom det under intervjuerna undveks frågor som betraktas som känsliga. Bland 

enkätfrågorna avsedda till att undersöka den socioekonomiska bakgrunden fanns det ett 

alternativ för dem som studerar och inte har fast inkomst. Eleverna jag intervjuat var i åldern 

19 år, de flesta bor kvar hos sina föräldrar. Inga frågor angående föräldrarnas inkomst eller 

utbildningsnivå ställdes i enkäten. Dock genom information från SCB kunde jag bekräfta att 

invånare som berör denna studie är medelinkomsttagare i majoritet.139 En annan relevant 

faktor för att förhålla sig till andra kulturer är behärskning av olika språk. Samtliga deltagande 

i undersökningen pratar mer än sitt modersmål, 80,5 procent angav att de behärskar mellan 

två och tre olika språk.140 

     De faktorerna som kunde iakttagas och redogöras för, genom kategorisering med GT-

metoden är följande:   

    Utbildningsutformning: Eleverna som visade större intresse och förståelse till mångfalden 

och mångkulturen har i de flesta fall studerat ett unikt fördjupningsprogram i Sverige som 

består av 300 poäng i vilka ingår engelska 7, internationella relationer och internationell 

ekonomi. Förutom det, läste de samhällsvetenskapliga program där det bland annat geografi 

1, historia 2a, religionskunskap 2 och samhällskunskap 2 och 3 ingår.  

   Studier i andra samhällsvetenskapliga ämnen var också gemensamma bland 

studentgruppen. Förutom det ovan beskrivna programmet har eleverna 200 poäng av fritt 

valda ämnen, några av de intervjuade eleverna i denna grupp hade t.ex. valt att studera 

sociologi eller genusvetenskap.  

    En annan avgörande faktor är elevernas historiemedvetande och kunskaper om 

historieämnet. Under intervjuerna visade denna elevgrupp breda faktakunskaper, goda 

analysförmågor och förståelse för historiska förlopp, kausala samband, strukturer och 

aktörsperspektiv, historiebruk, källkritik, förändringsprocesser, teorier och olika perspektiv. I 

följande exempel från intervjuer kan detta iakttas i elevernas svar: 

 

 […] Jag vet att när vi pratar om källkritik i historian så diskuterar man ofta men vilka är dom 

som kan komma till tals? Är det dom som är utsatta eller var de som liksom, skrev historia, är 

                                                 
138 Börjesson (2005), s. 561. 
139 Enligt SCB är den genomsnittliga årsinkomsten i tusentals kronor per invånare bland de som är 20 år och äldre i kommunen i fråga hade 
292,1Tkr år 2017. Arbetslösheten är 7,7 procent år 2018 samt sysselsättningsgrad av befolkningen i åldrar 15–74 år är 66,4 procent år 
2018. Information om datainhämtning finns i författarens ägo av konfidentialitetsskäl. 
140 Webbaserad enkätundersökning, se bilaga 9. 
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det kungar berättar som de har gjort det himla mycket bra eller är det liksom de arbetslösa och 

de som fick liksom sina länder ifrån tagna som får berätta hur det var och då lyfter man [det].
141 

 

     Det mest förekommande begreppet i nästan samtliga intervjuer med eleverna i denna 

grupp är perspektiv. En elev som läser programfördjupning berättar med bekvämlighet att de 

studerar bland annat ”den marxistiska historieskrivningen, nationalistiska historieskrivningen, 

den liberala världsbeskrivningen, postkolonialismen och feministiskt perspektiv”142. Här 

nedan följer några utdrag från intervjuerna: 

  

Det skulle vara bra att ha liksom hela världens perspektiv det blir typ liksom vi mot ni om det är 

bara ett perspektiv och man är inte smart om man ser saker på en sida bara… Nej.
143

 

 

… Det är jättebra att vi får liksom ett vidare perspektiv och förståelse jag tror bara att vi gynnas 

att ha liksom flera kulturer i ett samhälle, jag tror att det skulle bli enformigt annars. Det känns 

som att det är det som har utvecklat oss som människor liksom.144  

  

     Att vara intresserad av att få andra perspektiv berör elevernas subjektifiering, detta 

förekommer dock ofta i samband med socialisering. Trots att dessa två begrepp kan förstås 

som motsatta begrepp, den ena kan påverka den andra under identitetsskapande processer.  

Eleverna kunde förklara det på följande sätt: 

 

Jag tycker det är jätteviktigt jag tror att det är någonting som berikar ett samhälle och något som 

får ett samhälle att växa. Jag tror att när man tar del av andra perspektiv andra kulturer eller 

religioner eller samhälles liksom skikt så. Jag tror andra perspektiv och andras åsikter om 

perspektiv får dig själv att tänka vilket utvecklar ditt sätt att tänka vilket i sin tur utvecklar 

liksom hela samhället.145 

 

[…] Jag har många kompisar nu som kommer från var som helst liksom, man får helt andra 

perspektiv […] det är jätteskillnad när man har kompisar från t.ex. Mellanöstern eller från 

Balkan så har de helt andra historier att berätta.
146

 

 

                                                 
141 Intervju med elev ”P”, 02/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
142 Intervju med elev ”H”, 29/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
143 Intervju med elev ”A”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
144 Intervju med elev ”C”, 10/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
145 Intervju med elev ”P”, 02/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
146 Intervju med elev ”B”, 10/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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…Jag tycker om när läraren […] står och skriver på tavlan och sen att man diskuterar att man 

faktiskt pratar om det och att inte bara sitter själv och skriver, att man tar del av andras 

perspektiv i stunden och så.147 

       

     ”…Att man tar del av andras perspektiv i stunden och så”. Detta kan tolkas som en elevs 

behov av att socialisera kunskap, som dennes intresse verkligen får berikas av i det 

interkulturella utbytet. De undervisande lärarna för denna elevgrupp förklarade i intervju att 

de arbetar med perspektiv och teorier i olika kurser framför allt historia 2, samhällskunskap, 

och internationella relationer. 

     Ytterligare en relaterad faktor som kan ha påverkan är det politiska engagemanget. Två av 

de mest aktiva eleverna från denna grupp berättade i intervjuerna att de är politiskt aktiva. I 

enkätsvaren är antal elever som svarar att de är aktiva i föreningsliv och att de skulle kunna 

tänka sig att vara delaktiga i politiken relativ hög, 56 procent av deltagarna i enkäten svarade 

att de är aktiva eller skulle kunna deltaga i politik i framtiden.148  

   Socialisering i mångkulturella och mångfaldiga sammanhang är en uppenbar faktor för 

utveckling av den relaterade medvetenheten. Skolan där fenomenen iakttogs präglas av både 

mångkultur och mångfald, där finns lärare med olika bakgrunder och internationell kompetens 

och elever med olika kulturella bakgrunder. En elev från denna gruppen förklarar 

socialisering på följande sätt: 

 

 … På högstadiet så var vi i princip verkligen människor som har bott där sedan de var ett år 

gammal liksom ingen har upplevt något nytt ingen har nått annat perspektiv ut av alla, alla är 

liksom typ sådär medelklass, deras föräldrar kanske går till kyrkan någon gång, alltså svenska 

kyrkan att alla är typ lite samma liksom och det ger inte så mycket. Men på gymnasiet, så alltså 

där är det människor som har alla möjliga olika liksom religiösa uppfattningar och kommer från 

olika ställen.149  

 

     Lärarens roll och den tillämpade didaktiken i undervisningen är relevanta av olika 

anledningar. Även om medvetenhetsutveckling är av subjektifierande karaktär är detta bara 

möjligt i kombination med socialisering och kvalificering, utbildningsfunktioner som sker i 

samband med lärarens skicklighet för att planera undervisningssituationer som främjar dessa 

funktioner och i samband med ett genomtänkt kursinnehåll. Till lärarens skicklighet kan 

också adderas som komplement deras internationella kompetens, vilket gör det lättare för dem 

                                                 
147 Intervju med elev ”P”, 25/04/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
148 Se bilaga 7. 
149Intervju med elev ”P”, 02/05/2019 Digital ljudinspelning och minnesanteckningar i författarens ägo. 
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att arbeta med elever från olika kulturer, ha bredare intresse av historia och hantera olika 

frågor. Gällande den tillämpade didaktiken kan tilläggas att utöver det förklarat i avsnitten 2.3 

är det relevant att denna grupp hade undervisningsformer som liknar studier på 

universitetsnivå, d.v.s. seminarier, fördjupande arbeten och tillämpning av teorier och 

perspektiv, samt tillämpning av didaktiska strategier som ger utrymme till mångfalden och 

mångkulturen på olika sätt. 

      I skolan har fenomenet den mångfaldiga och mångkulturella medvetenheten iakttagits, 

och där genomförs regelbundet olika projekt som innebär arbete med empiriska övningar på 

olika sätt, t.ex. stora rollspel som engagerat hela skolan och andra forskningsprojekt som 

involverat praktiska utövningar. Lärarna arbetar med didaktik som främjar ett kritiskt 

tänkande och analytiskt förhållningssätt till information, med källkritik gentemot 

informationsflöden och till det historiska material som används. Det finns också en 

medvetenhet hos lärarna som arbetar normbrytande i sin undervisning. Med andra ord, med 

hänsyn till värdegrunden till mångfalden och mångkulturen. 

 

2.4.2 Bearbetning av material från enkäten 

Enkäten har besvarats av 108 deltagare. 78,5 procent anger att de har ursprung i Sverige, 11,2 

i övriga Europa och motsvarande 10,3 procent utomeuropeisk bakgrund. Bortfallet är 4,6 

procent.150 I figuren under visas utbildningsnivån hos de deltagande i procentenheter.  

Källa: webbaserad enkätundersökning151 

Figur 2) Utbildningsnivå bland enkätundersökningens deltagare 

                                                 
150 Se bilaga 5b. 
151 Se bilagorna 5a-5c samt 6–11. 
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     Det finns kvalitativa skillnader i svaren på de olika frågorna som ställdes i enkäten.  De 

elever som har läst ämnena som främjar öppenhet svarar positivt på frågorna som berör 

mångkultur, invandring, mångfald, sexuell läggning och trygghet gentemot andra kulturer och 

religioner. Här följer ett exempel gällande frågan om mångkultur. Det är en jämförelse av tre 

grupper från gymnasienivå och studenter från universitetets grundnivå. De olika 

svarsalternativen kan ibland likna varandra men det finns nyanser i dessa som är intressanta 

att analysera. I diagrammen kan betraktas att ett högt antal elever från grupperna 2, 3 och 5 

valt svaret ”Jag tycker att mångkulturen är viktigt, jag förstår och gillar vad det innebär”. Det 

kan betraktas som ett ledande svar, men syftet har varit att se de olika grader av medvetenhet 

deltagarna har om frågan.  

 

Källa: Enkätundersökningen152              Information är angiven i procent. 

 
Figur 3) Attitydjämförelse mellan fyra elevgrupper på gymnasienivå och studenter på grundnivå vid universitet. 

 

     I grafen kan vi se den inställning gentemot mångkultur elever och universitetsstudenter har 

och hur grupperna som studerar ämneskombinationen som inkluderar Historia 2a eller 2b, 

Samhällskunskap 2 och/eller 3, Programfördjupning, Internationella relationer och eventuell 

andra socialvetenskapliga ämnen är ledande med 63, 3 procent i svarsalternativ som 

                                                 
152 Ibid. 
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motsvarar medvetenhet och trygghet med frågan. Detta är en av de indikatorer som bekräftar 

det iakttagna fenomenet under intervjuerna. Ju mer studier i ämnen som behandlar flera 

perspektiv och tillämpar arbete med olika teorier, desto mer öppenhet gentemot mångkultur 

och mångfald. När bara historia 2a eller 2b, samhällskunskap 2 och eller 3 och 

Programfördjupning inkluderas bland variablerna, oavsett om eleverna har läst andra 

socialvetenskapliga ämnen, blir antalet nära den ledande gruppen med 62,5 procent. Detta kan 

innebära att bara genom att studera dessa ämneskombinationer och deltaga i detta 

fördjupandeprogram har en positiv påverkan på elevernas förhållningssätt till mångfald och 

mångkultur. Elever som studerat historia 1b och andra socialvetenskapliga ämnen svarar 

genom detta svarsalternativ med 58, 3 procent, och universitetsstudenterna (oavsett vad de har 

läst vid gymnasiet) svarar med 38, 4 procent genom detta svarsalternativ. 

     Enkäten i både dess kvantitativa som dess kvalitativa syfte har varit ett bra redskap för att 

få fram information angående vad eleverna står för och vad de behöver för att utvecklas. En 

deltagare som hade läst historia 1b samt 2b och som i enkäten valt alternativ ”delvis rädd” för 

andra kulturer och religioner skrev följande reflektion i enkätens sista kommentar: ”Enkäten 

fick mig att inse att vi knappt har fått lära oss någon historia om [A]sien, [O]ceanien och 

[L]atinamerika. Inte heller [om] de olika regeringsformerna i olika länder eller 

värl[d]sdelar”.153 Detta är en intressant iakttagelse eftersom deltagaren är delvis otrygg 

gentemot andra kulturer men samtidigt erkänner att hen vet lite om andra kulturer. 

     I diagrammet som följer nedan finns det nio olika grupper. Diagrammen är baserade på 

data från fråga nummer 30 i enkäten, vilken var följande: ”Känner du dig rädd för att andra 

kulturer eller religioner än din egen ska påverka samhället?” Frågan hade tre alternativa svar: 

ja, (blått), nej, (grönt) och delvis (svart).154 I grafen utläses hur ett antal högutbildade anger 

sig vara rädda för att andra kulturer och religioner skulle påverka samhället: 28, 5 procent av 

studenter på avancerad nivå, 5 procent av studenter på universitetets grundnivå, samt 7 

procent av personer med examen på grundnivå och 10,5 procent av deltagarna som har 

universitetsexamen på avancerad nivå. Ingen elev från grupper 2,3 och 5 uppger sig vara 

rädda. 

                                                 
153 Okänd deltagare i webbaserad enkätundersökning 13/05/2019, Enkätsvar i författarens ägo. 
154 Webbaserad enkätundersökning. 
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Källa: Webbaserad enkätundersökningen155 

 
Figur 4) Individernas upplevelse av trygghet i förhållande till andra kulturers eller religioners påverkan på samhället 

 

    Trots att det i undersökningen deltog lärare med olika utbildningsnivåer, har inte någon av 

dem angett ”rädd” som svar, eftersom lärarna tillhör grupp ”1” där ingen har svarat ”rädd”. 

Däremot valde 27,5 procent av lärarna svarsalternativ ”delvis rädd” vilket kan tolkas som att 

de åtminstone är oroliga. Svaren på de andra frågorna som gäller deras förhållningssätt till 

invandring, mångfald och mångkultur kan förklara den höga andelen. På frågan ”vad tycker 

du om invandring?”, valde 16,6 % av lärarna svarsalternativet ”Det är en svår fråga, det beror 

alltså på hur man hanterar det” och 38,8 procent svarade med alternativet ”jag tror att det är 

bra men vi måste bli bättre på integration”. Dessa siffror kan tala för en medvetenhet om det 

ansvar som kommer med att ta emot ett stort antal människor till ett land där man måste börja 

med att lära sig ett nytt språk, vilket kräver bland annat stora insatser i infrastruktur. Endast 5 

procent av lärarna valde alternativet ”jag förhåller mig kritisk” gällande frågan om 

mångkultur. Ett alternativ som kan tolkas på olika sätt.  Vi måste ta hänsyn till kontexten när 

denna undersökning görs, hur flyktingvågorna har betraktats som krisen de senaste åren och 

hur frågan har hanterats på den infrastrukturella nivån.  

     Syftet med dessa frågor har varit att få fram nyanser. Att ingen lärare angivit sig vara rädd 

gentemot andra kulturer och religioner kan innebära att det, trots att det finns orolighet kring 

                                                 
155 Ibid. 
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hur vi hanterar frågan, att det finns en högre nivå av demokratisk medvetenhet hos lärarna. Av 

lärarna som deltagit i enkätundersökningen har 83 procent studerat historia vid universitet 

inom ett program med historia som huvudämne eller genom fristående kurser, motsvarande 

har 72 procent studerat samhällskunskap på samma nivå och liknande sätt.156    

      Elevgrupperna ”2”, ”3” och ”5” svarade ungefär lika  som lärarna på frågan som avses 

utvärdera trygghet gentemot andra kulturer och religioner och med olika nyanser om andra 

frågor gällande mångkultur, mångfald, invandring och sexuell läggning som kan läsas i 

jämförelsetabellerna.157 De personer som har studerat historia 1a1 eller historia ”A” enligt 

Lpf94 är trots att de är underrepresenterade i undersökningen, proportionellt sett de mest 

oroliga för att andra kulturer skulle kunna påverka den egna kulturen. 50 procent av 

personerna i denna grupp är mellan 18 och 29 år gamla, vilket innebär att de förmodligen har 

studerat historia efter läroplanerna Lpf 94 och Lgy11 och trots att det inte kan tas för givet att 

detta är den enda orsaken kan det vara en av faktorerna. Kursen är som tidigare diskuterats 

begränsad och kanske inte tillräckligt omfattande för att arbeta för utvecklingen av ett positivt 

förhållningssätt till mångfalden och mångkulturen, eller med andra ord, ett demokratiskt 

förhållningssätt.  

     Att högutbildade anger att de är rädda för att andra kulturer påverkar deras egen kultur kan 

bero på att de har studerat under en annan tid och under andra förutsättningar och 

pedagogiska perspektiv. Det har skett ett perspektivskifte med läroplanen i och med att skolan 

fick ett demokratiskt uppdrag och de senaste decennierna har läroplansdiskussionen varit 

påverkad av den språkliga vändningen.158 Demokratisk fostran har blivit bättre trots att det 

fortfarande finns olika förutsättningar för olika elever och begränsningar i diskursen som kan 

innebära hinder för en mer multikulturell undervisning.  

          

3. Resultat  

I detta avsnitt redogörs först resultaten av studiens olika delar i den ordning som diskuterades 

i analysdelen: den politiska dimensionen; den didaktiska dimensionen; och diskussionen kring 

den iakttagna företeelsen, som ger namn till denna uppsats. Därefter görs den avslutande 

diskussionen där slutsatserna presenteras. 

                                                 
156 Se bilaga 7. 
157 Se bilaga 6. 
158 Sundberg (2012). 
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3.1 Diskussion av resultat 

Utbildningen i Sverige har egenskaper av multikulturell ansats, James Banks menar med den 

femdimensionella typologin för multikulturell utbildning, men denna kan påverkas av olika 

tolkningar av läroplanen. Trots att läroplanen presenterar riktlinjerna för att fostra till 

demokrati så finns det ett hegemoniskt utbildningsperspektiv som prioriterar den 

västerländska och kristna traditionen, vilket kan hindra några lärare och elever att använda sig 

av andra perspektiv. Det finns också andra begränsningar i hur historiekurserna är utformade, 

exempelvis historia 1a1 som inte avser arbetsformer för att utveckla förmågorna som behovs 

för att arbeta med olika teorier och perspektiv.  Det finns även andra begräsningar gällande 

perspektiv om globalhistoria, genushistoria och minoritetshistoria som finns i kursplanerna 

som mål men inte tydligt som kunskapskrav. Historiekurserna är uppbyggda på olika sätt och 

det innebär olika möjligheter, i några fall begränsade möjligheter för att förhålla sig till 

mångfalden och mångkulturen.  

     Individerna har i allmänhet en positiv inställning till både mångfald och mångkultur men 

detta syns mer tydligt hos elever som läser Historia 2a eller 2b och fördjupande program inom 

samhällsvetenskap och som läser andra historierelaterade ämnen, som exempelvis 

Samhällskunskap 2 och 3 och Internationella relationer. Detta eftersom ämnena på den nivån 

främjar arbetet med olika teorier och med andra perspektiv. Andra faktorer som 

ämneskunskaper, deltagande i föreningsliv och politik, det valda innehållet och didaktik 

(arbetssätt som främjar socialisering), lärarens skicklighet och internationella kompetens, kan 

också påverka utvecklingen av ett positivt förhållningssätt till mångfalden och mångkulturen. 

Det förhållningssättet som iakttogs i denna studie och benämns som den mångfaldiga och 

mångkulturella medvetenheten kan utvecklas med tillämpning av didaktiska strategier och 

genom att studera historia och historia-relaterade ämnen med hänsyn till olika perspektiv, och 

teorier. Med andra ord genom att uppleva historia med ett vetenskapligt förhållningssätt och 

perspektiv. Empiriskt arbete med olika teorier samt tillämpning av didaktiska strategier som 

ger utrymme till mångfald och mångkultur kan påverka utveckling av individernas 

demokratiska kompetens. 

     Enkätens resultat visar att även elever som läst historia 2a eller 2b och andra 

socialvetenskapliga ämnen har liknande attityder gentemot mångfalden och mångkulturen 

som de som läser fördjupningsprogram och lärarna som deltog i studien. Individer som läst 

enbart historia 1a1 eller motsvarande Historia A enligt Lpf 94, visar mer tveksamhet vid 

samma frågor och kan vara mer otrygga i förhållande till att andra kulturer. Detta resultat 

skulle dock behöva omprövas eftersom antalet deltagare i undersökningen som enbart läst 
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historia 1a1 eller A är låg, 3,7 procent. Det är också viktigt med hänsyn till att de flesta 

deltagarna i undersökningen är svenskfödda, och även att ett stort antal deltagare i 

enkätundersökningen är högutbildade.   

     Enkätundersökningen visar att ett antal högutbildade förhåller sig kritiska mot invandring 

och mångkultur och anger sig vara rädda för att andra kulturer och religioner skulle påverka 

samhället. Detta kan bero på olika faktorer, de flesta som förhåller sig kritiska till frågorna har 

studerat historia för länge sedan och med läroplaner utformade med andra perspektiv. Som 

tidigare nämndes hade historieämnet inte betraktats som kärnämne på gymnasienivå fram till 

år 2007. Tidigare fanns det inget krav på studier i historia på gymnasiet, studenter kunde läsa 

ett antal program och kurser vid universitet utan att ha behövt studerat historia. 

     I enkätundersökningen ser vi att det finns en grupp i kontrast med det ovan förklarade om 

högutbildade i allmänhet och gruppen som enbart läst Historia 1a1 eller motsvarande Historia 

A. Lärarna som är en grupp för sig i denna studie har i allmänhet ett positivt förhållningssätt 

till mångkultur, invandring, mångfald och till olika sexuella läggningar, vilket kan betyda att 

studier i historia, på högre nivå, och samhällsvetenskapliga ämnen, har en positiv påverkan i 

människors uppfattningar om den andra. Detta kan även innebära att lärarna har utvecklat 

medvetenhet om vikten mångfald och mångkultur har för demokratin. 

     Gällande frågan om sexuell läggning svarade de allra flesta deltagare, 82,2 procent, att 

människor får leva som de vill och 14 procent att de inte bryr sig om frågan. Detta resultat 

kan bero på landets sekularisering. Emellertid finns det ett problem med denna fråga då ett 

svarsalternativ kan ha varit ledande. De flesta personer svarar positivt på frågan om 

mångkultur 88,7 procent har svarat positivt i en skala från: ”jag gillar den delvis” tills ”jag 

tycker att mångkulturen är viktigt, jag förstår vad de innebär och gillar det.” 43 procent av 

deltagarna i denna undersökning tycker att det är bra med invandring men att vi måste bli 

bättre på integrationen. Medan 22 procent anger att det är en svår fråga och att det beror på 

hur den hanteras.159 Det är viktigt att ta hänsyn till att 78,5 procent av deltagarna i 

undersökningen har ursprung i Sverige, 12,5 procent i övriga Europa och motsvarande 10,3 

procent utomeuropeisk samt att utbildningsnivån är för det mesta hög.160  

 

3.2 Avslutande diskussion och slutsatser  

Som Caroline Ljungberg förklarar i sin forskning kan mångkulturalismen betraktas som ett 

hot för det som är normen i Sverige. Detta är fortfarande synligt i den politiska diskursen och 

                                                 
159 Detaljerade information om hur deltagarna svarat finns i 9 olika tabeller i bilaga 6. Se även bilagor 9–11. 
160 Se diagram två. 
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kan synas även hos unga elever med avvikande uppfattningar om demokrati, som 

framkommer i rapporten ICCS 2016. Motståndet till mångkulturalismen kan sägas grundas i 

otydligheter och missuppfattningar om dess innebörd. Mångkulturalism och mångfald 

etablerades som begrepp för att dessa innebär rättvisa för alla.  

      Som det tidigare förklarades i studien är behovet av demokrati eller av demokratiska 

egenskaper, som t.ex. frihet, drivkrafter som avgjort de flesta revolutioner i människans 

historia. Mångkulturalism är relaterat till demokratin, till respekt och tolerans i samband med 

stadgan om de mänskliga rättigheterna. Minoriteterna kommer att sträva efter deras rätt att ha 

egna kulturella drag i den mängd olikheter som finns i samhället. Det är skolans uppdrag att 

utbilda eleverna om innebörden av mångfald och mångkultur eftersom dessa är nära kopplade 

till demokratin och demokratin innebär lika rättigheter och ansvar för alla. 

    Diskussionen som James Banks, May, Sleeter, May, Stephen, Christine Sleeter och Laila 

Nilsen lyfter fram angående den strukturella problematiken som finns för den multikulturella 

utbildningen är också synliga i Sverige. Det fria skolvalet och bostadssegregering påverkar 

den kulturella sammansättningen och därmed socialiseringsmöjligheter för att lära sig från 

varandra och gynna integrationen.  

      Banks beskrivning av att den multikulturella utbildningen kan identifieras i Sveriges 

gymnasieskolor efter Lgy11, i läroplanens värdegrund. Även i kursplanerna för historieämnet 

behandlas vikten av mångkultur och mångfald. Trots detta kan det också identifieras en 

hegemoniserande diskurs gällande utbildningsperspektiv. Eftersom värderingarna från den 

västerländska humanismen och kristna traditionen framställs som ramverk, på detta sätt blir 

alla andra perspektiv och religioner underordnade till denna uppfattning. Detta kan innebära 

begränsningar för en utbildning med hänsyn till mångkultur och mångfald. Det finns även 

andra problem i takt med att globalhistoria, genushistoria och minoritetshistoria kan väljas 

bort eftersom de inte finns tydliga som kunskapskrav. Detta kan vara en problematik som kan 

motverka demokratifostran eftersom den första beror på hur läroplanen tolkas och den andra 

på vad läraren själv vill göra eller hur mycket tid som finns. 

     Banks femdimensionella typologi är övergripande och nästan heltäckande men också 

generell. Denna studie bekräftar att för att lyckas men en multikulturell undervisning måste 

tas i hänsyn dessa dimensioner. Det pedagogiska arbetet behöver dock ha preciserade faktorer 

för att kunna konkretisera strategier. Jag kan inte göra anspråk på att denna studie tar hänsyn 

till alla dessa faktorer men den får bli ett bidrag och inspirationskälla till framtida studier. 

     Studiens centrala resultat är att elevernas människosyn och relation till andra människor 

och deras kulturer påverkas av kunnande om den historiska utvecklingen av olika delar av 
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världen och förståelse av denna utifrån olika perspektiv. Detta gynnas av arbete med olika 

teoretiska redskap, med andra ord av det vetenskapliga förhållningsättet till ämnen. Samtidigt 

är socialisering i mångfaldigt och mångkulturella miljöer avgörande för att utveckla ett 

positivt förhållningssätt mellan individer från olika kulturer. I allmänhet kan 

undervisningsinnehåll som inkluderar normbrytande aktörer eller historiska skeenden från 

andra delar av världen uppfylla olika funktioner. Dels för att denna sortens material kan 

innebära arbete med olika perspektiv och även för de möjligheterna som dessa ger för att 

arbeta med didaktiska val för att främja elevernas subjektifiering genom socialisering, till 

vilken behövs förstås av ett mångfaldigt och mångkulturellt klassrum. Med andra ord, 

processen att skapa sig en egen förståelse och identitet genom att vara i kontakt med andra 

människors historia, perspektiv och sätt att vara.  

     Lärarens roll är avgörande för att kunna uppnå det ovan nämnda. Det krävs planering med 

hänsyn till både mångfald och mångkultur, att arbeta med intressanta arbetsområden, att ta 

hänsyn till skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget, så att diskussionerna blir 

framgångsrikt inriktade mot det målet. Detta innebär arbete med olika teorier för att 

exempelvis kunna förklara orsak och verkan i förhållande till utveckling av olika företeelser 

och även hur dessa företeelser sker i olika delar av världen. Med andra ord är lärarens arbete 

av strategisk karaktär för att sammanväva allt som behövs för att eleverna ska förstå hur 

historia fungerar.  

     Det ovan nämnda kan göras genom träning, men inte bara genom källkritiska övningar 

utan genom att arbeta med andra didaktiska val, att vara lite som historiker i praktiken. Detta 

skulle till exempel kunna göras med projekt som arbetssätt. Eleverna skulle kunna göra små 

undersökningar, olika grupper skulle kunna undersöka särskilda frågor i det förflutna med 

tillämpning av någon metodik. Läraren skulle kunna bidra med engagerad handledning. Dessa 

undersökningar kan ha utgångspunkt i den lokala historien med hjälp av arkivhandlingar m.m. 

Detta kan bidra till förståelse för hur människorna levde under en period, eller genom att 

forska i andra delar av världen, utifrån annat material än läroböckerna, öka förståelse för hur 

historiska processer uppstår. Det är inte tillräckligt och inte heller tillfredsställande för 

elevernas behov idag, i vår tid, att bara få höra eller arbeta kring faktakunskaper. 

      Resultaten från enkätundersökningen visar att ju mindre studier i ämnen som främjar 

arbete med olika perspektiv, desto större tendens att uppleva rädsla för den påverkan av andra 

kulturer och religioner kan ha över ens egen. Detta kan förklaras på olika sätt. Människorna 

kan vara rädda gentemot det okända. Om dessa inte har fått kunskap eller utvecklat redskap 
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för att förstå de olika faktorerna kring olika kulturer, dess likheter och olikheter med varandra, 

och dess historiska utveckling.  

      Bland högutbildade som deltog i undersökningen finns det ett relativt stort antal som 

upplever rädsla om att andra kulturer och religioner skulle kunna påverka samhället negativt. 

Detta kan bero på att historieämnet inte betraktades som kärnämnen fram till 2007 och även 

på att historiekurserna är utformade på olika sätt. Några kurser främjar arbete med teorier och 

med andra perspektiv medan andra fokuseras mer på faktakunskaper. Allt detta innebär att det 

kan finnas brister på kunskap i historieämnet hos en sektor av befolkningen som i sin tur kan 

leda till bildande av fördomar om andra kulturer.  

      Ingen av lärarna som ingick i gruppen av högutbildade som deltog i studien valde ”ja” 

som svarsalternativ på frågan om rädsla gentemot andra kulturer. Detta kan betyda att 

negativa uppfattningar gentemot andra kulturer och religioner i stor grad kan påverkas av vad 

en person har studerat innehållsmässigt under sitt liv. Antalet deltagare i undersökningen som 

enbart läst en historiekurs (1a1 eller motsvarande A) är låg men deras svar skulle även 

bekräfta det ovan förklarade.  

     Utifrån resultaten från enkätundersökningen kan det tolkas som att en del av lärarna är mer 

oroliga för att integration inte ska gå bra än för att andra kulturer skulle ha en negativ 

påverkan på samhället. Lärarna är bland de första som bemöter konsekvenserna av det fria 

skolvalet, skol- och bostadssegregering. Lärarna kan dra egna slutsatser om vad utanförskap 

och segregering kan leda till, orsaker och konsekvenser utifrån liknande situationer i 

människors historia. 83 procent av de lärarna som deltagit i enkätundersökningen har studerat 

historia på universitetsnivå. Denna medvetenhet om situationen skulle också kunna innebära 

att om de infrastrukturella problemen åtgärdas, skulle lärarna kunna arbeta bättre med 

integration och lyckas bättre med det demokratiska uppdraget. 

     Rotha M. Perkins studie och dess diskussion om vikten av att läraren har internationell 

kompetens är exempelvis något som stämmer med skolan där fenomenet den mångfaldiga 

och mångkulturella medvetenheten iakttogs. Andra faktorer som är relevanta för utvecklingen 

av ett positivt förhållningssätt till andra kulturer är elevernas historiemedvetenhet, vilket 

påverkas av hur kurserna är uppbyggda. Det finns stora skillnader i att lära sig faktakunskaper 

och att skapa kunskap, skillnader i att se från enbart ett perspektiv (det västerländska) eller 

utifrån flera andra perspektiv. Att kunna om olika perspektiv breddar möjligheter för att 

kritiskt jämföra eller förstå hur människor ser på saker i andra kulturer, vilka skillnader och 

likheter finns bland olika kulturer och kunna förhålla sig till dessa med respekt och öppenhet.  
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     Historieämnet har olikformade kurser, vilket påverkar fostran med hänsyn till mångkultur 

och mångfald. När det gäller den undervisning som kan ges i Historia 1a1 och Historia 1b är 

den ena avsedd att lära faktakunskaper och den andra har stark betoning i Europa. När det 

gäller Historia 2a är denna avsedd till arbete utifrån olika perspektiv och teorier och den har 

en positiv påverkan på undervisning med hänsyn till mångfald och mångkultur. Liknande 

gäller Historia 3 fast i mindre utsträckning. Socialisering i mångfaldiga och mångkulturella 

miljöer är också avgörande för att utveckla de positiva förhållningssätten, likaså 

undervisningsinnehåll och tillämpad didaktik men även  

elevernas intresse för politik kan vara en av de faktorer som påverkar det nämnda 

förhållningssättet.  

      Aspekter av multikulturell utbildning finns på olika nivåer i de studerade skolorna. Dessa 

är dock mer tydliga i den skola där fenomenet den mångfaldiga och mångkulturella 

medvetenheten iakttogs, vilket innebär en positiv inställning och genuint intresse och 

öppenhet gentemot olika kulturer. Skolan där fenomenet iakttogs har goda förutsättningar, det 

handlar om en FN-certifierad skola som har en lång tradition av internationellt samarbete. Det 

finns elever och lärare med olika bakgrunder och internationell kompetens. De flesta elever 

som visade det nämnda förhållningssättet går ett unikt fördjupande program inom 

samhällsvetenskap. I programmet ingår olika kurser relaterade till historieämnet som avser 

studier av olika teorier och perspektiv. Eleverna i denna grupp var kunniga i olika ämnen, 

vilket kan betyda att arbete med hänsyn till mångkultur och mångfald, eller med och genom 

olika perspektiv, kan ha positiv påverkan inte bara gällande förhållningssätt utan också vad 

det gäller skolresultat. Andra relevanta faktorer för utveckling av den nämnda medvetenheten 

är arbete med olika perspektiv och socialisering, till vilken lärarens val av didaktik är 

avgörande. Skolmiljön i den refererade skolan påverkar positivt inte bara eleverna som läser 

det fördjupande programmet utan kan även ha påverkan på andra elever som ett resultat av 

socialiseringen. 

     Den framgångsrika didaktiken som ligger bakom det nämnda fenomenet liknar den som 

tillämpas vid universitetsstudier. Arbete och studier av olika perspektiv, deltagande i 

seminarier, djupare källkritik, gruppdiskussioner och tillämpning av teorier. Didaktik baserad 

på ett sociokulturellt perspektiv är också främjande. Rollspel fungerar även som ett sätt att 

socialisera och berika med olika perspektiv. Andra aktiviteter som främjar att elever arbetar 

och delar med sig av sin historia kan också ha påverkan då eleverna får ta del av varandras 

historia och därmed förståelse av varandras kulturer. 
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      Att fostra elever till demokratiska medborgare innebär att dessa ska förstå och 

medvetandegöra att vi människor är likvärdiga. Verkligheten är dock att gymnasieskolorna 

har olika förutsättningar för att fostra elever demokratiskt då socialisering med hänsyn till 

mångfald och mångkultur kan underlättas i några skolor men nästan inte finns i andra. Att 

reproducera det iakttagna fenomenet i landets alla gymnasieskolor skulle kräva att 

förändringar på strukturell nivå genomförs för att framför allt garantera att mångfalden och 

mångkulturen finns representerad i alla skolor i Sverige. Ämneskombinationen som främjar 

öppenhet (tidigare beskrivet i uppsatsen) kan ha en stor betydelse för att uppnå det målet. Men 

den är bara en av faktorerna. Kursernas innehåll bör dock diskuteras vidare, exempelvis vad 

gäller det som ska prioriteras eller bli obligatoriskt, eftersom studier av historia i kurserna 1a1 

eller 1b kan vara otillräckliga för att utföra det demokratiska uppdraget.  

       Förändringar i diskurser på olika nivåer skulle också kunna underlätta integrationen och 

gynna demokratifostran. I Sverige bor människor från hela världen men det finns ingen 

gemensam kultur för alla som är födda utomlands, utan det handlar om en stor mängd 

variationer. Det demokratiska uppdraget gynnar alla människor oavsett ursprung och fostran 

till att bli demokrater och respektera andra gäller alla. Ingen skulle behöva vara rädd för 

mångkulturen om alla skulle förstå vad den innebär. 

     Under tiden är det bra att veta att det är positivt att arbeta med flera perspektiv eftersom 

dessa bidrar till att eleverna ser till varandra som sina likvärdiga och förebygger bildandet av 

fördomar. Historieämnet och ämnen relaterat till historia har en stor potential att fostra 

demokratiska medborgare och även för integration. Det iakttagna fenomenet i denna studie 

kan vara en bekräftelse för att det demokratiska uppdraget kan utföras och för att 

mångkulturalismen som synonym för demokrati är den modell som kan bygga ett starkt och 

demokratiskt samhälle. Resultaten av denna studie kan vara en utgångspunkt för att vidare 

undersöka och diskutera om hur lärarna lägger upp sin undervisning och även om kursernas 

innehåll och struktur. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1) Semistrukturerade intervjuer med Lärare: 

Informerat samtycke och studiens syfte. 

 

1- Vilka är dina favorit-teman i undervisningen? 

2- Vilka teman tycker du är svårast att undervisa om? 

3- Hur förhåller du dig till de svårare temana? 

4- Vad anser du att elever vill lära sig mer om? 

5- Utformar du din planering utifrån elevernas önskemål? 

6- Vilka geografiska områden känner du dig mest bekväm att arbeta med när det gäller 

historieundervisning? 

7- Har du elever från olika delar av världen? Hur är relationen bland dessa? Finns det 

grupperingar? Är de öppna eller slutna? 

8-  Hur tycker du att man bör arbeta med mångfalden i skolan? 

9- Hur anpassar du undervisningen till det mångkulturella. Använder du någon strategi? 

10-  Använder du dig av utlandsföddas/ andra generationens invandrade elevers historier 

och kunskaper i arbetet i klassrummet? 

11-  Hur hanterar du relationen mellan den svenska kulturen och andra kulturer? 

12-  Vad innebär begreppet multikulturalism för dig? 

13- Arbetar ni i skolan med strategier för undervisning om olika kulturer? Vilka? Kan man 

göra det enbart utifrån historieämnet eller andra ämnen du undervisar i? 

14- Har du testat med någon innehållsfråga som kan betraktas som ovanlig i 

historieundervisningen? 

15- Hur förhåller du dig till de ämnesområden som finns i kursplanen? I förhållande till 

mångfalden? 

16- Vad innebär följande begrepp för dig: Diktatur och Demokrati? 

17- Kan du sammanfatta det du vet om följande konflikter:  

       A) Irak B) Venezuela C) Jemen D) Syrien  

18- När det sker konflikter i världen, använder du historieämnet för att diskutera dessa i 

klassrummet? Länkar du dessa konflikter till historia? Kan du ge några exempel? 

19- Tror du att det räcker med källkritik för att skapa sig en uppfattning, förankrad i 

verkligheten, om situationer som uppstår i världen och som påverkar det vardagliga?  
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Bilaga 2) Semistrukturerade intervjuer med Elever. 

Informerat samtycke och studiens syfte. 

 

1- Hur skulle du beskriva dig själv?  

2- Vad tycker du om mångfald och mångkultur? 

3- Nu ska vi ha några snabba frågor om olika länder, organisationer, kontinenter eller 

områden. Vad är det första som kommer till dig (i förhållande till historia, politik 

och kultur) i den här ordningen, d.v.s. om du inte kommer på något om dess 

historia, så hoppar du till nästa kategori och så vidare, du kan gärna prata lite om 

varje ämne eller hoppa över ett helt land. Länderna är följande: 

 

FN 

Afrika 

Mellanöstern 

Sverige 

Nordkorea 

USA 

Venezuela 

Jemen 

Colombia 

Kuba 

Puerto Rico 

Ryssland 

Bolivia 

Sudan 

UNAsur 

 

Afrikanska Unionen 

Argentina 

England 

EU 

Mexiko 

Irak 

Nicaragua 

Frankrike 

Kina 

Tyskland 

Spanien 

Somalia 

Palestina 

Rwanda 

Ecuador 

OAS 

Saudiarabien 

Norden 

Israel 

IMF 

Turkiet 

Libyen  

Brasilien 

Kanada 

Afghanistan 

Irland 

Angola 

Peru 

Ekvatorial guinea 

Belize 

 

 

3) Vad gillar du mest i historia?  

4) Tycker du historia är viktigt? Varför? 

5) Vad tycker du är de roligaste temana i historia? - Varför? 

6) Finns det något område du skulle vilja veta mer om? -Varför? 
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7) Du har studerat historia i många år nu. Vad minns du har varit de bästa 

lektionerna och arbetssätt? 

8) Får du delta i planeringen av frågorna som ska studeras? 

9)  Vilka geografiska områden känner du dig mest bekväm att arbeta med när det 

gäller historieundervisning? 

10)  Har du varit med om att någon ovanlig innehållsfråga studerats i 

historieundervisningen? 

11) Om du själv fick bestämma vad historia handlade om, vad skulle du vilja ha 

med på historielektionerna? Varför? 

12) Vilken är den sista historiekurs du har läst? 

13) Hur håller du dig uppdaterad med information om både historia och det som är 

aktuellt just nu? 

14) Läser du historia enbart i historieböcker eller använder du andra källor? 

15)  Får du aktuell information genom sociala medier, radio, tv eller tidningar? 

16)  Kan du sammanfatta vad du vet om följande konflikter? A) Irak B) Venezuela 

C) Jemen D) Syrien   

17) Litar du på de media du använder? Vilka mera, vilka mindre? Varför? 

18) Tänker du på historia när du får nyheter från ett specifikt land? Hur? 

19)  Vad tycker du om källkritik? 

20) Tror du att det räcker med källkritik för att kunna skapa sig en helhetsbild av 

det som du blir informerad om? 

21) Tror du att det kan finnas ett samband mellan hur mycket historia man kan och 

ökad förståelse av olika samhällen i världen? Hur? 

22)  Påverkar din kunskap i historieämnet hur du ser på människor med olika 

geografiska eller kulturella bakgrunder? Hur? 

23) Har du fått möjlighet att dela berättelser om ditt förflutna och dina 

klasskamraters berättelser, om vad det innebär att växa upp i andra kulturer 

eller vara i kontakt med andra kulturer? 

24) Har du upplevt att skolan arbetar med strategier för att undervisa om olika 

kulturer. Vilka i sådana fall? 
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Bilaga 3) Semistrukturerad intervju med rektorn 

 

Informerat samtycke och studiens syfte. 

 

1) Hur arbetar ni här? 

2) Hur funkar de olika rollspel ni har, de är stora aktiviteter har jag förstått?  

3) Angående studieresorna, genom vilka ämnen görs dem, är historieämnet med?  

4) Programfördjupning, kan du berätta lite mer om det? 

5) Vad krävs det för att komma in? 

6) Finns det planer för att expandera programfördjupningen? 

7) Du som vet mer om denna, är det något som kan tillämpas i andra skolor?  

8) Tillämpar ni någon allmän didaktik för integration, mångfald och mångkultur?  

9) Har ni samarbete med andra, skolor angående resor? 

10)  Har ni samarbete med organisationer på lokal nivå? 

11) Vad kan du berätta om samarbetet med universitet? 
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Bilaga 4) Enkäten 

 

Hej jag skriver uppsats om två intressanta ämnen och 

skulle uppskatta jättemycket om du kan svara på 

följande enkätundersökning. Detaljerad information 

finns här nedan. 
 

Hej! Daniel Hernández heter jag. Jag är både student och amanuens vid Örebro universitet. Just nu gör jag en 

studie om hur man utvecklar förmågor relaterade till historieämnet och samhällsvetenskapliga ämnen, och hur 

det påverkar vårt förhållningssätt till olika kulturer. Studien och ditt bidragande blir även grunden till min nästa 

uppsats som handlar om hur vi förhåller oss till mängden information man är utsatt för i dagens 

informationssamhälle och hur media behandlar konflikter. Informationen du delar med dig av här, behandlas 

konfidentiell och anonymt enligt etiska principer för akademiska studier. Då ingen registrering krävs för att fylla 

denna elektroniska enkät, garanteras det även att inga personliga uppgifter eller information länkas till personen 

som svarar. Observera dock, att du måste vara över 18 år för att kunna deltaga i undersökningen. Visa frågor 

tillåter flera svar, då klickar du i fyrkanten bredvid dina val till högern. De flesta av frågorna tillåter bara ett svar, 

då väljer du att klicka i cirkeln bredvid ditt val till höger. I två frågor krävs det att du skriver några få ord och 

anger en siffra bredvid. Till sist kan du skriva övriga reflektioner om du vill i den sista rutan. Att svara på allt tar 

ca 6 minuter. Tänk på att svara helt ärligt. Det är det som gör undersökningen bra och tänk också på att svaret är 

anonymt. Tack så jättemycket i förväg! 

 

 

1) Ålder 

o 18–29 

o 30–39 

o 40–49 

o 50–59 

o 60+ 

 

2) Kön 

o Kvinna 

o Man 

o Annat 

 

3) Ursprung 

o Svensk 

o Europeisk 

o Utomeuropeisk 
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4) Utbildning 

o Oavslutad grundskola 

o Grundskola 

o Gymnasiet/pågående studier 

o Avslutade gymnasiestudier 

o Universitet/ pågående studier på grundnivå 

o Universitetsexamen på grundnivå 

o Universitet/ pågående studier på avancerade nivå 

o Universitetsexamen på avancerade nivå 

 

5) Sysselsättning 

o Elev 

o Student 

o Lärare 

o Yrkesverksam med akademisk examen inom pedagogik (annat än lärare) 

o Yrkesverksam med akademisk examen i annat yrke än läraryrket 

o Yrkesverksam/arbetare 

o Arbetslös 

o Företagare 

 

6) Hur många olika språk behärskar du? 

1  2  3  4  5  6   eller flera 

 

7) Vilka är dina socioekonomiska förutsättningar? 

o Låginkomsttagare 

o Medelinkomsttagare 

o Höginkomsttagare 

o Jag studerar just nu och har ingen fast inkomst 

o Jag är arbetslös 

 

8) Är du politiskt aktiv? I detta fall kan du svara ja om du är aktiv i vilken organisation som helst, 

föreningar eller politiska partier 

o Ja 

o Ja; och jag gillar det mycket 

o Nej 
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o Nej, jag gillar inte politik 

o Inte för tillfället men kan tänka mig det 

o Jag är faktiskt inte intresserad av politik 

 

9) Har du nära vänner från andra kulturer än din egen? 

o Mina nära vänner har jag träffat i förskolan och vi delar alltså samma kultur 

o Mina vänner har jag träffat i skolan eller på jobbet, vi delar alltså ungefär samma kultur 

o Ja, jag har goda vänner som kommer från andra länder men framför allt från Europa och 

Nordamerika 

o Ja, Jag har flera goda vänner från hela världen 

o Ja, jag har enstaka goda vänner från andra delar av världen 

o Jag skulle gärna ha goda vänner från hela världen oavsett vilken kultur, religion och politisk 

åskådning de har 

o Jag skulle vilja ha vänner från hela världen som delar ungefär min kultur och mina värderingar 

 

10) Använder du sociala medier som informationskälla? 

o Ja 

o Nej 

o Ja, väldigt ofta 

o Ja, men bara ibland 

 

11) Vilket regeringsstyre har följande länder? Frankrike, Nordkorea, USA, Venezuela, Afghanistan, 

Saudiarabien, Ryssland och Yemen. Du kan välja mellan demokrati, diktatur, blandade regeringsstyre 

och vet ej. Skriv landets namn och siffran bredvid. På så sätt att ett (1) står för demokrati, två (2) står 

för diktatur, tre (3) står för blandade regeringsstyren och fyra (4) för vet ej. Du kan även utveckla 

svaret om du vill 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

12) Reser du ofta till olika länder? 

o Ja, det gör jag, ofta till länder i Europa 

o Jag reser, men mest till samma länder i Europa och Nordamerika 

o Jag gillar att resa till olika länder oavsett var 

o Jag reser inte så mycket nu, men kommer att göra det i framtiden 

o Jag gillar inte att resa 
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o Jag skulle resa mera om det inte skulle påverka miljön 

o Jag reser inte mycket, det kan vara dyrt 

 

13) Vad tycker du om invandring? 

o Det är bra för samhället 

o Det är en svår fråga, det beror alltså på hur man hantera det 

o Jag tycker att det är bra, men att vi måste bli bättre på integration 

o Jag förhåller mig kritisk till frågan 

o Jag välkomnar invandring och tycker om det 

o Jag tror att det inte funkar så bra med invandring 

o Jag tror att invandring berikar vår kultur 

 

14) Använder du dig av public service som källa för att hålla dig informerad? 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

 

15) Tror du att media som omfattar public service är objektiva? 

o Alltid 

o Ibland 

o Det beror på 

o Inte alls 

 

16) Prenumererar du på någon dagstidning eller har du någon app för att ta reda på information? 

o Ja, både och 

o Ja, jag prenumererar på en dagstidning 

o Ja, jag prenumererar på flera dagstidningar 

o Nej, jag prenumererar inte på någon dagstidning 

o Jag använder en app som samlar olika tidningar m.m. 

o Jag varken prenumererar eller använder någon app för att ta reda på information 

o Jag läser den information jag får genom sociala medier 

 

17) Tror du på det du läser i dagstidningen? 

o Alltid 

o Ja, jag litar på journalistik 
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o Ibland 

o Det bero på, alltså om jag har kunskap om sammanhangen 

o Nej, inte alls 

 

18) Identifierar du när en nyhet är falsk? (fake news) 

o Ja, det gör jag 

o Jag har svårt för det. Vet inte hur man gör 

o Det beror på vem utgivaren är 

o Jag reflekterar faktisk inte om nyheterna är sanna eller falska 

 

19) Följande geografiska områden har olika kulturella och historiska bakgrunder: Europa, Afrika, 

Amerika (USA), Asien, Latinamerika och Oceanien. I en skala från sex (6) som mest till ett (1) som minst 

– vilka känner du till bra, och vilka känner du till mindre bra? Skriv områdenas namn och siffran 

bredvid. Du kan även utveckla svaret om du vill 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

20) Vad tycker du om mångfald? 

o Jag vet inte vad det handlar om 

o jag förhåller mig kritisk 

o Jag gillar det 

o Jag gillar det delvis 

o Jag tycker att mångfalden är viktig, jag förstår och gillar vad det innebär 

o Jag tycker att det gynnar samhället 

o Jag gillar det inte 

o Jag tycker att det hotar samhället 

 

21) Vad tycker du om mångkultur? 

o Jag vet inte vad det handlar om 

o jag förhåller mig kritisk 

o Jag gillar det 

o Jag gillar det delvis 

o Jag tycker att mångkulturen är viktig. Jag förstår och gillar vad det innebär 

o Jag gillar det inte 
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o Jag tycker att det hotar samhället 

o Jag tycker att det gynnar samhället 

 

22) Är du stolt över ditt ursprung? 

o Absolut 

o Jag tänker inte på det, faktisk 

o Ja, det är jag 

o Jag tycker inte att det är viktigt 

o Nej, det är jag inte 

o Ja, kanske lite grand 

 

23) På vilken nivå har du studerat historia? 

o Grundskola 

o Oavslutad grundskola 

o Gymnasienivå 

o Gymnasienivå utanför Sverige 

o Gymnasienivå utanför Europa 

o Eftergymnasial nivå 

o Eftergymnasial nivå utanför Sverige 

o Eftergymnasial nivå utanför Europa 

 

24) Om du har läst historia på gymnasienivå, vilken/vilka av följande kurser eller motsvarande har du 

läst? 

o Historia 1a1 (50p) eller Historia A (100 p) 

o Historia 1a2 (50p) eller Historia A (100 p) 

o Historia1b (100p) eller Historia A (100 p) 

o Historia 2a (100p) eller Historia B (100p) 

o Historia 2b (100p) eller Historia B (100p) 

o Historia 3 (100p) eller Historia C (100p) 

o Jag har studerat utomlands och är inte säker på vilken motsvarigheten är i den svenska skolan 

 

 

25) Om du har läst historia på eftergymnasial nivå, hur har utbildningen varit utformad? 

o Fristående kurser vid universitet 

o Ett program med historia som huvudämne 
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26) På vilken nivå har du studerat samhällskunskap? 

o Grundskola 

o Oavslutad grundskola 

o Gymnasienivå 

o Gymnasienivå utanför Sverige 

o Gymnasienivå utanför Europa 

o Eftergymnasial nivå 

o Eftergymnasial nivå utanför Sverige 

o Eftergymnasial nivå utanför Europa 

 

27) Om du har läst samhällskunskap på gymnasienivå vilken/vilka av följande kurser eller motsvarande 

har du läst? 

o Samhällskunskap 1a1 (50p) eller samhällskunskap A (100 p) 

o Samhällskunskap1a2 (50p) eller Samhällskunskap A (100 p) 

o Samhällskunskap 1b (100p) eller Samhällskunskap A (100 p) 

o Samhällskunskap2 (100p) eller Samhällskunskap B (100p) 

o Samhällskunskap 3(100p) eller Samhällskunskap C (100p) 

o Internationell ekonomi (100p) 

o Internationella relationer (100 p) 

o Programfördjupning. Du kan skriva vilket/vilka, i kommentarerna i slutet av enkäten 

o En eller flera kurser vid högskola eller universitet (samarbete skola-universitet) Du kan skriva 

vilket/vilka, i kommentarerna i slutet av enkäten 

o Jag har studerat utomlands och är inte säker på vilken motsvarigheten är i den svenska skolan 

 

28) Om du har läst samhällskunskap på eftergymnasial nivå, hur har utbildningen varit utformad? 

o Fristående kurser vid universitet 

o Ett program med samhällskunskap som huvudämne 

 

29) Vilka a följande ämne har du också studerat på gymnasienivå 

o Sociologi 

o Rätten och samhället 

o Affärsjuridik 

o Privatjuridik 

o Genusvetenskap 
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o Ekonomi eller företagsekonomi 

o Andra socialvetenskapliga ämnen. Du kan skriva vilket/vilka, i kommentarerna i slutet av 

enkäten 

 

30) Känner du dig rädd för att andra kulturer eller religioner än din egen ska påverka samhället? 

o Ja 

o Nej 

o Delvis 

 

31) Hur förhåller du dig till olika sexuella läggningar? 

o Jag tycker att det ska vara äktenskap endast mellan en man och en kvinna 

o Jag är en öppensinnad person och tycker att alla har rätt att leva som de vill 

o Jag bryr mig inte 

 

32) Är du källkritisk? 

o Vad är det för något? 

o Ja, det är jag alltid 

o jag tänker på det ibland 

o Jag tänker faktisk inte på det 

o Nej, det är jag faktisk inte 

 

33) Räcker det med källkritik för att tolka och förstå det som händer i världen? 

o Ja, det räcker 

o Nej, det räcker inte 

o Det kanske räcker 

o Jag vet faktisk inte 

o Jag tror att det är viktigt, men att det även finns andra faktorer som är viktiga 

 

34) Tror du att det räcker med källkritik för att förstå det förflutna? 

o Ja det tror jag 

o Nej, det tror jag inte 

o Det räcker kanske med det 

 

35) Tack så jättemycket! Nu är det klart! Du kan nu välja mellan att skriva några kommentarer, idéer 

eller reflektioner, eller så bara skickar du formuläret. 
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Bilaga 5a Enkätfrågor med numrerade svarsalternativ relaterade till dataanalys mellan 

utbildningsnivå och uppfattning om mångkultur, migration, sexuell läggning, mångfald och 

deltagarnas trygghet i förhållande med andra kulturer och religionen. Bilagor 5b, 5c, 6 och 7. 

 

1)Ålder 

Flerval: 5 alternativ 

1) 18 – 29 

2) 30 – 39 

3) 40 – 49 

4) 50 – 59 

5) 60+ 

2) Kön 

Flerval: 3 alternativ 

1) Kvinna 

2) Man 

3) Annat 

3)Ursprung 

Flerval: 3 alternativ 

1) Svensk 

2) Europeisk 

3) Utomeuropeisk 

4)Utbildning 

Flerval: 8 alternativ 

1) Oavslutad grundskola 

2) Grundskola 

3) Gymnasiet/pågående studier 

4) Avslutade gymnasiestudier 

5) Universitet/ pågående studier på grundnivå 

6) Universitetsexamen på grundnivå 

7) Universitet/ pågående studier på avancerade nivå 

8) Universitetsexamen på avancerade nivå 
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5) Sysselsättning 

Flerval: 8 alternativ 

1) Elev 

2) Student 

3) Lärare 

4) Yrkesverksam med akademisk examen inom pedagogik (annat än lärare) 

5) Yrkesverksam med akademisk examen i annat yrke än läraryrket 

6) Yrkesverksam/arbetare 

7) Arbetslös 

8) Företagare 

 

13) Vad tycker du om invandring? 

Flerval: 7 alternativ 

1) Det är bra för samhället 

2) Det är en svår fråga, det beror alltså på hur man hantera det 

3) Jag tycker att det är bra, men att vi måste bli bättre på integration 

4) Jag förhåller mig kritisk till frågan 

5) Jag välkomnar invandring och tycker om det 

6) Jag tror att det inte funkar så bra med invandring 

7) Jag tror att invandring berikar vår kultur 

 

20) Vad tycker du om mångfald? 

Flerval: 8 alternativ 

1) Jag vet inte vad det handlar om 

2) jag förhåller mig kritisk 

3) Jag gillar det 

4) Jag gillar det delvis 

5) Jag tycker att mångfalden är viktig, jag förstår och gillar vad det innebär 

6) Jag tycker att det gynnar samhället 

7) Jag gillar det inte 

8) Jag tycker att det hotar samhället 
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21) Vad tycker du om mångkultur? 

Flerval: 8 alternativ 

1) Jag vet inte vad det handlar om 

2) jag förhåller mig kritisk 

3) Jag gillar det 

4) Jag gillar det delvis 

5) Jag tycker att mångkulturen är viktig. Jag förstår och gillar vad det innebär 

6) Jag gillar det inte 

7) Jag tycker att det hotar samhället 

8) Jag tycker att det gynnar samhället 

23)På vilken nivå har du studerat historia? 

Flerval: 8 alternativ 

1) Grundskola 

2) Oavslutad grundskola 

3) Gymnasienivå 

4) Gymnasienivå utanför Sverige 

5) Gymnasienivå utanför Europa 

6) Eftergymnasial nivå 

7) Eftergymnasial nivå utanför Sverige 

8) Eftergymnasial nivå utanför Europa 

 

24)Om du har läst historia på gymnasienivå, vilken/vilka av följande kurser eller motsvarande 

har du läst?  

Kryssrutor: 7 alternativ 

1) Historia 1a1 (50p) eller Historia A (100 p)  

2) Historia 1a2 (50p) eller Historia A (100 p)  

3) Historia1b (100p) eller Historia A (100 p)  

4) Historia 2a (100p) eller Historia B (100p)  

5) Historia 2b (100p) eller Historia B (100p)  

6) Historia 3 (100p) eller Historia C (100p)  

7) Jag har studerat utomlands och är inte säker på vilken motsvarigheten är i den svenska 

skolan. 
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25) Om du har läst historia på eftergymnasial nivå, hur har utbildningen varit utformad?  

      Kryssrutor: 2 alternativ 

         1) Fristående kurser vid universitet 

         2) Ett program med samhällskunskap som huvudämne 

 

26) På vilken nivå har du studerat samhällskunskap? 

Flerval: 8 alternativ 

1) Oavslutad grundskola 

2) Grundskola 

3) Gymnasiet/pågående studier 

4) Avslutade gymnasiestudier 

5) Universitet/ pågående studier på grundnivå 

6) Universitetsexamen på grundnivå 

7) Universitet/ pågående studier på avancerade nivå 

8) Universitetsexamen på avancerade nivå 

27) Om du har läst samhällskunskap på gymnasienivå vilken/vilka av följande kurser eller 

motsvarande har du läst?  

1) Samhällskunskap 1a1 (50p) eller samhällskunskap A (100 p)  

2) Samhällskunskap1a2 (50p) eller Samhällskunskap A (100 p)  

3) Samhällskunskap 1b (100p) eller Samhällskunskap A (100 p)  

4) Samhällskunskap2 (100p) eller Samhällskunskap B (100p) 

5) Samhällskunskap 3(100p) eller Samhällskunskap C (100p) 

6) Internationell ekonomi (100p)  

7) Internationella relationer (100 p)  

8) Programfördjupning. Du kan skriva vilket/vilka, i kommentarerna i slutet av enkäten 

9) En eller flera kurser vid högskola eller universitet (samarbete skola-universitet) Du 

kan skriva vilket/vilka, i kommentarerna i slutet av enkäten 

10) Jag har studerat utomlands och är inte säker på vilken motsvarigheten är i den svenska 

skolan. 

28) Om du har läst samhällskunskap på eftergymnasial nivå, hur har utbildningen varit 

utformad?  

     1) Fristående kurser vid universitet 

     2) Ett program med samhällskunskap som huvudämne 
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29) Vilka a följande ämne har du också studerat på gymnasienivå  

Kryssrutor: 7 alternativ 

1) Sociologi 

2) Rätten och samhället 

3) Affärsjuridik 

4) Privatjuridik 

5) Genusvetenskap 

6) Ekonomi eller företagsekonomi 

7) Andra socialvetenskapliga ämnen. Du kan skriva vilket/vilka, i kommentarerna i slutet 

av enkäten 

30) Känner du dig rädd för att andra kulturer eller religioner än din egen ska påverka 

samhället? 

1) Ja 

2) Nej 

3) Delvis 

 

31) Hur förhåller du dig till olika sexuella läggningar? 

Flerval: 3 alternativ 

 

1) Jag tycker att det ska vara äktenskap endast mellan en man och en kvinna 

2) Jag är en öppensinnad person och tycker att alla har rätt att leva som de vill 

3) Jag bryr mig inte 
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Bilaga 5b) Tabell 1 Data från enkäten deltagarnas ålder, kön och utbildningsnivå i förhållande med uppfattningar om 

mångkultur, Invandring, mångfald, sexuell läggning och trygghet gentemot andra kulturer  

 

OBS: Förklaring för tolkning av data finns i bilagans sista sida.  

 

K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 -29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

1 1 2 1 5 2 1,5 

UNS 

2,4 

UNS 

AÄ1,2,3,567 4 3 4 2 2 

2 2 2 2 8 5 UT UT   5 2 4 2 3 

3 1 1 1 5 2 3 3   8 3 6 2 2 

4 2 2 1 7 6 1 1 
 

2 6 2 3 1 

5 1 1 1 6 6 3 4 1,2,3,4,6 5 3 5 2 2 

6 1 1 1 5 2 3-4, 6 3-5 2, AÄ 5 3 5 2 2 

7 1 1 1 8 3  

UNE 

1-2, 

UNE 

 AÄ 5 3 5 2 2 

8 5 1 1 6 3 G, UT, 

UNE 

G, 

UT, 

UNE 

  8 3 6 2 2 

9 3 1 3 8 3 G, UT, 

UNE 

G, 

UT, 

UNE 

AÄ 1,3,6 5 6 5 2 2 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 84 
 

K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27- 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

10 1 1 1 5 2 G, UT 1, 4-5 AÄ 5 KÅ 5 3 5 2 2 

11 3 1 1 6 3 6 FKU  OAÄ 5 3 5 3 3 

12 2 2 1 7 2 UNS OGN   2 2 4 2 3 

13 1 2 1 8 5 1,4,6, 

UNS 

1,3,5 IE 3 1 5 2 3 

14 3 2 1 5 6 1 1 AÄ6 5 3 5 2 2 

15 

BF 

2 1 0 6 3 3-4, 

FKU 

3-5  KÅ 5 2 5 2 2 

16 2 1 1 8 6 3-6 

UNS 

3-4   5 3 5 2 2 

17 1 2 1 7 2 3,5 3-4 

UNE 

AÄ1,5,6 KÅ 3 3 3 2 2 

18 3 1 1 5 2 1, UNS 1 1,4,6 5 3 5 2 2 

19 4 1 3 8 2 3, FKU 3, 

FKU 

6 5 3 5 1 3 

20 1 1 1 6 3 3-4 

UNE 

3-5 

UNE 

 IR, OAÄ 8 3 6 2 2 

21 1 2 1 5 2 2-3 3-5 

UNS 

PF, 1,2,6 KÅ 5 5 5 2 2 

22 2 1 1 7 2 3, UNS 1 6 4 3 4 2 2 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

23 

 

2 1 1 6 5 4, FKU OGN 6, AÄ 2 2 2 2 1 

24 4 1 1 8 3 6, FKU 1 1 5 3 5 2 2 

25 1 1 1 5 2 1 3 0 4 2 4 2 3 

26 1 1 1 5 2 1,4 FKU 1, 4-5, 

FKU 

OAÄ 2 4 5 2 2 

27 1 2 1 8 6 3-4 

UNE 

3,5 

UNE 

IR 2 2 2 2 1 

28 2 1 1 5 2 1-6, 

FKU 

FKU 

1-5 

IR, 1-6, 

OAÄ 

4 3 4 2 1 

29 1 1 1 6 3 GN, 5 6,UN

E 

 KÅ 5 3 5 2 2 

30 4 1 2 6 3 6, UNE 5,UN

E 

 OAK 8 1 6 2 2 

31 1 1 1 6 6 1,4 5 PF, 1 5 3 5 2 2 

32 1 1 1 5 2 3-4,6 3-5 2 KÅ 4 3 5 2 3 

33 1 1 1 5 2 1-5 1-4  IR 5 3 5 2 2 

34 1 1 1 5 2 1,3 3-4 OAÄ 4 3 5 2 3 

35 1 2 1 5 2 1 1  0 4 2 3 2 3 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

36 1 1 1 5 7 3,5, 

UNS, 

FKU 

3-4 KÅ 8 7 6 3 2 

37 2 2 1 7 2 1-3 1-4, 

FKU 

2,3,4,6, IE 7 2 2 3 1 

38 2 1 1 7 3 3, UNE 3 OAÄ 8 5 5 2 3 

39 3 1 1 5 2 3,UNS GN KÅ 5 3 5 2 2 

40 1 2 1 7 2 UT 1,UN

S 

6, KÅ 5 1 5 2 2 

41 1 2 1 3 1 6 1-5 IR, KÅ 4 2 4 3 3 

42 1 2 1 3 1 3,5 3-5  0 3 3 6 3 2 

43 1 2 1 3 2 3,5 3-4 PF, IR, AÄ 5 5 6 2 2 

44 1 1 1 6 6 1-4, 

FKU 

1-4 KÅ 5 1 5 2 3 

45 1 1 3 3 2 1,4,6 1,4,5 IR, 1 5 1 5 3 2 

46 1 2 1 4 2 3,5 3,4 PF, IR, OAÄ 5 3 5 2 2 

47 1 2 1 6 2 1 UNS OAÄ 3 3 6 2 3 

48 

BF 

1 3 1 3 1 3-4 3-5  IR+ 8 7 6 2 - 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

49 3 2 1 8 3 6-FKU FKU 5 8 1 3 2 2 

50 1 1 1 3 2 3-4 3-5  PF, IR 8 3 6 2 3 

51 1 1 1 3 1 5 4  PF, IR 8 1 6 2 2 

52 1 1 1 3 1 3-5 3-5  IR, 5 5 5 5 2 2 

53 1 2 1 3 1 3,5 3-5  IR 5 3 5 2 2 

54 3 2 1 8 3 3-6 

FKU 

3-4 5, AOK 5 1 5 2 2 

55 1 1 3 3 1 3,5 3-5 IR, 1 8 3 6 3 2 

56 1 1 1 5 2 1-3 1-4 0 8 3 5 2 2 

57 1 1 1 3 1 3-4 3-5 2 8 3 6 2 2 

58 1 2 1 3 1 1-3 1-5 2 1 3 1 2 2 

59 1 1 1 3 1 3 1, 3-5 1,2 AOÄ 3 1 6 2 2 

60 1 2 1 3 2 3,5 3-5  PF, IR 5 3 5 2 2 

61 1 1 2 3 2 3,5 3  IR 8 3 6 2 3 

62 1 1 1 3 1 3-4 3-5 1,2 5 5 5 2 2 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

63 1 2 1 8 3 3-4, 

UNE 

3-5, 

UNE 

 IR 2 2 4 2 3 

64 1 1 1 8 3 1-3, 

UNE 

1-3, 

UNE 

IR, 1,2,6, 

OKU 

5 2 6 2 2 

65 1 1 3 4 2 3-4 3-5 2, PF/ 

UT 

5 1 5 1 2 

66 1 2 1 3 1 3,5 

UNE 

UT 

3-5 2, UT KÅ 2 2 4 3 2 

67 1 1 1 3 1 3,5 3-4 PF, 2, KÅ, 

OAÄ 

4 3 4 2 3 

68 1 1 3 3 1 3,5 3-5 1,2,5,6 5 3 5 3 2 

69 1 2 2 3 2 1-3, 5 3-5 2, OAÄ 5 1 5 2 2 

70 2 1 2 8 3 FKU UT 0 5 1 5 2 2 

71 1 2 1 3 1 3,5 3-5 2 8 3 6 2 2 

72 2 1 1 6 5 GN 1,4 0 3 7 3 2 3 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

73 1 2 2 5 2 UT UT 1,2,3,4,6, 

OKUP 

2 2 3 2 3 

74 1 1 3 3 1 3-4 3-4 2 3 3 3 1 2 

75 1 1 1 5 2 3 3  0 8 3 6 2 3 

76 3 1 1 5 2 GS GS 0 5 3 5 2 2 

77 3 2 1 8 3 4 FKU, 

UNE 

 0 3 5 3 2 2 

78 

BF 

2 2 1 4 6 1-6 1-4 3, 6 KÅ  0 2 3 3 2 

79 2 1 2 8 5 UT UNS, 

FKU, 

UT 

6, KÅ 8 2 6 2 2 

80 1 1 3 5 2 1,3,4,6, 

UNS 

1,3-5, 

UNS 

5 5 5 5 2 2 

81 

BF 

4 0 1 8 5 6 5, 

FKU 

6 +ÖAÄ KÅ 5 1 5 2 2 

82 1 1 2 3 1 3,5 3 1 1 2 1 3 1 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

83 5 1 1 6 3 6 5 KÅ, OKUP 4 2 6 2 3 

84 3 1 1 6 5 3 5 1,3,6 KÅ  8 1 6 2 3 

85 1 1 1 3 2 3,5 3 1 5 5 5 2 2 

86 1 1 1 3 1 3,5 3  0 5 3 5 2 3 

87 5 1 1 8 5 4 FKU 1,2,6 ÖAÄ, 

KÅ 

2 4 2 3 1 

88 1 1 1 3 2 3 3  0 5 7 5 2 2 

89 1 1 1 3 1 3 3  0 5 3 6 2 3 

90 1 1 1 4 2 3 3 1, OAÄ 1 2 1 2 3 

91 1 1 1 3 1 3-5 3-4 1,5 5 1 5 2 1 

92 1 1 2 4 1 3 3 PF 8 2 1 2 2 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

93 4 2 1 8 3 3-4, 

UNE 

3-5, 

UNE 

 OAK 5 1 5 2 2 

94 1 1 1 4 1 3, 5 3  0 5 2 6 2 3 

95 1 1 3 3 1 3, UT 3  OAÄ 5 3 6 3 2 

96 3 2 1 8 3 5, FKU 4, 

FKU 

1 5 3 5 2 3 

97 1 2 3 3 2  3 3 KÅ 5 3 5 1 2 

98 1 1 1 3 1 3 3 OAÄ  4 6 2 2 3 

99 1 1 1 3 1 3,5 3  0 5 5 5 2 2 

100 1 2 2 8 5 UT UT 1,5 3 3 5 2 2 

101 1 2 1 4 2 3 1-2 6 4 1 6 2 2 

102  1 1 1 3 2 6 5 2,3,4,5 

 

4 2 4 2 2 

103 1 1 3 3 1 3 3 1,2,6 8 2 6 3 2 

104 1 1 1 3 1 3 3  0 5 1 5 2 2 
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K1 

 

 

K2 

 

EKF 

1 

K3 

 

EKF

2 

K4 

 

EKF 

3 

K5 

 

EKF 

4 

K6 

 

EKF 

5 

K7 

 

EKF 

23-25 

K8 

 

EKF 

26-28 

K9 

 

EKF 

27 

29 

K10 

 

EKF 

21 

K11 

 

EKF 

13 

K12 

 

EKF 

20 

 K13 

 

EKF 

31 

 

 K14 

 

EKF 

30 

 

Subj. 

 

Ålder 

 

Kön Urspr. Utbildning Sysselsätt Hk 

Historia 

Hk 

SH. 

AÄ eller 

prog. 

Anteckningar 

Mångkultur Invandring Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring 

andra 

kulturer 

och 

religioner 

105 

BF 

1 2 2 3 2 1,3 3 0  - 2  -  - 2 

106 1 1 1 3 1 3 3  0 5 5 5 2 2 

107 1 1 1 3 2 3 1  0 5 3 5 2 2 

108 1 2 3 3 1 3 3  KÅ 5 3 5 2 3 

 

 
Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 
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Bilaga 5c) Guide för data inläsning/tolkning. 

Data-analys från enkätundersökningen. 

 

Deltagarnas uppfattningar om mångkultur, invandring, mångfald, sexuell läggning och 

trygghet gentemot andra kulturer och religioner i förhållande till utbildningsnivå. 

 

     Information som avser denna bilaga kommer från bilaga 5a. Jag valde åtta frågor gällande 

deltagarnas ålder, kön, ursprung och utbildningsnivå samt fem gällande deras uppfattningar 

om mångkultur, migration, mångfald, sexuell läggning och trygghet gentemot andra kulturer 

och religioner. 108 personer deltog, därmed finns det 108 rader med olika svar för 

kategorierna i datasammanställningen som visas i tabellen ovan där varje fråga representeras 

med en förkortning (EKF) som står för ”enkätfråga” efterföljd av frågans nummer och en eller 

flera förkortningar av frågans innebörd. 

     Informationen i kolumnerna identifierades med K1 till K14 där det i K1 anges deltagarens 

nummer. Från K2 till K14 finns all information relaterad till frågorna. Varje kolumn från 2–

14 motsvarar frågor från enkäten och identifieras med (EKF) följt av frågans nummer. 

Frågeinnehåll finns i förkortningsform i denna bilaga (5b) men i bilaga 5a finns de 

fullständiga frågorna och de olika svarsalternativen efterföljda vart och ett av ett nummer. 

Dessa nummer (beroende på vad deltagarna svarat) finns därefter i varje cell i tabellen ovan.   

      Exempelvis, för att läsa data om eleverna från gymnasienivå, identifieras dessa först i 

kolumn 2 (K2). Det handlar om dem som valde alternativ 1, vilket enligt enkätfråga1(EKF1) 

motsvarar ålder mellan 18 och 29, men samtidigt valde alternativ 3 i kolumn 5 (K5) som 

motsvarar ”pågående studier på gymnasienivå” där enkätfrågan 4 (EKF4) finns representerad 

för utbildningsnivån.  

       För att veta vilka kurser individen har läst i historieämnet läses kolumn 7 (K7). För att 

veta vad de läst i samhällskunskap läses kolumn 8 (K8). För att veta om individen har läst 

Internationella relationer (IR) eller internationell ekonomi (IE) läses kolumn 9 (K9). För att 

veta om eleven läser eller läste det fördjupande programmet (PF), samt andra 

samhällsvetenskapliga kurser läses också information i kolumn 9 (K9). Övriga ämne finns 

representerat med en siffra och motsvarighet finns i bilaga 5a i enkätfråga 29 (EKF29). För att 

veta vilka som är individens uppfattningar om mångkultur, invandring, mångfald, sexuell 

läggning och trygghetsupplevelse gentemot andra kulturer läses information i respektive K10, 

K11, K12, K13 och K14. 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 94 
 

     På så sätt identifieras vad olika individer har studerat. I tabellen finns det även information 

om individens kön och sysselsättning.  Denna information förde jag vidare till tabellerna 1–9 i 

bilagan 6 där det finns olika grupper efter utbildningsnivå och därifrån har jag kunnat jämföra 

grupperna och påverkan, utbildning har på deras uppfattningar om de studerade frågorna.   

 

      Förkortningarnas motsvarighet i tabellen: 

- BF: Bortfall 

- HK Historia: Historiekurser individen har studerat. 

- HK Sam: de olika kurser individen har studerat i samhällskunskap. 

- PF: Program fördjupning 

- GS: Grundskola 

- UNS: Universitetsstudier 

- UNE: Universitetsexamen 

- UT: Studier utomlands 

- FKU: Fristående kurser vid universitet 

- AÄ: Andra ämnen (om det inte finns en siffra bevis AÄ som motsvarar EKF 29 

betyder att individen kommenterade om vilka andra ämnen gäller i enkätens sista ruta, 

i samband med enkätens inskickande) 

- OAÄ: Okända andra ämnen personen valde rutan om andra ämne men specificerade 

de inte. 

- AÖÄ: Deltagaren har fyllt i sista rutan andra övriga ämnen hen har studerat och som 

inte finns i enkäten. 

- OGN står för: Okänd gymnasienivå. Personen angivit ha läst vi gymnasiet men inte 

vilket/vilka kurser  

- OAK: Okända andra kurser (högskola eller universitet) 

- KÅ kommenterad eller angivit åsikt i frågorna 11, 19 eller i samband med inskickande 

i enkätens sista ruta. 

- OKUP: Okända kurser eller universitetsprogram 

 

Jämförelsetabell av attityder 

For att jämföra attityderna bland olika utbildningsnivåer finns en tabell under (Bilaga 6a) där 

man kan se hur många deltagare finns i varje grupp, samt hur dessa svarade på fem olika 

frågor genom olika svarsalternativ. Antalet svar anges, siffrorna inom { }  vilka omvandlas 

även till procent märkt bakgrund i grå färg därifrån kan jämförelserna mellan grupperna göras
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Bilaga 6 Jämförelsetabell av attityder 

Grupp 1: Yrkeslärare med universitetsexamen 

eller universitetsstudier från grundläggande till avancerad nivå 

18  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D 

N 

7 

8 

9 

11 

20

24  

29

30 

38 

49

54

63 

64

70

77

83 

93

96 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk  

{1}5,5 % 

 

3)Jag gillar 

det 

{1}5,5 % 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{1}5,5 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{10}55,5 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället 

{5}27,7 % 

 

 

1)Det är bra för 

samhället 

{5}27,7 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det  

{3}16,6 % 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration 

{7}38,8 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det  

{2}11,1 % 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

{1}5,5 % 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

 

 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

 

3)Jag gillar det 

{2}11,1 % 

 

4)Jag gillar det 

delvis  

{1}5,5 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{10}55,5 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{5}27,7 % 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{18}100 % 

 

3)Jag bryr mig 

inte 

1) Ja 

00,0% 

 

 

 

2) Nej  

{13}72,2 % 

 

 

 

 

3) Delvis  

{5}27,5% 
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Grupp: 2  

Programfördjupning studier i Sverige  

Inklusive studier i historia 2a eller 2b samt samhällskunskap 2 eller 3. 

Ålder mellan 18–29 år. 

8  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

21

31

43

46

50

51

60

67 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk 

 

3)Jag gillar 

det 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{1}12,5 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{5}62,5 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället  

{2}25 % 

1)Det är bra för 

samhället 

{1}12,5 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration 

{4}50 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om de 

{3}37,5% 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

 

 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

 

3)Jag gillar det 

 

4)Jag gillar det 

delvis  

{1}12,5 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{4}50 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{3}37,5% 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

 

 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill  

{8}100 % 

 

3)Jag bryr mig 

inte 

1) Ja 

00,0% 

 

 

 

2) Nej  

{6}75 % 

 

 

 

 

3) Delvis  

{2}25 % 
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Grupp 3: Gymnasiet/pågående studier i Sverige Ålder 18–29 Kombination av historia 2a 

eller 2b med samhällskunskap 2 eller 3 samt PF eller IR och ett eller flera andra 

socialvetenskapliga ämnen. 

 

11  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

43

45

50

52

55

60

61

62

67

68

69 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk 

 

3)Jag gillar 

det  

 

4)Jag gillar 

det delvis 

{1}9,09% 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{7}63,6 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället 

{3}27,2 % 

1)Det är bra för 

samhället  

{2}18,1 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det  

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration 

{6}54,5 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

{3}27,7 % 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

 

3)Jag gillar det 

 

4)Jag gillar det 

delvis 

{1}9, 09 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{6}54,5 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{4}36,3 % 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

 

 

 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{8}72,7 % 

 

3)Jag bryr mig 

inte 

{3}27,2 % 

1) Ja 

00,0% 

 

 

 

2) Nej 

{8}72,7% 

 

 

 

 

3) Delvis 

{3}27,2% 
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Grupp 4 Gymnasiestudier studier i Sverige. Enbart historia 1a1 eller historia A på 

gymnasienivå oavsett ålder och nuvarande utbildningsnivå.  

 

4  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 
D

N 

4 

14

25

47 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk 

{1}25 % 

 

3)Jag gillar 

det 

{1}25 % 

 

4)Jag gillar 

det delvis 

{1}25 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{1}25 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället 

 

 

 

 

1)Det är bra för 

samhället  

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det 

{1}25 % 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration 

{2}50 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

{1}25 % 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

{1}25 % 

 

3)Jag gillar det 

4)Jag gillar det 

delvis 

{1}25 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{1}25 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{1}25 % 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{3}75 % 

 

 

3)Jag bryr mig 

inte 

{1}25 % 

 

1) Ja  

{1}25% 

 

 

 

2) Nej 

{1}25 % 

 

 

 

3) Delvis  

{2}50% 

 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 99 
 

Grupp 5 Gymnasiestudier i Sverige.  

Historia 1b, samhällskunskap 1, eventuellt andra samhällsvetenskapliga ämne  

ålder 19–28 

12  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

88

89 

90 

92 

97

98
101 

104 

103 

106

107 

108 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

{1}8,3 % 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk  

 

3)Jag gillar 

det 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{2}16,6 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{7}58,3% 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället 

{2}16,6% 

 

 

 

 

 

1)Det är bra för 

samhället  

{2}16,6 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det  

{3}0 % 

 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration  

{4}0% 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan  

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det  

{1}8,3 % 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

{1}8,3 % 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

{1}8,3 % 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om {2}16,6 % 

 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

 

3)Jag gillar det  

4)Jag gillar det 

delvis  

{1}8,3 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{7}58,3% 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället  

{2}16,6% 

 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna  

{1}8,3 % 

 

 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{10}83,3 % 

 

3)Jag bryr mig 

inte {1}8,3% 

1) Ja 

00,0% 

 

 

 

2) Nej  

{9}75 % 

 

 

 

 

3) Delvis 

{3}25 % 

 



Daniel Hernández Guerrero 
 

 100 
 

Grupp 6 

Universitet/ pågående studier på grundnivå 

 

20  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

1 

3 

6 

10

14

18

21

25

26

28

32

33

34

36

39

56

73

75

76

80 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk  

{2}10 % 

 

3)Jag gillar 

det 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{5}25 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{9}45 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället  

{4}20 % 

1)Det är bra för 

samhället 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det  

{2}10 % 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration 

{14}70 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan  

{1}5 % 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

{2}10 % 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

{1}5 % 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk 

 

3)Jag gillar det 

{1}5 % 

 

4)Jag gillar det 

delvis  

{3}15 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{13}65 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{3} 15 % 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{19}95 % 

 

3)Jag bryr mig 

inte  

{1}5 % 

1) Ja  

{1}5 % 

 

 

 

 

2) Nej  

{14} 70 % 

 

 

 

 

3) Delvis  

{5}25% 
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Grupp 7  

Universitetsexamen på grundnivå 

 

13  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

5 

8 

11

20 

23

29

30

31

44 

47

72

83

84 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk  

{1}7,6 % 

 

 

3)Jag gillar 

det 

{2}15,3 % 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{1}7,6 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{5}38,4 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället  

{4}30,7 % 

1)Det är bra för 

samhället  

{3}23 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det 

{2}15,3 %  

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration  

{7}53,8 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

{1}7,6 % 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk  

{1}7,6 % 

 

 

3)Jag gillar det 

{1}7,6 % 

 

4)Jag gillar det 

delvis 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{5}38,4 % 

 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{6}46,1 %  

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

 

 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{12}92,3 % 

 

 

3)Jag bryr mig 

inte  

{1}7,6 % 

1) Ja  

{1}7,6 % 

 

 

 

2) Nej  

{6}46,1 % 

 

 

 

 

3) Delvis  

{6}46,1 % 
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Grupp 8 

Universitet/ pågående studier på avancerade nivå. 

 

7  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

4 

12

17

22

37

38

40 

1)Jag vet inte 

vad det 

handlar om 

 

2)Jag 

förhåller mig 

kritisk  

{2}28,5 % 

 

3)Jag gillar 

det  

{1}14,2 % 

 

 

4)Jag gillar 

det delvis  

{1}14,2 % 

 

5)Jag tycker 

att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{1}14,2 % 

 

6)Jag gillar 

det inte 

 

7)Jag tycker 

att det hotar 

samhället  

{1}14,2 % 

 

8)Jag tycker 

att det gynnar 

samhället  

{1}14,2 % 

1)Det är bra för 

samhället  

{1}14,2 % 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur man 

hantera det  

{2}28,5 % 

 

 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men att 

vi måste bli bättre 

på integration  

{2}28,5 % 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

{1}14,2 % 

 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så bra 

med invandring 

{1}14,2 % 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår kultur 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk  

{2}28,5 % 

 

 

3)Jag gillar det 

{1}14,2 % 

 

 

4)Jag gillar det 

delvis  

{2}28,5 % 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{2}28,5 % 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

 

 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill  

{5}71,4 % 

 

 

3)Jag bryr mig 

inte  

{2}28,5 % 

1) Ja  

{2}28,5% 

 

 

 

2) Nej  

{3}42,8% 

 

 

 

 

3) Delvis  

{2}28,5% 
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Grupp 9 

Universitetsexamen på avancerade nivå. 

 

19  
Pers. 

Mångkultur  Invandring  Mångfald Sexuell 

läggning 

Otrygghet 

kring andra 

kulturer och 

religioner 

D

N 

2 

7 

9 

13

16

19

24

27

49

54

63

64

70

77

79

87

93

96 
100 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk  

{3}15,7 % 

 

3)Jag gillar det 

{3}15,7 % 

 

 

4)Jag gillar det 

delvis 

 

5)Jag tycker att 

mångkulturen 

är viktig. Jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär  

{11}57,8% 

 

6)Jag gillar det 

inte 

 

7)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

8)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället  

{2}10,5% 

1)Det är bra för 

samhället  

{5}26,3% 

 

2)Det är en svår 

fråga, det beror 

alltså på hur 

man hantera det 

{5}26,3% 

 

 

3)Jag tycker att 

det är bra, men 

att vi måste bli 

bättre på 

integration  

{5}26,3% 

 

4)Jag förhåller 

mig kritisk till 

frågan  

{1}5,2% 

 

5)Jag välkomnar 

invandring och 

tycker om det 

{2}10,5% 

 

6)Jag tror att det 

inte funkar så 

bra med 

invandring  

{1}5,2% 

 

7)Jag tror att 

invandring 

berikar vår 

kultur 

 

1)Jag vet inte 

vad det handlar 

om 

 

2)Jag förhåller 

mig kritisk  

{2}10,5% 

 

 

3)Jag gillar det 

{3}15,7% 

 

4)Jag gillar det 

delvis  

{2}10,5% 

 

5)Jag tycker att 

mångfalden är 

viktig, jag 

förstår och 

gillar vad det 

innebär 

{10}52,6% 

 

6)Jag tycker att 

det gynnar 

samhället 

{2}10,5% 

 

 

7)Jag gillar det 

inte 

 

8)Jag tycker att 

det hotar 

samhället 

 

 

1)Jag tycker att 

det ska vara 

äktenskap 

endast mellan 

en man och en 

kvinna 

{1} 5,2 % 

 

 

2)Jag är en 

öppensinnad 

person och 

tycker att alla 

har rätt att leva 

som de vill 

{17}89,4% 

 

 

 

3)Jag bryr mig 

inte {1}5,2% 

 

1) Ja 

{2}10,5% 

 

 

 

2) Nej  

{12}63,1% 

 

 

 

 

3) Delvis  

{5}26,3 % 

 

 
Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 
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Bilaga 7 

 

 

Om lärarna som deltog i enkätundersökningen  

 

För att närmare veta om lärarna som deltog i enkätundersökning, kan vi läsa information i 

bilaga 5b där det finns olika rader som är markerade med blått. Det går att identifiera de i 

Kolumn 5 (K5) efter deras val om sysselsättning, därefter informationen om utbildningsnivå 

och om vilka kurser om historia de har läst. Det totala antalet lärare som deltog i 

enkätundersökningen är 18 st. Detta motsvarar 100 procent. För att veta hur många har läst 

historia vid universitet räknar vi tabellen efter program (UNE) eller fristående kurser vid 

universitet (FKU) där det finns 9 st. Vi tillämpar därefter ekvationen för reguladetri, eller 

proportionalitet:  

 Vi har tre variabler och behöver veta vilken som är den fjärde. 

Det totala antal 18 st. vilket är lika med 100 procent och vi behöver veta hur mycket 

motsvarar 9 st. i procentenheter. Vi multiplicerar 9 st. gånger 100 och delar med 18. 

Resultaten blir 50 procent.  

     50 procent av lärargruppen som svarade enkäten har studerat historia vid universitet 

genom ett program som hade historia som huvudämnet. Genom att tillämpa samma 

räkenskaps och med den information som vi har i tabellerna vet vi att 33 procent av lärarna 

har studerat historia genom fristående kurser och att antalet samhällskunskapslärare som 

studerat ämnet genom universitetsprogram. På detta sätt vet vi att 83 procent av lärarna som 

deltagit i studien har goda kunskaper om historia och samhällskunskap som ämnen. 

 

 

 

Observera att all beräkning i procent med information från enkätundersökningen, som tagits 

från tabellerna 5a och 6, är gjorda på samma sätt som förklarats i exemplet ovan. All annan 

information i procentenheter, som berör alla deltagare i undersökningen, beräknades 

automatisk av Googles algoritmer. Exempel på den sistnämnda typen av uträkning är figur 2 

gällande utbildningsnivå, och bilagorna 8 och 9, om politisk aktivitet respektive antal språk 

som deltagarna angav kunna. 
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Bilaga 8 

 

Ljusblå motsvarar 6,5 procent 

Rött motsvarar 5,6 procent 

Grön motsvarar 2,8 procent 

Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 

 

 

Bilaga 9 

 

 
 

 

 Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 
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Bilaga 10 
 

 
 

Rött motsvarar 10,3 procent. 

Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 

 

 

 

Bilaga 11 

 
Blå motsvarar 3,7 procent 

Källan: Webbaserad enkätundersökning mellan 2019-05-12 och 2019-05-29. 


