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SAMMANFATTNING  

I den här uppsatsen undersöks hur lärare reflekterar över sitt arbete i mångkulturella klassrum 

och hur de hanterar eventuella skillnader av historiekulturer som kan dyka upp. 

Undersökningen är kvalitativ och görs i två delar. Den första är intervjuer med tre 

historielärare som arbetar på gymnasieskolor i Malmö. Den andra delen är att samma lärare 

lämnar ut lektionsplanering om Förintelsen. Materialet analyserades sedan. De kärnteman och 

subteman som gick att koda fram i den tematiska analysen var:  

Dialog: Diskussion, samtal  

Individanpassning: Behov, Elevkontakt 

Inkludering: Gemenskap, delaktighet 

Styrdokument: Läroplan, Kursplan 

 

I arbetet så undersöktes även lärarnas lektionsplanering av ämnesområdet Förintelsen. De 

kärnteman och subteman som gick att koda fram i textanalysen var:  

Dialog: Diskussion, Lära sig av varandra 

Perspektiv: Sammanhang, Omvärlden, Då- nu- framtid 

Visuellt lärande: Film, Bilder 

 

Vad som vidare kunde utläsas av studien var att en dialog i klassrummet är något lärarna var 

överrens om som en viktig faktor till att skapa en bra lärande miljö för alla. Det går att se att 

även om en anpassning för att inkludera alla eleverna görs hos lärarna.  

 

Nyckelord: Historiekultur, Mångkulturell, Interkulturellt lärande 
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ABSTRACT 

This essay examines how teachers reflect on their work in multicultural classrooms and how 

they handle possible differences of historical cultures that may appear. The survey is 

qualitative and is done in two parts. The first is interviews with three history teachers who 

work at upper secondary schools in Malmoe. The second part is that the same teacher gives 

out lesson plans about the Holocaust. The material was then analyzed. The primary and 

secondary motives that could be read by the thematic analysis were: 

Dialogue: Discussion, Conversation 

Individualization: Needs, Student contact 

Inclusion: Community, Participation 

Regulatory documents: Curriculum, Course (of study) 

 

In the essay the teachers' lesson plans were also examined in the subject area Holocaust. The 

primary and secondary motives that could be read by the text analysis were: 

Dialogue: Discussion, Learn from each other 

Perspective: Context, The world around us, Then – Now - Future 

Visual learning: Movie, Picture 

 

What could be further explained by the study was that a dialogue in the classroom is 

something teachers were agreed upon as an important factor in creating a good learning 

environment for all. It can be seen that an adaptation to include all the students is made by the 

teachers. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Att vara lärare i dagens samhälle är ett spännande och viktigt arbete. Som lärare möter man 

elever som alla har sin egen historia och erfarenhet. Elever, lärare och övrig skolpersonal 

möter i sitt dagliga arbete sociala möjligheter/svårigheter som kräver att de hanteras på rätt 

sätt för att reducera uppkomna hinder. Skolan blir därför en viktig länk för förståelsen av det 

samspel som sker på olika nivåer och som binder samman människors olika erfarenheter och 

historier.  

I boken Historien är nu så lyfter David Mellberg fram i sitt kapitel hur det kan se ut om 

läraren möter elever som har en helt annan bild av historiska berättelser och har ett annat 

historiemedvetande. Hans exempel har fokus på antisemitism och en elev som kom från 

Palestina och hade under en lektion om förintelsen kommenterat till läraren att han förstod 

varför Hitler dödade judarna och att det var bra eftersom de säkert försökte ta deras land 

också. Eleven hade då svårt att visa någon sympati för judarna som dog under förintelsen 

eftersom det för eleven kopplar samman det lidande och katastrof som möjligen han själv, 

hans familj och släkt själva blivit utsatta för i Israel och Palestina-konflikten. Som lärare blir 

det då enormt viktigt att förstå elevens livssituation för att kunna arbeta vidare med 

historiemedvetande och historiekultur i klassrummet.
1
  

Att klassrummen i dagens skola är mångkulturella blir allt vanligare och även att det finns 

elever vars historiekultur blir en olikhet med den västerländska som finns i Sveriges skolor. 

Det ställer krav på lärarna som gör att de behöver strategier för att hantera det. Någon strategi 

kan vara att möta alla elever öppet med deras frågor eller så kan en annan vara att ta det vid 

lugnare tillfällen enskilt med en elev. Som lärare idag är det viktigt att se olikhet som en 

tillgång till lärande, något som berikar klassrummet och som ger tillgång till mer kunskap.   

Under min VFU upplevde jag aldrig att det uppstod några olikheter i historiekulturen bland 

eleverna när jag undervisade i ämnet historia. Vi utgick ofta från olika perspektiv och jag var 

noga med att berätta att det finns olika sätt att se på en historisk händelse och ”idag ska vi titta 

utifrån det här perspektivet”. Jag trodde att det kunde vara på grund av att eleverna fick arbeta 

med olika perspektiv som höll det lugnt i klassrummet och att det inte uppstod några olikheter 

                                                             
1
 Mellberg, David (2008) Det är inte min historia! i Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken. 

Karlsson, Klas-Göran& Zander, Ulf (red.) Lund, s.344 
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bland historiekulturer. Under samma VFU-period undervisade jag även i ämnet religion. 

Eftersom jag har både historia och religion som ämne blev det till en början mycket fokus på 

religionshistoria. I religionsundervisningen märkte jag dock snabbt av olikheter bland 

elevernas historiekultur. När vi gick igenom hur Islam, Judendomen och Kristendomen vuxit 

fram och vi pratade om den gemensamma nämnaren Abraham och hans söner så var det några 

elever som reagerade. De sa att det inte alls är såhär det gick till utan att deras föräldrar 

berättat att världen delar med sig av den här versionen för att stödja Israel i Israel och 

Palestina konflikten. Det blev snabbt hetsiga diskussioner i klassrummet och det tog en stund 

innan alla hade lugnat ner sig och vi kunde fortsätta. Här upptäckte jag att det krävs mycket 

av läraren för att hantera när det dyker upp olikheter i historiekulturer i klassrummet. Att 

elever har olika bakgrund, kunskap och erfarenheter ska ses som en tillgång, men för en lärare 

som inte vet hur det på bästa sätt tas tillvara på kan det bli svårt. Jag var orolig över att det 

skulle hända under historieundervisningen och hade inte en tanke på att det kunde hända i 

andra ämnen också. Den här händelsen är en faktor som inspirerat mig till att skriva denna 

uppsats.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur historielärare reflekterar över hur de arbetar i ett 

mångkulturellt klassrum och hur de utformar en undervisning som främjar alla elevers 

lärande. Frågeställningarna i arbetet är:  

- Hur går det att se att det sker någon anpassning av urval eller arbetssätt i 

historieundervisningen för att inkludera alla elever? 

 

- Hur reflekterar lärarna över olika historiekulturer i klassrummet i samband med 

undervisning i ämnet historia? 

 

- Hur reflekterar historielärare över sitt arbete vid ”känsliga” ämnen så som om 

Förintelsen?  
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1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas genom att fokusera på att intervjua lärare som arbetar på 

gymnasieskolor i Malmö och är utbildade i ämnet historia. Avgränsningar vid antalet 

respondenter är eftersom tidsmässigt är intervjuer en metod som är tidskrävande och då ger 

det mer för undersökningen att ha få och kunna gå in ordentligt på djupet med dem. Det är 

samma lärare som blir intervjuade som även lämnar lektionsmaterialet. Lektionsmaterialet har 

avgränsats till att endast titta på hur lärarna lägger upp lektionsplaneringen om området 

Förintelsen.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Under modern tid har så kallade historiekulturella krockar eller överlapp, vilket innebär att 

olika grupper med olika kulturella behov gör anspråk på samma historiska referenser, fått allt 

större uppmärksamhet och det pågår en spännande utveckling av forskningen på detta 

område. Här kommer en del av denna forskning, särskilt den som berör historiekulturella 

konflikters förhållande till historieundervisning att behandlas. Det senaste decenniet har 

forskning om undervisning i historia i förhållande till historiekulturella krockar ökat.  

Forskning om det ämnesområdet är dock inte nytt, utan har rötter långt tillbaka. Under 1980-

talet växte begreppet interkulturell fram i Sverige.
2
 Interkulturell undervisning och 

kommunikation kunde ses som en lösning på problemet med att umgås över kulturgränser i 

samband med den ökade invandring som skedde i Sverige. Begreppet interkulturellt 

perspektiv syftar på en process och arbetssätt som tillämpas i pedagogiska sammanhang. 

Begreppet innehåller ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och socialrättvisa som ett mål att 

sträva efter.
3
  

Pirjo Lahdenperä skriver i sitt kapitel Att utveckla skolan som interkulturell lärandemiljö i 

boken Interkulturell pedagogik i teori och praktik om relationen mellan läraren och eleven. 

Interkulturell pedagogik kan vara ett sätt för lärarna för att kunna hantera kulturella skillnader 

i klassummet. Det innebär att både interkulturell kompetens och pedagogik är 

                                                             
2
 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik – Vad, hur och varför? i Interkulturell pedagogik i teori och 

praktik. Lahdenperä, Pirjo (red.) Lund, s.11 
3
 Lahdenperä (2004) Lund, s.15 
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tillvägagångssätt som kan bidra till förståelse för det interkulturella arbetet i ett mångkulturellt 

klassrum.
4
  

Lahdenperä lyfter fram att ofta när man pratar om arbete i mångkulturella klassrum så ligger 

fokus på tvåspråkighetsfrågor och de språkliga aspekterna av undervisningen. Hon menar att 

det går att skapa goda interkulturella lärandemiljöer i alla skolämnen och på så vis främjar 

elevernas kunskapsutveckling. Hon lyfter även fram att det kan uppstå problem när olika 

kulturers normer och värderingar krockar och utgår från att miljön i klassrummet kan vara en 

faktor till det. Genom att studera elevernas omgivning så kan man se hur samspelet ser ut och 

förstå vad som orsakar problem och hur det går att åtgärda. Hennes kapitel är relevant för det 

här arbetet eftersom även miljön i ett klassrum kan påverka hur historieundervisningen ser ut 

och om det kan uppstå eventuella historiekulturskonflikter.
5
 

I sin avhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens skriver Maria Johansson 

att de tre främsta begreppen inom historiedidaktiken är historiemedvetande, historiebruk och 

historiekultur. Hon menar på att de tre hänger ihop och ofta är beroende av varandra. 

Historiebruk hänger ihop med historiemedvetande och historiekultur på så vis att människor i 

sitt historiebruk aktiverar sitt historiemedvetande och genom det skapar konkreta handlingar 

eller artefakter, det vill säga historiekultur.
6
 Johansson tar även upp dialogen och den sociala 

miljön som viktiga faktorer till att eleverna ska kunna utveckla interkulturell kompetens. 

Kommunikationen i klassrummet är viktigt och ger eleverna möjlighet att lära sig om 

varandras olika kulturer.
7
 

 

I Vems är historien? – Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige lyfter Kenneth Nordgren fram hur historieämnet ser ut i det moderna Sverige och i 

mångkulturella klassrum. De kapitel som främst är relevanta för detta arbete är kapitel 1 och 

4. I det första kapitlet så lyfts historiedidaktik i ett mångkulturellt samhälle fram och många 

viktiga och relevanta begrepp både vid forskning av historia men även för undervisning. Här 

lyfts även det månkulturella perspektivet upp och hur en del begrepp kan vara väldigt laddade 

och därför kräver ordentliga definitioner.
8
 I kapitel 4 så ligger fokus på ämnet historia i skolan 

                                                             
4 Lahdenperä, Pirjo (2004) Att utveckla skolan som interkulturell lärande miljö i Interkulturell pedagogik i teori 

och praktik. Lahdenperä, Pirjo (red.) Lund, s.57 
5
 Lahdenperä (2004) Lund, s.59 

6
 Johansson, Maria (2012) Historieundervisning och interkulturell kompetens. Karlstad universitet, s.43 

7
 Johansson (2012) Karlstad, s.52 

8 Nordgren, Kenneth (2006) Vems är historien? – Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige. Umeå, s.31 
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och vilken funktion det har i ett mångkulturellt klassrum. Nordgren tar även upp om det 

svenska skolsystemet är mångkulturellt eller monokulturellt.
9
  

 

Vanja Lozic skriver i Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet, 

om hur historieämnet behöver anpassas till ett samhälle som ständigt är i förändring. Han 

undersöker vilken betydelse etnicitet har för elevernas identitetsskapande och hur etniciteten i 

förlängningen påverkar deras syn på historieämnet. Han ger även förslag på 

undervisningsstrategier som utvecklar elevernas kritiska förmåga som skapar en dialog om 

hur historisk kunskap skapas, används, förmedlas och uppfattas. Lozic gjorde intervjuer med 

gymnasieelever från Malmö. Resultatet av undersökningen visade att eleverna anser att 

historieundervisningen i skolan innehåller för lite fakta om länder utanför Europa, och främst 

länder som de intervjuade identifierar sig med. Förmedlingen av historieämnet har mer fokus 

på det västerländska perspektivet. Intervjuerna med gymnasieeleverna visade även att det 

finns en relation mellan identitet, syn på historieämnet och historiemedvetande.
10

 Lozic menar 

då att man som lärare ska försöka arbeta in ett ”världshistoriskt perspektiv” för att anpassa 

historieämnet till ett mångkulturellt klassrum. Han menar att det kan bli ett sätt för att lösa 

problematiken kring Västeurocentrism.
11

 Lozic kom även fram till att de olika intervjuerna 

har olika resonemang kring förmedling av historieämnet. Ett förslag kan vara att sidan om den 

gemensamma historia som klassen har tillsammans så bör läraren också ge möjlighet för en 

individuell arbetsuppgift som är mer fri och eleverna kan välja själva för att främja deras 

etniska intressen.
12

 

 

1.5 Teori och begrepp  

1.5.1 Sociokulturellt kunskapsperspektiv  

Det sociokulturella kunskapsperspektivet har inspirerat forskarna under modern tid för att få 

hjälp att förstå hur elever skapar förståelse för historien och tolkar historiska händelser. I det 

sociokulturella perspektivet är dialogen ett viktigt redskap för lärande och i ett klassrum med 

många elever som har olika bakgrund så blir samspelet mellan lärare - elev och elev - elev 

                                                             
9 Nordgren (2006) Umeå, s.168 
10

 Lozic, Vanja (2011) Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet. Malmö, s.72-73 
11

 Lozic (2011) Malmö, s.79 
12 Lozic (2011) Malmö, s.82-84 
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viktigt och ger dem möjligheten att kunna utvecklas och lära sig genom att ta vara på 

varandras idéer, erfarenheter och kunskap.
13

  

Det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär oss bäst i sociala sammanhang och menar att 

människor aldrig bara är individer utan individer i grupper och sociala sammanhang. Det 

sociokulturella perspektivet bearbetar bland annat frågor som, hur skapas förståelse mellan 

olika miljöer? Hur är kunskap som kommer från skolan relevant ute i samhället? Den 

kunskapen som kommer fram ur ett sociokulturellt perspektiv ger en förståelse för hur 

människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra.
14

 

Olga Dysthe skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande om kommunikationens viktiga roll 

för lärande och kognitiv inlärning. Syftet är att främja lärande i olika sammanhang genom att 

få insikt och förståelse om olika samspelsprocesser.
15

 Dysthe menar att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande bär kommunikationen på värderingar som placerar 

individen i en kulturell och historisk tradition. Det gör att språket och kommunikationen kan 

fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Det ger tillgång till 

en kulturell mångfald. På så vis kan flerspråkiga elever utnyttja sitt språk, kultur och 

erfarenhet som tillgång för att träda in i den nya kulturen.
16

 

Från den sociokulturella forskningen menar Johansson att man kan hämta mycket användbar 

information om hur elever uppfattar historieämnet och hur deras historiska tänkande och 

lärande utvecklas. Detta blir användbart i ett mångkulturellt klassrum eftersom det kan hjälpa 

lärare att bättre anpassa undervisning så att den känns meningsfull och utvecklande för alla 

eleverna.
17

 Det sociokulturella perspektivet kommer att vara en röd tråd genom uppsatsen. I 

diskussionen sätts Johanssons teori om att det är användbart i ett mångkulturellt klassrum mot 

tidigare forskning och de resultat som kommit fram genom undersökningen. Eftersom 

dialogen skapar en meningsfull och utvecklande miljö så borde det enligt Johansson leda till 

att konflikter i klassrummet minskar.  

 

                                                             
13

 Johansson (2012) Karlstad, s.19 
14

 Säljö, Roger (2012) "Den lärande människan - Teoretiska traditioner" i Lärande, skola, bildning - Grundbok 

för lärare. Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) Stockholm, s.195 
15

 Dysthe, Olga (2003) ”Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande” i Dialog, samspel och lärande. 

Dysthe, Olga (red.) Lund, s.41 
16 Dysthe (2003) Lund, s.47-48 
17

 Johansson (2012) Karlstad, s.19 
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1.5.2 Begrepp 

I uppsatsen så kommer begreppen historiekultur, interkulturellt lärande och mångkulturell 

främst att användas och min definition av dem kommer nedan.  

När begreppet historiekultur används i uppsatsen så kommer definitionen utgå ifrån den som 

Klas-Göran Karlsson ger i sitt kapitel Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och 

perspektiv i boken Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Han 

definierar historiekultur som en kulturell arena där ett samhälle kommunicerar och värderar 

historia och vilken historia som ska uppmärksammans genom att läras ut och läras in, 

arkiveras, ställas ut, forskas om och debatteras. Även den historia som samhället av olika 

anledningar väljer att inte uppmärksamma eller vårda om tillhör historiekulturen. Från en 

historiekulturell utgångspunkt så är det även viktigt att förstå varför vissa historiska urval får 

en så viktig roll i samhället, alternativt i klassrummet.
18

  

I uppsatsen så kommer Maria Johanssons definition av interkulturell kompetens att användas. 

Johansson beskriver att interkulturell kompetens kan betraktas som en dimension av 

historiemedvetandet vilket gör att det inte går att utvecklas utan detta.
19

 Johansson beskriver 

även interkulturell kompetens som en förmåga att effektivt kunna kommunicera i 

interkulturella situationer och även veta hur man förhåller sig till en mångfald av kulturella 

kontexter. Det innebär att det ska finnas fokus på individens förmåga att umgås och 

kommunicera med människor som inte har samma bakgrund.
20

 

Begreppet mångkultur är ett brett begrepp som inte har en ren definition utan används på 

olika sätt i olika syften. I den här uppsatsen så är syftet att använda mångkultur i relation till 

ett klassrum där eleverna har olika etnisk bakgrund. Hans Lorentz ger exempel på begreppets 

bredd och lyfter fram att mångkultur tolkas olika beroende på i vilken kontext ordet placeras 

i.
21

 

 

 

                                                             
18 Karlsson, Klas-Göran (2014) ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i Historien 

är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Lund, 

s.65 
19 Johansson (2012) Karlstad, s.52 
20 Johansson (2012) Karlstad, s.54 
21

 Lorentz Hans, (2007) Talet om det mångkulturella i skolan och samhället – En analys av diskurser om det 

mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973 – 2006. Lund, s.28 
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1.6 Etiska principer 

Etik innebär att reflektera över vårt sätt att tänka och bete oss för att kunna uppnå det goda 

och rätta. Vid forskning i Sverige så finns det etiska principer som är viktiga att följa eftersom 

det kan ha påverkan på åsikter och tankar kring både individer och samhället. De finns fyra 

centrala principer som anses vara grundläggande för etiskt ställningstagande vid forskning.
22

  

Informationskravet. Det innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte. Det är på grund av att personerna som deltar ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att om de vill så har de rätt att hoppa av. De ska också få veta vilka 

moment som ingår i undersökningen och vad som kommer hända.
23

 Respondenterna i denna 

undersökning har dels fått veta syftet med undersökningen när de blev tillfrågade att delta och 

även innan intervjun startade.  

Samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över deras medverkan. Om någon deltagare är minderårig så brukar det krävas att föräldrar 

eller vårdnadshavare godkänner medverkan. Det finns även olika former av samtycke, till 

exempel att deltagandet är frivilligt, deltagarna får vägra att svara på vilken fråga som helst, 

deltagarna kan när som helst avbryta intervjun och att de under en begränsad tid kan 

bestämma sig för att informationen de lämnat ska uteslutas från undersökningen.
24

 

Respondenterna i denna undersökning har blivit informerade om att de deltar frivilligt och om 

det finns någon fråga dem inte vill svara på så fick de avstå. Det var dock ingen respondent 

som valde detta.  

Konfidentialitetskravet. Det innebär att alla uppgifter om de personer som medverkar i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Särskilt viktigt är det att 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan komma åt dem.
25

 Alla 

uppgifter om respondenterna har förvarats säkert och det är endast författaren som har haft 

tillgång till dem.    

                                                             
22 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Stockholm, s.131 
23 Bryman (2008) Stockholm, s.131 
24 Bryman (2008) Stockholm, s.137 
25 Bryman (2008) Stockholm, s.132 
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Nyttjandekravet. Det innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet.
26

 Uppgifterna som samlats in används endast till denna 

undersökning.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på så vis att den startar med inledningskapitel som berättar om vilket 

syfte och frågeställningar uppsatsen har. Här tas även tidigare forskning, teori och begrepp 

upp. Teorin som uppsatsen utgår ifrån är den sociokulturella som har fokus på lärande i 

sociala sammanhang. Teorin återkommer även i diskussionsdelen där resultatet diskuteras. 

Nedan följer ett kapitel med metod och material. Där lyfts de två metoderna fram, förklaras 

och vilken roll de har i uppsatsen. Där tas även urval, genomgörande, tematiska analys och 

metoddiskussion upp. I metoddiskussionen kommer det att diskuteras varför de båda 

metoderna valdes och vilken validitet och reliabilitet uppsatsen har. Sedan följer det ett 

bakgrundskapitel som tar upp historiekultur, förintelsen i europeisk historiekultur, 

interkulturell kompetens i skolan och styrdokument. Det här kapitlet är till för att läsaren ska 

få en förståelse för ämnesområdet. Sedan kommer resultatdelen där resultaten av intervjuerna 

samt lektionsmaterialet presenteras. De presenteras separat från varandra och i slutet av båda 

delarna så kommer en sammanfattning av resultatet. Avslutningsvis så kommer 

diskussionsdelen där det är en diskussion om resultatet utifrån tidigare forskning och teori. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Bryman (2008) Stockholm, s.132 
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2. METOD OCH MATERIAL      

2.1 Kvalitativa intervjuer 

För undersökningen så valdes kvalitativa intervjuer och mer specifikt en semistrukturerad 

intervjumetod. Det innebär att intervjun börjar med öppna frågor som sedan successivt 

avsmalnar och blir mer detaljerade. Anledningen till formuleringen på frågorna är att det 

anses hjälpa till att skapa en naturlig konversation mellan intervjuaren och respondenten. En 

semistrukturerad intervju innebär också att man utgår från en mall där specificerade frågor 

finns. Frågorna har blivit anpassade efter den som blir intervjuad, dess bakgrund, situationen, 

miljön, och vad man vill få ut från själva intervjun.
27

  

När man använder sig av en kvalitativ metod så läggs stor vikt på själva tolkningsarbetet. 

Hermeneutik är vetenskapen om tolkning och förståelse. Det är en forskningsmetod där 

tolkningen är det centrala. Begreppen samtal och text är centrala inom hermeneutiken. 

Människan är en självtolkande, historisk varelse som hämtar sin förståelse från traditioner och 

från historien. Av hermeneutiken kan kvalitativa forskare hämta kunskap om hur deras 

analyser av intervjuer som texter kan se bortom här och nu för att istället ägna 

uppmärksamheten åt helheten och det som förmedlas.
28

 

Frågorna som ställs vid intervjuerna har utformats efter studiens forskningsfrågor och till en 

början är det raka frågor som respondenten kunde ge enkla svar på. Frågorna övergick sedan 

till att det krävdes mer eftertanke och mer resonerande svar från informanterna. Enligt Kvale 

och Brinkmann leder det till mer öppna och givande svar vid intervjuerna som i sin tur medför 

en bra grund till analysen.
29

 Vid en kvalitativ intervju så är ämneskunskaper hos 

respondenterna av stor vikt för att få djupa och givande svar. Det krävs även för intervjuaren 

att det finns kunskaper om arbetsområdet som ska undersökas, dock är det samtidigt viktigt 

som intervjuare att vara opartisk och inte ställa ledande frågor vid intervjuerna för att inte 

tvinga fram ett önskat resultat.
30

 

Genom att välja respondenter som har kunskap om det som önskas undersökas så ökar 

informationsinnehållet. Det är även viktigt att välja respondenter som verkligen vill vara med 

och känner sig bekväma i sådana här situationer. Oavsett om intervjun sker via direkt intervju 

                                                             
27

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, s.177 
28 Kvale & Brinkmann (2014) Lund, s.74 
29

 Kvale & Brinkmann (2014) Lund, s.174 
30

 Kvale & Brinkmann (2014) Lund, s.98 
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eller via telefon så måste intervjun dokumenteras. Det kan antingen ske genom att anteckna 

eller spela in intervjun. Anledningen till detta är för att om det inte antecknas eller spelas in så 

riskerar svaren att bli förvrängda av intervjuaren vid senare tillfälle.
31

 Vid kvalitativa 

intervjuer så är det ofta intresserant både vad som sägs, men även hur respondenten säger det. 

Intervjuerna spelades därför in för att kunna fånga upp allt. Det var dock två respondenter i 

undersökningen som inte ville att intervjun skulle spelas in och då respekterades detta och 

istället antecknades allt ner ordagrant. Transkribering av intervjuerna kan ta lång tid och leder 

ofta till stora mängder papper att gå igenom vid analysen. Materialet gicks därför igenom 

direkt efter varje intervju utförts, istället för att vänta tills alla var klara.
32

  

 

2.2 Tematisk analys  

För att analysera materialet från intervjuerna så valdes en tematisk analys. Första steget i att 

analysera data från intervjuerna är att försöka se helheten för att sedan bryta ner det i mindre 

bitar. Nästa steg blir att koda den data som kom in. Bryman rekommenderar att börja med 

kodningen i god tid, gärna under tiden själva datainsamlingen sker. Vid kodning så ska 

materialet läsas igenom flera gånger och för att hitta nyckelord och tema. Sedan granskas 

kodningen kritiskt och det görs ett urval. Allt kanske inte fungerar och en del kan slås ihop till 

större tema medan andra kanske måste separeras till två mindre.
33

  

En tematisk analys har fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. Tematiska analyser 

används för att identifiera, studera och analysera återkommande mönster i ett material. Det är 

viktigt som forskare vid användandet av denna metod att vara aktiv när materialet gås 

igenom, det kräver även övervägningar vid urvalet av material i relation till syftet.
34

 En 

generell strategi för att göra en tematisk analys är att placera sitt material i Framework. Det 

beskrivs som en matrisbaserad metod att ordna och syntetisera data i. Det går ut på att skapa 

ett index av centrala teman och subteman som sedan redovisas i en matris. De olika teman 

och subteman som har identifierats utgör sedan grunden för analysen. Teman och subteman är 

resultatet av noggrann läsning och studerande av skrifter som utger data.
35

 Nedan följer ett 

exempel på hur denna kodning av materialet har gått till:  

                                                             
31 Bryman (2008) Stockholm, s.214 
32 Bryman (2008) Stockholm, s.429 
33 Bryman (2008) Stockholm, s.525 
34

 Bryman (2008) Stockholm, s.527 
35 Bryman (2008) Stockholm, s.528 
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Respondent 2 - Lena Kärntema 

”Oavsett vad det är för konflikter som 

uppstår i ett klassrum så krävs det att man 

pratar om det tillsammans. Antingen ett 

samtal med hela klassen eller med enskilda 

elever.”
36

 

  

1. Dialog  

2. Inkludering 

 

 

Bryman tar upp fyra punkter att tänka på vid användning av tematisk analys och Framework: 

- Att ange var i utskriften som utdraget är hämtat  

- Att behålla respondentens eget språk i så stor utsträckning som möjligt  

- Att inte ta med för mycket material  

- Att använda förkortningar
37

  

 

När man söker efter sina kärnteman och subteman så lyfter Bryman fram att det kan vara 

viktigt att leta efter repetitioner, alltså teman som återkommer gång på gång. En annan sak att 

leta efter är metaforer och hur respondenterna återger sina tankar i termer av metaforer. Att 

inte endast fokusera på en respondent i taget menar Bryman kan vara bra eftersom likheter 

och skillnader mellan respondenternas sätt att diskutera teman på kan belysas. Han menar 

även att det är viktigt att reflektera över saknande data för att i sin tur kunna ställa frågor och 

fundera över det som respondenterna inte har med i sina svar.
38

 Vid fortsatt analys blev 

subteman till kärnteman dessa: 

 

Dialog: Diskussion, samtal  

Individanpassning: Behov, Elevkontakt 

Inkludering: Gemenskap, delaktighet 

Styrdokument: Läroplan, Kursplan 

 

 

                                                             
36

 Intervju 2, Lena, Datum: 2017-12-04, Fråga 6 
37 Bryman (2008) Stockholm, s.529 
38 Bryman (2008) Stockholm, s.529 
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2.3 Textanalys 

För att analysera det material som lämnats ut av lärarna görs en textanalys. En textanalys 

innebär att det görs en djupare analys av en texts betydelse och diskuterar dess sammanhang. 

Det innebär även att man arbetar intensivt med ett mindre antal texter, i det här arbetet är det 

tre stycken. Mer specifikt så kommer det att användas en kvalitativ innehållsanalys vilket 

innebär att innehållet av texterna har stor betydelse. Enligt Bryman är kvalitativ 

innehållsanalys ett av de vanligaste tillvägagångssätten när det gäller kvalitativ analys av 

dokument. Det innebär att det sker en sökning efter bakomliggande teman i materialet som 

analyseras. En textanalys innebär att materialet plockas först ner i mindre delar och med hjälp 

av delarna försöker författaren sedan att förstå helheten. Bryman menar att det inte finns 

något tydligt rätt eller fel vid textanalyser, men att resultatet kan anses vara mer eller mindre 

rimligt när analysen sedan diskuteras.
39 

I uppsatsen så används en kvalitativ metod och Klaus Krippendorff lyfter fram att det används 

ett bestämt system för kodning. Den kvalitativa innehållsanalysen riktar sig mer åt 

hermeneutiken och sätter alltså större vikt vid den subjektiva förståelsen av texten än vad en 

kvantitativ analys gör.
40

  Den kodning som görs är av samma form som den som görs för 

intervjuerna. Det innebär att det söks efter tema i materialet. Ett exempel på hur detta kan se 

ut följer nedan:  

 

Respondent 2 - Lena Kärntema 

”När vi arbetar med Förintelsen så görs det i 

samband med andra världskriget för att ge 

eleverna en helhetsbild över arbetsområdet. 

Här använder jag film (Schindlers list) och 

många bilder för att enklare få eleverna att 

förstå hur det kunde se ut.”
41

 

 

1. Sammanhang 

2. Visuellt lärande  

 

 

                                                             
39 Bryman (2008) Stockholm, s.505 
40

 Krippendorff, Klaus (2004) Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. 2nd Edition. London, s.87 
41 Lektionsplanering: Lena 
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Efter analys av materialet blev kärnteman och subteman dessa:  

Dialog: Diskussion, Lära sig av varandra 

Visuellt lärande: Film, Bilder 

Sammanhang: Perspektiv, Omvärlden, Då- nu- framtid (historiemedvetande) 

 

2.4 Urval  

Urvalet på respondenterna har varit att de ska vara utbildade gymnasielärare i ämnet historia 

och att de ska arbeta på en gymnasieskola i Malmö. Anledningen till att det har valts ut 

respondenter som är utbildade gymnasielärare i historia, samt arbetar i skrivande stund på 

gymnasiet är eftersom undersökningen kräver att dem har dels ämneskunskaper men även 

erfarenhet av att vara i ett klassrum för elever i den åldern. Det är även viktigt att de 

undervisar i historia eftersom lektionsplaneringen som de lämnar ut ska vara så lik själva 

undervisningen det går. Alla som deltar är garanterade anonymitet. Detta är viktigt för att ge 

individerna en trygghet när frågorna besvaras samt att de inte ska känna sig utlämnade till att 

bli ifrågasatta efter intervjun. I början av en intervju är det bra att förklara varför just de har 

valts ut för att delta i undersökningen och varför deras bidrag är viktigt.
42

 De lärare som 

intervjuas är också de lärare som lämnar lektionsmaterial till undersökningen. En annan faktor 

till att anonymitet valdes var för att detta kan medföra öppnare svar på frågorna, genom att 

informanterna kan känna sig tryggare i situationen om det diskuteras lite känsligare ämnen, 

menar Bryman.
43

 Ett val som gjordes var att döpa de intervjuade lärarna till pseudonymer för 

att sedan kunna hålla isär informanterna under analysen. Namnen på respondenterna redovisas 

i kapitel 4. Resultat. Namnen kommer inte avspegla respondentens kön utan en kvinna kan 

heta Erik och en man kan heta Elin, eftersom könet inte har någon betydelse för 

undersökningen. 

 

2.5 Genomförande 

Genomförandet av undersökningen startade med att det skickades ut en förfrågan via e-post 

till gymnasielärare. Först skickades det ut till fem stycken men när endast en svarade så 

                                                             
42

 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund, s.69-70 
43

  Kvale & Brinkmann (2014) Lund, s.176 
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valdes det att skicka ut en påminnelse och när inte den heller blev besvarad så skickades det 

ut till ytterligare två stycken. I den förfrågan som skickades ut så beskrevs vem jag är, vad 

som undersöks och varför jag hade kontaktat just dem. De fick även frågan om de kunde 

tänka sig att delta i min undersökning genom att bli intervjuade. Efter att intervjuerna blev 

inbokade så finslipades intervjufrågor och ett ljudinspelningsprogram laddades ner på 

mobilen. Tanken var att alla intervjuerna skulle vid själva intervjutillfället bli inspelade för att 

i efterhand sedan transkriberas ordagrant över till datorn. Två av respondenterna valde dock 

att de inte ville bli inspelade och därför skrevs deras svar ordagrant ner direkt förhand och 

fördes sedan över till datorn. Respondenternas svar på intervjufrågorna tas upp i kapitel 4. 

Resultat. Respondenterna fick även lämna en kopia på deras planering om ämnesområdet 

Förintelsen. Deras material kommer att tas upp i kapitel 4. Resultat. När materialet 

analyserades och teman valdes ut så studerades först varje intervju enskilt och sedan sattes de 

ihop och de olika temana ströks under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3. BAKGRUND 

3.1 Historiekultur  

Att ringa in olika historiekulturer kan vara svårt, dels för att det är ett brett begrepp vilket gör 

att det finns olika tolkningar, men även för att det förändras i takt med att samhället förändras. 

Den nationella historiekulturen har länge dominerat, men i dagens globaliserade samhälle så 

är den inte lika självklar längre. Redan på 1840-talet så ställde Carl Jonas Love Almqvist 

frågan, ”Finns det en nordisk historiekultur?”. Almqvist argumenterade för den kulturella och 

språkliga gemenskap som fanns och ansåg att det krävdes nyskriven historia och ny 

undervisning i skolorna.
44

 Dock bidrog inte historiekulturen på något avgörande sätt till en 

förändrad historieskrivning. I Sverige skrevs Skånes och Jämtlands historia in i den nya 

statens historia och undervisning. Medan både Finland och Norge hade stort fokus på 

nationella rötter istället för att betona det gemensamma förflutna. Det finns samtidigt en 

föreställning om Nordens gemensamma förflutna som fått effekter i undervisning i nordiska 

språk och nordisk historia. En nordisk modell har av och till varit en politisk och ideologisk 

del och tanken om en nordisk historiekultur har även prövats inom forskning.
45

 

May-Brith Ohman Nielsen har en utvidgad definition av historiekultur där hon inkluderar 

människors möte med minnen i definitionen av historiekultur. Hon betonar att 

historiekulturen via människors syn länkar samman praktik och förståelse av minnet. Detta 

gör att historiekulturen inte presenteras som fritt svävande bilder som olika aktörer i samhället 

strider om, utan snarare som en produkt av en social process som genom sin anknytning till 

praktiken utövar och skänker makt åt människor. Ohman Nielsen lyfter fram att en 

historiekultur kan delas upp i en officiell metaberättelse som vanligen är påbörjad av 

statsmakten. Den har klar avsändare, tydligt budskap och därför får en position som innebär 

att bli föremål för kritik.
46

  

Den officiella historieskrivningen har under 1900-talet varit den nationalistiska berättelsen. 

Under 1900-talets senare del har den dock väckt uppståndelse i både politik och vetenskap. I 

den moderna historiekulturen så är nostalgi och koncepttänkande centralt. Båda hittas i 

relativt modern historiekultur efter nostalgi, och historiskt minne som abstrakta sammanhang 

återfinns i en eurocentrism som utvecklats i synnerhet under kolonialismen. Koncepttänkande 

                                                             
44

 Aronsson, Peter (2002) Historiekultur, politik, och historievetenskap i norden. Historisk tidsskrift 122:2, s.197 
45 Aronsson (2002)  s.198 
46 Trenter, Cecilia (2002) I mötet med minnet – Historiekulturer i Skandinavien. Historisk tidsskrift 122:2, s.303 
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brukar förknippas med det postmoderna samhällets massmedias presentation av livsstil och 

värden. En historia blir giltig först i ett socialt sammanhang, vilket innebär att en praktik som 

sammanbinder en grupp. 
47

  

Eftersom historia inte endast är vetenskap utan även ett ämne i den svenska skolan så måste 

eleverna få möjligheten att utveckla deras historiemedvetande för att kunna förstå deras 

historiekultur och dens relation till samhället. Jörn Rüsen lyfter fram att förhållandet mellan 

historia och samhället hör ihop och har stor betydelse för skolämnet historia. Eftersom 

historia är en del av en identitetsskapande referensram som kan bidra till gemenskap i 

samhället så blir undervisningen i historia central. Eftersom historieämnet i skolan är kopplat 

till samhället och samhället ständigt förändras så gör även ämnet historia det.
48

 Karlsson 

definierar historiekultur som något vi bäst förstår som en förmedlingsprocess som har en 

historieprodukt av något slag i centrum. Det kan vara en doktorsavhandling eller en lärobok i 

historia men också ett monument, en museiutställning eller en film. Karlsson menar även att 

inte endast rikta intresse mot produktionen av historien utan också mot förmedlingen, 

mottagandet och de villkor som präglat hela denna process i olika tider och samhälle.
49

   

Om både lärare och elever delar samma historiekultur är dialogen enklare. Eftersom då kan 

eleven känna igen sig i lärarens historiemedvetande och kan lättare koppla till sin egen 

historia. Annorlunda är det om läraren och eleven tillhör två olika historiekulturer. Det blir då 

svårare för eleven att identifiera sig med lärarens historiemedvetande och för läraren att 

identifiera sig med elevens. Eleverna kan ha svårt att få sina röster hörda om hur de ser på den 

aktuella undervisningen. Eleverna har oftast ett genealogiskt perspektiv på historia enligt 

Mellberg, som är vinklat av de erfarenheter föräldrarna har från sitt hemland.
50

 Det är därför 

viktigt för läraren att ge eleverna undervisning som gynnar kommunikation i klassrummet 

eftersom det ger eleverna möjligheten att kunna utvecklas och lära sig genom att ta vara på 

varandras idéer, erfarenheter och kunskap.
51

 

 

 

                                                             
47 Trenter, (2002)  s.304 
48 Ammert, Niklas (2013) Historia som kunskap - Innehåll, mening och värden i möten med historia. Lund, s.14 
49 Karlsson, Klas-Göran (2005) Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en översikt. Historisk Tidsskrift 

Sweden 125:4. s.725 
50 Mellberg (2008) Lund, s.321 
51

 Johansson (2012) Karlstad, s.19 
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3.1.1 Förintelsen i europeisk historiekultur  

Synen på Förintelsen har förändrats och det förändrar även hur vi undervisar om den. För en 

generation sedan var det helt otänkbart att ta med sina elever på en studieresa till ett 

koncentrationsläger, men idag har det blivit allt vanligare. Intresset för Förintelsen väcktes vid 

olika tidpunkter i Europa och det beror på vilka erfarenheter och attityder som samhället eller 

staten hade före och under kriget. Det skiljde sig även genom olika utvecklingar efter kriget 

och olikheter i den allmänna historiekulturen. Dock är det viktigt att komma ihåg att det är 

svårt att skilja på vad som är nutida intresse för Förintelsen och vilken orsak och verkan det 

har. Stora förändringar på internationell nivå kan också vara en bidragande faktor till den 

nutida formningen av historiekulturen, samt att göra Förintelsen relevant i nutid. Bland de här 

stora förändringarna är den traditionella öst- och västorienterade fiendebildens försvagning 

och det pågående europeiska integrationsarbetet, vilket har resulterat till att länder där 

Förintelsen i huvudsak har utspelat sig har anslutits till den Europeiska unionen. Det finns 

även fler händelser som kan ha påverkat, bland annat kommunismens försvagande, vilken 

gjorde att många länder lättare kunde ifrågasätta hjälteberättelsen om motståndet mot 

nazismen och kalla krigets slut som hör ihop med den fiendebild som fanns i Europa 

tidigare.
52

  

De olika staterna och samhällena i Europa reagerade och hanterade Förintelsen och tiden där 

efter olika. Förutom de stora faktorerna som togs upp i förra stycket så påverkades även varje 

stats historiekultur dels av vilket historiemedvetande som vuxit fram runt Förintelsen och 

även vilken form av historiebruk som händelsen använts i. På så vis så kan Förintelsen både 

ha använts för att påverka människor positivt och negativt. Efter andra världskriget och fram 

till 2000-talet så har Förintelsen sett olik ut i de europeiska staternas historiekultur, men i 

modern tid har det blivit en allt mer gemensam historiekultur, samt bild av Förintelsen. Så 

även om det finns en gemensam historiekultur i Europa så blir det ändå svårt att mena att alla 

upplever det likadant. Förintelsen är en så pass stor och viktig händelse i historien att den 

kanske inte alltid görs rättvis när den framställs och då blir det svårt att generalisera en 

europeisk historiekultur kring den.
53

 

                                                             
52 Karlsson, Klas-Göran (2008) Med folkmord i fokus – Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen. 

Stockholm, s.66 
53 Karlsson, Klas-Göran (2003) ”The Holocaust as a problem of historical culture – Theoretical and analytical 
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Historiekulturen är traditionellt bunden till staten genom institutioner som organiserar 

nationellt, till exempel skolor och museer. Även globalt förankrade minnen som Förintelsen 

skapar sin egen nationella minneskultur.
54

 Att stater bestämmer vilken historiekultur som ska 

finnas i landet är för att kontrollera vilken del av historien som visas och vilken som göms. 

Det pågår fortfarande i många stater idag men historiens vinnare och förlorare är dock inte 

längre lika tydligt åtskilda, och det framgår inte heller vad som är historia och vad som är 

framtid. Det är eftersom ”minnet” som individuellt och kollektivt verktyg idag har så stor 

betydelse i samhället. Det gör att Förintelsen i dagens samhälle hör hemma i många fler 

historiska sammanhang än vad det tidigare gjort.
55

 

I den svenska historieundervisningen har förintelsen en central roll. Undervisningen om 

förintelsen skapar en moralisk och värdegrundsmässig grund för fortsatta diskussioner om 

mänskliga relationer och rättigheter. Förintelsen får därför en viktig roll i både den europeiska 

men även i den svenska historiekulturen. Problem i klassrummet kan då uppstå när någon 

eller några elever uppfattar ”offret” som i det här fallet var judarna för ”förövaren” och inte 

känner någon empati utan endast hat. I det moderna och mångkulturella klassrummet blir det 

här dock vanligare och det ställer högre krav på lärarna och hur de väljer att hantera det. Det 

går inte att endast vifta bort eller ignorera elevernas åsikter utan lärarna måste arbeta för att 

motverka i det här fallet antisemitism, samtidigt som de tar hänsyn och anpassar det till sina 

elever och deras bakgrund.
56

   

 

3.2 Interkulturell kompetens i skolan 

I skolan möter elever med skilda historiekulturer en officiell historieskrivning. Detta innebär 

att historieundervisningen i skolan har som ambition att vara relevant för samtiden och måste 

därför knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. Skolan kan vara präglad av kulturell, etnisk 

och social segregation, vilket gör att tankar om förtroende och respekt inte är en självklarhet 

hos eleverna. Enligt skolans styrdokument både för grundskolan och gymnasiet så ska 

undervisningen utföras utifrån ett interkulturellt medborgarperspektiv.
57
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Interkulturell kompetens utgörs av narrativ kompetens som sedan används på ett teoretiskt 

och analytiskt sätt för att beskriva det historiska lärandet.
58

 Johansson beskriver interkulturell 

kompetens som en förmåga att effektivt kunna kommunicera i interkulturella situationer och 

kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter. Det innebär att det ska finnas fokus 

på individens förmåga att umgås och kommunicera med människor som inte är lika.
59

 

 

Uppsatsens teori är ett sociokulturellt perspektiv och Johansson tar upp dialogen och den 

sociala miljön som viktig faktor till att eleverna utvecklar interkulturell kompetens. Det är 

genom att de får möjlighet att kommunicera mer i klassrummet och får möjlighet att lära sig 

om varandras olika kulturer som utvecklingen sker. Eleverna utvecklas med hjälp av lärarens 

undervisning och från sociala situationer med varandra.
60

 

 

Johansson har använt sig av James A. Banks forskning där han tar upp hur man på bästa sätt 

skapar en lärande miljö och utvecklar interkulturell kompetens i ett mångkulturellt klassrum. 

Målet med undervisningen är att den blir lika givande för alla elever och att alla får samma 

rätt att utvecklas. Banks har delat in i fem delar vad som är viktigt vid dels undervisningen i 

ett mångkulturellt klassrum men även viktigt för utveckling av interkulturell kompetens. Den 

första är integrering av undervisningsmaterialet, det innebär att fakta som används i 

undervisningen ska hämtas från olika kulturer. Den andra är fokus på kunskapsproduktionen, 

vilket innebär att man synliggör hur antaganden påverkar hur kunskap produceras. Den tredje 

är reduktion av fördomar. Det innebär att negativa attityder ska förändras till positiva. Den 

fjärde är jämlikhetspedagogik, vilket innebär att man genom undervisningsmetoder kan skapa 

förutsättningar i klassrummet för de grupper som kan ha hamnat i sidan av 

undervisningssystemet. Den femte är stärka skolkulturer, det innebär att det ska ske en 

förändring så att alla grupper i samhället har samma förutsättningar. Banks menar att för att få 

en fungerande undervisning i ett klassrum med elever som har olika bakgrund så krävs det en 

förändring för att få undervisningen i klassrummet att stödja det mångkulturella samhället. 

Johansson tillägger att det är ett bra sätt att genom undervisningen utveckla elevernas 

interkulturella kompetens.
61
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Johansson menar att det finns två linjer av argument som lärare kan följa för att utveckla 

elevernas interkulturella kompetens. Den första är att man har uppfattningen om att själva 

historieämnet som det är ger förutsättningar för utvecklandet av interkulturell kompetens. Det 

är eftersom ämnet innehåller viktiga berättelser och kunskap som behövs för att kunna förstå 

nuet. Genom det argumentet så kan läraren fortsätta som förut utan att göra förändringar i 

undervisningen eftersom historieämnet i sig ger eleverna möjligheterna att utveckla 

interkulturell kompetens. Den andra linjen är att historieämnet behöver förändras när det 

gäller innehåll och hur undervisningen organiseras i klassrummet för att det ska kunna ge 

eleverna möjlighet att utveckla interkulturell kompetens.
62

 

 

3.3 Styrdokument 

”Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens 

villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden 

är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av 

dessa.”
63

 

 

Skolan har som uppgift att fostra demokariska medborgare som passar in i det samhälle vi 

lever i. I ämnesplanen för historia står det att undervisningen ska bidra till att eleverna får 

möjlighet att utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. 

Detta är eftersom historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa 

identiteter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och 

värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att 

reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.
64

 

 

I läroplanen för gymnasiet står det att 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 är en social och kulturell 

mötesplats och blir därför viktig för eleverna eftersom dem spenderar så mycket tid där.
65

 Det 

står även att läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera undervisningen, 
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vilket innebär att eleverna ska få vara delaktiga i sin utbildning. I ett klassrum med mycket 

rum för diskussioner kan läraren enklare känna av och förstå vad eleverna vill ha och behöver. 

Det är viktigt att olikhet ses som en tillgång till lärande.
66

 

 

Historieundervisningen ska innehålla bland annat den europeiska epokindelningen utifrån ett 

kronologiskt perspektiv. Den ska även innehålla viktiga globala förändringsprocesser och 

händelser, till exempel mänskliga rättigheter, folkmord och konflikter.
67

 Det blir här väldigt 

viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla empati och respekt för andra människor och 

kulturer. Det är viktigt att eleverna förstår att empati och respekt är centrala egenskaper som 

de kommer behöva även utanför skolan.  
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4. RESULTAT 

4.1 Presentation av respondenter 

Resultatdelen inleds med en presentation av respondenterna som deltagit i undersökningen.  

 

Respondent 1 kommer i uppsatsen att kallas för Björn. Björn är utbildad gymnasielärare i 

historia och har lång erfarenhet av att arbete i skolmiljö och främst på gymnasienivå. Björn 

arbetar på en stor kommunal gymnasieskola i Malmö.  

 

Respondent 2 kommer i uppsatsen att kallas för Lena. Lena är utbildad gymnasielärare i 

historia och har arbetat på gymnasienivå i 6 månader. Lena arbetar på en stor kommunal 

gymnasieskola.  

 

Respondent 3 kommer i uppsatsen att kallas Kim. Kim är utbildad gymnasielärare i historia 

och har arbetet i skolmiljö och på gymnasiet i några år. Kim arbetar på en mindre privat 

gymnasieskola.  

 

4.2 Resultat av intervjuer 

I följande avsnitt kommer resultatet av den tematiska analysen att redovisas. Materialet 

redovisas efter de huvudteman som kunde tolkas av intervjuerna. Framtagandet av teman 

finns exemplifierad i kapitel 1.2.2 Tematisk analys.
68

 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur historielärare reflekterar över att arbeta i ett 

mångkulturellt klassrum och hur de utformar en undervisning som inkluderar och främjar alla 

elevers lärande. Resultatet av intervjuerna och lektionsplaneringen kommer att presenteras 

utifrån de frågeställningar som ställdes i början av arbetet. Nedan följer resultatet från 

intervjuerna:  

 

- Hur går det att se att det sker någon anpassning av urval eller arbetssätt i 

historieundervisningen för att inkludera alla elever? 

Kim: 

 Det är viktigt att ha en kombination av både den svenska kulturen och kulturbegrepp, 

                                                             
68
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men även om elevens etniska bakgrund. Jag tycker inte att det ska behöva kollidera 

vilket det i många fall kanske gör om eleven har med sig värderingar sig hemifrån.
69

 

 

Lena säger:  

 

Jag försöker att ge mina elever en historieundervisning ur olika perspektiv. Genom att 

ställa det som traditionellt undervisas i svensk skola mot tankar och idéer från andra 

kulturer. (...) Jag tror det kan skapa en bra grund för eleverna och dämpa konflikter.
70

  

 

Kim:  

 

Jag trivs bra med att låta eleverna ta stor plats i undervisningen och har gärna 

diskussioner.  Man får en annan vinkel av att lyssna på eleverna, och speciellt dem med 

olika etniska bakgrunder. Eleverna har annat än ”faktakunskaper” om du förstår hur jag 

menar då.
71

  

 

Kim:  

   

Jag tror att det sker en anpassning när man arbetar med mångkulturella klasser. Jag tror 

att det är viktigt att man som lärare funderar över sin undervisning. (…) Självklart ställs 

det andra krav på lärarna men jag tror samtidigt att det väldigt lärorikt.
72

  

 

Lena är inne på samma tankebana som Kim och säger:  

 

När jag väljer material till undervisningen försöker jag välja det som känns relevant och 

är anpassat för den kunskapsnivå som finns i klassen.
73

 

 

Björn skiljer sig dock från de andra två lärarna när det gäller synen på individanpassad 

undervisning och menar att: 

  

Oavsett om elevgruppen är homogen eller heterogen ur ett mångkulturellt perspektiv så tycker 
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72 Intervju 3, Kim, Datum: 2017-12-14, Fråga 4 
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jag inte det ska påverka den direkta undervisningen.
74

  

 

 

- Hur reflekterar lärarna över ett klassrum med olika historiekultur i samband med 

undervisning i ämnet historia? 

 

Kim: 

  

Det är viktigt att ha en kombination av både den svenska kulturen och kulturbegrepp, 

men även om elevens etniska bakgrund.
75

 

 

Kim:  

 

Jag trivs bra med att låta eleverna ta stor plats i undervisningen och har gärna 

diskussioner.  Man får en annan vinkel av att lyssna på eleverna, och speciellt dem med 

olika etniska bakgrunder. Det blir annat än vad som finns i tidningar och läroböcker. De 

eleverna har annat än ”faktakunskap” om du förstår hur jag menar då.
76

  

 

Kim fortsätter:  

 

När det sker konflikter så tror jag att det bästa sättet att lösa dem på är genom att prata om 

det tillsammans. Det är viktigt att eleverna förstår att det inte finns något ”vi och dem” i 

klassrummet utan att de aldrig får kränka någon.
77

  

 

 

Lena:  

 

Målet är att diskussioner i klassrummet ska skapa reflektioner över tänkande från olika 

kulturer. Jag tror det kan skapa en bra grund för eleverna och dämpa konflikter. I de 

diskussionerna kan eleverna lära sig respekt för andra kulturer. 
78

 

 

                                                             
74
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Björn: 

 

 ”Alla människor bär med sig olika historiekulturer på ett personligt plan. Detta ska inte 

blandas ihop med den övergripande historiekulturen som är allmänt accepterad på 

forskningsnivå. Har elever frågor eller vill lyfta olika synsätt på historiebruket som lyfts 

fram under lektionerna så måste vi diskutera detta antingen i gruppen eller enskilt.”
79

  

 

 

- Hur reflekterar historielärare över sitt arbete vid ”känsliga” ämnen så som om Förintelsen?  

Björn:  

 

Först och främst måste varje lärare utgå från kursplanen. Står det europeisk 

epokindelning, då kan du som lärare inte bortse från detta eller använda dig av t.ex. 

asiatisk epokindelning. Kursplanen är grunden som du utgår ifrån när du arbetar med 

ämnet Historia. Du kan belysa vissa delar av omvärlden men basen är det centrala 

innehållet.
80

 

Lena:  

Utgår alltid ifrån styrdokumenten när jag väljer material till undervisningen.
81

(…) Vid 

all planering av undervisning, inklusive Förintelsen, utgår jag som lärare ifrån 

kursplanen. Att vara tydlig med eleverna genom att visa varför vi har med ett område i 

undervisningen och varför det är speciella perspektiv som visas är viktigt.
82

 

 

Björn:  

Förintelsen är ganska solklar, även för förnekare. Men beroende vilken historiekultur du 

kommer ifrån så kan det vara ett enormt känsligt ämne. Du som lärare måste alltid utgå 
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ifrån vad styrdokumenten säger och presentera fakta för eleverna. Samtidigt ska du vara 

noga med att berätta när det uppstår myter och osäkra källor.
83

 

 

4.3 Sammanfattning av intervjuresultat 

Från intervjuerna kom fyra kärnteman fram, Dialog, Individanpassning, Inkludering och 

Styrdokument. För varje kärntema så kodades även subteman fram. Vid fortsatt analys blev 

subteman till kärnteman dessa: 

 

Dialog: Diskussion, samtal  

Individanpassning: Behov, Elevkontakt 

Inkludering: Gemenskap, delaktighet 

Styrdokument: Läroplan, Kursplan 

 

4.3.1 Dialog 

Vid alla tre intervjuer så gick det tydligt att se att lärarna anser att dialog i klassrummet är en 

viktig faktor till lärande. Lärarna lyfte även fram att det kan både förebygga och lösa problem 

som kan uppstå i klassrummet. De ville ha diskussioner i klassrummet där eleverna fick 

engagera och uttrycka sig. Vid olika former av problem eller konflikter i klassrummet, där 

bland olikheter i historiekulturen hos elever, så höll alla tre lärarna med varandra återigen om 

att bästa sättet att lösa det på var genom öppna diskussioner och samtal. De tyckte att 

samtalen var bäst att ha tillsammans med hela klassen eftersom det kan vara behövligt för 

andra elever också att höra det som sägs angående händelsen. Lena: 

 

Oavsett vad det är för konflikter som uppstår i ett klassrum så krävs det att man pratar om 

det tillsammans. Antingen ett samtal med hela klassen eller med enskilda elever.”
84

  

 

Kim:  

 

Det är ofta diskussioner i mitt klassrum men jag känner samtidigt att många är bra 

diskussioner. Jag undervisar även i religion och ofta flyter ämnena ihop när vi har 
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diskussioner i klassrummet.
85

 

 

 Dialogen kan anses vara ett viktigt redskap till elevers lärande av många lärare som arbetar i 

den svenska skolan idag. Lärarna som blev intervjuade instämde alla att de ser många fördelar 

med tydlig kommunikation i klassrummet.  

 

 

4.3.2 Individanpassning 

Det andra kärntemat var individanpassning och subteman var behov och elevkontakt. Här 

skiljer de tre lärarna sig från varandra där två av dem anser att det krävs individanpassad 

undervisning och speciellt i ett mångkulturellt klassrum medan den tredje inte anser att det 

behövs. Alla syftar främst på valet av stoff till undervisningen men även olika styrdokument. 

Det andra kärntemat som analyserades fram från intervjuerna är individanpassning. I två av 

intervjuerna så syntes det tydligt att lärarna reflekterar över sin undervisning och försöker att 

anpassa den till klassen. I den tredje intervjun framgick det inte lika tydligt om hur läraren ser 

på det. Kim säger:  

   

Jag tror att det sker en anpassning när man arbetar med mångkulturella klasser. Jag tror 

att det är viktigt att man som lärare funderar över sin undervisning. (…) Självklart ställs 

det andra krav på lärarna men jag tror samtidigt att det väldigt lärorikt.
86

  

 

Kim fortsätter sedan med: 

  

Det är viktigt att ha en kombination av både den svenska kulturen och kulturbegrepp, 

men även om elevens etniska bakgrund. Jag tycker inte att det ska behöva kollidera 

vilket det i många fall kanske gör om eleven har med sig värderingar sig hemifrån.
87

 

 

Lena är inne på samma tankebana som Kim och säger:  

 

När jag väljer material till undervisningen försöker jag välja det som känns relevant och 

är anpassat för den kunskapsnivå som finns i klassen.
88
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Björn skiljer sig dock från de andra två lärarna när det gäller synen på individanpassad 

undervisning och menar att: 

  

Oavsett om elevgruppen är homogen eller heterogen ur ett mångkulturellt perspektiv så tycker 

jag inte det ska påverka den direkta undervisningen.
89

  

  

 

4.3.3 Inkludering 

Det tredje kärntemat var inkludering och subteman var gemenskap och delaktighet. Genom att 

lärarna var positiva till att få med sig eleverna i undervisningen och gärna ville ha 

diskussioner i klassrummet så går det att se att de vill försöka att få med sig alla elever och 

vill att alla ska vara delaktiga. Genom att de ville lösa problem tillsammans så går det att se 

att de arbetar för att skapa en bra gemenskap i klassrummet. Att ge eleverna en 

historieundervisning ur olika perspektiv skapar en känsla i klassrummet att alla blir sedda och 

deras intressen blir inkluderade i undervisningen. Det visar att dem är viktiga och kan höja 

både självförtroendet och motivationen hos elever. Två av lärarna visar tydligt var de står, 

medan den tredje inte lyfter fram det lika tydligt. Om det beror på att det inte känns lika 

relevant för den respondenten eller om frågorna som ställdes inte ger möjlighet till den 

formen av svar är svårt att svara på. Att få eleverna att känna att de är en del av 

undervisningen och att läraren inkluderar alla är viktigt. Lena säger:  

 

Jag försöker att ge mina elever en historieundervisning ur olika perspektiv. Genom att 

ställa det som traditionellt undervisas i svensk skola mot tankar och idéer från andra 

kulturer. (...) Jag tror det kan skapa en bra grund för eleverna och dämpa konflikter.
90

  

 

Kim:  

 

Jag trivs bra med att låta eleverna ta stor plats i undervisningen och har gärna 

diskussioner.  Man får en annan vinkel av att lyssna på eleverna, och speciellt dem med 

olika etniska bakgrunder. Eleverna har annat än ”faktakunskaper” om du förstår hur jag 

menar då.
91
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4.3.4 Styrdokument 

Det fjärde kärntemat var styrdokument och subteman var läroplan och kursplan. Lärarna tar 

vid flera tillfällen och vid olika frågor upp vikten av att följa styrdokumenten. Både Björn och 

Lena hade en del att säga om styrdokumenten och de var noga med att poängtera att som 

lärare bör man alltid utgå ifrån dem. Kim lyfter också fram det i sin intervju men utvecklar det 

inte mycket mer än så. I ämnet historia och i egentligen alla ämnen i skolan så är det viktigt 

att läraren utgår ifrån läroplan, ämnesplan och kursplan för att kunna ge eleverna en ordentlig 

utbildning. Vid ett flertal gånger under intervjuerna så lyfte lärarna fram de styrdokument som 

finns och när det talades om vilka faktorer som var viktigast när material valdes ut till 

undervisningen så sa alla tre att de alltid utgår ifrån styrdokumenten. Björn:  

 

Först och främst måste varje lärare utgå från kursplanen. Står det europeisk 

epokindelning, då kan du som lärare inte bortse från detta eller använda dig av t.ex. 

asiatisk epokindelning. Kursplanen är grunden som du utgår ifrån när du arbetar med 

ämnet Historia. Du kan belysa vissa delar av omvärlden men basen är det centrala 

innehållet.
92

 

Lena:  

Utgår alltid ifrån styrdokumenten när jag väljer material till undervisningen.
93

(…) Vid all 

planering av undervisning, inklusive Förintelsen, utgår jag som lärare ifrån kursplanen. 

Att vara tydlig med eleverna genom att visa varför vi har med ett område i 

undervisningen är viktigt.
94

 

 

Kim:  

Styrdokument är viktigt, även om de är tolkningsbara.
95

  

Björn:  

Du som lärare måste alltid utgå ifrån vad styrdokumenten säger och presentera fakta för 

eleverna. Samtidigt ska du vara noga med att berätta när det uppstår myter och osäkra 

källor.
96

 

                                                             
92 Intervju 1, Björn, Datum: 2017-12-06, Fråga 3 
93 Intervju 2, Lena, Datum: 2017-12-04, Fråga 3 
94 Intervju 2, Lena, Datum: 2017-12-04, Fråga 7 
95 Intervju 3, Kim, Datum: 2017-12-14, Fråga 3  
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4.4 Resultat av textanalys 

Materialet som kommer från intervjuerna blev mer djupgående och det var enklare att förstå 

vilket tankesätt lärarna hade. I en del fall så gick det att se att det som sades i intervjuerna, om 

hur lärarna arbetar, stämde också överrens med deras lektionsplanering. I en del andra fall så 

gick det att se att det inte alls stämde. Resultatet från textanalysen kommer att redovisas på 

samma sätt som intervjuresultatet och utgå ifrån forskningsfrågorna. Det är dock svårare att 

svara på forskningsfrågorna endast genom att studera lektionsplaneringarna eftersom två av 

forskningsfrågorna har fokus på hur lärarna reflekterar över det dem gör och därför ska 

resultatet som presenteras nedan ses som en del av helhets resultatet på undersökningen.   

 

- Hur går det att se att det sker någon anpassning av urval eller arbetssätt i 

historieundervisningen för att inkludera alla elever? 

De tre lärarna har valt att starta lektionsmomentet med någon form av genomgång i helklass 

för att ringa in och ge grundläggande fakta om ämnet. Kim lät sina elever vara delaktiga i det 

här momentet medan deras tankar och idéer antecknades på tavlan. Björn och Lena valde 

båda att använda sig av PowerPoint presentationer. Som arbetssätt kan detta ses som 

inkluderande eftersom det ger alla elever en möjlighet att trots olika tidigare kunskaper i 

ämnet, nu få en gemensam grund att tillsammans fortsätta att arbeta från.   

Lärarna vill i sin lektionsplanering skapa diskussioner och ha en givande kommunikation i 

klassrummet, vilket bjuder in alla eleverna till att muntligt delta. Björn och Lena skriver att de 

båda använder sig av en PowerPoint presentation när de undervisar om förintelsen och i slutet 

av Björns presentation så finns det några frågor som behandlar det dem precis har gått 

igenom. Frågorna ska eleverna först fundera på och diskutera i mindre grupper så som de 

sitter och sedan blir det en stor diskussion i helklass.
97

 I Lenas lektionsplanering står det att 

eleverna får efter genomgången en skrivuppgift som de får arbeta med både på lektionen och 

hemma. De går tillsammans i helklass sedan igenom svaren på frågorna högt i klassrummet.
98

 

Eftersom både Björn och Lena går igenom de frågor som eleverna arbetat med tillsammans så 

skapar det en känsla av att de försöker inkludera alla elever i historieundervisningen genom 

                                                                                                                                                                                              
96 Intervju 1, Björn, Datum: 2017-12-06, Fråga 7 
97 Lektionsplanering: Björn 
98 Lektionsplanering: Lena 
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att skapa gemensamma moment där alla eleverna får samma kunskaper för att sedan kunna gå 

vidare.  

 

- Hur reflekterar lärarna över olika historiekulturer i klassrummet i samband med 

undervisning i ämnet historia? 

Att lärarna har reflekterat över olika historiekulturer i klassrummet är inte något som de har 

skrivit i sina planeringar. Det som dock går att se är att genom att de har många gemensamma 

delar i undervisningen så kan det innebära att de vill lägga en grund som alla elever kan utgå 

ifrån när ämnet sedan fördjupas.  

 

- Hur reflekterar historielärare över sitt arbete vid ”känsliga” ämnen så som om Förintelsen? 

Lektionsmaterialet har fokus på lärarnas undervisningsmoment om Förintelsen. Genom att 

studera lärarnas lektionsplaneringar så går det att se att det finns två olika områden som de 

väljer att koppla samman Förintelsen med. Det är andra världskriget och folkmord. Det som 

Kim gör är att genom att Förintelsen kopplas samman med temat folkmord så får eleverna en 

bild av att det inte endast är något som studeras i samband med andra världskriget utan att det 

finns fler perspektiv. 

 

4.5 Sammanfattning av textanalysresultat 

Från analysen av textmaterialet kom tre kärnteman fram, Dialog, Perspektiv och Visuellt 

lärande. För varje kärntema så kodades även subteman fram. Vid fortsatt analys blev 

subteman till kärnteman dessa: 

 

Dialog: Diskussion, Lära sig av varandra 

Perspektiv: Sammanhang, Omvärlden, Då- nu- framtid 

Visuellt lärande: Film, Bilder 
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4.4.1 Dialog 

Det första kärntemat var Dialog. Här gick det att se att det fanns gott om utrymme för 

dialoger och olika former av kommunikation i alla tre lärares undervisning. Eftersom dialoger 

kan uppstå på olika sätt så ges det möjlighet för alla elever att främjas av det. Alla tre lärarna 

valde att hålla någon form av genomgång i helklass för att ringa in och ge grundläggande 

fakta om ämnet. Kim lät sina elever vara delaktiga i det här momentet medan deras tankar och 

idéer antecknades på tavlan. Björn och Lena valde båda att använda sig av PowerPoint 

presentationer.  

Lärarna vill i sin lektionsplanering fortsätta att skapa diskussioner och ha en givande 

kommunikation i klassrummet. Det är viktigt att förstå att en dialog kan uppstå på många 

olika sätt i ett klassrum. Det kan även uppstå hos den enskilda eleven när den reflekterar med 

sig själv under arbete med uppgifter.  

Alla tre lärarna har stort utrymme för dialoger att uppstå i deras undervisning. Björn 

Använder sig av en PowerPoint presentation när han undervisar om förintelsen och i slutet av 

presentationen så finns det några frågor som behandlar det dem precis har gått igenom. 

Frågorna ska eleverna först fundera på och diskutera i mindre grupper så som de sitter och 

sedan blir det en stor diskussion i helklass.
99

  

I Lenas lektionsplanering står det att hon också använder sig av PowerPoint i sin 

undervisning. Eleverna får sedan en skrivuppgift som de får arbeta med både på lektionen och 

hemma. De går tillsammans i helklass sedan igenom svaren på frågorna högt i 

klassrummet.
100

 

I Kims undervisning finns det många moment som skapar dialoger. Arbetsområdet med 

Förintelsen kopplas samman med Folkmord. Läraren och eleverna går tillsammans igenom på 

tavlan vad som kännetecknar ett folkmord och vad eleverna har för tidigare kunskaper om 

ämnet. De går sedan tillammans igenom på tavlan igen vad mänskliga rättigheter innebär och 

översiktligt om FN:s arbete. Eleverna får vid nästa lektionstillfälle en skriftlig examinerande 

uppgift om ämnet. De kan välja om de vill göra den själv eller i par. Oavsett vad de väljer så 

kommer det att uppstå reflektion och dialog som hjälper dem att förstå och lära sig.
101
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100 Lektionsplanering: Lena 
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4.4.2 Visuellt lärande 

Det andra kärntemat var Visuellt lärande. Det innebär att det sinne som främst används vid 

inlärning är synen. Visuellt lärande innebär att man utnyttjar elevernas ögon i undervisningen 

genom att visa mycket bilder, mindmaps, kartor eller filmer. Denna form av undervisning 

passar kanske inte alla elevers lärande men det gick att se att det tydligt fanns med i Björn, 

Kim och Lenas planeringar. Dels gick det att se för alla tre hade valt att använda sig av film, 

dels gick det att se att Björn och Lena använde sig av många bilder och kartor samtidigt som 

Kim antecknade elevernas ord på tavlan.  

 

Alla tre lärarna har använt sig av film i sin undervisning om förintelsen. Två av filmerna är 

kopplade till andra världskriget och Förintelsen medan den tredje har fokus på folkmord och 

mer specifikt folkmordet i Rwanda. Filmerna som lärarna har valt är: Pojken i randig 

pyjamas, Schindlers list och Hotel Rwanda.
102

 Björn tycker att film är en bra 

undervisningsform om det är ”rätt” film som visas. Han la även till längst ner på sin 

lektionsplanering att han brukar använda den tiden som filmen visas till att ta ut elever en och 

en för att prata om deras resultat på provet om första världskriget som de tidigare har gjort.
103

  

 

I de två lärarna som skriver att de använder sig av PowerPoint presentationer så finns det 

många kartor och bilder. Bilderna är väldigt grova och kan vara jobbiga att titta på för 

eleverna. Båda PowerPoint presentationerna är relativt lika och lyfter fram liknande fakta. De 

består till största delen av bilder, men det finns mycket fakta som tas upp samtidigt.
104

 Även i 

Kims undervisning som har mer fokus på att eleverna pratar och att det sedan skrivs upp på 

tavlan så går det att hitta visuellt lärande. Eftersom eleverna får det dem säger uppskrivet på 

tavlan så ges dem en möjlighet att se sina egna ord, vilket kan hjälpa dem att lära sig och 

komma ihåg det bättre.
105

 

 

4.4.3 Perspektiv 

Det tredje kärntemat var Perspektiv. För att eleverna ska kunna få en helhetsbild och kunna se 

samband mellan historiska händelser, nutid och framtid så krävs det att de får se historien från 

olika perspektiv. I Kims planering syntes det tydligast att olika perspektiv var viktiga, samt att 

                                                             
102 Lektionsplanering: Björn, Kim, Lena  
103

 Lektionsplanering: Björn 
104 Lektionsplanering: Björn, Lena  
105 Lektionsplanering: Kim 
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elevernas historiemedvetande tränades. Dåtid och nutid syntes tydligt men det var dock 

svårare att se om planeringen behandlade ett framtidsperspektiv också.  

Att ge eleverna olika perspektiv på historiska händelser är viktigt eftersom det ger dem en 

klarare helhetsbild, samt att de förstår att alla inte ser en och samma händelse på samma sätt. 

Det är även viktigt att kunna sätta in fakta och nyvunnen kunskap i ett sammanhang för att 

främja elevernas lärande.  

I intervjuerna så var det tydligt att alla tre lärarna var noga med att ge eleverna en helhetsbild 

av historien genom att visa utifrån olika perspektiv. I deras lektionsplaneringar så framgår det 

främst i Kims planering då det inte endast är fokus på ett europeiskt perspektiv och att det 

finns en tydlig koppling till nutid. För många elever kan historia kännas som något gammalt 

och som inte påverkar oss idag. Det är därför viktigt att ge dem ett dåtidsperspektiv, 

nutidsperspektiv och framtidsperspektiv. Om Kim har med ett framtidsperspektiv i sin 

undervisning framgår dock inte lika tydligt.
106

 

Att ge eleverna ett helhetsperspektiv finns dock med i alla lektionsplaneringarna. Lärarna har 

placerat ämnet Förintelsen i samband med antingen andra världskriget eller med folkmord. 

Det ger eleverna en större bild av händelsen och hur det hänger ihop med omvärlden.
107
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur historielärare reflekterar över att arbeta i ett 

mångkulturellt klassrum och hur de utformar en undervisning som inkluderar och främjar alla 

elevers lärande. Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer och textanalys, där 

tre gymnasielärare i historia har deltagit. Frågeställningarna som ställdes i arbetet är:  

- På vilket sätt går det att se att det sker någon anpassning av urval eller arbetssätt i 

historieundervisningen för att inkludera alla elever? 

 

- Hur reflekterar lärarna över olika historiekulturer i klassrummet i samband med 

undervisning i ämnet historia? 

 

- Hur reflekterar historielärare över sitt arbete vid ”känsliga” ämnen så som om 

Förintelsen? 

I följande del av diskussionen kommer resultatet som framkom genom analyserna att tolkas ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Sedan följer en diskussion och slutsats 

 

5.1 Sociokulturelltolkning av resultaten  

Att förstå hur elever skapar förståelse för historien och tolkar historiska händelser kan ibland 

vara svårt. Teorin i uppsatsen är det sociokulturella perspektivet. Här är dialogen ett viktigt 

redskap för lärande och i ett klassrum med många elever som har olika bakgrund så blir 

samspelet i klassrummet extra viktigt och kan ge eleverna möjligheten att utvecklas och lära 

sig genom att ta vara på varandras idéer, erfarenheter och kunskap.
108

 Ett kärntema i både 

intervjuerna samt lektionsplaneringarna var Dialog.  

Det sociokulturella perspektivet innebär att vi lär oss bäst i sociala sammanhang och menar att 

människor aldrig bara är individer utan individer i grupper och sociala sammanhang. Den 

kunskapen som kommer fram ur ett sociokulturellt perspektiv ger en förståelse för hur 

människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra.
109

  

Dysthe menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande bär kommunikation på 
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värderingar som placerar individen i en kulturell och historisk tradition. Det gör att språket 

och kommunikationen kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens 

tänkande. Det ger tillgång till en kulturell mångfald.
110

 Lärarna säger att de vill få in olika 

perspektiv i sin undervisning eftersom de tror att det kan hjälpa eleverna att få en helhetsbild, 

samt att få alla att känna sig inkluderade. Lena:  

 

Jag försöker att ge mina elever en historieundervisning ur olika perspektiv. Genom att 

ställa det som traditionellt undervisas i svensk skola mot tankar och idéer från andra 

kulturer. (...) Jag tror det kan skapa en bra grund för eleverna och dämpa konflikter.
111  

 

Det går att se att en anpassning hos lärarna som blivit intervjuade inte är en självklarhet och 

genom intervjuerna så var två av lärarna tydliga med att de gör en anpassning vid val av stoff 

till lektionerna. Det gick dock inte att se lika tydligt att det skulle ske en anpassning i 

arbetssätt i historieundervisningen beroende på om lärarna hade en homogen eller heterogen 

klass. Lena och Kim reflekterar över sin undervisning och försöker att anpassa den till klassen 

oavsett om den är homogen eller heterogen. Björn skiljer sig från de andra två lärarna och 

tycker inte att det behövs någon anpassning i materialet eller undervisningen oavsett om 

klassen är homogen eller heterogen. Kim säger:  

 

Jag tror att det sker en anpassning när man arbetar med mångkulturella klasser. Jag tror 

att det är viktigt att man som lärare funderar över sin undervisning. (…) Självklart ställs 

det andra krav på lärarna men jag tror samtidigt att det väldigt lärorikt.
112 Det är viktigt att 

ha en kombination av både den svenska kulturen och kulturbegrepp, men även om 

elevens etniska bakgrund.
113

  

 

Lena:  

 

”Det är viktigt att ha en kombination av både den svenska kulturen och kulturbegrepp, 

men även om elevens etniska bakgrund. Jag tycker inte att det ska behöva kollidera vilket 

det i många fall kanske gör om eleven har med sig värderingar sig hemifrån.”
114
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Viktiga faktorer som kunde utläsas vid intervjuerna och lektionsplaneringen var främst 

styrdokumenten, dialog, inkludering och anpassning. Det går utifrån både intervjuerna och 

lektionsplaneringarna att se hur lärarna försöker skapa öppen dialog i klassrummet. Samspelet 

mellan lärare - elev och elev - elev är väldigt viktigt eftersom det ger möjligheten att kunna 

utvecklas och lära sig genom att ta vara på varandras idéer, erfarenheter och kunskap. Alla 

lärarna använder sig av olika former av dialog i klassrummet. De är öppna med sina elever 

och vill skapa en trygghet där eleverna känner att de kan ställa frågor om det är något som är 

otydligt eller som de inte förstår. Det som är viktigt att komma ihåg är att en dialog kan 

uppstå på många olika sätt i ett klassrum, vilket leder till stora möjligheter för givande 

kommunikation. Dialogen skapar en meningsfull och utvecklande miljö och borde enligt 

Johansson därför leda till att konflikter i klassrummet minskar.
115

 

 

Det intressanta blir att det finns mycket användbar information att hämta från det 

sociokulturella perspektivet om hur elever uppfattar historieämnet och hur deras historiska 

tänkande och lärande utvecklas. Detta blir användbart i ett mångkulturellt klassrum eftersom 

det kan hjälpa lärare att bättre anpassa undervisning så att den känns meningsfull och 

utvecklande för alla eleverna. Även om lärarna som intervjuades i den här undersökningen 

kanske inte har som fokus att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv så går det att se 

många likheter.
116

  

 

5.2 Diskussion 

Det lyfts fram i uppsatsen att Förintelsen har en central roll i den svenska 

historieundervisningen eftersom det skapar en moralisk och värdegrundsmässig grund för 

fortsatta diskussioner om mänskliga relationer och rättigheter. Att undervisa i vad jag har valt 

att kalla för ”känsliga ämnesområden” kan vara krävande för alla lärare oavsett vad man har 

för etnisk bakgrund på eleverna i sin klass. Problemet som tidigare använts som exempel är 

att elever uppfattar ”offret” som ”förövaren” och inte känner någon empati utan endast hat. 

Det går inte att endast vifta bort eller ignorera elevernas åsikter utan lärarna måste arbeta för 

att motverka i det här fallet antisemitism, samtidigt som de tar hänsyn och anpassar det till 
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sina elever och deras bakgrund.
117

  Det går i analysen av intervjuerna att se att två av lärarna 

kände starkt för individanpassning i sin undervisning medan den tredje inte uttryckte det lika 

tydligt. Samtidigt så gick det att se att lärarna inte kände att det nödvändigt behövdes någon 

förändrig i undervisningen beroende på vilket arbetsområde som undervisades.  

 

I ämnet historia och i egentligen alla ämnen i skolan så är det viktigt att läraren utgår ifrån 

läroplan, ämnesplan och kursplan för att kunna ge eleverna en ordentlig utbildning. Läraren 

Björn var noga med att lyfta fram styrdokumenten i sina svar vid flertal tillfällen och hans 

svar gav känslan av att han sa emot sig själv. I ett av hans svar säger Björn:  

 

Kursplanen är grunden som du utgår ifrån när du arbetar med ämnet Historia. Du kan 

belysa vissa delar av omvärlden men basen är det centrala innehållet.
118

 (…) Oavsett om 

elevgruppen är homogen eller heterogen ur ett mångkulturellt perspektiv så tycker jag 

inte det ska påverka den direkta undervisningen. Skulle mångkulturell bakgrund hos 

eleverna påverka vad som skolverket anser jag ska undervisa?
119

  

 

Nordgren tar upp att historieundervisningen i skolan har som ambition att vara relevant för 

samtiden och måste därför knyta an till elevernas erfarenhetsvärld. Skolan kan vara präglad av 

kulturell, etnisk och social segregation, vilket gör att tankar om förtroende och respekt inte är 

en självklarhet hos eleverna. Enligt skolans styrdokument både för grundskolan och 

gymnasiet så ska undervisningen utföras utifrån ett interkulturellt medborgarperspektiv.
120

 

Björn säger alltså att styrdokumenten är centrala för undervisningen i Historia men sedan 

anser han inte att det bör finnas någon anpassning i sin undervisning utifrån om klassen är 

homogen eller heterogen. Skolans styrdokument utgår ifrån hur dagens samhälle ser ut och 

därför påverkar ett mångkulturellt klassrum det som skrivs i styrdokumenten. Nordgren lyfter 

även fram att ur ett ämnesperspektiv så är det nödvändigt att både relatera till elevernas 

livsvärld och samhällsutvecklingen. Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och 

undervisningen i skolan måste därför spegla detta. Skolans mål är att fostra demokratiska 
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medborgare som fungerar i samhället och det gör även att skolan får som uppdrag att lägga en 

grund för en interkulturell medborgarkompetens hos eleverna.
121

 

 För historieundervisning idag blir det därför viktigt att som lärare reflektera över hur 

samhället och klassrummet speglar varandra och på vilket sätt det kommer att påverka 

undervisningen. Maria Johansson tar upp den sociala miljön som viktig faktor till att eleverna 

ska kunna utveckla interkulturell kompetens. Kommunikationen i klassrummet är viktigt och 

ger eleverna möjlighet att lära sig om varandras olika kulturer.
122

 I det resultat som kommit 

fram genom Johanssons undersökning visar det att dialogen skapar en meningsfull och 

utvecklande miljö och borde enligt Johansson därför leda till att konflikter i klassrummet 

minskar. Lahdenperä lyfter fram liknande argument och lägger till att för att skapa en naturlig 

utveckling av interkulturell kompetens hos eleverna så krävs det mer ämnesövergripande 

undervisning för att ge eleverna en helhetsbild.
123

 Att ge eleverna en helhetsbild och även att 

få dem att känna sig som en del av undervisningen är viktigt. Precis som Johansson också tar 

upp så kan miljön i klassrummet vara en avgörande faktor till att förebygga olika former av 

konflikter. Interkulturellt lärande förutsätter kontakt mellan människor från olika grupper. Det 

krävs även respekt för varandra och inkludering. Därför får läraren en viktig roll i 

klassrummet för att skapa en bra lärande miljö där alla elever känner sig motiverade och 

inkluderade anser Lahdenperä.
124

 Hon fortsätter med att för att undervisningen ska kännas 

meningsfull och relevant för eleverna så krävs det att den knyts till elevernas förförståelse och 

samtidigt att läraren tar hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter. Genom att läraren 

tar hänsyn till dessa saker så missgynnas inte elever med annan etnisk bakgrund utan alla 

elever känner sig inkluderade i historieundervisningen.
125

  

  

5.3 Slutsats 

Slutsats i undersökningen är att de lärare som deltagit reflekterar över sin historieundervisning 

och på vilket sätt klassen som undervisas känner sig inkluderad. Det finns flera viktiga 

faktorer som lärarna reflekterar över och för att skapa en historieundervisning som speglar det 

moderna samhället vi lever i idag så krävs det att historieundervisningen blir anpassad efter 

dem elever som sitter i klassrummet och att deras kunskaper, samt erfarenheter tas tillvara på. 

                                                             
121 Nordgren (2006) Umeå, s.166 
122

 Johansson (2012) Karlstad, s.52 
123 Lahdenperä (2004) s.63 
124 Lahdenperä (2004) s.63 
125 Lahdenperä (2004) s.65 
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Genom denna studie synliggörs att historieundervisning utifrån lärares perspektiv är intressant 

att studera för att få ett bredare perspektiv till varför elever kan uppleva historieämnet som 

svårt och att de inte blir inkluderade i undervisningen. Det ger även en inblick till hur 

användandet av dialog i klassrummet kan främja elevernas lärande, dock behövs en större 

undersökning för att helt klargöra om ett sociokulturellt lärande perspektiv är av betydande 

faktor till att hjälpa lärare som arbetar med historia i mångkulturella klassrum. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

De här frågorna ställdes vid samtliga intervjuer och det förekom inga följdfrågor.  

Intervjufrågor 

 

1. Namn, ålder, skola 

 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

 

3. Hur reflekterar du över det urval av stoff som du arbetar med i ämnet Historia? Vilka 

faktorer spelar in?  

 

 

 

4. Vad kan du som lärare göra för att anpassa undervisningen i ett mångkulturellt 

klassrum?  

 

 

5. Hur arbetar du i ett klassrum där eleverna har olika historiekultur? 

 

 

 

6. Hur hanterar du som lärare eventuella konflikter i klassrummet som kan uppstå på 

grund av olika historiekulturer?  

 

 

7. Finns det faktorer som bör reflekteras över vid val av undervisningsmaterial vid 

”känsliga” arbetsområden där historiekulturer kan krocka, exempelvis vid förintelsen?  


