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Abstract	
The background of this study is a discussion in society when it comes to migration, 

and also an important term in the last curriculums, ‘historical consciousness’. The 

focus in the formulation of the problem statement, the aim, survey and discussion in 

the study has been mostly of the previous research, which is focused on the past, 

present and future of the term historical consciousness. 

 

The aim of the study is to examine how teachers educate about the history of 

migration based on their own valuations in relation to the present day migration. In 

addition, it was examined how essential the past-, present- and future-concepts are in 

teaching.  

 

The survey showed that migration, contemporary, is considerably more problematic 

and that students have a far less understanding of contemporary migration. The study 

is based on qualitative interviews with teachers in history at high schools where the 

teachers themselves state and motivate their way of teaching within migration in 

relation to the ‘historical consciousness’. Further on, the study showed that the 

immigration wave 2015 has had a large influence on the new openings and examples 

that previously has been difficult to do within the working field of migration, the 

teachers justify their way of working based on association with society. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Sammanfattning  
 
Denna studie tar avstamp i en samhällsdiskussion kring migration samt ett centralt 

läroplansbegrepp, historiemedvetande. Fokus i problemformuleringen, syfte- och 

frågeställningarna samt undersökning och diskussion har varit dåtid-, nutid- och 

framtidsbegreppet av historiemedvetande. 

 

Det som denna studie ville undersöka var hur lärare, utifrån deras egna beskrivningar, 

undervisar kring historisk migration i relation till nutid. Dessutom undersöktes hur 

centralt dåtid-, nutid- och framtidsbegreppet är i undervisningen.  

 

Undersökningen visade att migrationen, den nutida, är betydligt mer problematisk och 

att eleverna har en betydligt mindre förståelse för den nutida migrationen. Studien 

vilar på kvalitativa intervjuer med historielärare på gymnasiet där lärarna själva 

berättar och motiverar sin migrationsundervisning i förhållande till 

historiemedvetande. Vidare visade studien att migrationsvågen 2015 har fått stor 

påverkan på de nya möjligheter och exempel som tidigare varit svåra att göra inom 

arbetsområdet migration, lärarna motiverar därmed sitt arbetssätt utifrån en koppling 

till samhället.  
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1. Inledning 
Bakgrunden till denna studie är två omfattande intressen. Dels ett samhällsintresse 

kring migration, och i synnerhet den migrationsdebatt som vållade stora nyheter i 

Sverige under 2015. Jag upplevde då att många, såväl äldre som yngre, inte såg 

migration som en historisk företeelse utan mer ett nutida problem, vilket på ett sätt är 

väldigt oroande. Nya grupper bildades och såväl nya som gamla elever blandades och 

formades, men förstod och accepterade de gamla klasskompisarna sina nya, flyende 

vänner? För att skapa en förståelse för det här, kan och bör man, använda sig av 

historien – för att på så sätt orientera oss i det nutida och förstå det framtida.   

 

Det andra intresset som ligger bakom denna studie är historiemedvetande, ett begrepp 

och arbetsförhållande som växt sig allt större i de svenska läroplanerna under de 

senaste reformerna som förändrat skolan. Motiveringen till denna studie har därmed 

blivit att undersöka delar av historiemedvetande-begreppet, nämligen dåtid, nutid och 

framtid i relation till migration. Även om det fanns metodiska problem i att 

undersökningen av framtidsbegreppet utgjordes av få frågor, vilket utvecklas i 

metodavsnittet. 

 

Studien tar avstamp i historieämnets syfte från LGY 11, som där lyfter fram hur 

centralt det ska vara att jobba med historiemedvetande-perspektiv i undervisning.1  

Detta samtidigt som forskningen påtalar att historiemedvetande är en utmaning för 

många lärare i historieundervisningen. Problemen är många, men osäkerheten och det 

onaturliga med att jobba med nutiden och framtiden i ett historiskt ämne, är bara en i 

raden av problematiska dilemman som historielärarna upplever. Valet av denna studie 

blev därmed att studera hur det är ett problem och hur de arbetar med det för att trots 

allt lyckas. Studien präglas därmed av ett mer beskrivande tema, medan forskning har 

gjort analysen av att det är ett problem, men inte på vilket sätt. 

 

Studien tar avstamp i ett teoretiskt perspektiv om historiemedvetande, och omvandlar 

det till praktisk tillämpning som är överförbar till denna studie. Den teoretiska delen 

av historiemedvetande kretsar kring att historiska kunskaper ska ge oss verktyg att 

orientera sig i nutiden, och det är utifrån denna teori jag vill prova detta praktiskt.  

																																																								
1	Skolverket,	2011,	s.	67.		
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Förmåga att ta till sig historisk kunskap för att orientera sig i nutiden kan ge oss en 

större förståelse för nutida migration utifrån ett historisk perspektiv, och inte fastna 

vid uppfattningen om att det är ett nutida uppstått problem.  

 

1.1. Problemformulering 
Studien innehåller två övergripande problemställningar som sammantaget skapar en 

tydlig problemformulering.  

 

Den inledande problemställningen är kopplad till ett större samhällsperspektiv och 

kretsar kring migration. Sedan flyktingvågens kulm i mitten av 2010-talet har detta 

blivit en allt större fråga, såväl i det vardagliga livet som i politikens större 

maktcentra. Det handlar om hur vi ser på migration utifrån en historisk aspekt. Ett 

problem är att människor fastnar vid att se migration som ett nutida problem. 

Förhållandet mellan dåtiden, nutiden och såväl framtiden, en del av begreppet 

historiemedvetande, kan ibland saknas är min uppfattning. 

 

Den andra problemställningen är kopplad till dagens skolundervisning. Utifrån såväl 

historieämnets syfte och centrala innehåll kan vi ta del av att elever i gymnasieskolans 

historiekurser ska få utveckla sina kunskaper kring historiemedvetande för att få 

chansen att förstå nutiden. Undervisningen ska därmed använda historiska kunskaper 

som referensram för att utveckla dessa kunskaper.2 Termen historiemedvetande är 

således central för denna studie, och det är en aspekt av historiemedvetande som 

kommer att undersökas djupare. Nämligen hur man kan använda dåtiden för att förstå 

nutiden och framtiden, och detta genom exemplet migration. 

 

Med dessa två problemställningar sammantaget kan vi sätta ihop en gemensam 

problemformulering som ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Jag 

upplever att migration har blivit en så pass stor fråga i dagens samhälle – och därmed 

behöver den interkulturella kompetensen, det vill säga förståelse för mångfald och 

nyanserade samt breddande historiska berättelser, öka i skolan.  

 

																																																								
2	Skolverket,	2011.	S.	66ff.		
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Maria Johansson ser stora fördelar i att jobba parallellt med historiemedvetande och 

interkulturell kompetens i dagens historieundervisning. Författaren menar vidare att 

historiemedvetande är nödvändigt i vår allt mer mångkulturella samtid. Den 

interkulturella kompetensen blir överordnad, och där historiemedvetande blir ett 

medel för att nå den typ av kunskap.3 Denna studie är således i linje med Johanssons 

tankesätt, där en aspekt av historiemedvetande blir ett medel för att nå den 

interkulturella kompetensen, som i studien utgörs av migrationsexemplet. 

 

Problemformuleringen blir således att undersöka hur historielärare arbetar med att 

använda historisk migration för att förstå nutida migration samt hur viktigt dåtid-, 

nutid- och framtidsperspektivet är i denna undervisning. Detta i en tid med stor 

migration och folkförflyttningar över hela jordklotet, samtidigt som det är av relevans 

i såväl samhället som i läroplanen att lärare undervisar om detta. Min personliga 

uppfattning i frågan är att den historiska migrationen upplevs mer accepterad, men 

inte den nutida, vilket naturligtvis kan ha att göra med bristande kunskaper i ämnet. 

Tidigare forskning på detta område kommer belysa en problematik där det beskrivs 

hur lärare har svårt att nå eleverna i denna typ av kunskap.4 Denna studie ämnar sig 

därför att studera hur lärare jobbar med detta, då forskningslandskapet lokaliserat att 

det finns ett problem, men inte hur de jobbar och vad som kan göras för att åtgärda 

det. Denna studie hoppas därför fylla ett litet tomrum mellan just dessa aspekter. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare ser på historisk migration som 

undervisningsområde och vilken potential de uppfattar att ämnet går att jobba med i 

relation till nutida migration.  

 

Till studiens syfte har två frågeställningar ställts: 

 

1) Vad undervisar historielärare om för likheter och samband mellan historisk 

migration och nutida migration?  

																																																								
3	Johansson,	2012,	s.	56-58.		
4	Karlsson,	2009,	s.	47-49.	
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2) Hur centralt är perspektivet om dåtid-nutid-framtid i historieundervisningen i 

relation till migration? 

 

1.3. Tidigare forskning 

Termen historiemedvetande har växt in i de svenska, och nordiska läroplanerna under 

de senaste åren, trots att begreppet uppkom tidigare än så. I det här avsnittet kommer 

vi titta närmare på uppkomsten av begreppet, och forskningslandskapet utifrån tre 

modeller: den svenska, den nordiska och den internationella. Detta innebär inte bara 

en systematisk uppdelning av forskningen, utan även att det på ett enkelt sätt går att se 

på vilket fokus forskningen legat i olika områden, exempelvis om någon inriktning 

fått större utrymme i ett visst land/område.  

 

Efter detta kommer den tidigare forskningen såväl beröra migrationens historia följt 

av delar av den historiedidaktiska forskningen. Detta sammantaget skapar en bred 

plattform med förståelse för historiemedvetande, förståelse för migrationen och hur 

dessa två begrepp används i dagens skolundervisning. 

 

1.3.1. Uppkomsten och utvecklingen av historiemedvetande 

Fadern till den moderna synen om historiemedvetande råder det ingen större tvekan 

om i dagens historiska forskningslandskap. (Väst-)Tyske historiedidaktikern Karl-

Ernst Jeismann kom redan på 1970-talet att beskriva och definiera begreppet 

historiemedvetande, där han inkluderade termer som upplevelse, samband, tolkning, 

förståelse och perspektiv.5 

 

Trots att vi kan se tillbaka på över fyra decennier där vi lärt oss både känna och 

använda begreppet historiemedvetande, kan man dock ställa sig frågande till hur stor 

betydelsefull utvecklingen från teori till läroplaner verkligen har varit i människors 

liv.6 

 

Att historiemedvetande fick sitt genombrott bör ses mot bakgrund av byggandet av ett 

tyskt demokratiskt samhälle i spåren av Tysklands antidemokratiska historia. Den 

																																																								
5	Ammert,	2012.	S.	55.		
6	Jensen,	2012.	S.	14f.		
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bakomliggande orsaken var att skolämnet historia skulle spela en omfattande roll i 

den förändring som det tyska landet nu stod inför. En utgångspunkt för denna 

utveckling var begreppet historiemedvetande, där elevernas historiska kunskaper 

skulle utgöra en viktig referensram för att tänka framåt – på såväl individ- som 

samhällsnivå.7 

 

1.3.2. Svensk forskning 

Central i svensk historiedidaktisk forskningen är Kenneth Nordgren och hans arbete 

kring ”Vems är historien?”. Enligt Nordgren kan man se en rad intressanta aspekter 

som vidgar möjligheterna med hur man kan arbeta med historiemedvetande. 

Inledningsvis bör hans tolkning nämnas. 

”Medvetande avser jag här människans kognitiva och emotiva föreställning. 
Historiemedvetande är alltså inte detsamma som sakkunskap eller historiesyn, 
det innefattar i lika hög grad impulsiva tolkningar.”8 

 

Det som Nordgren beskriver bör analyseras vidare. Forskaren anser här en spännande 

ståndpunkt. Historieämnet, och då med inslag av historiemedvetande utgörs inte helt 

av ren faktakunskap – utan begreppet öppnar även för tankar som ”vad tycker du?” 

och ”hur ser du på detta?”. Detta i både förberedda och oförberedda aktioner i 

klassrummet.  

 

En annan sida av forskningen lyfter dock det problematiska med att behandla 

tempusformen framtiden i historieämnet. K-G Karlsson menar att skolan ska riktas 

mer mot ett historiemedvetet förhållningssätt, men lyfter också farorna med det. Att 

spekulera, utan relevans i det aktuella källmaterialet, kan innebära att historiker gör 

prognoser. Kritiken kommer främst från den traditionella historievetenskapen som 

menar att historiker bör göra halt vid nuet. Karlsson menar vidare att begreppet 

historiemedvetande både behöver breddas och fördjupas för att nå en större koppling 

med historien, och framför allt är det sakkunnigheten som behöver omarbetas i den 

svenska skolan. Till exempel så berör inte en lärare elevernas förmåga att tänka 

historiemedvetet om man efterfrågar namnet på Karl XII:s häst.9 

 

																																																								
7	Berg,	2014,	s.	83.	
8	Nordgren,	2006,	s.	16.		
9	Karlsson,	2014.	S.	57ff.		
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Utifrån svensk historiedidaktisk forskning bör också en rad undersökningar om 

historiemedvetande i klassrummet kopplas till denna uppsats. Studierna innefattar 

forskning på såväl lärare som elever. 

 

Ett exempel är Mikael Bergs arbete kring historielärarnas ämnesförståelse, där lärarna 

oftast motiverade historiemedvetande med att det stod i läroplanen – och inte som 

allmän motivering utifrån ett individuellt eller samhällsperspektiv. Studien visade 

också, efter intervjuer med historielärare, att framtidsaspekten av begreppet 

historiemedvetande är svårast att hantera i undervisningen. Att föra in aspekterna 

dåtid och nutid i undervisningen upplevde lärarna som enklare med motiveringen att 

det finns paralleller att dra i mellan dem. I Bergs arbete framgick det även att arbetet 

med historiemedvetande kan se ut på olika sätt utifrån olika lärare. Oftast var det 

ämneskombinationerna som avgjorde ingången till det historiska händelseförloppet.10 

Utifrån Bergs studie kan vi se att historiemedvetande är ett väldigt brett begrepp, med 

många nyanserade inslag att förhålla sig till i undervisningen. Samtidigt upplevde 

många lärare att de saknar verktyg för att förhålla sig till historia och framtid. Detta 

går troligtvis hand i hand med att lärarna motiveras att jobba med historiemedvetande 

utifrån läroplanen, och inte utifrån en större och mer vidgad motivering utanför 

skolan.  

 

En ytterligare undersökning kopplat till klassrummet är gjord av Hans Olofsson. 

Studien väger in stora influenser av historiemedvetande utifrån den svenska 

historieundervisningen. Olofssons resultat visade att skolan har stora brister vad gäller 

historiemedvetande. En orsak till detta kan vara att skolan (och i viss mån lärare) har 

en utarbetat berättelse som de förhåller sig till, utan öppningar för andra analyser än 

deras egna. Dessutom poängterar Olofsson hur lite forskning som berör mer än en- 

eller två aspekter av elever, lärare och ämnet i det rådande forskningslandskapet. 

Många undersökningar tenderar dessutom att utelämna en samhällelig koppling med 

historiemedvetande.11 En parallell som både Berg och Olofsson drar efter sina 

omfattande studier med fokus på undervisningen. 

 

																																																								
10	Berg,	2014,	s.	220f,	s.	280-283.		
11	Olofsson,	2010,	s.	19f.		
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Vidare pekar Hansson (2010) på att böcker efter 1994, med ett multikronologiskt 

förhållningssätt, ger eleverna möjlighet att se historia över de tre tidsdimensionerna 

dåtid, nutid och framtid. Detta bör stå i kontrast till att hans undersökning samtidigt 

visade att intresset för Västeuropa är överlägset störst (41 procent hos eleverna).12 

Detta blir då problematiskt när man å ena sidan har litteratur som möjliggör en 

nyanserad undervisning, samtidigt som elevernas inställning till en annan berättelse 

än vår egen knappt finns. 

 

Att hitta konkreta undervisningsexempel med kopplingar till historiemedvetande 

framgår inte i lika stor omfattning i den svenska forskningen. En som däremot 

konkretiserar detta är Nordgren. Detta då han använder terrordådet den 11 september, 

och låter elever få beskriva sin bild av händelsen och det öppnas då dörrar att 

diskutera historisk koppling. Studien visar dessutom att förståelsen påverkas av den 

historiska kultur eleverna hade. Historiemedvetandet kan därmed skifta karaktär på ett 

omfattande sätt i klassrummet, då vi ska tolka och värdera handlingar utifrån olika 

historiska synsätt.13 Per Eliasson instämmer i Nordgrens resonemang då han beskriver 

hur svenska skolan kan jobba med historiemedvetande. Ett framgångsrikt sätt enligt 

Eliasson är att inte exkludera berättelser, utan istället öppna för den mångfald som 

faktiskt råder i samhället och skolan. Genom fler tolkningar (av historien) är det 

lättare att orientera sig i nuet och i framtiden.14 

 

Elevernas olika syn, i Nordgrens undersökning, på händelser öppnar dessutom för fler 

perspektiv (nyansera) av den narrativa berättelsen i undervisningen. Nordgrens 

betydande forskning på detta område har utgjort ett starkt ramverk vad gäller sista 

frågeställningen i denna studie. 

 

Nordgren beskriver dessutom kopplingen mellan historiemedvetande och läroplanen, 

och lyfter vikten av att utforma undervisningen därefter. I detta menar han att stora 

delar av undervisningen kan vila på begrepp som migration, nationalism och etnicitet. 

Vad gäller migrationen så ställer han sig frågande till om historieämnet i skolan 

kopplar samman människans rörlighet (migration som fenomen) till den historiska 

																																																								
12	Hansson,	2010,	s.	34	&	62.		
13	Nordgren,	2006.	S.	137ff,	s.	222,	s.		
14	Eliasson,	2014.	S.	294.		
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utvecklingen. Bilden av att detta saknas stärks i den läroboksanalys som Nordgren 

utfört. Slutsatsen av analysen blev att migrationen nämns kort, dock utan förankring 

till den historiska utvecklingen samt att det mesta av allt stoff berör Västeuropa och 

Nordamerika. För att beröra ett område som nationalismens historisk så anser han att 

den bör kopplas samman med dagens strömningar av nationalism.15 Tankesättet som 

Nordgren förespråkar är likväl överförbart till denna studies val av exempel, nämligen 

migration. 

 

1.3.3. Nordisk forskning 

Om vi nu blickar utanför våra gränser och ser till våra nordiska grannar finns det flera 

spännande texter att belysa i denna kontext. Likt Nordgrens betydelse för svensk 

historiedidaktisk forskning är dansken Bernard Eric Jensen lika central på det 

nordiska planet.  

 

I Jensens forskning framgår det att begreppet historiemedvetande bör vara centralt i 

dagens undervisning, då det ingår i ett samspel mellan människor och samhälle, 

dåtida tolkningar, nutida förståelse för samhället samt förväntningar på framtiden. 

Genom detta synsätt menar Jensen att historiemedvetande står i konflikt med tidigare 

traditionell historieundervisning. För att utveckla historiemedvetande i skolans 

historieämne, menar Jensen, att ämnet måste omformuleras från grunden då dåtids-

historien (stoffet) inte längre har lika stor betydelse i det breda utbildningssystemet 

som det tidigare haft. Jensen vill prioritera upp ingångar från nutiden och framtiden i 

dagens historieundervisning.16 

 

Jensens analyser är på många sätt överförbara till den svenska forskningen, om än att 

Jensen drar det till sin yttersta spets. Att det finns en lucka som behöver täppas till, är 

många forskare på både det svenska och nordiska planet överens om. Dock råder det 

delade meningar i omfattningen och hur den ska täppas till. Dessutom kan det 

upplevas som väl radikalt i förhållande till den traditionella historieundervisningen att 

helt ta bort stoffet/kunskapssynen i undervisningen.  

 

																																																								
15	Nordgren,	2006.,	s.	191-195,	s.	222.		
16	Jensen,	2012,	s.	16,	19-22	&	27.	
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En ytterligare intressant aspekt ur Jensens forskning är tankegångarna hur man når 

historiemedvetande hos eleverna, vilket även Nordgren berört i den svenska 

forskningen. Jensen menar att historiemedvetande är en egenskap som måste 

utvecklas, och inte är medfödd.17 

 

Jensens tankegångar har bland annat ifrågasatts på det nordiska planet av den norske 

historiedidaktikern Erik Lund. Lund menar att de historiska grundkunskaperna är 

avgörande för att elever i nästa steg ska kunna utveckla ett historiemedvetet 

förhållningssätt.18 Lunds tankar får dessutom stöd av en danske författaren, Carsten 

Tage Nielsen, som menar att historiemedvetande må vara nyttigt i undervisningen, 

men att det inte bör vara en utgångspunkt i historieundervisningen.19 

 

Avslutningsvis kan även Jan Löfströms arbete kring finska skolungdomar nämnas. 

Hans studie, på elever i gymnasiet, visade att stora kunskapsluckor fanns kring 

historiemedvetande – och att arbetet med historiemedvetande både kan fördjupas och 

utvecklas. Dock lyfter Löfström en problematik med att detta är lättare sagt än gjort.20 

 

1.3.4. Internationell forskning 

Här kommer några få avstamp inom internationell forskning där det finns en rad olika 

forskare, och framför allt en rad olika synsätt på begreppet historiemedvetande. Peter 

Seixas tolkningar om att den narrativa berättelsen som centrum i undervisningen för 

att utveckla historiemedvetande och Peter Lees mer traditionella synsätt om att 

historiemedvetande bör kopplas till historieämnet, och inte till samhällsproblemen. 

Från den internationella forskningen har jag dock valt att använda stora delar av Jörn 

Rüsens beskrivningar och förhållningssätt gentemot historiemedvetande, då de ligger 

mer i linje med denna studie. 

 

Rüsen menar också att historiemedvetande kan användas som ett arbetssätt för att 

guida (såväl enskilda individer som samhälle) utifrån ett historiskt minne.21 Här finns 

det stora paralleller att dra mellan Rüsen och Bergs beskrivning om Tysklands 

																																																								
17	Jensen,	2012,	s.	25.		
18	Jensen,	2012,	s.	27.		
19	Nielsen,	2012,	s.	40.	
20	Löfström,	2012,	s.	92.	
21	Rüsen,	2005,	s.	25.		
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demokratiska uppbyggnad efter andra världskriget. Historiemedvetande blir då en 

arbetsmodell, likväl för individer som för samhälle, där relationen mellan dåtid, nutid 

och framtid är det mest centrala. Utopin för många forskare upplevs sådan, men 

frågan är om verkligheten trots allt inte är fullt lika utvecklad. Detta då svårigheterna 

beskrivs som många (både vad gäller svensk, nordisk och internationell forskning) – 

dock ej med konkreta exempel, vilket bör ses som en svaghet genom hela tidigare 

forskningsavsnittet. 

 

Avslutningsvis i detta avsnitt vill jag framhäva Rüsens tre begrepp som karakteriserar 

historiemedvetande. Han benämner dåtiden som en spegel av erfarenheter, som 

reflekteras i nutiden – och utifrån detta kan vi lära oss något inför framtiden.22 Kort 

och koncis tolkning av begreppet historiemedvetande som likväl kan appliceras på 

många olika plan och utgöra en central del i många undervisningsplaneringar. 

Relationen mellan dåtid, nutid och framtid återspeglas som mer eller mindre centralt 

för dagens historieundervisning, vissa mer än andra. Gemensamt för såväl den 

svenska, nordiska och internationella forskningen är att det behöver finnas med i 

skolämnet historia på ett eller annat sätt. För ”today will tomorrow be yesterday”23. 

 

1.3.5. Migrationsforskning  

Vad beträffar migration som fenomen finns det oerhört mycket forskning på detta 

område. Såväl internationell som nationell forskning har berört migration i nutid och 

längre bak i historien. I det här avsnittet kommer jag göra översiktliga nedslag för att 

få en liten bild av migration som fenomen samt förklara hur det påverkat Sverige 

under de senaste två seklen.  

 

Utifrån ett längre perspektiv kan vi konstatera att stora folkvandringar har skett långt 

före bildandet av de nationalstater vi känner till idag. Dock är det migrationen under 

de senaste 200 åren som satt prägel och fått en stor betydelse för oss i nutiden. 

Författarna till boken Migration, förklarar vidare att rätten att röra sig fritt över 

nationsgränser är en central del i samhällets demokratiuppfattning, något som kanske 

inte följs fullt ut världen över.24 

																																																								
22	Rusen,	2005,	s.	24.		
23	Rüsen,	2005,	s.	21.	
24	Andersson,	Pelling,	Fumarola	Unsgaard,	Wennerhag,	2008,	s.	8-10.		
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Begreppet migration, menar forskaren Christer Lundh, härstammar från latin och 

syftar till vandring/flyttning. Denna flyttning kan ofta vara både intern (inom ett lands 

gränser) och såväl extern (mellan olika länder). Lundh menar att den externa 

migrationen har blivit den dominerande och migrationsbegreppet är således mer 

kopplat till denna typ av förflyttning. Författaren delar dessutom in historien i fyra 

större, mer omfattande, migrationsfaser. Den inledande fasen utgörs av att 

människorna, för cirka sju miljoner år sedan, lämnade Afrika för att ta sig vidare till 

Sydasien och Europa. Denna migrationsrörelse kom sedan att få ännu fler 

förgreningar mot såväl Kina, Sibirien, Grönland, amerikanska kontinenten och 

Australien. Den andra migrationsfasen leder oss från 300-talet efter Kristus till 

medeltiden, och beskrivs enklast genom invandring och kolonisering av Europa. 

Hunner och germaner kom här att bidra till stora förflyttningar och på sikt även 

Västroms fall, menar Lundh.25 

 

Den tredje migrationsfasen kännetecknas genom de geografiska upptäcktsresorna från 

1400-talet fram till 1900-talet. Denna fas kännetecknas främst av Europas 

maktkontroll över nya geografiska områden, upptäckten av den amerikanska 

kontinenten samt upptäckten av sjövägen till Asien via Godahoppsudden. I den tredje 

migrationsfasen ingår även den stora europeiska migration som skedde mot slutet av 

denna period, där främst emigrationen till USA på grund av svält, gjorde att över 50 

miljoner människor från Europa lämnade sitt hem. Den fjärde migrationsfasen, som 

ännu inte är avslutad, påbörjades efter andra världskrigets slut och kännetecknas 

främst av migration från ekonomiskt fattigare länder till länder med högre 

levnadsstandard och högre industriell mognad. Exempel på sådan migration är från 

Östeuropa till Västeuropa.26 

 

Vad beträffar migrationen i Sverige så kom det först på 1850-talet att föras officiell 

statistik på detta. Den historiska migrationen i Sverige under dessa 150 år 

kännetecknas av två olika migrationsmönster. Fram till 1930-talet var emigrationen 

																																																								
25	Lundh,	2010,	s.	5-10.		
26	Lundh,	2008,	s.	10-14.	
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större än immigrationen, och från 1930-talet har migrationen till Sverige varit större 

än den motsatta.27  

 

Att migrationen till Sverige genom historien fått en stor påverkan på både samhället 

och vår skolgång är det inga tveksamheter om. Tore Otterup menar att Sverige, och 

svenska skolklasser, påverkats av historisk migration och att i princip alla klasser i 

landet haft elever med internationellt inslag.28 Det intressanta i det Otterup beskriver 

är hur mycket historiedidaktiken utvecklats i att inkludera dessa elever. Svaret på 

frågan har tidigare berörts i den tidigare forskningen och även Maria Johanssons teori 

tar fasta på detta. Svaret är troligtvis att så inte är fallet, då vi istället för att öppna upp 

oss för nya perspektiv hållit en stängd undervisning med begränsade berättelser med 

få nyanserade inslag. 

 

1.3.6. Historiedidaktisk forskning 

Historielärare har under flera decennier präglats av att sitta med ena foten i den 

akademiska världen och den andra i skolvärlden. Det som särskiljer historiedidaktiken 

från den historievetenskapliga delen är i mångt och mycket samhällskopplingen, den 

snudd på filosofiska kopplingen som utgörs av kritiska frågor till det aktuella 

källmaterialet. Detta i kombination med att många lärare haft svårt att motivera sitt 

ämne, har lett till att historiedidaktiken fått en tuff resa under slutet av 1900-talet.29 

Många historielärare påpekade bland annat svårigheterna med att få eleverna att se 

intressen och betydelsen av historia. Eleverna saknade motivation för att studera 

historiska kunskaper, då de hade fullt upp med att leva i nuet och skapa sig en framtid 

som individ och samhällsmedborgare. Genomgående för detta var att få historielärare 

lyckades med att övertyga eleverna om att nutid och framtid står i solklar förbindelse 

med dåtid.30 

 

Kanske är det just denna typ av kunskap som behöver utvecklas i den svenska 

skolundervisningen. Karlsson menar i alla fall att utveckla kunskaper om 

historiemedvetande innebär att man förstår historia på ett djupare plan. Det innebär 

																																																								
27	Lundh,	2008,	s.	13.		
28	Otterup,	2014,	s.	172f.	
29	Karlsson,	2009,	s.	25-28.		
30	Karlsson,	2009,	S.	26-28.		
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vidare en större förståelse om att det inte enbart är dåtiden som är central, där enskilda 

historiska fakta sällan är det viktiga. Istället är det förbindelsen med oss idag som är 

det centrala tillsammans med hur det kommer att påverka oss i framtiden. Författaren 

menar vidare att historiemedvetande innebär en mental process som hjälper 

människor att orientera sig i tid och rum på ett klarare sätt. De historiska 

erfarenheterna belyses utifrån dagens och framtidens utveckling, och på så sätt skapar 

den en bredare förståelse.31 

 

Såväl Rüsen, Johansson och Nordgren, som även presenterats tidigare, är framstående 

forskare inom den historiedidaktiska forskningen idag. Deras arbete, även dessa i nära 

koppling till migration, bör också lyftas i avsnittet. Ett exempel är när Nordgren 

ställer sig frågande till huruvida skolhistorian relaterar migration till den historiska 

utvecklingen samt vilka migrationer som skolhistorian och läroböckerna berör.32 

Resonemanget ligger väl i linje med denna studie. 

 

1.4. Teoretisk utgångspunkt  
Denna studie, tar likt Johanssons avhandling avstamp i ett teoretiskt perspektiv med 

fokus på historiemedvetande,33 om än i mer förenklad form. För att stärka upp teorin 

ytterligare har Rüsen bidragit med sina teoretiska tankegångar om 

historiemedvetande, och hur väl de ligger i linje med vår bakgrund och vilken kultur 

vi har. Rüsen förklarar det genom att vi tolkar historien utifrån den bakgrund vi själva 

har, vilket förtydligas vidare i avsnittet. 

 

Johansson menar att det teoretiska perspektivet historiemedvetande kan ses i olika 

termer av kompetens, där kompetens i sammanhanget innebär att personen i fråga kan 

orientera sig i nutid och framtid utifrån sina historiska kunskaper. 

Kompetensbegreppet är därför centralt i teorin om historiemedvetande.34 

 

Den interkulturella kompetensen är en aspekt som utifrån den svenska 

historieundervisningen kan ses som en del av historiemedvetande, då den breddar och 

																																																								
31	Karlsson,	2009,	s.	48-49.		
32	Nordgren,	2006,	s.	189-192.	
33	Johansson,	2012,	s.	31.		
34	Johansson,	2012,	s.	36.		
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fördjupar nya kunskaper och skapar nya dimensioner av kunskapen. Detta helt i linje 

med hur de senaste årens läroplaner har kommit att se ut.35 

 

En teoretisk skildring om historiemedvetande som bör lyftas i sammanhanget är att 

”historien är närvarande i nuet på så sätt att de liv vi lever nu har formats av 

historien”36. Detta förhållande om att vi, människan, både är skapad och skapare av 

historien går att likställa med hur vi människor och samhället skapar våra identiteter.37 

Historiemedvetande är dock mer komplicerat än så, menar Johansson, som också 

berör hur vår förståelse för vår nutida situation har betydelse för vilka kunskaper och 

samband vi plockar med oss från det förflutna.38 

 

Trots att historiemedvetande i detta avsnitt ses som ett teoretiskt perspektiv så kan det 

likväl beskrivas som en praktisk färdighet hos oss människor, då vi i det levda livet 

kan analysera samtiden och koppla samman det med tolkningar från det förflutna. Här 

finns det en viktig jämförelse skolans historieundervisning att göra.  

 

Historieundervisning kan inte enbart beskriva historiska händelser, utan måste likväl 

belysa hur dagens människor använder dessa fakta för att skapa sina egna liv och 

identiteter i nutiden. En problematik som bör lyftas med historiemedvetande är just att 

det är medvetandet som styr, och inte den sakliga historiska vetenskapen. Detta har 

gjort att forskningen på området har ifrågasatts. 39 

 

Även Rüsens tankegångar bygger på att det är en relation mellan historiemedvetande 

och moraliska värderingar hos oss människor. Våra tidigare erfarenheter (exempelvis 

kultur/bakgrund) avgör vårt sätt att se och tolka historien.40 Mönstret känner vi vid det 

här laget igen, och främst kanske från Nordgrens analys av elevers 

historiemedvetande. Den slutsats som Rüsen tar utgör ansats för den diskussion som 

görs efter undersökningen, där lärare menar att svenska elever har svårt att se, 

																																																								
35	Johansson,	2012,	s.	39-40.		
36	Johansson,	2012,	s.	40.	
37	Johansson,	2012,	s.	40.	
38	Johansson,	2012,	s.	40.	
39	Johansson,	2012,	s.	41-42.	
40	Rüsen,	2005,	s.	23.		
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intressera sig och tolka den nutida migrationen som acceptabel – medan den 

historiska är mer acceptabel.  

 

Dock är det omöjligt för oss att diskutera historiemedvetande som ett teoretiskt 

perspektiv utan att koppla samman det med historiebruk och historiekultur, vilket är 

två andra centrala begrepp inom den historiedidaktiska forskningen. Begreppet 

historiebruk syftar till hur människor brukar historien för att se om sig själva och sina 

intressen. Historiekulturen utgörs av hur historien förmedlas, det vill säga 

kommunikationen utåt, som kan bestå av böcker, monument eller utställningar. Båda 

begreppen, tillsammans med historiemedvetande, hänger ihop så till vida att 

människor, i sitt historiebruk, startar sitt historiemedvetande som sedan skapar 

handlingar som kan benämnas som historiekultur. När det kommer till att applicera 

dessa termer i dagens historieundervisning så handlar mycket om det narrativa 

perspektivet, nämligen berättandet.41 

 

Det narrativa perspektivet, i så väl historievetenskapen som i historieundervisningen, 

får enligt utifrån den ovan nämnda teorin, betydelse för vilken/vilka typ av 

medvetande tolkningar varje människa/elev gör i ett visst sammanhang. 

 

1.5. Avgränsningar  
Avgränsningarna i denna studie är satt till gymnasielärare verksamma inom någon 

eller några av historieämnets kurser. Avgränsningarna är dessutom gjorda till att 

enbart behöriga historielärare tillåts vara med i studien. Detta för att säkerställa att de 

är väl förtrogna med att problematisera, arbeta och undervisa utifrån de begrepp som 

denna studie och läroplan berör.  

 

1.6. Metod  
Denna studie hade med säkerhet kunnat utföras på olika sätt för att nå olika 

kunskaper. Valet av metoden lutar åt att söka efter att utveckla en förståelse för de 

personer som deltar i studien. Genom att nå undersökningspersonernas synvinkel och 

att upplysa deras värld, lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun bättre. Den 

kvalitativa forskningsmetoden söker efter att hitta nyanserade beskrivningar av olika 
																																																								
41	Johansson,	2012,	s.	44.	
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djupgående aspekter av den person forskaren intervjuar. Vidare så söker den 

kvalitativa metoden efter ord, och inte siffror.42 Det som är centralt vid en 

forskningsintervju är att samtalet hålls på en professionell nivå och att man särskiljer 

en forskningsintervju från en journalistisk intervju.43 

 

Kvale och Brinkman beskriver ett metodavsnitt med sju stadier till en lyckad 

intervjuundersökning. Stadierna innehåller bland annat en tematisering och planering 

innan själva intervjun kan äga rum. I tematiseringen kopplas syfte och 

frågeställningarna till undersökningen, och planeringen tar sedan vid om hur man kan 

nå den kunskap som efterfrågas.44 I denna studie har metoden, den kvalitativa 

forskningsmetoden med avstamp i fokusgrupper, valts med noga omsorg efter hur 

syftet och frågeställningarna kopplas samman med undersökningen. 

 

I denna studie synliggörs den kvalitativa forskningsmetoden genom enskilda 

intervjuer. 

 

Vad gäller intervjuguiden till denna studie (se bilaga 1) så är stora delar av strukturen 

hämtad från Kvale och Brinkman. Författarna beskriver på ett strukturerat och tydligt 

sätt hur ett manus till en intervju bör organiseras. Vidare så finns två valmöjligheter 

vid utformningen av manuset, där forskaren behöver göra ett tydligt val från start. Ska 

undersökningens syfte presenteras före intervjun eller efter? Denna aspekt, menar 

författarna, får en avgörande roll för vilka svar som sedan kan komma.45 Till denna 

studie har jag valt att presentera syftet med studien och även begreppsdefinitionen av 

historiemedvetande och migration för lärarnas som intervjuas, före själva intervjun. 

Detta motiveras utifrån flera aspekter. Främst är det för att säkerställa att lärarna 

förstår vilken aspekt av historiemedvetande-begreppet jag vill undersöka, förstå dess 

innebörd och dess koppling till det centrala innehållet i styrdokumenten. Dessutom är 

det relevant att förklara att migration utgör undervisningsexemplet för att kunna 

studera denna aspekt av historiemedvetande. Detta då studiens syfte är att undersöka 

hur lärare jobbar kring historiemedvetande i undervisningen och hur väl det appliceras 

																																																								
42	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	17	&	47.	
43	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	18-19.		
44	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	144f.	
45	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	172.		
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i undervisning om migration. För att säkerställa att nå denna kunskap motiveras det 

att förklara begreppet och syftet före intervjun. 

 

Vad gäller intervjumanusets konstruktion så är det präglat av en dynamisk 

uppbyggnad, där respondenterna ges tillfälle att svara på flertalet ”hur”-frågor för att 

hålla samtalet flytande och få intervjupersonerna att tala om sina upplevelser och 

känslor. Vidare är intervjuguiden, i enighet med författarnas tankar, uppbyggd kring 

korta frågor som är lätta att förstå, som även är befriade från den akademiska världen. 

Vidare så bör studiens frågeställning ses som tematiska frågor som sedan bantas ner 

till mindre intervjufrågor.46 Vad gäller följdfrågor är det även av intresse att hålla kvar 

den man intervjuar i ämnet genom så kallad spegling, ”du menar alltså...”47, men även 

att låta tystnaden få verka för att ge respondenten tid att tänka igenom om ytterligare 

beskrivningar om ämnet/frågan finns att tillägga.48 

 

Intervjuerna, sex till antalet, är alla gjorda i lärarnas kontorsmiljö. Vi har varit 

ensamma och intervjun har bandats för att sedan skrivas ut. Intervjuerna fortlöpte 

enligt intervjuguiden som mall, en mall som även provades i skarpt läge innan första 

intervjun, och tog i regel mellan 20-30 minuter. Efter att intervjuerna och 

transkriberingarna varit gjorda har blockcitat, resonemang och lärarnas åsikter lagts in 

i undersökningsdelen på ett systematiskt sätt, vilket förtydligas i kapitel 2.1 bakgrund.  

 

1.6.1. Urval  

Urvalet i denna studie är gjort utifrån en rad aspekter. Lärarna som är respondenter i 

denna studie jobbar alla i en mellanstor stad i Mellansverige, där lärarna jobbar både 

inom den kommunala sektorn som den privata. 

 

Valet av lärare är såväl målinriktad som slumpmässigt, då jag skickat ut ett 

informationsmail till flertalet behöriga historielärare inom en närliggande kommun. 

De berörda lärarna är alla verksamma på gymnasiet. Av dessa har jag fått svar av sex 

stycken och då föll valet på att intervjua samtliga till denna studie.  

 

																																																								
46	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	173f.	
47	Johansson	&	Svedner,	2010,	s.	36.		
48	Johansson	&	Svedner,	2010,	s.	36.	
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Trost beskriver bland annat hur urvalet i en utopisk studie ska utgöras av så stor 

variation som möjligt av de likasinnade och aktuella för studien. Dessutom påpekar 

Trost att dessa variationer exempelvis kan bestå av könsfördelningar, ålder och 

utbildning.49 I denna studie har variablerna fått stå tillbaka till fördel för de som 

svarade och kunde tänka sig att ställa upp på intervjun och befann sig inom det 

geografiskt möjliga området. Dock är variabeln om utbildning bestämd, då det är 

centralt för studien att undersöka frågan för just behöriga lärare i historieämnet. Vad 

beträffar ålder är det en stor variation, medan könsmässigt är det en klar majoritet för 

män. Endast en av sex respondenter är kvinna. Vad gäller variationen med 

elevgrupper ser den ut på följande sätt: två av sex respondenter undervisar på 

praktiska program, medan de fyra resterande undervisar på teoretiska program.  

 

Om man tittar närmare på mättnad vad gäller respondenterna, så är intervjupersonerna 

till antalet inte avgörande för studiens vetenskapliga nivå. Kvale och Brinkman menar 

bland annat att ett allmänt missförstånd är att ju fler intervjuer som sker, ju mer 

vetenskaplig blir studien. Istället är det antalet intervjupersoner som krävs för att 

producera ny forskning som är avgörande.50 Denna studie har med trygghet kunnat 

förlita sig på de svar, och den vetenskap, som framkommit av intervjuerna. Den har 

lett oss till ny kunskap av historiemedvetande i migrationsområdet. Sex respondenter 

förfaller som en hanterbar grupp för läsaren att förstå och kunna dra jämförelser 

mellan, och utifrån Kvale och Brinkmans resonemang om mättnad ligger den väl i 

linje med detta.  

 

Utifrån Johansson och Svedner så ges förståelsen för att urvalet ligger till grund för 

vilka generaliseringar man kan göra,51 vilket presenteras i den kommande 

metoddiskussionen.  

 

1.6.2. Datainsamling och databearbetning  

Datainsamlingen är gjord utifrån de enskilda kvalitativa intervjuer som gjordes till 

undersökningen, där intervjuerna bandades genom en mobiltelefon. 

 

																																																								
49	Trost,	2010,	s.	138.		
50	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	156f.		
51	Johansson	&	Svedner,	2010,	s.	93f.	
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Det centrala i datainsamlingen, menar Starrin, är också att insamlingen inte styrs i för 

hög grad av en extern teori, som på förhand bestämmer ingången eller styrningen i 

insamlingen av materialet. Istället är det centralt att jobba med en intern teori som 

istället vägleder datainsamlingen.52 Den interna teorin för denna studie utgörs av ett 

teoretiskt perspektiv på historiemedvetande som prövas i praktiken. 

 

Själva kodningen av datainsamlingen börjar redan under själva intervjuprocessen då 

frågornas svar ger upphov till nya idéer, nya följdfrågor som kan bredda studien. När 

en ny fråga från intervjuguiden ställs sker ytterligare en ny kodning då 

respondenternas svar ger upphov till nya idéer, och så vidare. Detta medför att 

datainsamlingen sker parallellt med en viss del av databearbetningen.53 

 

Efter själva intervjun sker den stora, mer omfattande databearbetningen där man 

lyssnar igenom varje respektive intervju, kort tid efter den ägt rum. Detta för att dels 

hålla närheten i minnet till intervju, också för att göra en mer lyckad databearbetning. 

Den insamlade data, det vill säga intervjusvaren från lärarna, bygger samman en serie 

beskrivningar och händelser. Tillsammans med flera intervjuer kan dessa 

beskrivningar och händelser bilda mönster som sedan kan placeras i fack utifrån 

exempelvis kategorier eller egenskaper,54 vilket synliggörs i undersökningsavsnittet i 

form av olika teman. Studien har till största del förlitat sig på ett induktivt 

angreppssätt, vilket ligger i linje med den kvalitativa forskningen, där resultat för 

studien avgjort vilken teori som ska användas och hur denna bör appliceras.55 

Alvesson & Sköldberg belyser också detta i form av att det induktiva 

förhållningssättet utgår ifrån empirin, medan det deduktiva utgår från teorin.56 

Resultatet som framkommit efter intervjuerna med respondenterna har legat till grund 

för valet av Maria Johanssons och Jörn Rüsens kopplingar och användbarhet i studien. 

 

Däremot är det av intresse att lyfta huruvida studien även har spår av ett abduktivt 

förhållningssätt, med ansats i den induktiva studien som tidigare beskrivits. Alvesson 

																																																								
52	Starrin,	1997,	s.	107.		
53	Starrin,	1997,	s.	108.		
54	Starrin,	1997,	s.109.		
55	Bryman,	2018,	s.	49f.		
56	Alvesson	&	Sköldberg,	2017,	s.	12-13.	
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och Sköldberg menar att de enskilda fallen kan tolkas utifrån ett hypotetiskt mönster 

som sedan kan studeras vidare för att stärkas än mer.57 

 

Vi kan alltså kort summera studien som både induktiv (resultatet påverkat teorivalet) 

och abduktiv (fallen skapar mönster som kan studeras vidare). Med bakgrund i dessa 

två kan vi sedan studera exempelvis reliabilitet, validitet och generaliseringar, vilket 

återkommer i de kommande avsnitten.  

 

Utifrån en serie beskrivningar och händelser, kan vi efter att ha bearbetat varje 

specifik intervju sätta ihop ett mönster, vilket möjliggör för de generaliseringar som 

studien ämnar göra, vilket beskrivs vidare i metoddiskussionen. 

  

1.6.3. Reliabilitet och validitet 

Inledningsvis kommer avsnittet beröra reliabilitet, eller tillförlitligheten, innan det 

sedan går över till validiteten. I enlighet med litteraturen har det centrala i denna 

studie varit att varje ny mätning (läs: intervju) ska ge upphov till samma resultat. 

Således gäller det att själva intervjun upprepar sig på ett liknande sätt, med en 

liknande miljö och utformning varje gång, menar Trost.58 

 

Trost menar vidare att reliabiliteten stärks genom att använda ett strukturerat eller 

standardiserat underlag för att intervjun ska nå samma resultat och inte ge utlopp för 

allt för stora, och slumpmässiga skillnader på svaren från respondenterna. Trost menar 

därför att det kan vara en smula ironiskt att prata om reliabilitet inom den kvalitativa 

intervjun, då en felsägning eller missuppfattning kan ge en skev bild i den senare 

kodningen. Trost tankar om reliabiliteten utvecklas vidare då han samtidigt anser att 

vi som forskare måste vara öppna för att svaren från respondenterna kan vara olika, 

vilket givetvis är en del av undersökningen. Dock gäller det att vara tydlig som 

forskare med upplägget och strukturen, för att då nå en så pass hög reliabilitet som 

möjligt.59 Denna studie tar avstamp i Trost utformning om detta, men poängterar 

också att det är svaren i studien som är det centrala och eftersom den kvalitativa 

																																																								
57	Alvesson	&	Sköldberg,	2017,	s.	12-13.		
58	Trost,	2010,	s.	131.		
59	Trost,	2010,	s.	130f.		
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studien söker ett djupare svar gäller det att ge utrymme för det djupare svaret. Detta 

givetvis i linje med att svaren följer den aktuella intervjuguiden. 

 

Den aktuella intervjuguiden är noga genomarbetad för att stödja metodvalet och nå 

studiens syfte. Genom intervjuguiden kan studien nå Trost tankar om att resultatet blir 

liknande vid en ny mätning. Strukturen och den kodning forskaren gör avgör 

reliabiliteten, men värt att poängtera är att en enkel och lättsam enkät i allt högre grad 

når en bättre reliabilitet än en kvalitativ intervju. Dock hade ett sådant upplägg varit 

svårt i relation till denna studies syfte och frågeställningar. 

 

Vad beträffar validitet, eller giltigheten, så handlar det om undersökningen mätte det 

som man avsåg att mäta. Med bakgrund i detta är intervjuns upplägg gjort utifrån att 

respondenten tar del av information från såväl läroplan, syftet från studien samt de två 

begreppsförklaringarna och dess betydelse för denna studie. Med detta i beaktande 

har studien fått en bättre träffsäkerhet då respondenterna förstår intervjun och 

intervjuguidens upplägg. Detta är givetvis något som behöriga historielärare bör 

känna till, men det är trots allt motiverat med bakgrund i studiens validitet. 

 

Trost belägger delar av detta då han påtalar att så enkla ord som pölsa och familj kan 

innebära olika betydelser för den som intervjuar eller den som blir intervjuad.60  

 

1.6.4. Metoddiskussion 

Denna kortare metoddiskussion summerar de ställningstaganden som studien vilat på, 

samt de fördelar och nackdelar som finns med valet av metoden. Detta för att, så 

tydligt som möjligt för läsaren, visa de spelregler som studien gått efter. 

 

Vad gäller tolkningen, som även benämns som kodningen ovan, är den central i den 

kvalitativa studien, menar Trost. Medan den kvantitativa studien vilar på en rad regler 

och klara förutsättningar är den kvalitativa raka motsatsen, vilket givetvis försvagar 

studien. Här gäller det att låta fantasin och kreativiteten vara till hjälpmedel i högre 

grad än vid kvantitativa studier.61 Detta är dock oundvikligt utifrån vad studien 

ämnade undersöka, nämligen ett djupare perspektiv (”hur”) på något som den tidigare 
																																																								
60	Trost,	2010,	s.	133f.		
61	Trost,	2010,	s.	147.		
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forskningen redan bekräftat (”att”). Trost beskriver detta utifrån att den kvalitativa 

metoden är betydligt mer användbar när man försöker hitta mönster eller förstå ett 

visst fenomen.62 

 

Studien ämnar inte göra anspråk på större generaliseringar över hela historieämnet 

eller hela lärarkåren. Däremot ger studien oss möjlighet att få inblick i hur olika lärare 

agerar utifrån ett tydligt problematiserat område enligt forskningen. Generaliseringen 

över geografiska ytor är inte heller möjliga, då alla verkar inom en mellanstor stad i 

Mellansverige. Detta kan givetvis medföra att det råder en viss historiekultur i det 

aktuella samhället och/eller i skolorna, vilket kan påverka resultatet. Exempelvis ett 

kommunalt extrainsatt fokus på något av de områden som studien berör. Detta är 

saker som enbart går att spekulera i, men metoddiskussionen vill trots allt belysa det 

för att ge läsaren en större förståelse om att lärarna tillhör samma geografiska område, 

även fast de tillhör olika åldersgrupper och kön.  

 

För att förtydliga ovan nämnda resonemang så kan man använda Alan Bryman, som 

menar att stickprovsdata inte kan betraktas som populationsdata. Vi kan med andra 

ord göra lättare generaliseringar, men vi kan inte betrakta de som samma saker, då det 

skiljer sig för mycket i omfånget.63 Även Kvale och Brinkman diskuterar kvalitativa 

generaliseringar och lyfter då tre olika typer av fallstudier och vilka generaliseringar 

som går att göra utifrån dessa. Två av dessa, den egentliga fallstudien (vinna bättre 

förståelse av detta särskilda fall) samt den instrumentella fallstudien (vinna insikt i 

mer generella frågor) går väl att applicera på denna studie.64 Denna uppsats bygger 

främst kring den lättare kvalitativa generaliseringen som görs för att förstå denna 

studiens specifika fall för att nå ny forskning. Samtidigt är ämnet som studien berör 

ständigt under nya utredningar och studier. Detta innebär att studiens resultat på ett 

sätt kan användas som ett breddkomplement till andra studier och andra diskussioner 

inom det övergripande området, inom såväl migrationsundervisning som 

historiemedvetande, om än i lättare former. 

 

																																																								
62	Trost,	2010,	s.	32.		
63	Alan	Bryman,	2011,	s.	190.		
64	Kvale	&	Brinkman,	2014,	s.	310ff.		
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De fördelar med den valda metoden, som presenterats tidigare, kan alltså kort 

summeras utifrån att samtalet är centralt för den datainsamling som är gjord. 

Samtalet, med stöd av en strukturerad intervjuguide hjälper oss förstå lärarnas 

situation och handlande i relation till studiens syfte och frågeställningar. Nackdelen 

med den valda metoden bör dock fortfarande vidhållas, reliabiliteten, då denna aldrig 

kan nå sin fulla potential under ett kvalitativt samtal. En sådan svaghet är dock 

förståelig utifrån studiens omfattning och tidsbegränsning, som inte möjliggör fler 

intervjuer.  

 

En annan nackdel som bör presenteras i metoddiskussionen är det på förhand knappa 

materialet om framtidsbegreppet, och att det därmed kan råda vissa metodiska 

problem kring det här, inledningsvis, då det ställdes få frågor kring det. Däremot kom 

undersökningen och diskussionen till stora delar att utgöras av framtidsbegreppet, 

vilket i slutändan höjer studien – och den har lyckats förmedla ny kunskap om 

området. Nackdelen syns i intervjuguidens struktur, men respondenternas svar 

innehöll stora delar av begreppet framtiden, vilket väger upp och stärker diskuterande 

resonemang kring just framtiden. 

 

Det kommande undersökningskapitlet och dess struktur har framkommit utifrån en 

rad faktorer, bland annat är det centrala delar som såväl den tidigare forskningen och 

teorin berört samt dominerande inslag utifrån de intervjuer som gjordes till studien. 

 

1.7. Begrepp.  
Det finns två centrala begrepp för denna studie, historiemedvetande och migration. 

Båda begreppen är tydligt beskrivna utifrån den akademiska världen i avsnittet 

gällande tidigare forskning. Här kommer jag kortare beskriva dess betydelse och 

innehåll i studien.  

 

Historiemedvetande berörs i denna studie främst av relationen mellan dåtid, nutid och 

framtid. Det är med andra ord en aspekt av ett mycket omfattande begrepp som 

historiemedvetande studeras. Fokus är satt till hur dåtida händelser påverkat nutida 

liknande händelser och hur det kan påverka framtida. Dessa händelser är 

exemplifierade genom migration. 
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Migrationsdefinitionen beskrivs också väl i den tidigare forskningen, men bör 

naturligtvis också lyftas i detta avsnitt. Migrationen fungerar i studien som ett 

exempel på hur man kan koppla och se historiska förlopp idag, då tendenserna bör 

vara de samma fast i andra former. Migrationen som berörs i studien innehåller såväl 

emigration som immigration, där studien tar avstamp ifrån den historiska 

emigrationen från Sverige till den nutida immigrationen till Sverige. 
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2. Undersökningen  
Vad beträffar undersökningsdelen kommer den att presenteras med en inledande 

bakgrund som förklarar vilka som deltagit i studien. Sedan övergår undersökningen 

till själva undersökningskapitlet där resultatet kommer presenteras på ett tematiskt sätt 

utifrån såväl studiens frågeställningar, men även de tydliga teman och perspektiven 

som framgick under intervjuernas gång. Dessa kommer sedan att analyseras vidare i 

det kommande diskussionsavsnittet.  

 

2.1. Bakgrund  

 I detta avsnitt kommer studiens respondenter att presenteras, tillsammans med en 

förklaring om hur undersökningen är upplagd.  

 

Själva undersökningskapitlet utgår från studiens frågeställningar och belyses genom 

att lyfta citat och argument som lärarna i studien använt vid intervjuerna. De 

argument och citat som lyfts utgår ifrån inspelningar och transkriberingar som gjordes 

med intervjuguiden (se bilaga 1) som intervjumanus. Uppgiften för mig som forskare 

är att i resultatdelen ta en plats tillbaka, och istället låta respondenterna och deras 

tankar få styra. Undersökningsdelen är uppdelad utifrån fem olika teman som 

uppkommit i samband med intervjuerna. Vad gäller respondenterna i studien så ser 

fördelningen ut enligt följande tabell:  

 

Figur. 1.  

Lärare	 Kön	 Ålder	 Program	 Historiekurser	
A	 Man	 28	 Naturvetenskapliga	

programmet		
Historia	1b		

B	 Man	 45	 Ekonomi-	och	
handelsprogrammet	

Historia	1b	

C	 Kvinna	 47	 Samhälls-,	natur-	och	
handelsprogrammet	

Historia	1b,	
historia	2a	

D	 Man	 27	 Ekonomiprogrammet	 Historia	1b	
E	 Man	 54	 Naturbruksprogrammet	 Historia	1a1,	

historia	1a2		
F	 Man	 51	 VVS-,	El,	bygg-	och	

stylistprogrammet	
Historia	1a1	

 
Det som figur 1 visar oss är följande. Sex lärare deltog i studien, där fem av lärarna 

var män samt en kvinna. Snittåldern för de som intervjuades var 41,5 år. Fyra av 

lärarna, lärare A, B, C och D, jobbade alla inom teoretiska program och undervisade 
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därmed historia 1b. Lärare E och F tillhörde praktiska program och undervisade i 

historia 1a1-kursen. Två av lärarna, lärare C och E, undervisade även i tillvalskursen 

som bygger vidare på de obligatoriska kurserna i form av historia 2a respektive 

historia 1a2.  

 
2.2. Undersökningsdelen 

Kapitel 2.2 är uppbyggd utifrån det resultat som undersökningen samlat in. Efter att 

undersökningen var gjord sammanställdes allt och då hittades tydliga mönster/teman 

som sedan fått utgöra tematiseringen för undersökningen. Detta abduktiva 

förhållningsätt har beskrivits i metodavsnittet i form av Alvesson och Sköldberg. 

Därmed har den tidigare forskning som studien vilat på inte varit avgörande för den 

analys och de tematiseringar som gjorts i undersökningskapitlet.  

Tema 1, 2 och 3 berör alla studiens första frågeställning. Tema 4, som är det största 

temat sett till omfattning, berör studiens andra frågeställning. Inom varje tema finns 

det underrubriker som fyller en viktig del i kapitlet då de ska underlätta förståelsen för 

den tematisering som är gjord och underlätta läsningen. Det är dock av stor vikt att 

poängtera att tema 1 och tema 4 utgör huvudteman, medan tema 2 och 3 hjälper till att 

bygga upp den första frågeställningen. 

 

2.2.1. Tema 1: Hur lärarna ser på migrationsundervisning 

I det inledande temat beskriver lärarna i intervjuerna hur de agerar i sin undervisning 

samt deras undervisningssätt och deras motivering av arbetsområdet migration. 

Lärarna i studien agerar på olika sätt, där tre övergripande kategorier symboliserar 

deras undervisningsupplägg. Därefter presenteras gemensamma uppfattningar samt 

viktiga faktorer i migrationsundervisningen. Här lyfts bland annat det centrala i att 

likställa historiska push- och pullfaktorer med våra nutida. En intressant del i temat är 

även om lärare anpassar sin undervisning utifrån den grupp de har, och här framgår en 

tydlig skillnad mellan lärare på praktiska och teoretiska program.  

 

Migration som huvudtema:  

Vad beträffar migrationsundervisningen så gör lärarna på olika sätt när de jobbar med 

temat. Lärare A, C och D jobbar aktivt med migration som huvudtema och studerar 

olika typer av migrationer med allt vad det innebär i orsaker, konsekvenser samt 
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push- och pullfaktorer. Inom arbetsområdet är det avsatt specifika timmar till att 

enbart jobba med migration, och då släpper man övriga saker som hände under varje 

specifik migrationsvåg som berörs. Lärare A exemplifierar arbetssättet:  

”Jag försöker att inte begränsa mig till just en eller två migrationsvågor, utan jag brukar 

låta eleverna få välja fritt vilka migrationsvågor inom olika tidsperioder de vill jobba 

med. Sedan handlar det om att sätta sig in i deras miljö och tid för att förstå vilka som 

just är deras push- och pullfaktorer.” 

 

Migration som röd tråd:  

Lärare B arbetar på ett sätt där han inkluderar migration som en röd tråd 

genomgående för historiekursen. Oavsett område eller tidsepok som kursen berör så 

kopplar han in migrationsfokus i större eller mindre utsträckning. Arbetssättet 

beskriver lärare B som mycket lyckat, då han utifrån den diskussion som präglar 

klassrummet kan rikta hur mycket eller hur lite fokus som ska ligga på migration 

utifrån den specifika tidsepoken som gruppen jobbar med. Lärare B beskriver:  

”Jag vet att många lärare har ett separat tema med migration, där de då går igenom flera 

tusen års migration och kopplar till nutiden. Det är säkert jättebra, men jag försöker 

trycka in migration, eller rättare sagt hur folk rörde sig i varje specifik tidsperiod vi 

jobbar med.” 

 

Migration till följd av krig:  

Lärare D och F arbetar på ett tredje sätt, och då de varken har ett specifikt tema om 

migration eller har migration som en röd tråd genom hela kursen. Istället jobbar de 

båda med migration till följd av krig, och använder bland annat andra världskriget och 

Balkan-kriget som exempel och visar på den migration som skedde efter eller i 

samband med dessa krig. Lärare D beskriver här hur han lättare kan likställa 

migration från Syrien med migrationen under andra världskriget på ett tydligare sätt 

än att jämföra Syrien-migrationen med svensk emigration till Amerika på slutet av 

1800-talet. Motiven för detta är att Sverige då inte låg i krig, och därmed så är 

översättningen inte lika genomförbar. Lärare D förtydligar: 

”Vi har tittar på migration utifrån andra världskriget. Vad hände där? Och vilka var 

det som flydde? Den typen av migration är, enligt mig, mycket enklare att överföra 

till vår tids migration från Syrien, Afghanistan eller liknande.” 

 



	 28	

Gemensamma uppfattningar om migration:  

Alla lärarna, oavsett upplägg, beskriver att det är viktigt att den historiska migrationen 

sätts i relation till den nutida migration. Lärare A utvecklar: ” När jag jobbar med 

migration är min utgångspunkt att lyfta push- och pullfaktorer och försöka översätta 

dessa över olika tider”. Lärare B instämmer, men varnar samtidigt för att dessa 

översättningar mellan dåtid och nutid inte är det lättaste och att det därför behövs 

extra stöd för detta: ”Det gäller att eleverna ser att det är samma push- och 

pullfaktorer som skedde under de historiska migrationsvågor som det är idag. Klarar 

inte eleverna av att göra kopplingarna själva, så hjälper jag dem med det”. 

 

Utifrån ovan beskrivna citat, som genomsyrar respondenternas svar så är en viktig del 

av kärnan i migrationsundervisningen att belysa dåtida och nutida migration som 

mönster. Att de istället gör på detta sätt behöver man inte ifrågasätta, däremot är det 

intressant att se på vilka olika sätt de berör just dessa aspekter samt vilka exempel de 

trycker på. Lärare C beskriver sina exempel: ”Det börjar väl egentligen redan med 

folkförflyttningarna i Afrika, kolonialiseringen och erövringarna, Amerika-

emigrationen och så vidare. Alla dessa går på något sätt att koppla till den nutida 

migrationen och nutida konflikter”. 

 

Just folkförflyttningarna från Afrika lyfter lärarna upp som sporadiskt, detsamma 

gäller kolonialiseringen som migration. Däremot är respondenterna eniga om att 

Amerika-emigration, som inte enbart utgör den största och tydligaste vågen av 

migration i vår historia, är den migration som är lättast att översätta till vår nutida 

migration. Lärare A förtydligar:  
”Denna migration brukar vi sedan likställa med migrationen från Syrien idag. De push- 
och pullfaktorer som vi använder oss av här är främst sökandet efter frihet. Dels kan 
det vara ett stort förtryck på vissa folkslag, sökandet efter något bättre men även 
religionsfriheten som präglar båda migrationsvågorna. Sedan försöker jag lyfta hur 
invandrare försöker försköna bilden av det nya landet, för att locka över vänner och 
släktingar, vilket också blir en tydlig push- och pullfaktor.”  

 

Viktiga faktorer i migrationsundervisningen:  

Sökandet efter något bättre och förtrycket (såväl från statsmakten och religionen) är 

något som alla respondenter berör i sina utläggningar, mycket på grund av att den typ 

av exempel är lättare att överföra i tid och rum. Vad beträffar andra push- och 

pullfaktorer som lärarna själva beskriver att de jobbar mycket med, finns det dock en 
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del skillnader. Detta tydliggörs främst när man ser på vilka grupper de respektive 

lärarna har. Alla fyra respondenter (lärare A, B, C och D) som tillhör teoretiska 

program gör inga större skillnader i sin undervisning på grund av den grupp de 

undervisar. Stoff-, eller faktamaterialet är det samma oavsett grupper, men tilläggas 

bör att de gör förändringar och/eller anpassningar beroende på hur mycket stöd vissa 

elever i gruppen behöver. Men, det kanske mest intressanta vad gäller 

anpassningarna, visar lärare E och F (båda tillhörande praktiska program). De menar 

att för att locka eleverna att ta till sig migrationsundervisningen krävs tydliga push- 

och pullfaktorer som är kopplade till deras intresse. Lärare E, som undervisar inom 

naturbruksprogrammet, har i sin undervisning valt att lägga ett stort fokus på 

jordbruksfrågor och svält som en del av push- och pullfaktorerna, för att på så sätt 

attrahera eleverna att ta till sig kunskaperna. 
”Tittar du på äldre historisk migration eller Amerika-emigration så är det kanske 
letandet efter nya åkermarker eller svält som tvingar folk att fly, det är ganska enkelt att 
koppla till mina elever som läser naturbruksprogrammet”. 
 

Vad beträffar denna tematisering så kan vi kort summerat se hur lärarna agerar på 

olika vis, där lärarna för de praktiska programmen anpassar sin undervisning i högre 

grad efter grupp än lärarna i teoretiska program. En reflektion av detta kan givetvis 

vara att detta behövs för att väcka ett intresse hos elever som troligtvis inte sitter på 

det största historieintresset eller studieintresset. Detta ligger till viss del i linje med 

hur Johan Hansson beskriver hur elever enbart är intresserade av historien om 

Västeuropa då det ligger närmare förankrat hos elever, precis som den återkoppling 

om åkermark och naturbruksprogram som lärare E ovan beskrivit.  

 

2.2.2. Tema 2: Vad tar man upp i undervisningen? 

Genom kapitel 2.2.1 har vi nu fått en förståelse för att lärarna jobbar över dåtid-nutid 

inom migration, om än på olika sätt. Vi har även tittat närmare på den typ av push- 

och pullfaktorer som de själva berättar om och använder i undervisningen för att 

hjälpa eleverna förstå sambandet eller att kunna översätta historisk migration till 

nutida. I detta avsnitt kommer vi titta mer på vad lärarna motiverar för för- och 

nackdelar med migration över dåtid och nutid. Det här temat, som tydligt framgick av 

lärarna, motiveras främst utifrån en samhällskoppling. Att lärarna aktivt jobbar med 

samhällskopplingen, är något som motsägs i tidigare forskningen, och istället är 
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läroplanen som lyfts fram som central för ett sådant arbetssätt. Noterbart är att dessa 

studier är gjorda före 2015, en slutsats om detta utvecklas vidare i diskussionskapitlet.  

 

Samhällskopplingen – den stora fördelen:  

Att flyktingkrisens stora invandringar år 2015 fått en stor betydelse för 

historieundervisningen är ingen underdrift. Samtidigt som det i mångt och mycket är 

ett samhällsproblem och kanske därmed kopplat till integrationsfrågor i exempelvis 

samhällskunskapen, så faller det inom alla sex respondenternas undervisning i 

historia. Den stora invandringen till Sverige ger lärarna ett exempel på hur migration i 

nutiden kan se ut, och de upplever då att det är lättare att sätta den i historiskt 

sammanhang. Lärare F utvecklar:  

”Fördelarna är att det ger oss en förklaring för nutida migration, det ger oss också 
möjlighet att kunna motverka radikala åsikter och istället se migration som ett naturligt 
historiskt fenomen som det faktiskt är. Detta är något jag tror man på yrkesprogram får 
jobba extra med”.  

 

Även fast lärare E, som också är verksam inom yrkesprogrammen upplever i princip 

en identisk situation, är detta inget som enbart gäller på yrkesprogrammen. Samtliga 

lärare anser att det är problematiskt att elever ibland har förutfattade meningar om 

migration. Men likväl anser lärarna att det därför är en stor fördel att jobba med att 

jämföra historisk och nutida migration. Lärare D exemplifierar detta på ett tydligt sätt:  
”Det handlar om att eleverna, i synnerhet i dagens samhälle med den invandring vi har 
och det multikulturella samhälle vi lever i, att de har en förståelse för hur och varför det 
ser ut som det gör. För att nå denna insikt så tror jag inte det räcker med att titta på den 
tid vi lever i nu, utan man måste gå tillbaka historiskt. Se att saker och ting, migration i 
detta fall, är något återkommande och inte en modern företeelse som jag tycker många 
tror”. 
 

En analys som är lätt att göra efter att lärarna beskriver sin vardag är hur pass i linje 

den ligger Maria Johanssons teori om hur den interkulturella kompetensen saknas i 

högre utsträckning, och därmed behöver utredas vidare. Johansson bygger sitt 

resonemang kring att den interkulturella kompetensen är en del av 

historiemedvetande-begreppet, och kanske är det så att vi fallerar att utveckla 

elevernas historiemedvetande på ett djupare sätt då både vår historiska världsbild och 

nutida undervisning kretsar kring Västeuropa. Därmed förloras stora delar av den 

interkulturella kompetensen.  
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Utöver ett samhälleligt eller medborgerligt syfte så försöker även en lärare nå dessa 

jämförelser på det emotionella planet hos eleverna. Lärare C försöker i sitt arbetssätt 

vara än mer konkret med hur flyktingarnas situation såg ut under den historiska 

migrationen och hur den ser ut idag, ”Jag tycker också det är viktigt att se på hur 

flyktingarnas situation ser ut, för den är lika överjäklig då som nu”. 

 

Nackdelar: fakta och analyser 

Vad gäller nackdelarna med ett arbetssätt över dåtid-nutid inom migration så är det 

främst mängden fakta som ska in och mängden analyser som ska ske. Lärarna menar i 

korthet att för att lyckas med ett upplägg om att jämföra historisk och nutida 

migration lätt fastnar i jämförelser och analyser, samtidigt som flera upplever att deras 

elever knappt har nog med kunskaper för att kunna beskriva en migrationsvåg. Att då 

lägga stort fokus på själva jämförelserna innan man ens förstår den nutida eller 

historiska migrationen upplever flera lärare som problematiskt. Lärare D beskriver: ” 

Nackdelarna är väl att det kan bli mindre fokus på fakta, inget som påverkar mig, men 

jag vet att många elever hellre jobbar med fakta och årtal”.  

 

En annan nackdel, som lärare A upplever är att eleverna har svårare att sätta migration 

före 1700-talet i förhållande till nutida migration. De upplever enbart att Amerika-

emigrationen, som ligger närmare i tid, är lättare att överföra medan migration för 10 

000 år sedan är mer problematiskt att hitta likheter kring. En analys av detta kan vara 

att tidsdimensionen blir för avsides, vilket kopplas samman med K-G Karlsson i 

kommande stycke.  

 

Nackdelarna som beskrivits ovan innefattar till stora delar en osäkerhet i att eleverna 

ska jobba med analyser, innan de ens kan det som ska analyseras. En reflektion om 

just detta går att väva ihop med Karlsson som återkommande i sin forskning pekar på 

hur gärna eleverna hellre fastnar i nutiden, än att titta tillbaka i historien. Med ett 

sådant förhållningssätt är det inte konstigt att det blir ett problem för lärarna att dels få 

eleverna faktaintresserade, för att sedan göra historiska analyser.  

 

2.2.3. Tema 3: Förutsättningar i undervisningen 

Detta tema i undersökningen kom först att uppstå i samband med att intervjuerna var 

avslutade och skulle analyseras. Det blev ett så pass tydligt tema hos lärarna att det 
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behövde ventileras i undersökningskapitlet. Att få lägga om sin undervisning och i 

princip önska vad som helst för att nå maximal kompetens hos eleverna kan låta 

väldigt omfattande, och ja, majoriteten av lärarna önskar såklart ett flertal 

förändringar för att nå detta. Samtidigt är det en sak som sticker ut – tiden.  

 

Inkludera fler människor i undervisningen:  

När lärarna själva får analysera sitt arbetssätt kring migration är det främst en sak som 

skiner rakt igenom. Flera av lärarna har förslag på hur man kan utveckla 

migrationsundervisningen i form av att inkludera nysvenskar i klassrummet, som 

lärare A, C och D gärna hade använt sig av i högre utsträckning. Lärare A summerar 

tankegångarna som även präglar lärare C och D: ”Jag skulle vilja fortsätta jobba som 

jag gör, men att sedan ha mer utrymme för att ta med elever som varit med om 

flyktingvågen nu senast och involvera dem mer i undervisningen.” Utöver detta skulle 

lärarna vilja använda sig av externa föreläsare eller grotta ner sig än mer i migration. 

En reflektion man kan utläsa är att lärarna önskar ta sin undervisning ett steg framåt. 

Genom att ta med elever eller utomstående människor som flytt till Sverige under 

denna migrationsvåg, så kan lärarna skapa en sann berättelse som eleverna kan 

relatera till när de läser in sig på området. Dessutom ger sådana inkluderingar, av 

personer som upplevt migrationen på nära håll, en djupare och mer känslosam 

undervisning än att enbart läsa i böckerna eller se på en film om ämnet.   

 

Tidsaspekten:  

Även fast lärarna önskar utveckla sin undervisning kommer allt tillbaka till en aspekt, 

nämligen tidsaspekten. Oavsett om det gäller 100 poängskurserna historia 1b och 

historia 2a eller 50 poängskurserna historia 1a1 och historia 1a2 så handlar det om att 

tiden, lektionstiden, inte finns till för att utveckla undervisningen på ett djupare plan. 

Detta beskriver samtliga lärare och Lärare B får här utgöra ett tydligt exempel när han 

beskriver följande:  

”Själva planeringstiden har jag, men jag har inte utrymmet i kursen. Det är så pass mycket 

kunskap, om olika tidsperioden som ska in, vilket gör det svårt med ett sådant upplägg även 

om det vore väldigt motiverade både för mig och eleverna”. 

 

Vi kan med andra ord utläsa, med Lärare B som exempel, att allt stoff som ska in i 

kursen inte gör det möjligt för än mer fördjupade kunskaper inom migration än vad 
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lärarna redan har. En analys av detta är givetvis att kursens målbild och verklighet 

inte hänger samman eller att de ligger för långt ifrån varandra. Den stora frågan på 

hur man löser ett sådant problem har det inte getts utrymme för i denna studie, men är 

en intressant tanke att jobba med. Bör kursen förlängas med mer timmar eller bör man 

skala ner kursens innehåll?  

 

2.2.4. Tema 4: Dåtid, nutid och framtid – lika viktigt?  

Avgränsning i form av tema 4 är tätt kopplad till frågeställning två för studien. 

Inriktningen i temat handlade om hur stor del av fokus som låg på att jobba just med 

dåtid-nutid-framtid. Att de skulle jobba med detta bör utgå som en självklarhet då 

läroplanen säger så, men till vilken grad involverar de dåtid-nutid-framtid i 

undervisningen.  

 

Redan före senaste läroplanen från 2011 fanns ett stort fokus på att koppla historien 

till nutiden. Men i och med den, då nya, läroplanen utökades detta fokus radikalt. I 

detta avsnitt kommer lärarnas beskrivningar av hur de jobbar, samt vilka argument de 

har för arbetssättet över då- och nutid att beskrivas.  

 

Uppfattningar om dåtid-nutid:  

Inledningsvis bör det belysas att alla sex lärare ansåg att de jobbade aktivt för att 

koppla historiska händelser till händelser i nutiden, och tvärtom. Motiveringar som 

orsaker och verkan, bakomliggande orsaker och konsekvenser genomsyrande 

respondenternas beskrivning av sina arbetssätt. Lärare C beskriver: ”Det är egentligen 

en av de röda trådarna man tittar på när man jobbar med historia”. Lärare B 

instämmer:  
”Jag försöker jobba mycket med detta. Detta gäller i synnerhet från 1700-talet och 
framåt. Exempel kan vara franska revolutionen, historisk migration och 
industrialismen. Här kan man titta på olika bakomliggande orsaker, och vilka 
konsekvenser de fick och dessa speglar sig i dagens tid”.  

 

Även lärare D bör lyftas i sammanhanget:  
”Utan istället försöker jag jobba med att alla händelser har en orsak och alla händelser 
kommer få konsekvenser för kommande generation. Detta upplägg brukar fungera att 
applicera på i princip alla stora teman i historia 1b-kursen. Förstår man orsakerna så 
kan man lättare förstå hur de påverkar oss i nutiden”. 
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Utifrån temat kan vi se att lärarna berättar att de jobbar med förhållningssättet dåtid-

nutid i undervisningen, och att i princip all undervisning innefattar en sådan röd tråd. 

Vidare ska vi titta på hur lärarna motiverar just ett sådant förhållningssätt.  

 

Motiv för dåtid-nutid:  

Det intressanta som också bör analyseras är på vilket sätt lärarna väljer att motivera 

sitt förhållningssätt om dåtid-nutid.  

 

Lärare C, till exempel, beskriver att bakgrunden till att hon väljer att jobba enligt 

modellen är för att läroplanen säger så. Även Lärare D är inne på samma spår då han 

menar att Lgy11 bjuder in till ett sådant arbetssätt. Lärare A, B, E och F motiverar 

istället arbetssättet genom att det skapar bra förutsättningar för vår tids generation att 

förstå nutiden med hjälp av historien. Lärare A sammanfattar:  
Det primära i min undervisning är just att jobba med historia som en bakgrund till vår 
nutid. I princip alla större händelser i historien går att spegla i nutiden och hur det har 
påverkat oss. Det gäller såväl konflikter, migration, revolution och då är det intressant 
att se på processerna som påverkat händelserna och hur det blev efter det. Mer fokus på 
detta än stoffkunskapen. 

 

Argumenten med stoffkunskapens roll att ta ett steg tillbaka går helt i linje med 

Jensen, som utifrån den nordiska forskningen, just belyst hur man i 

historieundervisningen bör omprioritera ingångarna i ämnet och istället försöka hitta 

ingångar från nutid och framtid för att nå en djupare reflektion istället för enbart fakta 

och stoff.  

 

Vi kan se och förstå att historieämnet bjuder in till bredare kunskaper än om just årtal 

och beskrivningar om historien. Det bjuder samtidigt in till en nutidsförståelse som 

kanske hade varit svårare att förstå om vi inte hade haft historien som ett 

bakomliggande facit. Lärare D utvecklar: ”Jag, som är ganska ny som lärare, jobbar 

mycket med att inte fastna för mycket i vissa årtal”. Vilket även går i linje med hur 

lärare A lägger upp sin undervisning: ”Att kunna koppla stor del av historien till 

nutiden är en central del av undervisningen”. 

 

Frågorna och svaren som lyftes i detta avsnitt ger oss en djupare förståelse för att de 

två historiemedvetande-begreppen, dåtid och nutid, ligger som väldigt centrala i 

historielärarnas undervisning. Vi kan med andra ord utläsa att långt över majoriteten 
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av undervisningen präglas av ett sådant förhållningssätt, vilket definitivt ger oss ny 

information att diskutera i kommande kapitel.  

 

Både läroplanen, i form av historiemedvetande, och lärarna menar att med hjälp av 

historien kan vi orientera oss i nutiden och spekulera i framtiden. Men till vilken grad 

berör historielärarna framtidsaspekten? 

 

Förståelsen för framtidsaspekten har tidigare varit utredd inom skolväsendet, men i 

denna studie kan vi få höra personliga motiveringar till framtidsaspektens 

uteblivande. Vi får dessutom förståelse för hur liten del av undervisningen den 

faktiskt innefattar.  

 

Den förlorade framtiden? 

Att lärarna aktivt jobbar med relationen mellan dåtid och nutid inom migration har 

denna studie redan visat. Däremot är det intressant att belysa den tredje aspekten av 

historiemedvetande, nämligen framtiden. Samtliga menade att framtidspaketen är 

såväl svår som problematisk i historieundervisningen. På en rak fråga om lärarna 

använder framtidsaspekten i undervisningen svarar lärare A följande:  
”Ytterst lite. Den enda gången vi berör framtidsaspekten är när vi diskuterar framtida 
konflikter och framtida migration, där vi har lyft upp miljömigration som en trolig 
migrationsvåg i framtiden. Men det är svårt att jobba med framtiden, då det hela tiden 
handlar om att gissa. Det går på något sätt emot vårt ämne som ska vila på vetenskaplig 
grund och fakta, och helt hastigt ska vi göra bra eller dåliga gissningar på framtiden”.  

 

Lärare A är inte ensam i sin tolkning om att framtiden är svår att jobba med när det 

kommer till just ett ämne som ska beröra det som hänt längre bak i historien. Lärare B 

utvecklar: ”Jag berör det knappt. Tycker det är en konstig aspekt. Av mina 100 

timmar, som sällan blir hundra, så kanske framtiden lyfts i cirka 30 minuter 

sammanlagt”. 

 

Svaren som lärare A och B nämner speglar i princip hela lärargruppen. Även fast 

läroplanen inte gör någon tydlig skillnad mellan dåtid, nutid och framtid är det tydligt 

att lärarna gör det. Lärare E beskriver hur han jobbar mycket med dåtid till nutid, men 

att han inte klarar av att hitta exempel som går att koppla till framtiden. Det är tydligt 

flertalet av lärarna här upplever en osäkerhet för hur de ska hantera ämnet. En som 

försöker beskriva detta är lärare D:  
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”Framtiden blir något okänt där vi rör oss utan facit, vilket vi har i nutiden på ett helt 
annat sätt. De spekulationer man kan göra i framtiden handlar nog mer om att se 
mönster och eller dra lärdom av historien. På så sätt blir våra gissningar mer eller 
mindre relevanta”. 

 

De dystra svaren om framtidsaspekten som lärarna berättar om tyder på en mycket 

stor osäkerhet och en icke-förståelse för att beröra framtiden i just 

historieundervisningen.  
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3. Slutsatser/diskussion   
Diskussionskapitlet kommer att delas upp i tre underkapitel som vardera reder ut 

studiens frågeställningar samt avslutas med en kortare reflektion om studiens 

förutsättningar, ny forskning samt förslag på vidare forskning. Diskussionskapitlet 

präglas av information från studiens alla tidigare delar. 

 

3.1. Historisk migration i relation till nutida 

Vad beträffar studiens första frågeställning, vad undervisar historielärare om för 

likheter och samband mellan historisk migration och nutida migration, har denna 

studie kommit fram till följande:  

 

Undersökningen av studien visade bland annat att lärarna jobbar utifrån ett arbetssätt 

om att likställa historisk migration i relation till nutida, och där lärarna enhälligt 

motiverade detta utifrån en samhällskoppling. Den tidigare forskningen, som är gjord 

på området påvisade istället att lärarna jobbade såhär på grund av läroplanen – och 

utan samhällskoppling. Dessa studier, av såväl Olofsson och Berg, skiljer sig från mitt 

resultat. En orsak till det kan således vara att deras studier är gjorda före den stora 

migrationsvågen från 2015, medan denna studie är gjord efter – där lärarna 

förmodligen värderat detta i sin undervisning och då ändrat undervisningens syfte.  

 

Vidare så arbetar lärarna olika vad gäller migrationen, där migration precis som 

Nordgren beskriver lyfts på olika mängd nivåer. Däremot är det ytterst få som jobbar 

med att utveckla det emotionella hos eleverna, som Nordgren beskriver som centralt. 

Endast en av sex lärare poängterar hur centralt känslor är i jämförelserna mellan 

historisk och nutida migration. 

 

En ytterst stor problematik som studien påvisade var just att få eleverna att förstå och 

acceptera den nutida migrationen (de accepterade endast den historiska). Såväl 

Johanssons teori om vagt interkulturellt jobb i skolan och Eliassons tankar om 

exkluderande av berättelser med mångkulturella inslag kan givetvis vara ett svar på 

det som lärarna upplever om eleverna, att de präglas av en allt för stor populistisk idé 

som har stora rötter i nationalismen. Detta bör ställas i kontrast till Anderssons m.fl. 
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kärna om migration/folkförflyttning som demokratisk självklarhet, vilket lärarna 

ansåg att eleverna inte instämmer i när man pratar om nutida migration.  

 

Svaret på frågeställningen kan kort summeras utifrån att lärarna agerar oerhört olika 

vad gäller undervisningsinnehåll, där de få anpassningar som görs till gruppen handlar 

om innehållet i förhållande till program/undervisningsgrupp. Lärarna motiverar sina 

arbetssätt utifrån en samhällskoppling, mer än läroplanen, då de upplever att elever 

har stora förutfattade meningar om nutida migration – och har svårt att se migrationen 

som ett återkommande historisk fenomen. Detta har troligtvis förstärks än mer i 

samband med migrationen 2015 och dess konsekvenser för skolan och samhället i 

Sverige som fick dra ett stort lass. Ett svar på detta kan givetvis kopplas samman med 

Karlssons tankar om att lärare har svårt att övertyga elever om historiens betydelse, då 

de har fullt upp med att leva i nuet. 

 

3.2. Dåtid, nutid och framtid i migrationsundervisningen 

Vad beträffar den andra frågeställningen, hur centralt är perspektivet om dåtid-nutid-

framtid i historieundervisningen i relation till migration, har studien nått följande 

slutsats:  

 

Lärarna värderar undervisning med fokus på dåtid-nutid som väldigt centralt i 

historieundervisning. Orsaker till detta kan givetvis vara flera, men stöd för det här 

finns att hämta hos Johanssons och Rüsens teorier om att historiemedvetande är något 

som kan beskrivas som en praktisk färdighet. Jensen påpekar liknande resonemang 

och lyfter att historiemedvetande behöver utvecklas hos oss människor. Lärarna 

jobbar utifrån ett sådant resonemang, men att tidsaspekten och framtidsaspekten är två 

viktiga kuggar som gör att man inte når hela vägen. Trots att litteraturen, genom såväl 

Rüsen, Jensen och K-G Karlsson öppnar och poängterar vikten av användandet av 

historiemedvetande i undervisningen, är det få lärare som trots ökat fokus på detta når 

dess fulla potential. Vad gäller studiens frågeställning är svaret väldigt enkelt, där 

perspektivet om dåtid-nutid är väldigt centralt i undervisningen. Samtidigt som 

lärarna upplever det väldigt diffust och onaturligt att jobba med framtidsaspekten. En 

slutsats av det är givetvis svår att ge, men K-G Karlsson menar att historiker har för 

vana att sluta vid nuet – och kanske ligger det något i det.  
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3.3. Avslutande reflektioner 

Studien har väckt många frågor och öppnat för stora diskussioner. Studiens syfte 

fyller en viktig roll i dagens historieundervisning. Vi har nu fått lite distans till 

flyktingkrisens stora effekter, och det är nu vi på allvar kan se hur lärarna agerar 

utifrån och med hjälp av krisen för att belysa sina exempel i historieundervisning om 

migration på ett tydligare sätt. Arbetssättet motiverar lärarna utifrån ett 

samhällsperspektiv, och detta bör ses som ny forskning, då stora undersökningar 

tidigare har påvisat motsatsen, och lärarna till större delen använt historiemedvetande 

för att det står i läroplanen. Vi kan därmed se en öppning vad gäller vidare forskning 

här, till exempel skulle man kunna utföra en liknande studie x antal år senare, med 

mer distans till en migrationsvåg – och se om lärarna agerar på samma sätt då. Detta 

kan då öppna för att lärarna använder migrationsvågen 2015 – och 

samhällsperspektivet – för att det ligger nära i tid, vilket gör det lättare för eleverna. 

Frågan är om svaret är detsamma om 10-15 år, förutsatt att vi inte haft en liknande 

våg. 

 

En avslutande reflektion bör också lyftas i detta kapitel. Vad beträffar dåtids, -nutids-, 

och framtids-perspektivet i undervisningen, så föll det intressanta att i detta samtal 

istället fördjupa sig i framtidsaspekten och då varför det uteblev. Det upplevs som 

oerhört självklart med dåtid-nutid, men lärarnas motiveringar om varför de jobbar så 

handlar i grunden om att de inte jobbar med framtiden – då den är svår att sätta både 

ord och finger på. Lärarna motiverar detta med att det inte ligger i historieämnets 

kultur, och visst belyser forskningen även detta. Även fast lärarna har svårt att 

uttrycka sina exakta tankar och reflektioner om framtidsbegreppet är det kanske just i 

detta som svaret ligger. Ett tyst svar kan säga lika mycket, och det ger oss förståelse 

för att lärarna är bekväma att prata eller jobba med framtidsbegreppet i 

historieundervisningen. Däremot är tidsaspekten en central del här, det finns med 

andra ord inte utrymme i en redan sprängfylld kurs – och hur bra exempel de än vill 

jobba med så uteblir det allt för ofta. Fördjupande kunskaper att forska vidare här 

skulle givetvis vara att undersöka hur elever uppfattar dåtid, nutid och framtid. Har de 

tydliga exempel eller förstår de att undervisningen till stora delar utgår ifrån ett 

historiemedvetande-resonemang (iallafall med dåtid-nutid som oerhört viktigt för 

undervisningen)? 

 



	

Bilaga 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide för examensarbete:  
 
* Förklara studiens syfte.  
* Presentera styrdokumenten (ämnets syfte och centralt innehåll). 
* Förklara begreppet historiemedvetandes roll för denna studie.  
* Förklara begreppet migrations roll för denna studie.  
 
Introduktionsfrågor:  

• Ålder och kön?  
• Inom vilket/vilka program arbetar du? 
• Vilka grupper respektive historiekurser undervisar du i? 

 
Nyckelfrågor:  

• Visa på ett exempel och förklara hur du jobbar med dåtid-nutid i 
historieundervisning? 

 
o Beskriv innehållet och upplägget?  
o På vilket sätt berörs framtidsaspekten i undervisningen? 

 
• Kan du ge exempel och förklara hur du jobbar med historisk migration i 

relation till nutida migration? 
 

o Beskriv innehållet och upplägget? 
o Vilka exempel använder du dig av? 
o Varför väljer du dessa och hur motiverar du det? 
o Hur anpassar du dig på beroende klass/grupp? 

 
• Vilka är fördelarna och nackdelarna med att jobba över tidsdimensionerna 

dåtid-nutid inom migration? 
  

• Hur skulle du vilja lägga upp undervisning om migration över 
tidsdimensionerna dåtid-nutid? 

 
o Vad gör att du inte kan jobba på detta sätt idag?  
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