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Abstract

This essay examines the strategies teachers may develop in multicultural classrooms in order 

to make the historical schoolwork meaningful to the students that have their origin in foreign 

countries. By meaningful this essay points out a teaching in History in multicultural classes 

that focuses on other countries, besides the history of Sweden.

     In order to find meaningful strategies a number of interviews have been made with 

teachers that are active in multicultural classes. 

     The result of the interviews shows that the teachers planning in History promotes the 

history of Sweden. They motivate this by pointing out the guideline documents, history 

textbooks and lack of time. But at the same time the teachers have developed strategies to 

make their teaching in History meaningful to the students with an origin in other countries. 

This, by making comparing attachments to other countries history, while teaching the history 

of Sweden. Other strategies, that is often used by the interviewed teachers, is to bring in 

different cultural traditions to compare and letting the teachers in the subject of mother tongue 

be responsible for the learning of their native history.

Keywords: History teaching, multicultural, monoculture, school



Sammanfattning

Examensarbetets syfte är att undersöka vilka strategier lärare har för att 

historieundervisningen skall bli meningsfull i ett mångkulturellt klassrum. Med meningsfull i 

detta sammanhang menas att även andra länders historia, utöver den svenska historien, 

belyses i undervisningen. Ur syftet formulerades två frågeställningar, som avsåg undersöka 

hur historieundervisningens ser ut vad gäller val av innehåll och genomförande i ett 

mångkulturellt klassrum, samt hur historieundervisningen motiveras av lärare i ett 

mångkulturellt klassrum. För att finna dessa meningsfulla strategier har ett antal kvalitativa 

intervjuer med lärare som är verksamma i mångkulturella klasser genomförts.

     Den tidigare forskningen visar på en monokulturell historieundervisning baserad på 

historisk tradition, normer, styrdokument, läromedel och lärares inställning. Utgångspunkt har 

därför varit att lärarna försätts i en situation där undervisningen inte kan bli annat än 

monokulturell.

     Undersökningen visar på en historieplanering som främjar den svenska historien. Lärarna 

motiverar detta genom styrdokument, läromedel och tidsbrist. Vissa lärare har dock utvecklat 

olika strategier för att skapa en meningsfull historieundervisning för elever med rötter i andra 

länder. Jämförande anknytningar till andra länder görs genom den svenska historien och 

traditioner undervisningen. Modersmålsundervisningen åläggs också ett ansvar att låta 

respektive elever studera sitt ursprungs historia.

Nyckelord: Historieundervisning, mångkultur, monokultur, skola
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Genom Sveriges historia har invandring varit betydande för landets utveckling. Successivt, 

under de senaste årtiondena, har Sveriges befolkning berikats med människor som har sina 

rötter i andra länder. Dagens svenska samhälle är, om det inte alltid har varit det, 

mångkulturellt. Som en del i det svenska mångkulturella samhället finns skolan. Skolans 

uppgift är bl.a. att utbilda medborgare som kan leva i och utveckla det svenska samhället.

     Idag pågår en debatt där vissa forskare hävdar att skolan och dess undervisning som 

monokulturell. Statens politiska förhållningssätt gentemot invandrare har under den andra 

hälften av 1900-talet förändrats från assimilation till integration. Skolan menar vissa forskare, 

har inte levt upp till detta förändrade förhållningssätt och undervisningen medverkar till att 

försvenska elever med utländsk bakgrund. Skolämnet historia har enligt vissa forskare en 

utpräglad monokulturell roll, baserad på en historisk tradition att verka som nationell fostrare. 

(Nordgren, 2006 s.165)

     Av samtliga elever som idag går i den svenska grundskolan har ungefär 15 procent 

utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas; födda utomlands eller i Sverige av 

föräldrar med rötter i ett annat land. Detta innebär att skolan inrymmer en stor elevgrupp med 

tillgång till en annan kultur och en annan historia i hemmet än den svenska, en elevgrupp som 

var och en av oss blivande lärare och redan verksamma lärare kommer att möta i bl.a. 

skolämnet historia.

     Mina tankar började utvecklas i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) där jag upplevde att lärarna, i undervisningen, hade svårigheter att bemöta den 

mångkultur som fanns bland eleverna. Allra tydligast blev detta för mig när jag i samband 

historieundervisningen skulle arbeta med vikingatiden. Utan en tanke på elevernas olika 

historiska bakgrunder genomförde jag ett antal lektioner. Arbetet mynnade till sist ut i att vi 

med hjälp av en stor världskarta placerad ut vikingaskepp på olika platser och delar av världen 

dit vikingarna hade färdats på sina resor. När jag sedan placerade mig framför denna karta 

framstod det för mig tydligt vilken tillgång jag hade haft att även knyta an till andra 

geografiska historier än den svenska.

     Detta arbete vill ansluta sig till den debatt där skolan och historieundervisningen diskuteras 

och kritiseras för att vara monokulturellt assimilerande. Min tanke är att bidra till att också 
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skolan och lärarutbildningen som idag står utanför även lyfts in i denna debatt, för att på det 

verksamma planet kunna skapa en mångkulturell historieundervisning.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka strategier lärare har för att 

historieundervisningen skall bli meningsfull i ett mångkulturellt klassrum. Med meningsfull i 

detta sammanhang menas att även andra länders historia, utöver den svenska historien, 

belyses i undervisningen. För att närmare besvara syftet avser jag att besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur ser historieundervisningen ut, vad gäller val av innehåll och genomförande, i ett 

mångkulturellt klassrum?

 Hur motiveras historieundervisningen av lärare i ett mångkulturellt klassrum?

1.3 Avgränsningar

Undersökningen avgränsar sig till lärares undervisningsstrategier inom historieämnet, med 

motivering till arbetets tidsram. Historieundervisning innebär i detta arbete; historieplanering 

och genomförande. Det är också historieundervisningen inom grundskolans tidigare år med 

inriktning mot skolår fyra till sex som arbetet avser studera, alltså har inte vare sig tidigare 

eller senare skolår varit mål för arbetet med anledning av tidsbegränsning. 

     Fokus läggs på lärare som är verksamma i mångkulturella klasser. Arbetet riktas med 

andra ord specifikt mot ett mångkulturellt sammanhang inom historieundervisningen, hur 

övrig ämnesundervisning bearbetas ur ett mångkulturellt perspektiv belyses inte p.g.a. 

tidsbegränsning. 
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1.4 Tidigare forskning

1.4.1 Statlig utredningar

Enligt ett antal forskare menar SOU (Justitiedepartementet, 2005:56 s.215) och hänvisar till 

Integrationsverkets Rapport Integration 2003, utgör svenskhet ofta en outtalad men 

djupgående norm inom skolan. Skolan blir en plats för ”reproduktion av invandrarskap”. Ann 

Runfors skriver att forskare anser att svenska skolan formar alla efter samma mall i en strävan 

efter jämlikhet genom likhet, istället för jämlikhet genom olikhet. På politisk nivå betonas 

enligt SOU mångkulturalism. Dock, menar Nihad Bunar som studerat ”mångkulturell 

undervisning” i Sverige, är utbildningssystemet snarare monokulturellt. (SOU, 2005. s.215ff) 

Nordgren lyfter fram juristen Paul Lappalainen som i en statlig utredning från 2005 påvisar att 

det inom utbildningsväsendet finns en strukturell diskriminering som går att relatera till 

kursinnehåll, läromedlen och lärares attityder till etniska grupper. (Nordgren, 2006:169) Till 

detta antagande lyfter SOU även fram andra forskare som även de uppmärksammat 

monokulturen inom undervisningsväsendet. Dessa hävdar att monokulturen är som starkast 

inom förskola och skola. Pedagogiken tenderar alltså trots de politiska påtryckningarna 

gällande multikulturalism, att i praktiken sträva efter att assimilera elever med 

invandrarbakgrund. Anledningen till den starka monokulturalismen inom förskola och skola 

menar forskare som Rubinstein Reich och Tallberg-Broman lyfter fram, är en dominerande 

nationalistisk ideologi i det svenska samhället. Skolan menar forskarna, har varit ett nationellt 

projekt skapad för sammanhållning och medborgarfostran. Den har därav varit involverad i att 

skapa en nationell identitet och ett gemensamt kunnande och tänkande. (SOU, 2005. s.217f)

1.4.2 Historiskt perspektiv på monokulturalism inom skolan och 
historieämnet

Nordgren (2006:165) hävdar att skolan under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 

har spelat en betydande roll i statens strategier för att skapa en föreställning om att Sverige 

alltid har varit särpräglat homogent. Inom skolan blev ämnet historia det centrala 

bildningsämnet för att fostra eleverna till god moral, aktning för överheten och 

fosterlandskärlek. Klas-Göran Karlsson beskriver också den tidigare historieundervisningen 

som utformades under de första efterkrigsdecennierna, där normer och ideologier präglades av 

nationalistisk patriotism. I det äldre samhället menar Karlsson, framstod det som självklart att 
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väcka, vidmakthålla och förstärka fosterlandskärleken genom att propagera om en enad 

statsnationalistisk patriotism inom historieundervisningen. (Karlegärd, Karlsson, 1997:22) 

Mångfalden inom det västerländska samhället har sedan slutet på 1900-talet, skriver Nordgren 

och hänvisar till Stephen Castles (2000), inte kunnat ignoreras och samhället kom att utmanas 

då invandringen ställde frågan om medborgarskap. Utmaningen kom att gälla den inlärda 

nationella identiteten som grundat sig på föreställningar om gemenskap genom 

monokulturella myter och ett inkluderande medborgarskap. Till följd av utmaningen menar 

Nordgren (2006:165) och hänvisar till bl. a. Pirjo Lahdenperä (2004), har skolan sedan slutet 

på 1900-talet fått ett förnyat uppdrag som nationell fostrare.

1.4.3 Lpo 94 ur ett mångkulturellt perspektiv

Skolans styrdokument uttrycker det offentliga samhällets förväntningar på ämnets roll i 

samhället, vars ämnesutformning sker i skolan genom mötet med eleverna anser Kenneth 

Nordgren. Styrdokumenten, skriver han, säger något om den tid då de formulerades. 

(Nordgren, 2006:165-178) 

     Nordgren tar upp Läroplanskommittén som i sitt arbete med utformningen av Lpo94 antog 

att i och med en ökning av mångfalden, kommer elevernas behov av trygghet växa. Därför, 

ansåg Läroplanskommittén, behöver eleverna ha en förankring till den egna kulturen, 

historien och språket. Kenneth Nordgren ifrågasätter vad som menas med ”eget” kulturarv 

och om det är en förankring som alla behöver eller om den enbart riktar sig till 

majoritetsbefolkningens barn. Om läroplanens grundsats stämmer konstaterar han, innebär det 

att alla elever oavsett bakgrund vad gäller individuell och kollektiv kultur, skall ha rätt att 

utveckla trygga identiteter. Denna tolkning skriver Nordgren, skulle å ena sidan kunna 

innebära en uppdelad undervisning där varje individ söker sin egen historia. Dock, påpekar 

han, är det å andra sidan det svenska och västerländska kulturarvet som betonas. Alltså, 

konstaterar Nordgren, är det kanske så att det är majoritetsbefolkningens barn som behöver 

förankra sitt kulturarv för att inte bli otrygga i en mångkulturell värld. (Nordgren, 2006:173)

     Enligt SOU (1992:94) som Nordgren hänvisar till, är de centrala begreppen i Lpo 94 

historiemedvetande, kulturarv och källkritik. Vidare belyser han att SO-ämnena i den svenska 

skolans kursplan har en gemensam skrivning om att utbildningen skall innefatta ”den 

kulturella mångfalden i det svenska samhället” (Nordgren, 2006:175).

     Nordgren ställer frågan om historieämnet visar en mono- eller multikulturell 

självförståelse? Nordgren hänvisar till Brantefors som pekar på läroplanernas inre spänningar 
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där den å ena sidan strävar att vara postmodernt individualiserad å andra sidan att var 

nationellt sammanhållande. Till exempel, skriver Nordgren, lyfts den enskilde elevens 

identitet fram samtidigt som ett kollektivt västerländskt kulturarv betonas. Utifrån denna 

spänning finns det anledning att fråga sig hur dessa mål efterlevs inom ämnesnivåerna, menar 

han. (Nordgren, 2006:169)

1.4.4 Kursplan i historia ur ett mångkulturellt perspektiv

Enligt Nordgren knyter kursplanerna an till historiemedvetandet och ämnet presenteras bl. a. 

som identitetsskapande. Vad gäller målen som avser kunskaper om kulturarv och som anges i 

vad historieundervisningen skall sträva efter, ges inte några preciseringar vad kulturarv 

innebär. Möjligheten att tillämpa ett interkulturellt perspektiv öppnas genom 

målformuleringarna uttrycker Nordgren (2006:176), ett perspektiv som kan lyftas fram genom 

betoning av kulturarvets olika betydelse för olika människor. 

     Historieämnets karaktär och uppbyggnad poängterar han, ger en klar bild av att 

historieundervisningen skall utgå ifrån elevernas livserfarenheter. Vilket skulle kunna 

innebära, att varje elev har rätt att lära om sitt kulturarv vart än i världen det härstammar ifrån. 

Dock menar Nordgren och diskuterar den fortsatta texten ur kursplanen: ”Väsentliga delar i 

ämnet är därför den svenska och nordiska, inklusive samiska, samt den europeiska kulturen”, 

betonas bestämda kulturgeografiska områden. Arbetet med elevernas identitet kan närmast till 

en början framstå som vitt och brett, men kursplanen dras åt och sluter sig kring att svensk, 

samisk och europeisk kultur skall uppta de väsentligaste delarna av ämnets innehåll beskriver 

Nordgren. (2006:176)

     Problematiken i kursplanens text finns i två nivåer. I den första nivån påvisas skilda sätt att 

uppfatta identitet och kultur. Här ifrågasätter Nordgren huruvida kursplanen avser koppla 

identitetsbegreppet till att omfatta olika kulturområden (kultur, etnicitet, klass, kön) eller 

förankras i politiska och kulturgeografiska platser (nationer, stater, riken). Kunskapsinnehållet 

tillhör den andra nivån. Vad gäller denna nivå ställs frågan: ”Vilka kulturgeografiska områden 

är mest intressant att studera?” (Nordgren, 2006:177) Han menar att om utgångspunkten är 

elevernas identitet, behöver inte alltid den europeiska historien mest väsentlig. (Nordgren, 

2006:176f)

      Diskussionen återförs till identitetsbegreppet förankrat till kulturgeografiska platser när 

kursplanen gör ett försök att precisera det interkulturella perspektivet, där stater, nationer och 

riken framhålls som kulturkretsarnas nav. Vidare anser Nordgren, verkar skapandet av ett 
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interkulturellt perspektiv betona uppmärksamhet på staters skillnader och likheter. (Nordgren, 

2006:177)

     

1.4.5 Läromedel i historia

Masoud Kamali som bl.a. studerat läromedel i historia för de senare åren av grundskolan 

skriver att historieböckerna är bidragande till ett skapande av vi-och-dem. Han menar att 

historierna som berättas i historieböckerna skapar ett nationellt, europeiskt och västerländskt 

”vi”. (Kamali, 2006: 69) 

     Läroböckerna anser Nordgren är läroplansintentionernas förankring i skolans interagerande 

mellan lärare och elever. De är offentliga expertberättelser som framhäver ett visst stoff som 

mer relevant kunskap och läroböckerna produceras med syftet att användas i undervisning.  

De innehåller pedagogiska texter, vars perspektiv och urval anses vara allmängiltiga och skall 

kunna användas som underlag för lektioner och kunskapskontroll. (Nordgren, 2006:179)

     Inom skolan har läroböcker traditionellt sett en central position i planeringen och 

undervisningen, speciellt inom skolämnet historia menar Niklas Ammert. (Karlsson, Zander, 

2004: 274) Dock, skriver Nordgren, pekar nyare utredningar på att den ställningen har 

försvagats. (Nordgren, 2006:179)

1.4.6 Kritiska röster till historieundervisningen i det mångkulturella 
klassrummet

Nordgren (2006: 13) hänvisar till Ulf Zander (2001) som beskriver bl. a. skolundervisningens 

berättelser om den svenska historian som formaliserade. Zander ifrågasätter för vilka den 

historien är av betydelse och menar att fler människor i dagens heterogena samhälle kanske 

börjar kräva en plats i historien. 

     Om skolan per definition är mångkulturell och multietnisk till sin verksamhet, borde det 

pedagogiska innehållet och arbetssättet utgå från bland annat elevernas olika kulturer där 

undervisning och läromedel återspeglar det mångkulturella samhället och inte enbart det 

svenska, anser Lahdenperä. (Lahdenperä, 2006: 6) I ett antal mångkulturella klasser har det 

visat sig, utgår läraren i sin undervisning från att eleverna har sina rötter i Sverige trots 

elevernas varierande bakgrunder, skriver Lahdenperä och hänvisar till Arja Paulins 

utvärdering från 1994. Lahdenperä belyser också utgångspunkten i den enskilda elevens 

behov och erfarenhet som Lpo 94 påvisar, och han lyfter fram hur studier om elevens behov i 
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allmänhet bevisar lärares syn som etnocentrisk. Lahdenperä menar att läraren vanligen utgår 

från sina egna kulturella värderingar i historieundervisningen. (Bredänge, Hedin m.fl. 

2001:76)

    I skolan möter elever med rötter i andra länder och med olika historiekulturer en officiell 

historieskrivning vars ambition skall vara att skildra samtiden skriver Nordgren (2006:170) 

och han påpekar:

Med utgångspunkt i ett resonemang om samtiden som en brytningspunkt för nationella och 

etniska identiteter framstår det som intressant att ställa frågor om vilka berättelser som det 

svenska historieämnet förmedlar och huruvida historieämnet speglar en mono- eller ett 

mångkulturellt samhälle. (Nordgren, 2006: 170)

1.4.7 Historieundervisning med ett mångkulturellt perspektiv

Skolan menar Kenneth Nordgren tillhör det mångkulturella samhället och dess uppgift är att 

utbilda medborgare som kan leva i och utveckla detta samhälle. Han beskriver hur 

historieämnet i skolan kan betraktas som ”en pågående berättelse eller text vars 

förutsättningar som kunskaps- och kulturbärare ändras därför att samhället förändras”. I ett 

klassrum med elever från andra länder och med olika historiekulturer bör 

historieundervisningen ha en samtida ambition och då knyta an till samtliga elevernas 

erfarenhetsvärld anser Nordgren. (Nordgren, 2006:165-170) Detta resonemang stödjer även 

Pirjo Lahdenperä (2006:6), som anser att betydande faktorer för historieundervisningens 

upplägg och innehåll är bland annat elevernas kulturella bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Det skapar en meningsfull undervisning vilket är viktigt ur motivationssynpunkt menar han.

     Mekonnen Tesfahney (Bredänge, Hedin m.fl., 2001:25) diskuterar en undervisning bortom 

den monokulturella och anser att en sådan skulle kunna betona det som är gemensamt, där 

likheterna, länkarna, influenserna och ömsesidigheten mellan människor och kulturer 

synliggörs. David Mellberg (Karlsson, Zander, 2004: 317) anser att mångkultur borde ses som 

en tillgång och kunna berika historieundervisningen genom att eleverna bidrar med sina olika 

erfarenheter.
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1.4.8 Historieämnets didaktiska motivering

Kenneth Nordgren skriver att historiearvet blir till först när olika händelser berättas. 

Historierna ger sammanhang och för in oss i gemenskaper, något som påverkar bl. a. vår 

världsbild. Historien är också närvarande i varje människas självuppfattning och sökandet 

efter makt och legitimitet. (Nordgren, 2006: 13) Tillgången till att få berätta om sitt förflutna 

skapar en tillhörighetskänsla till samhället och ger möjligheten att skapa sig ett eget utrymme. 

Det förflutna spelar en ytterst viktig roll för ungdomar påpekar Nordgren, det påverkar hur de 

upplever och förstår nutiden. Enligt Nordgren anser ungdomar att det är viktigt att få ”sin” 

historia bekräftad oavsett vilken den än må vara. Det är också viktigt att skolan inte negligerar 

de historier eleverna bär med sig, då riskeras ämnets angelägenhetsgrad. Skolämnet historia 

vilar på en grund där historiska studier ska hjälpa elever att vidareutveckla en identitet som 

bygger på empati och interkulturell förståelse, vilket är ämnets legitimering uttrycker 

Nordgren. (2006:161-221) Historiedidaktik som kunskapsområde handlar om hur vi uppfattar 

och kommunicerar historia i alla dess former och däribland som skolämne. Historien är ur ett 

didaktiskt perspektiv i första hand kunskaper hur samtidens kulturer och handlingar uttrycks, 

inte det som en gång varit. Historiedidaktik handlar om historiskt lärande, inte om 

historievetenskapligt vetande anser Nordgren. (2006:14-37)

     Elevernas förståelse av samhället påverkas av deras historiekultur konstaterar Nordgren. 

(2006:170) Historiekulturerna varierar också sinsemellan eleverna. I skolan möter dessa 

elever med skilda historiekulturer en officiell historieskrivning, vilket innebär att 

historieundervisningen vars ambition är att skildra samtiden, måste knyta an till elevernas 

erfarenhetsvärld.

1.5 Disposition 

Nästkommande kapitel redogör arbetets teoretiska utgångspunkt. Sedan framförs val av metod 

som arbetet använt sig av vid genomförandet av undersökningen i ett metodavsnitt. Därefter 

följer ett intervjukapitel där respondenternas svar redovisas enskilt vart efter varandra. 

Undersökningskapitlet avslutas med en sammanfattande analys av samtliga intervjuer. Det 

avslutande diskussionskapitlet redovisar resultatet utifrån frågeställningarna. Resultatet av 

undersökningen sätts också i relation till den tidigare forskningen. Avslutningsvis dras 

slutsatser och förslag på vidare forskning ges.
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1.6 Teoretisk utgångspunkt

1.6.1 Sammanfattning av tidigare forskning

Historiskt sett har skolan enligt den tidigare forskningen haft en betydande roll för att 

framställa Sverige som homogent. Inom skolan har historieundervisningen varit det centrala 

bildningsämnet för att skapa en svensk nationalitet och fosterlandskärlek. Sedan den inlärda 

nationella identiteten utmanats av det mångkulturella samhällets fråga om medborgarskap, har 

skolan sedan slutet på 1900-talet fått ett förnyat uppdrag som nationell fostrare.

     Utbildningsväsendet är alltså enligt forskare monokulturellt, trots att Sverige är 

mångkulturellt. Monokulturen är också som starkast inom skolan och förskolan, där det finns 

en osynligt rotad norm att försvenska eleverna. I skolans undervisning härleds också 

monokulturen till stoffinnehållet inom både undervisning och i läromedel, samt även till 

lärares attityder gentemot elever med rötter i andra länder, som uttrycks vara etnocentrisk. 

Skolan strävar alltså i sin undervisning efter jämlikhet genom likhet och eleverna riskerar att 

stöpas i samma monokulturella form.

     Ur ett mångkulturellt perspektiv på Lpo 94 menar forskare att det också finns en inre 

spänning, där å ena sidan den enskilde elevens kulturarv lyfts fram samtidigt som ett 

kollektivt svenskt och västerländskt kulturarv betonas. Läroplanskommittén ansåg i sin 

utformning av Lpo 94 att i och med den växande mångfalden är eleverna i behov av en 

trygghet i den egna kulturen, historien och språket. Vad som i det här fallet menas med ”eget” 

kulturarv är svårtolkat. Problematiken lyser även igenom i kursplanen för historia. En 

mångkulturell historieundervisning görs möjlig i kursplanens utformning av vad 

historieundervisningen skall sträva efter och historieämnets karaktär och uppbyggnad, men 

stramas åt kring målen; där väsentliga delar i ämnet är den svenska, nordiska, inklusive den 

samiska, samt den europeiska kulturen. Forskning visar också att läromedlen i historia för de 

senare skolåren i grundskolan centreras kring ett nationellt, europeiskt och västerländskt 

perspektiv på världshistorien. 

1.6.2 Utgångspunkt och antagande

Den teoretiska utgångspunkten är att trots den politiska ambitionen med en mångkulturell 

undervisning har skolan svårigheter att leva upp till en sådan historieundervisning. Genom en 

monokulturell attityd baserad på historisk tradition, normer, styrdokument, läromedel och 
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lärares inställning, försätts i en situation där undervisningen inte kan bli annat än 

monokulturell. Dock är mitt antagande att det bland verksamma lärare utvecklats strategier för 

att i historieundervisningen bearbeta andra historiekulturer än enbart den svenska.

1.7 Begrepp

Inom arbetet är väsentliga begrepp mångkultur, monokultur och historieundervisning. 

Begreppet mångkultur anser Bredänge, Hedin m.fl. (2001:7) förknippas med etnisk och 

kulturell tillhörighet. Vidare anser de att begreppet mångfald är mer neutralt i motsats till 

mångkultur. Denna undersökning kommer därför använda det snävare begreppet mångkultur, 

då arbetet syftar till att belysa historia ur etnisk och kulturell tillhörighet.

     Monokultur betyder enligt Bonniers svenska ordbok (2005); odling baserad på endast en 

växtart. Inom detta arbete förs begreppet mot skolan och dess innebörd förklaras med en 

undervisning som enbart belyser en enskild kultur.

     När jag i arbetet använder begreppet historieundervisning syftar det till undervisning som 

bearbetar historia, oavsett inom vilket ämne lärarna väljer att behandla det historiska stoffet. I 

arbetet berör historieundervisning samtliga ämnen inom SO-området samt ämnet modersmål.

     Vidare kommer inte begreppet invandrare användas, då jag anser att det begreppet inte går 

att applicera på samtliga elever eftersom alla inte själva har invandrat till Sverige, utan kan 

vara födda och uppväxta här. I detta arbete utgår jag från varje elevs behov av att känna till 

historia där rötterna/ursprunget finns. Med den utgångspunkten i mitt arbete använder jag mig 

istället av ”elever med rötter i andra länder” och ”elever med ursprung i andra länder”.



11

2. Metodavsnitt

I detta kapitel presenteras hur respondenterna valts ut. Vidare redogörs för arbetets val av 

undersökningsmetod och därefter beskrivs undersökningens procedur. De etiska aspekterna 

som undersökningen tagit hänsyn till redovisas, samt undersökningens reliabilitet och 

validitet.

2.1 Urval

I min undersökning har fyra kvinnliga lärare som är verksamma inom grundskolans tidigare 

åldrar, skolår fyra till sex, intervjuats. Respondenterna är valda av mig på följande kriterium: 

De skall arbeta i en klass där kulturell mångfald är påtaglig. Med påtaglig menas i detta 

sammanhang att elevrepresentationen av annan ursprungskultur än den svenska utgör 

majoritetsantal i klassen. Kriteriet syftar till att lyfta fram en lärargrupp som är mest väsentlig 

att intervjua för att kunna uppfylla arbetets syfte och finna svar på frågeställningarna.

     Antalet klasser som uppfyller kriterierna i den regionen där undersökningen är genomförd 

är dock relativt låg, vilket begränsat respondenterna till tre skolor, dock inom två kommuner. 

Två av lärarna som ingått i undersökningen har verkat inom samma arbetslag. Dock har de 

inget samarbete och heller ingen gemensam planering för historieundervisningen.

     Enligt Johansson och Svedner (2006: 24) är det viktigt att tänka igenom urvalet av 

respondenter för på så sätt skapa möjlighet till att finna intressanta jämförelser.

2.2 Datainsamlingsmetoder
  

I min undersökning har jag använt mig av individuella kvalitativa intervjuer som enda metod 

och med lärare som respondentgrupp. Johansson och Svedner (2006: 41f) diskuterar en 

kvalitativ intervjumetod som vid undersökning om lärares syn på undervisning, planering och 

förhållningssätt skapar ett intressant och lärorikt resultat.

     Att enbart använda kvalitativa intervjuer, menar Johansson och Svedner (2006: 41f), 

innebär en svårighet att kunna kontrollera huruvida lärarnas svar stämmer överens med deras 

faktiska undervisning. Eftersom undersökningsområdet gäller historieundervisningen i 

allmänhet och inte ett specifikt historiskt arbetsområde inom den, har inte observationer 

genomförts för att kontrollera lärarnas historieundervisning i praktiken. Min undersökning i 
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förhållande till mitt syfte hade då heller inte blivit mätbar anser jag, då det är olika strategier 

som arbetet har för avsikt att undersöka, inte en lärares strategi inom en historisk tid. För att 

skapa mig en uppfattning om olika strategier har därför flera intervjuer gjorts. 

Examensarbetets tidsram är också en aspekt till mitt val att välja bort observationer då jag 

anser att det inte funnits tid till att genomföra dem.

     

2.3 Procedur

För att kontrollera min Intervjuguide (se Bilaga 1.) var en förintervju planerad, men p.g.a. 

brist på respondenter fick även den intervjun inkluderas i undersökningen. Varje intervju har 

gjorts enskilt med den deltagande respondenten.

     Den inledande kontakten gjordes per telefon och läraren fick en presentation av mig som 

lärarstuderande, att intervjun gällde mitt examensarbete samt undersökningens syfte. 

Huruvida läraren sedan uppfyllde urvalskriterierna och var villig att delta, bokades en tid för 

intervjun.

     Vid mötet uttrycktes en önskan om att läraren skulle välja en miljö där intervjun kunde 

genomföras i lugn och ro. Inför intervjuerna gjordes en djupare presentation av mig. Detta 

kändes viktigt för att på så sätt vissa min öppenhet och ärlighet, med förhoppning att 

respondenten skull känna sig tryggare och våga öppna sig under intervjun. Därefter 

förmedlades intervjumetod, samt lärarens anonymitet i examensarbetet. Respondenterna 

tillfrågades också om intervjun fick spelas in, samt att inspelningen skulle raderas efter att 

upptagningen bearbetats till textform. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till 

inspelningen.

     Varje intervju tog ca 30-45 minuter att genomföra. Efter varje avslutad intervju gjordes en 

gemensam reflektion över genomförandet, där respondenten fick chansen att ventilera 

eventuella frågor som uppkommit.

     Samtliga intervjuer behandlade samma frågeområden, där den inledande frågan inom 

respektive frågeområde var genomgående den samma vid varje intervjutillfälle. Dock 

varierade följdfrågorna.

    Intervjuerna genomfördes under två veckor på tre olika skolor med jämn utspridning 

mellan intervjutillfällena, vilket skapade tillfälle att bearbeta bandupptagningarna till text 

inom närliggande tid. Min upplevelse var att detta gav en mer rättvis tolkning av intervjun, då 

den fanns färskt i minnet vid bearbetningen.
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2.4 Etiska aspekter

Enligt Bo Johansson och Per-Olof Svedner (2006: 29f) handlar forskningsetik om att visa 

hänsyn, respekt och ärlighet gentemot respondenterna. Deltagarna i undersökningen skall inte 

föras bakom ljuset och skall heller inte behöva oroa sig för negativa konsekvenser. För mitt 

examensarbete innebär detta att inför intervjuerna har respondenterna informerats om syftet 

med examensarbetets undersökning, både vid första kontakten innan eventuell medverkan 

beslutats, samt även innan intervjuerna inletts. Respondenterna har upplysts om anonymitet; 

att varken deras identitet eller skola kommer att redovisas i undersökningen. Information har 

förmedlats till respektive respondent att intervjuerna bandas och att bandningen raderas efter 

att ljudupptagningen bearbetats till textform. De har även delgivits upplysning om att de när 

som helts har möjlighet att avbryta sin medverkan.

     Efter intervjuerna har en gemensam reflektion gjorts, där respondenterna fått utrymme att 

ventilera eventuella tankar och funderingar som uppkommit. Respondenterna har också efter 

intervjuerna gett sitt medgivande till att deras intervju används i min undersökning.

2.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i undersökningen, vilket har betydelse för 

undersökningens användbarhet och validitet innebär huruvida det som avsågs undersökas har 

undersökts. Undersökningen har strävat efter reliabilitet och validitet. Däremot bör beaktas att 

undersökningen bygger på lärares tankar och strategier. Undersökningens resultat måste 

därmed sättas i relation till ett tidsperspektiv, vilket kan innebära att respondenternas samt 

andra lärares åsikter kan förändras över tid. Lärares samt skolors mångkulturella erfarenhet 

och kunskap bör också påverka resultatets tillförlitlighet och giltighet. En skola eller klass där 

etnisk mångfald är väl representerad bör ha en viss effekt på lärares strategier. Klassrum eller 

skolor med enstaka elever med rötter i andra länder bör därmed skapa ett annat 

undersökningsresultat. Mitt resultat bör därmed få en högre tillförlitlighet och giltighet vid 

undersökning inom klassrum och skolor med hög representation av etnisk mångfald.

     Under intervjuerna fanns en strävan efter att skapa förtroende från respondenterna genom 

att förmedla de etiska aspekterna, med avsikt att skapa en öppenhet och ärlighet hos de 

intervjuade. Intervjuerna strävade också efter att undvika ledande och kritiserande varför-

frågor. Jag har under intervjuerna också förhållit mig neutralt gentemot respondentens tankar 

för att inte förmedla mina värderingar. 
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Intervjuerna har byggt på öppna frågor och frågeområden, där respondentens diskussion varit 

ledande genom samtalet. Olika följdfrågor har därmed ställts på det respondenterna diskuterat, 

vilket inneburit att respondenterna givit olika mycket information inom olika frågeområden. I 

utformandet av undersökningen har jag dock noggrant kopplat den till arbetets syfte och har 

därmed lyckats uppnå avsikten med intervjuerna, vilket innebär att en god validitet uppnåtts.
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3. Undersökningen

Kapitlet redogör för hur syftet och frågeställningarna har undersökts genom olika 

frågeområden. Frågeområdena presenteras, vad de avsåg undersöka och sedan hur lärarnas 

svar kommer att sammanställas. Därefter framförs sammanställningen av de fyra intervjuerna 

enskilt. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande analys av samtliga intervjuer.   

För att få en överblick i lärarnas strategier inom historieundervisning och för att kunna finna 

svar på frågeställningarna ansåg jag följande frågeområden som mest lämpliga att undersöka 

(Intervjuområden och följdfrågor, se Bilaga 1): 

 Vad väljer lärare i det mångkulturella klassrummet att undervisa i skolämnet historia 

och varför? Frågorna som ställdes i detta frågeområde riktade sig mot lärarnas 

planering och vilka faktorer som påverkat utformandet av den. Frågorna lyfte inte 

fram ett mångkulturellt perspektiv, för att på så sätt få en neutral inblick i huruvida 

lärarna själva förde ett mångkulturellt resonemang inom planeringen för 

historieundervisningen. Dock hade ett mångkulturellt perspektiv presenterats genom 

informationen om examensarbetets syfte.

 Hur berörs kulturell mångfald i historieundervisningen? I detta frågeområde lades ett 

mångkulturellt perspektiv fram i frågorna, för att smalna av intervjuns inriktning och 

stoffomfång. Frågorna riktade sig till hur andra historiekulturer än den svenska berörs 

i historieundervisningen.

 Hur motiverar lärare svensk historia för elever med rötter i andra länder? Även i detta 

frågeområde framhölls ett mångkulturellt perspektiv i frågorna som ställdes, med 

motivet att undersöka hur lärarna motiverar svensk historia för elever med rötter i 

andra länder.

 Hur legitimerar lärare historieundervisningen? Frågorna som ställdes inriktade sig på 

att undersöka hur lärarna legitimera historieämnet för elever med rötter i andra länder.
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     Med hjälp av frågeområdena och dess följdfrågor har jag haft för avsikt att skapa en 

helhetsuppfattning om lärares strategier inom historieundervisning i mångkulturella 

skolklasser. Respondenternas svar sammanfattas i arbetet under följande teman; vad, hur, 

varför samt problematik:

 Vad – Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella skolklasser

 Hur – Strategier vid genomförande av en mångkulturell historieundervisning

 Varför – Legitimering och motivering av historieundervisning

     Intervjuerna fångade också upp svårigheter med historieundervisningen för elever med 

rötter i andra länder. Undersökningen hade ingen strävan att lyfta fram en sådan aspekt, men 

då lärarna berört detta känner jag ändå att det finns anledning att redovisa deras resonemang 

runt det. Deras synpunkter kring problematiken redovisas i detta kapitel under rubriken 

Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra länder.

3.1 Anna

Läraren, som jag i detta arbete valt att kalla Anna, arbetar som lärare på en skola i 

Mellansverige. Skolan är belägen i ett område där antalet människor med ursprung i andra 

länder är, i jämförelse med andra bostadsområden inom staden, relativt högt. Hon har arbetat 

som lärare sedan 70-talet. De första mångkulturella klasserna Anna undervisade tog hon emot 

under 80-talet och början på 90-talet. Dock är det först nu sedan början på 2000-talet som 

elevantalet med rötter i andra länder varit så påtagligt i hennes klasser. Klassen som hon 

arbetar i idag består till 75 procent av elever med rötter i andra länder, vilket är den största 

fördelningsandel hon haft. Anna påpekar i intervjun att hon p.g.a. etnicitetsfördelningen, nu 

ser på historieundervisningen ur ett annat perspektiv än tidigare. Ett mångkulturellt 

perspektiv. Annas undervisar klasser under skolår fyra och fem, sedan byter eleverna skola 

och lärare inför skolår sex.

3.1.1 Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella 
skolklasser

När Anna gör sin grovplanering för vilka tidsåldrar som är representativa i 

historieundervisningen tar hon bl.a. hänsyn till vad eleverna har arbetat med under de tidigare 
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skolåren. Vanligtvis har de under de tidigare åren bearbetat stenåldern, bronsålder och 

järnåldern säger hon. Sedan beror det också på vad eleverna kommer att göra i grundskolans 

senare åldrar och de lärarna har de haft en diskussion med, vart de börjar och vad de gör. 

Anna uttrycker att tanken bakom denna gemensamma planering mellan de olika 

åldersstadierna har gjorts för att de skall följa en röd tråd i historieundervisningen. Anna 

beskriver: ”Lågstadiet gör det, vi gör det och högstadiet gör sitt.”

     Vidare diskuterar Anna att även kursplanen för historiaämnet finns med vid planeringen. 

Dock menar hon, står det inte att vi skall läsa den eller de epokerna, utan det stora i 

kursplanen är att vi skall jämföra hur människor levde i Sverige under olika århundraden, hur 

barnen och familjen hade det:

Ur ett mångkulturellt perspektiv ser jag inget i kursplanen. Men det står ju att vi i 

historieundervisningen skall gå utanför Sveriges gränser och jämföra hur det ser ut i världen 

under olika tidsepoker och då kommer ju de eleverna historia med. 

      Grovplaneringen som Anna gjort sträcker sig från skolår 4 till skolår 5. I skolår 4 börjar 

eleverna läsa om vikingatiden säger hon. Sedan fortsätter de att arbeta med medeltiden, 

Vasatiden och 1500-talet. Vanligtvis brukar eleverna hinna läsa hela 1600-talet innan de 

lämnar skolår 5.

     För elever med rötter i andra länder planerar Anna tillsammans med vissa 

modersmålslärare en parallell historieundervisning. Eleverna deltar i Annas 

historieundervisning och läser parallellt om motsvarande tidsålder ur sitt ursprungslands 

historia under modersmålsundervisningen. Traditioner ser hon också som en del av 

historieundervisningen och de olika traditionerna behandlas inför högtiden.

3.1.2 Strategier vid genomförande av en mångkulturell 
historieundervisning

För att förankra historiekunskap hos elever med ursprung i andra länder, diskuterar Anna ett 

arbete där eleverna bearbetar den svenska historien i jämförelse med andra länder:

När vi läser exempelvis om vikingatiden så ska eleverna utifrån kursplanen för historieämnet 

läsa om hur de levde under den tiden och hur det såg ut i landskapet, Sverige och i världen. Och 

då kan de jämföra den tiden i Sverige med hur det såg ut i de länderna dit vikingarna reste. […] 
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Oftast sker den informationen av andra länders historia genom att jag berättar för klassen, 

eftersom det står väldigt lite om andra länder i våra historieböcker. 

     Anna berättar att de elever som har rötter i andra länder läser om ursprungslandets historia

under modersmålsundervisningen. Hon påpekar att hon brukar be modersmålslärarna att de 

skall bearbeta ursprungslandets historia. Hur modersmålslärarens hanterar 

historieundervisning kan inte Anna svara på. Modersmålslärarna har dock tillgång till landets 

litteratur och läroböcker menar hon. När de eleverna läser om ursprungslandets historia under 

modersmålsundervisningen, gör de det vid två tillfällen i veckan under cirka en månads tid 

säger Anna. Sedan kommer de eleverna till klassrummet, visar var landet är beläget på en 

karta och berättar om dess historia för den tidsåldern inför de övriga eleverna i klassen. Vid 

redovisningstillfällena brukar modersmålsläraren också medverka. Eleverna har även deltagit 

i klassens historieundervisning, poängterar hon, så de missar ingenting ur den historien.

Hemmet är också en betydelsefull källa menar Anna, som berättar att hon vid något tillfälle 

har bjudit in föräldrar som kommit till klassen och berättat om hemlandets historia.

Traditioner är ett bra sätt att knyta an till eleverna med rötter i andra länders historia, säger 

hon. Anna beskriver att traditionsarbetet behandlar varför traditionen firas och hur den firas. 

Vid de tillfällena då vi diskuterar andra länder påpekar hon, brukar modersmålslärarna kunna 

hjälpa till och bl.a. förklara skillnader i traditionsbruk.

    

3.1.3 Legitimering och motivering av historieundervisning

”Men tanken har varit att elever med rötter i andra länder också skall läsa om vår historia, 

Sveriges historia. För de har flyttat hit, så det är ju meningen att de ska göra det.” Anna anser 

att den svenska historien är betydelsefull för elever som har sina rötter i andra länder och att 

de inte enbart skall läsa om ursprungslandets historia. Hon menar, att eftersom de bor i 

Sverige nu så bör de få en kunskap om Sveriges kulturhistoria och hur det var här förr. 

Kunskapen om den svenska historien anser Anna är viktig. Historiekunskaperna de får om 

Sveriges historia ligger som grund för vad de skall kunna när de sedan kommer att läsa 

historia i de högre åldrarna av grundskolan. 

     Anna anser också att det är otroligt viktigt att elever med rötter i andra länder får med sig 

ursprungslandets historia. Hon tror den kunskapen bl.a. är viktigt för identiteten:
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Jag tror att det är viktigt att de dels vet var sina rötter är, att de har rötterna förankrade hos sig, 

att de vet var de kommer från och att de kan känna stolthet över hemlandets historia.

     Anna berättar att en del elever med rötter i andra länder, t.ex. elever från Turkiet och 

Kurdistan, inte har med sig så mycket av hemlandets historia. Och hon uttrycker att det är 

viktigt att de får även den historien. ”Framförallt att de får den berättad för sig men också läsa 

böcker.” ”Kunskapen om hur det ser ut i hemlandet i jämförelse med hur det ser ut här och 

samtidigt ha en förståelse till varför det skiljer sig.”

Att ha historisk kunskap om sitt ursprungsland tror jag de måste ha för att kunna tillägna sig den 

svenska historien på ett bra sätt. Har de inte historiekunskap om sitt modersland har de nog svårt 

att förstå den svenska.

      Att eleverna som har rötter i andra länder får berätta om ursprungslandets historia tycker 

Anna är viktigt. Hon uttrycker också ett starkt engagemang hos eleverna kring 

ursprungslandets historia:

Men de flesta är väldigt engagerade och tycker att det är roligt att få berätta. T.ex. att när ni hade 

vikingatiden här i Sverige, så såg det ut så här i mitt land.

     Hon påpekar också att det har varit elever som inte har haft en vilja att berätta, och då har 

de inte behövt göra det. I vissa fall har Anna då i stället berättat för klassen. ”Det gör ju så att 

alla elever i klassen får reda på att så såg det ut i det landet under den tidsepoken.” 

Kunskaperna om andra länders historia anser Anna är viktig för samtliga elever i klassen:

[…] Det skapar en större förståelse för varandra tror jag. De får en större förståelse till att det 

finns olikheter men också att vi är väldigt mycket lika. Att de får upptäcka att skillnaderna 

mellan oss inte är så stora, utan att det är mest likheter vi har. Ofta känner inte eleverna med 

rötter i samma länder till skillnader eller likheter inom den egna kulturen.

     Det är viktigt att de får en förståelse av för att människor med rötter i andra länder kommer 

att vara en del av Sveriges historia, och att de kommer att bo här. Och framför allt också varför 

de har kommit hit. Orsakerna till varför de kom hit och hur det var i det landet då. […] Det är ju 

en del av deras historia. En otroligt viktig historia!

     Traditioner anser Anna är en väsentligt del att knyta till olika länder i 

historieundervisningen. Kunskaper om olika traditioner anser hon är något eleverna skall ha 

kännedom om: 
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Vi berättar ju om traditionerna vi firar i Sverige och det är lika viktigt att de får sin röst hörd om 

deras traditioner. Sen kan det ju vara så att elever med rötter i andra länder säger att de inte firar 

den eller de traditionerna lika mycket längre, men då är det ändå vikigt att de känner till att 

traditionen firas. För de elever med rötterna i Sverige är det också viktigt att få kännedom om 

vilka andra kulturer som finns i Sverige och vilka traditioner de fört med sig, för att få en helhet 

över klasskamraterna eller andra barn och ungdomar som kommer från andra länder. En kunskap 

som är viktig för att det inte skall bli vi och dom.

3.1.4 Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra 
länder

Vid planeringen av historieundervisningen uttrycker Anna, måste hon ta hänsyn till de 

språkliga svårigheter elever med rötter i andra länder kan ha. I de fall då elever kan väldigt 

lite av det svenska språket, behövs resurspersonal för att ge stöd i arbetet. För att bearbeta 

förförståelsen har Anna hjälp av en speciallärare för elever som har undervisning i svenska 

som andraspråk, som hon säger behandlar begrepp inom historieämnet. Hon uttrycker: 

[…] Genom att skapa förståelse av orden och begreppen, förbereder vi eleverna med rötter i 

andra länder, så att när jag går igenom de olika tidsepokerna med klassen kan de eleverna hänga 

med och förstå, och så underlättar det när eleverna sedan skall börja arbeta med det valda 

historieområdet. 

     Anna uttrycker bristen på andra länders historia i läromedlen. Informationen som finns på 

Internet anser hon, innehåller oftast allt för svåra texter för att eleverna skall kunna bearbeta 

dem. Ofta innebär det att Anna i stället får delge eleverna information om andra länders 

historia genom att berätta.

     Ett annat problem är också tiden. Anna uttrycker att hon finner svårigheter att hitta tid till 

att hinna med både andra länders historia och den övriga historieundervisningen. Det är 

därför, säger Anna, som hon ber modersmålslärarna om hjälp. 

3.2 Bea

Läraren, som jag i detta arbete valt att kalla Bea, arbetar som lärare på en skola i 

Mellansverige. Skolan är belägen i ett område där antalet människor med ursprung i andra 

länder är, i jämförelse med andra bostadsområden inom staden, relativt högt. 
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     Bea har arbetat som lärare i grundskolan sedan år 2000, då hon tog lärarexamen. Innan 

dess har hon arbetat inom förskolan som barnskötare sedan början på 80-talet. Att arbeta och 

undervisa i mångkulturella klasser har hon gjort sedan hon tog lärarexamen, alltså under sex 

år. Beas klass undervisar hon under skolår fyra och fem, sedan byter eleverna skola och lärare 

inför skolår sex.

3.2.1 Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella 
skolklasser

Bea utgår i sin planering från vad eleverna hunnit med att läsa om innan de lämnade skolår 3. 

Hon har utgått från skolans lokala kursplan, som bl.a. är utformad efter vad de kommer att 

läsa vidare om i grundskolans senare åldrar. Även kursplanen för historieämnet samt vad 

läromedlen i historia som de har i klassrummet redovisar säger Bea, ligger till grund för 

grovplanering i historia. Tanken är att eleverna skall få reda på hur det såg ut i Sverige förr.

     Var i historieundervisningen Bea börjar varierar. Klassen som hon undervisar idag började 

med närområdets och stadens historia. Annars brukar eleverna börja med landskapets historia 

och arbeta vidare till Sveriges och Europas historia uttrycker Bea. Efter stadens historia 

brukar hon börja bearbeta tidsepokerna:

Då brukar jag arbeta traditionellt, alltså vad kommer sedan ur ett tidsperspektiv. Det innebär som 

oftast att jag tar vid efter forntiden och börjar med vikingatiden, sedan medeltiden, Gustaf Vasa 

och 1600-talet. Det är alltså främst svensk historia vi jobbar med. Sedan brukar vi även relatera 

till vad som hände ute i världen samtidigt.  

     Viktigt för Bea är att ge eleverna redskap för att kunna förstå historia. ”Jag vill alltså ge 

dem redskapen så att de kan arbeta vidare med det på högstadiet.” Som en del av 

historieundervisningen ser hon också de olika traditionerna och de behandlas inför högtiden.

3.2.2 Strategier vid genomförande av en mångkulturell 
historieundervisning

Historieundervisning för elever med rötter i andra länder har Bea inte tänkt på. Hon säger att 

hennes undervisning fokuserar på den svenska historien, men att de ibland stöter på andra 

länders historier under arbetes gång och då gör de jämförelser med hur det såg ut här med hur 

det såg ut där: 



22

[…] om vi läser om den svenska historien, t.ex. om vikingatiden, när de gav sig iväg på sina 

vikingatåg. Då kan vi jämföra hur de hade det i Sverige på den tiden […]. Och så tittar vi och 

jämför med Europa och andra områden dit vikingarna åkte. 

     [---]Det är väl så jag ser det, att jag under ett historiepass kan dra ner kartan och prata om 

Columbus här och Indianerna där. Det kommer automatiskt, det är aldrig något jag planerat in. 

Det kommer under samtalets gång när vi i klassen pratar om något speciellt. Spontant.   

Hur det har sett ut i Sverige historiskt menar Bea, är att bearbeta förförståelsen för elever med 

rötter i andra länder:

Har de inte fått den tidigare svenska historien så får vi ju repetera det, gå tillbaka och titta på vad 

som hände innan, hur det såg ut innan det vi läser om nu. Förförståelsen handlar också mycket 

om att få ett perspektiv på olika epoker, en överblick över tid. Ibland har det hänt att någon elev 

har kastats in i en epok utan att ha vetat vad som varit innan.

     Traditioner är ett bra sätt att knyta an till elever med rötter i andra länders historia menar 

Bea. Initiativ till undervisningen av traditionerna görs då en högtid skall firas berättar hon. 

Några av modersmålslärarna behandlar också en del historia under 

modersmålsundervisningen. Bea beskriver att de under språkundervisningen tar upp en 

historisk del och att eleverna också får läsa en del böcker om landets historia:

3.2.3 Legitimering och motivering av historieundervisning

Bea uttrycker att det viktigast i hennes undervisning är det som står i läroplanen och 

kursplanen för historia. Det innebär främst, menar hon, den svenska, nordiska och europeiska 

historien:

Jag känner inte att elever med rötter i andra länder har påverkat mig på ett annorlunda sätt. Det 

är i så fall när jag ser till historia för länderna här så att säga, då har jag känt att det har påverkat 

mig. Men jag har aldrig känt att jag måste ge dem deras historia också. Självklart måste de hitta 

den också. Men nu, här och nu, när jag undervisar dem under mellanstadiet, vill jag ge dem 

redskapen för hur de tar reda på hur det var förr i tiden i världen. Jag känner att jag måste se det i 

förlängningen, att elever med rötter i andra länder, på högstadiet kanske kan hitta sin egen 

historia. 
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     Vad gäller den svenska historien menar Bea, är den också betydelsefull för elever med 

rötter i andra länder eftersom de är en del av det svenska samhället och de behöver ha en 

förståelse om Sveriges förändring under historien. Hon uttrycker att ”[…] de lever ju här och 

nu. Så de behöver ju ha vårt. Varför det ser ut som det gör här idag.”

Vår historia är viktig för elever med rötter i andra länder. De har ju valt, eller i alla fall 

föräldrarna har valt att komma till Sverige och leva här. Många åker tillbaka, men många 

stannar. Och då kommer de ju att ha rötter även här. De kommer att ha rötter i två länder, både 

här och i ett annat land. De kommer ju att växa upp här och bli en del av det svenska samhället. 

[…] och då måste de ju naturligtvis ha en förståelse för Sveriges bakgrund, eftersom det ändå är 

här de skall leva. Det tycker jag är en viktig del.

     [- - -] Till det ju hör också den nordiska historien, eftersom vi är en del av den också. Sedan 

kommer också den europeiska och världshistorien. Men här och nu i undervisningen för de lägre 

åldrarna är det den svenska och nordiska historien som är mest väsentlig. Europas och övriga 

världens historia kommer de i kontakt med senare, under högstadiet. 

     

     Däremot, diskuterar Bea, behöver naturligtvis eleverna med rötter i andra länder ytterligare 

en del i historieundervisningen:

Sen är det ju viktigt att de också får sitt eget lands historia på något vis, att föräldrarna pratar om 

det hemma, eller att det blir en modersmålslärare eller lärare på högstadiet som tar upp det, efter 

som de där tar upp andra bitar. 

     Behovet av en kunskap om ursprungslandet historia tror hon är viktigt för deras egen 

identitet:

Historien kan ju ge svar på varför jag har det såhär, vad det är som har gjort att jag ha det såhär, 

vilka förändringar som skett […] som påverkat oss till där vi är idag. Och det är väl det som 

utvecklar identiteten.

     Hon säger också att anknytningar till andra länders historia endast har gjorts genom 

vikingatiden i hennes ordinarie historieundervisning. När Bea låter eleverna jämföra mellan 

olika länder under vikingatiden, menar hon att anknytningen görs för att eleverna skall få en 

förståelse för att det kan se olika ut. Annars sker anknytningen, uttrycker hon, ”[…] när någon 

elev frågar. Men det är faktiskt aldrig någon elev som har kommit och frågat hur det var i sitt 

hemland.” 
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     Att många av föräldrarna till eleverna med rötter i andra länder anser att det är viktigt att 

deras barn får även ursprungslandets historia, tror Bea. Hon säger att föräldrarna anser att det 

är viktigt för att barnen skall ha kvar känslan för vart de kommer från:

Många av eleverna är kanske inte födda i hemlandet, utan är födda i Sverige. Men de har ju ändå 

ett annat ursprung och föräldrarna ett annat språk hemma. Och då tror jag att flera av mina 

elever får reda på sin historia genom hemmiljön. […] även om det inte är en så grundlig historia.

     Vad gäller elever med rötter i andra länders historia i historieundervisningen uttrycker Bea 

under intervjun:

Jag har aldrig jobbat med det. Men nu när du kommer med ett arbete som det här så börjar jag 

tänka och det är ju en väldigt häftig tanke. Jag skulle ju faktiskt kunna göra vissa grejer av det.

3.2.4 Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra 
länder

Bea uttrycker vad gäller elever med rötter i andra länders förförståelse, att hon måste anpassa 

undervisningen och arbetsmaterialet p.g.a. språklig problematik hos eleverna. Detta löses 

genom att istället berätta om historien, säger Bea. Svårigheten med att bedriva en 

historieundervisning där elever med rötter i andra länder får läsa om ursprungslandet, tror 

hon, är att hitta material; anpassade böcker som de eleverna kan läsa och förstå. Även att få 

tiden att räcka till upplever hon som ett bekymmer och det kan bli svårt att hinna med den 

övriga historieundervisningen.

3.3 Caroline

Läraren, som jag i detta arbete valt att kalla Caroline, arbetar som lärare på en skola i 

Mellansverige. Skolan är belägen i ett område där antalet människor med ursprung i andra 

länder och rötter i Sverige är relativt jämt fördelat. Caroline har arbetat som lärare i 

grundskolan sedan 70-talet. Erfarenhet av att arbeta med elever som har rötter i andra länder 

har hon samlat på sig under de senaste 15 åren. Klassen hon har för närvarande innehåller 

elever från hela världen. Ungefär hälften av eleverna i klassen har dock sitt ursprung i andra 

länder. Carolines klass undervisar hon från skolår fyra till sex och eleverna byter sedan skola 

och lärare inför skolår sju.
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3.3.1 Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella 
skolklasser

Vilken tidsålder Caroline startar sin historieundervisning beror på vad eleverna hon tar emot i 

skolår 4 har läst innan. Vanligtvis har de avverkat stenåldern, bronsåldern och järnålder, säger 

hon. Det innebär, menar Caroline, att eleverna under skolår 4 till 6 kommer att läsa 

vikingatiden, medeltiden och Vasatiden. Längre än till Gustav Vasas barn inom svensk 

historia hinner de inte på de tre åren, anser hon. Att Carolines historieundervisning bearbetar 

tidsåldrarna kronologiskt är inte alltid väsentligt, däremot tycker hon att det är trevligt att 

bearbeta historien på det viset. Böckernas epokredovisning är också i kronologisk följd. 

Boken de börjar med i skolår 4, berättar hon, behandlar vikingatiden och medeltiden. Sedan 

behandlar boken för skolår 5 Vasatiden. Planering för historieundervisningen gör Caroline 

spontant; ”[…] när jag tänker att nu ska vi nog jobba med historia en sväng”. Hur 

historieområdet behandlas beror på vilket mål eleverna skall uppnå, berättar hon. Traditioner 

uppmärksammar hon inom historieundervisningen. Detta infaller då en högtid firas säger hon.

3.3.2 Strategier vid genomförande av en mångkulturell 
historieundervisning

I historieundervisningen tycker Caroline att det är viktigt att arbeta utifrån mål och de ska 

vara tydliga för eleverna: 

Det kan vara, om vi tar vikingatiden som exempel, då kan det vara: Hur levde de på den tiden? 

Hur såg vardagslivet ut? Varför kallar vi den här tiden för vikingatiden? Vad var speciellt med 

den här tiden? Varför gav de sig ut för att resa? Vad är det som gjorde att nu bestämmer vi att 

vikingatiden är slut? Vilka förändringar har skett inom samhället under den perioden? Typ, så 

kan det se ut.

     Caroline påpekar att eleverna ständigt även kommer i kontakt med andra länders historia. 

Hon menar att den svenska historien inte är isolerad, utan att den knyts an till även andra 

länders. 

”Om inte annat så genom krig och annat elände, så var människorna genom den svenska 

historien ute och rörde på sig och fick influenser från andra länder.” ”[- - -] Vi talar ju också om 

när vi läser om vikingatiden, då kommer vi ju in på hur det såg ut dit vikingarna reste.” 
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     Att jämföra likheter skillnader och dra paralleller är ett sätt att knyta an antyder Caroline:

[…] om jag känner till någon despot någonstans, så skulle jag kunna jämföra med den och säga 

att han var ungefär som Saddam Hussein i Irak till exempel […] 

     [- - -] Om en kille redovisar till exempel, som har hänt den här veckan, då han redovisade 

Irak, för att han kom från Irak. Då kom vi in på att det fanns en massa lämningar från antik tid 

och jämförde hur det såg ut i Sverige på den tiden då de byggde de här fantastiska sakerna i Irak, 

Babylons hängande trädgårdar och allt det där. Och så drog vi paralleller […] Sådana paralleller 

drar jag så ofta jag kan.

     Caroline uttrycker att anknytningarna inte alltid sker planerat, utan att information om 

andra länders historia ges genom spontana utvikningar när tillfället dyker upp. Det finns alltid 

med i bakhuvudet, säger hon. 

Till exempel om någons pappa skall åka till Egypten. Åh, säger jag då! Tror du att han skall titta 

på pyramiderna? Ja, det skall han kan eleverna då säga. Och då kan jag ju föreslå att vi skall slå 

upp och läsa lite om det. Det är ganska vanligt att vi gör på det viset.

     Dock, påpekar hon, tar läromedlet upp en del andra länders historia, och det finns då även 

med i hennes planering, berättar hon: 

Vikingafärderna om jag ska ta ett exempel, eller om Karl XII i Turkiet som ett annat. Då finns 

det ju med i den svenska historien, att de var ute och tog intryck därifrån. 

     

     Utifrån elever med rötter i andra länder försöker hon också vara observant på deras 

beröringspunkter. Vilket innebär att Caroline i sin historieundervisning även försöker beröra 

elever med rötter i andra länders historia som inte finns med i läromedlet. Däremot, uttrycker 

hon, berörs oftast andra länders historia om hon kan något om den.

     För att kompensera sina bristande kunskaper om de berörda länderna, tar Caroline hjälp av 

modersmålslärarna, som hon anser kan de ländernas historia bättre än henne:

När det gäller vissa länders historia, har vi gjort så att vi tagit hjälp av hemspråkslärarna och 

deras kunskaper. Hemspråkslärarna har i sin tur tagit hit böcker som de eleverna har kunnat 

använda och de har då arbetat med den historien under hemspråksundervisningen.

     När eleverna har läst om ursprungslandets historia får de redovisa inför klassen. Vid 

redovisningstillfällena brukar också modersmålslärarna delta.
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     Traditioner anser Caroline är ett bra sätt att anknyta historieundervisningen till elever med 

rötter i andra länder. När en högtid firas uppmärksammas den och diskuteras, säger hon.

     Vad gäller förförståelsen uttrycker Caroline att den ofta är ”noll och ingenting”. För de 

eleverna får hon då börja från början och berätta om den tidigare svenska historien. 

     För att förankra den svenska historien påpekar Caroline att det är viktigt att presenter den 

svenska historien på ett bra sätt och göra den spännande. Hon menar att ämnet behöver bli 

någonting som de kan ta till sig.

3.3.3 Legitimering och motivering av historieundervisning

Caroline tycker att historieundervisningen för elever med rötter i andra länder är betydelsefull 

för att skapa förståelse för hur det har blivit som det är idag. Vidare anser hon att den är 

väsentlig för att ge eleverna med rötter i andra länder en plattform för att förstå det här landet 

som de har kommit till. Hon tror att det kan ge ökad möjlighet för eleverna att bli integrerade 

på ett bra sätt. Kunskapen om den svenska historien ökar också möjligheten för de eleverna 

fästa sina egna erfarenheter från ursprungslandets historia anser hon:

Dels är den viktig för att de är ju svenska nu, så de måste ju få ta del av den svenska traditionen. 

Det är viktigt för dem. Jag menar, de kan ju inte göra våra rötter till sina rötter, men ändå att de 

lär känna det och att de känner igen sig när de träffar på det i litteraturen, i samspråk och 

traditioner […] Samtidigt tycker jag att de skall ha med sina egna traditioner […] jag tycker det 

är viktigt också

     Det är också viktigt att låta eleverna berätta om ursprungslandet och få känna sig stolta 

över sina rötter. Eleverna tycker också att det är väldigt roligt och de är jätte engagerade, 

uttrycker hon. 

     Vad gäller den historia som berör elever som har rötter i andra länder och som Caroline 

definierar som beröringspunkter, uttrycker hon:

[…] deras del av världen försöker jag att ta upp och det gör jag idag i större utsträckning än vad 

jag tidigare gjort. Elevgrupperna var mer etniskt homogena förr och jag skulle till exempel ta 

upp delar ur andra länders historia om inte jag hade någon elev därifrån. Jag är mer öppen ut mot 

världen när jag har elever från andra länder.

     Dock upplever Caroline att elever med rötter i andra länder inte har samma intresse för den 

svenska historien i jämförelse med eleverna som har sitt ursprung i Sverige. ”De känner 
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antagligen inte lika mycket för det eftersom det inte är deras förfäder som varit med om detta, 

utan det är ju de elever med rötterna i Sveriges förfäder som varit med om det.” 

3.3.4 Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra 
länder

Caroline upplever att den största svårigheten med hennes historieundervisning är hennes egna 

historiekunskaper om andra länder.

3.4 Daniella

Läraren, som jag i detta arbete valt att kalla Daniella, arbetar som lärare på en skola i 

Mellansverige. Skolan är belägen i centrala delen av staden och människor med ursprung i 

andra länder är ungefär jämt fördelade med de som har sin rötter i Sverige inom skolans 

upptagningsområde. 

     Daniella har ännu inte tagit sin lärarexamen, men har dock jobbat som lärare under tre år. 

Under två och ett halvt år har hon nu arbetat i en och samma klass. Klassen, som nu går i 

skolår fem, består av 19 elever varav 15 av dem har sina rötter i andra länder än Sverige. 

Daniellas klass undervisar hon från skolår fyra till sex och eleverna byter sedan lärare inför 

skolår sju.

3.4.1 Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella 
skolklasser

Daniella uttrycker att hon inte har en nedskriven grovplanering, utan att hon utgår från 

läromedlet och vad den bearbetar, samt vad som står i kursplanen för ämnet historia. Det 

innebär, säger hon, att historieundervisning behandlar tidsåldrarna i kronologisk ordning, efter 

det upplägg läroboken följer: 

     

Planeringen ser ut såhär: Det är samma bok från trean till sexan. Jag utgår alltså från boken och i 

fyran jobbade vi med vikingatiden och medeltiden. Den här terminen har vi fortsatt med 

medeltiden och så kommer vi snart fram till Vasatiden. Sedan kommer vi att arbeta med 

stormaktstiden och frihetstiden. Och det är vad som skall göras under respektive skolår. Så detta 

är min grovplanering. Jag utgår från boken, fast vi jobbar inte med boken hela tiden.
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Daniellas historieundervisning utgår från en tidslinje säger hon, och den följs i historiearbetet. 

     Traditioner är också en del av hennes historiebearbetning och som hon följer med hjälp av 

en traditionskalender.

     Daniella har också ett samarbete med lärarna i svenska som andraspråk (SvA). 

Tillsammans med de lärarna planeras bl.a. vad elever med rötter i andra länder behöver läsa 

för att kunskapsmässigt komma ikapp inom historieämnet.

3.4.2 Strategier vid genomförande av en mångkulturell 
historieundervisning

Historieområdena behandlas utifrån en kronologisk tidslinje, berättar Daniella:

Jag tänker att vi ska följa den tidslinjen och göra nedslag på olika ställen. Jag utgår alltså från 

läroboken och ser vad som tas upp. Och sedan jobbar vi med den. Det är inte säkert att vi jobbar 

med precis allting i boken.

     Daniella uttrycker att hon snarare fokuserar på ursprunget hos eleverna med rötter i andra 

länder i andra ämnen än inom ämnet historia. Dock säger hon att de ibland diskuterar om 

andra länders historia: ”Det brukar hända att det kommer upp saker och då får vi ta reda på 

mer om det och prata om det.”

     Hennes tankar på elever med rötter i andra länder inom historieundervisningen fokuserar 

mer på att fylla igen de kunskapsluckor som de eleverna har gällande den svenska historien:

Det är snarare där jag märker att det finns luckor, alltså om de har varit i Sverige en kort tid och 

kanske har luckor i historien, så får jag lägga upp undervisningen speciellt för dem. Då 

individualiserar jag för dem och låter dem fylla i sina luckor med hjälp av andra läroböcker.

[- - -] så går jag till andra klasser, lägre åldersklasser, och lånar böcker av dem. Så nu läser några 

av eleverna forntiden […] som de andra arbetade med i trean […]

     För att bearbeta elever med rötter i andra länders förförståelse tar Daniella hjälp av lärarna 

som undervisar i Svenska som andraspråk:

[…] de eleverna har viss tid hos på SvA, från fem till tio lektioner i veckan, det variera. Och 

med lärarna på SvA har jag ett samarbete, där vi resonerar vad eleverna skall göra och vilka 

luckor som bör täppas till i historiekunskapen. 
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     Daniella påpekar att hon i sin historieundervisning fokuserar på den svenska historien. 

Däremot, säger hon:

I den här klassen så diskuterar vi väldigt mycket och dyker till exempel Balkan upp, kriget på 

Balkan, så berättar jag om kriget och så får de eleverna som är därifrån berätta vad de vet. Och 

så har jag till och med haft hit en pappa som berättat hur det var i Bosnien innan de flydde. Så på 

sätt och vis så kan jag ju säga att jag knyter an till elever med rötter i andra länder.

I arbetet med traditionerna menar Daniella:

[…] så lika väl som vi pratar om varför vi tänder ljus på första advent och går i kyrkan vid jul, så 

pratar vi kring historien om bajram. I år hade vi faktiskt en förälder som kom och berättade hur 

de firar bajram och varför de firar.

Vad gäller anknytningen till elever med rötter i andra länder uttrycker hon:

Jag kanske snarare skulle knyta an mer till de eleverna, eftersom fokus läggs på svensk historia, 

så kanske det är fel att göra det. Jag kanske gå ifrån det lite och kanske anknyta lite mer. Jag 

kanske inte bara skall fokusera på delar ur den svenska historien […] 

  

3.4.3 Legitimering och motivering av historieundervisning

[…] historien som utgår från läroboken, som jag ju faktiskt gör, då är det mer fokuserat på 

Sverige. Det går ju faktiskt inte att komma ifrån. […] så att just i historieundervisningen så kan 

jag inte säga att jag är så mångkulturell i mitt tänkande.

     I historieundervisning är det betydelsefullt för Daniella att elever med rötter i andra länder 

som har kunskapsluckor, att de måste arbeta ikapp med missade tidsepoker. Anledningen till 

det uttrycker hon:

För det är svårt för dem att börja med ett område som de inte ens vet vad det är. De har ingen 

uppfattning om hur tidslinjen ser ut och vad som har hänt tidigare för att förstå att det är en lång 

kedja av händelser som leder fram till idag. [- - -] historieundervisningen får ingen betydelse om 

inte luckorna fylls igen […] Det är ju som att stå och prata; bla, bla, bla. De fattar ju nått av det. 

Det ger ingen meningsfullhet åt dem. De förstår inte, utan de måste få historien från början.
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     Daniella legitimerar historiekunskaperna för elever med rötter i andra länder med hjälp av 

kursplanen i historia: ”[…] alla elever som jag har, har blivit svenska medborgare, och då får 

jag ju förklara för dem att det här och det här skall ni lära er.”

      Meningsfull historieundervisning för elever med rötter i andra länder innebär för Daniella:

[…] dels svensk historia, som det fokuseras på under fyran, femman och sexan om jag utgår från 

läroboken eller om jag utgår från kursplanen. Sedan är det ju även att fokusera på andra 

kulturers historia till viss del […]

     Hon påpekar dock att historieundervisning är viktigt ur ett mångkulturellt perspektiv. Hon 

menar att det kan vara betydelsefullt för elever med rötter i andra länder att ha en god kunskap 

om ursprungslandets historia: 

Det är väl klart att även om man kommer till ett nytt land så är ju inte bara det landets historia 

viktigt, utan det är ju även viktigt att känna till var man kommer från och varför det blev som det 

blev där.

     Vad gäller traditioner som en del av historieundervisningen så påpekar Daniella: ”Lika väl 

som vi pratar om historien kring varför vi tänder ljus på första advent och går till kyrka vid 

jul, så pratar vi kring historien bakom bajram”.

     Daniella uttrycker under intervjun: ”Det känns som om jag sitter och pratar emot mig själv 

[…]”. Hon upplever att hennes egentliga tankar kring historieundervisningen för elever med 

rötter i andra länder inte kommer fram i det hon i realiteten undervisar i historia.

3.4.4 Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra 
länder

Daniella upplever att det är svårt att få elever med rötter i andra länder att förstå varför 

svenska historien är viktig, speciellt om det är elever som inte har bott i Sverige så länge:

Det kanske är lättare för svenska elever, eller elever som bott i Sverige i många år och som är 

mer medvetna om den svenska kulturen, att få dem att förstå varför det är viktigt, än för elever 

som är ganska nyanlända. Jag tror inte de nyanlända eleverna förstår riktigt, varför det är viktigt, 

utan då måste jag bara förklara att det är viktigt på något sätt.
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3.5 Sammanfattande analys av intervjuerna

3.5.1 Strategier för planering av historieundervisningen i mångkulturella 
skolklasser 

Vad som framgår av intervjuerna, vad gäller den planerade historieundervisningen, har två av 

de fyra lärarna en skriven grovplanering. Den andra två lärarna uttrycker spontanitet eller 

läromedlet som referens för sin planering. Var inom historien lärarnas historieundervisning 

skall ta vid beror på vad eleverna gjort under tidigare skolår. Två av lärarna menar även att 

vad eleverna kommer arbeta med senare på högstadiet finns med som faktor i planeringen. 

     Vid planeringen för historieundervisningen utgår samtliga lärare från kursplanen. Tre av 

lärarna utgår även från läromedlet i historia.   

     Generellt under skolåren fyra och fem väljer lärarna att i sin grovplanering för 

historieundervisningen ta upp vikingatiden, medeltiden och vasatiden. Därefter varierar 

lärarnas planeringar. De två lärarna som undervisar eleverna fram till femte skolåret har också 

1600-talet med i sin grovplanering. Den ena av de två lärarna som undervisar sina elever fram 

till sjätte skolåret planerar att även hinna med 1600-talet och frihetstiden, medan den andre 

läraren uttrycker att de inte hinner längre än till slutet av vasatiden. En av lärarna uttrycker att 

hon även bearbetar närområdets, stadens och landskapets historia innan hon börjar arbeta med 

tidsåldrarna.

     Inom historieundervisningen behandlar samtliga lärare historien i kronologisk ordning och 

tre av dem hänvisar till att det är det upplägg läromedlet har.

     Traditioner ses av samtliga lärare också som en del av historieundervisningen och de olika 

kulturella traditioner som finns representativa inom klassen finns med i planeringen.

     Två av lärarna diskuterar också ett aktivt samarbete med modersmålslärare som en del av 

historieundervisningen. Lärarna planerar tillsammans med modersmålshlärare en parallell 

historieundervisning för eleverna med rötter i andra länder. En tredje lärare uttrycker dock att 

hon vet att eleverna under modersmålundervisningen får en historisk del, men att hon själv 

inte är involverad i den planeringen. Undervisning i svenska som andraspråk och dess lärare 

beskriver två av de intervjuade lärarna som ytterligare ett kompletterande hjälpmedel i 

historieundervisningen.
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3.5.2 Strategier vid genomförande av en mångkulturell 
historieundervisning

Två av lärarna uttrycker att de överlag fokuserar på den svenska historien i 

historieundervisningen. Däremot menar de, och här ansluter en tredje lärare, att de stöter på 

andra länders historia under arbetets gång, men att en sådan anknytning inte alltid är planerad. 

Den anslutande läraren menar dock att den spontana anknytningen ständigt finns med i hennes 

tankar.

     Vad gäller arbetet med förförståelsen för elever med rötter i andra länder, beskriver tre av 

lärarna att de eleverna som nyligen anlänt till Sverige bör få studerar den tidigare svenska 

historien som de inte fått tagit del av. Detta för att skapa sig en förförståelse och fylla igen 

kunskapsluckorna.

     Förankring av historiekunskap om andra länder menar tre av lärarna görs genom svensk 

historia i jämförelse med andra länder vid samma tid. Samtliga av de tre lärarna diskuterar 

vikingatiden som exempel, där platserna vikingarna färdades till sätts i jämförelse till hur det 

såg ut på den geografiska plats där Sverige idag är beläget. 

     Samtliga lärare lyfter fram undervisningen om traditioner för att knyta an till andra länders 

historia. Traditionerna behandlas inför högtiden och då behandlar lärarna vad, hur och varför 

traditionen firas. Två av lärarna lyfter fram föräldrarna till elever med rötter i andra länder 

som en tillgång i historieundervisningen. Föräldrarna kan bjudas in att komma och berätta om 

hemlandets historia inför klassen menar de.

     Modersmålsundervisningen ser två av lärarna som historieundervisningsalternativ. De 

uttrycker att de med hjälp av modersmålslärarna låter eleverna med rötter i andra länder 

tillägna sig sina respektive ursprungsländers historia under modersmålsundervisningen. De 

påpekar också att modersmålslärarna har tillgång till det aktuella landets litteratur och 

läromedel. Som en del i historiearbetet som sker under modersmålsundervisningen redovisas 

respektive lands historia av eleven eller eleverna tillsammans med modersmålslärarna inför 

övriga klassen. Även lärarna i svenska som andraspråk, menar två av lärarna, används som 

resurshjälp inom historieundervisningen. Den ena läraren menar att denne med hjälp av 

läraren i svenska som andraspråk kan låta eleverna bearbeta språkliga begrepp som 

förkommer inom ämnet historia, medan den andre läraren med hjälp av lärarna i svenska som 

andraspråk försöker fylla igen kunskapsluckorna inom den svenska historiekunskapen.
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3.5.3 Legitimering och motivering av historieundervisning

Den svenska, nordiska och europeiska historien är viktigast anser en av lärarna, eftersom det 

är vad som står i kursplanen. Hon anser att hon då inte heller behöver ge elever med rötter i 

andra länder deras historia utan den kan de tillägna sig senare på högstadiet.

     En annan lärare påpekar att hon inte kan urskilja ett mångkulturellt perspektiv i kursplanen 

för historia. Däremot står att de i historieundervisningen skall gå utanför Sveriges gränser och 

jämföra, då berörs andra länders historia menar hon.   

     Att det är svårt att komma ifrån den svenska historien i undervisningen anser en tredje 

lärare, då hon menar att läromedlet fokuserar på just den svenska historien.

     Tre av lärarna menar att den svenska historien är viktig för elever med rötter i andra 

länder. De påpekar att eleverna bor i Sverige nu och är en del av det svenska samhället. 

Många av eleverna är också svenska medborgare och då skall kunskapen som står i 

kursplanen för historia genereras. Det är även viktigt för att elever med rötter i andra länder 

skall skapa sig en kunskap om hur det såg ut i Sverige förr, för att förstå dagens Sverige. Den 

svenska historiekunskapen som eleverna tillägnar sig ligger också till grund för vad de 

kommer att läsa om på högstadiet och är därav viktig. En lärare menar att kunskapen om 

Sveriges historia också ökar möjligheten för eleverna med rötter i andra länder att kunna 

integreras på ett bra sätt. Svenska historien är också viktig för att de eleverna skall kunna fästa 

sina egna erfarenheter från ursprungslandets historia, menar en lärare. I motsats lyfter en 

annan lärare fram betydelsen av historiekunskap om ursprungslandets historia för att kunna 

tillägna sig den svenska. 

      Att ursprungslandets historia också är viktig kunskap uttrycker två av lärarna. De menar 

att kunskap om landet där eleverna har sina rötter ger nycklar till att kunna jämföra och skapa 

förståelse kring skillnader och likheter mellan länders historier. En sådan kunskap är viktig 

för att lära känna sitt ursprung och få sina rötter förankrade, samt känna stolthet över sin 

härkomst och samtidigt också förstå sin livssituation, menar de. 

     En tredje lärare anser att elever med rötter i andra länder behöver ursprungslandets 

historia, men menar att den historien kan de eleverna tillägna sig hemma, genom 

modersmålsundervisningen eller under historieundervisningen på högstadiet.

     Kunskapen om andra länders historia, som de övriga eleverna får genom redovisningar, är 

viktig menar en lärare. Samtliga elever utvecklar då en större förståelse för varandras 

kulturella likheter och skillnader. Det skapar också, menar hon, en förståelse varför Sverige 

idag är mångkulturellt och varför människor kommit och kommer hit från andra länder. 
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Traditioner är en viktig aspekt för att kunna knyta an likheter och skillnader uttrycker två 

lärare. De påpekar att andras kulturella traditioner är lika viktiga som de svenska och det är 

betydande att även de får lika mycket utrymme inom historieundervisningen. Den ena menar 

också att om ett brett spektra av olika kulturella traditioner lyfts fram inom 

historieundervisningen skapas en god kännedom bland samtliga elever om olika kulturer som 

existerar i Sverige. Det är viktigt menar hon, för att det inte ska bli ”vi” och ”dem”.

3.5.4 Svårigheter med historieundervisning för elever med rötter i andra 
länder

I historieundervisningen upplever två lärare språkliga brister hos elever med rötter i andra 

länder som problematiskt för att de skall kunna tillägna sig stoffet i läromedlen. Båda 

uttrycker dock att det innebär att de får berätta mycket istället.

     Att bedriva historieundervisning där elever med rötter i andra länder får läsa om sina 

ursprungsländer upplever en lärare som problematisk, eftersom det är svårt att hitta 

arbetsmaterial och anpassade böcker. En annan lärare uttrycker bristen på andra länders 

historia i läromedlen som ett hinder och att det stoff som finns via Internet oftast innehåller 

för avancerade texter för att eleverna skall kunna bearbeta det.    

     En av lärarna upplever den egna historiekunskapen om andra länders historia som den 

största begränsningen i hennes historieundervisning. 

     Två av lärarna påpekar bristen på tid som ett bekymmer. De menar att de finner det svårt 

att hinna med andra länder historia, och skulle tid tas till det, så skulle det bli svårt att även 

hinna med även den övriga historieundervisningen.
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4. Diskussion

I detta kapitel presenteras resultatet av frågeställningarna och därefter kopplas resultatet av 

undersökningen till den tidigare forskningen. Avslutningsvis i detta arbete redovisas 

slutsatsen och förslag på fortsatt forskning ges. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares strategier inom en historieundervisning 

där även andra länders historia, utöver den svenska, belyses i historieämnet. Ur syftet 

formulerades två frågeställningar, som avsåg undersöka hur historieundervisningens innehåll 

och genomförande påverkas av ett mångkulturellt klassrum, samt hur historieundervisningen 

motiveras av lärare i ett mångkulturellt klassrum.

     Arbetets teoretiska utgångspunkt har varit att historieundervisningen präglas av ett 

monokulturellt vakuum som grundar sig på historisk tradition, normer, styrdokument, 

läromedel och lärares inställning. Mitt antagande har dock varit att lärare på olika sätt ändå 

löser denna motsättning. Undersökningen har därför fokuserat på kvalitativa intervjuer med 

lärare som är verksamma i klassrum där den elevgruppen med utländskbakgrund varit 

påtaglig, för att på så sätt lyfta fram strategierna kring historieundervisningen.

4.1 Resultat av frågeställningarna

I historieundervisningen visar undersökningen, utgår lärarna i mångkulturella klassrum från 

vad eleverna har gjort under de tidigare skolåren och vad de kommer att göra under de senare 

åren i grundskolan inom historieämnet. Kursplanen i historia och läromedlen ligger dock till 

grund för planeringen och valet av innehåll för historieundervisningen. Hur lärarna motiverar 

sina respektive planeringar varierar. Någon lärare menar att den svenska, nordiska och 

europeiska historien är viktigast eftersom det är vad som står i kursplanen för historia. Därför 

behöver inte historieundervisningen under skolår fyra till sex bearbeta andra länders historia, 

utan den kan de tillägna sig under senare skolår. En annan lärare uttrycker att det inte finns ett 

mångkulturellt perspektiv i kursplanen för historia, men att det däremot står att 

historieundervisningen skall gå utanför Sveriges gränser och jämföra och därmed berörs andra 

länder. Det är också svårt att komma ifrån den svenska historien menar en lärare, eftersom 

läromedlen fokuserar på den historien.
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     Under skolår fyra till sex fokuserar lärarna överlag på den svenska historien. Valda 

tidsåldrar är vanligtvis vikingatiden, medeltiden, vasatiden, 1600-talet och frihetstiden. Hur 

långt eleverna läser inom den svenska historien under de tre skolåren beror på vad lärarna 

anser att de hinner med att bearbeta. Några lärare samarbetar med lärare i svenska som 

andraspråk. Under dessa lektioner bedrivs antingen en historieundervisning där eleverna får 

fylla igen kunskapsluckor inom den svenska historien eller begreppsinlärning av språkliga 

begrepp som förekommer i historieämnet. Den svenska historien är viktig för elever med 

rötter i andra länder anser lärarna. Motiveringen är att eleverna nu bor i Sverige och är därmed 

en del av det svenska samhället. Svenska medborgare skall också tillägna sig den kunskap 

som kursplanen redovisar. Kunskap om hur det såg ut i Sverige förr skapar också en förståelse 

för dagens Sverige. Den svenska historien som tillägnas under skolår fyra till sex ligger också 

till grund för vad eleverna kommer att läsa vidare om under grundskolans senare år. 

     Under historiebearbetningen av olika epoker inom den svenska historien gör lärarna 

spontana anknytningar till andra länder. Lärarna vill med dessa anknytningar förankra 

historiekunskap om andra länders historia genom jämförelse med den svenska vid samma tid. 

Exempelvis görs jämförelser mellan hur det såg ut på de platser dit vikingarna färdades och 

den geografiska plats där Sverige idag är beläget. Inom historieundervisningen använder vissa 

lärare även av föräldrar till elever med rötter i andra länder som en resurs för undervisning om 

andra länders historia. Föräldrarna med kunskap om ursprungslandets historia bjuds in att 

komma och berätta inför klassen. För elever med rötter i andra länder sker också en parallell 

historieundervisning. Vissa av lärarna har ett aktivt samarbete med modersmålslärarna, där 

dessa elever, under respektive modersmålsundervisningen får ta del av ursprungslandets 

historia. Lärarna påpekar att modersmålslärarna har tillgång till de aktuella ländernas litteratur 

och läromedel. Som en del av historiearbetet som sker under modersmålsundervisningen, 

genomförs redovisningar inför övriga klassen. Ursprungslandets historia är också viktig för 

elever med utländsk bakgrund menar några lärare. Dels menar de att den är betydelsefull för 

att kunna tillägna sig den svenska historien samt att ursprungslandets historia också skapar 

förståelse kring likheter och skillnader mellan länder. En sådan kunskap är viktig för att lära 

känna sitt ursprung och få sina rötter förankrade, samt känna stolthet över sin härkomst och 

samtidigt också förstå sin livssituation. En lärare instämmer att kunskapen om sin 

ursprungshistoria är viktig, men att den kunskapen kan de tillägna sig utanför hennes 

historieundervisning. För de övriga eleverna som har sina rötter i Sverige är även en kunskap 

om andra länders historia viktig. Hon menar att det utvecklar en förståelse om varför 
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människor från andra länder kommit till Sverige, samt skapar kunskap kring kulturella 

skillnader och likheter mellan olika kulturer.

     Traditioner är också en del av historieundervisningen och bearbetas inför firandet av en 

högtid. Vilka traditioner som lyfts fram inom undervisningen beror på vilka kulturella 

traditioner som finns representerade inom elevgruppen. Undervisningen om traditioner är ett 

sätt för lärarna att knyta an till andra länders historier och lärarna behandlar vad, hur och 

varför högtiderna firas. Traditionerna är en vikig del av historieundervisningen anser några 

lärare. Kunskapen om olika högtider är en viktig aspekt för att knyta an till kulturella likheter 

och skillnader. De uttrycker att andra kulturella traditioner är lika viktiga som de svenska.

     Några lärare lyfter fram språkliga begränsningar hos en del elever med rötter i andra 

länder, vilket påverkar deras förmåga att kunna tillägna sig stoffet i läromedlen. Detta innebär 

att lärarna istället berättar historia.

     Att bedriva mångkulturell historieundervisning upplevs som problematisk anser vissa 

lärare. Att hitta anpassade böcker eller stoff via Internet där information och arbetsmaterial 

kan bearbetas av elever med rötter i andra länder lyfts fram som en svårighet. Bristen på andra 

länders historia i läromedlen, den egna bristen på kunskap om andra länders historia och 

tidsbrist diskuteras också som en del av svårigheterna.

4.2 Resultat i relation till tidigare forskning

Den tidigare forskningen belyste skolors undervisning som monokulturell. Resultatet som 

undersökningen lyfter fram ger inte en klar bild av lärarnas historieundervisning som 

monokulturell. Även om det är den svenska historien som betonas i lärarnas planering visar 

ändå undersökningen på att lärarna även anknyter till andra länders historia som en del av 

historieundervisningen och att vissa lärare även låter elever med rötter i andra länder läsa en 

parallell historia med hjälp av modersmålslärare. Vad som framgår av undersökningen är att 

lärarna vid sin historieplanering bl.a. utgår från läromedlen vid valet av innehåll i 

historieundervisningen. Ammert påpekar också att läroböcker traditionellt sett har en central 

position i planeringen och undervisningen, speciellt inom skolämnet historia. Huruvida 

läromedlen för de lägre skolåren är monokulturella belyser ingen tidigare forskning. Däremot 

betonar lärarna i undersökningen bristen på andra länders historia i läromedlen. I lärarnas 

historieplanering utgår de även från kursplanen i historia. Nordgren påpekar i den tidigare 

forskningen att det finns en inre spänning om hur styrdokumenten skall tolkas ur ett 
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mångkulturellt perspektiv, där ämnets karaktär och uppbyggnad sätts i kontrast till dess mål. 

Detta påvisas också i undersökningen, där vissa lärare betonar att de i kursplanen inte kan se 

ett mångkulturellt perspektiv. Styrdokumenten menar Nordgren, sluter sig kring den svenska 

och västerländska historien. Med stöd av läromedlen och styrdokumenten sluter sig så också 

lärarnas historieplanering nästan enbart kring den svenska historien, där vikingatiden, 

medeltiden, vasatiden, 1600-talet samt frihetstiden anses som det mest väsentliga.

     Däremot framhåller lärarna också traditioner som en del i historieplaneringen. Arbetet med 

andra kulturers traditioner ses som lika väsentlig som bearbetningen av den svenska och 

högtiderna bearbetas för att knyta an till andra länders historia. Lahdenperä anser också att 

den mångkulturella skolan borde utgå från bland annat elevernas olika kulturer, där. 

undervisningen återspeglar det mångkulturella samhället och inte enbart det svenska. 

Nordgren anser att ett klassrum med elever från andra länder och med olika historiekulturer 

bör bedriva en historieundervisning där samtliga elevernas erfarenhetsvärld knyts an. 

Undersökningen visar också på att lärarna även inom historiebearbetningen av den svenska 

historien gör anknytningar till andra länder. Anknytningarna menar lärarna görs för att 

förankra historiekunskap om andra länders historia genom jämförelse med den svenska vid 

samma tid. Tesfahney diskuterar en mångkulturell undervisning som betonar det som är 

gemensamt, där likheterna, länkarna, influenserna och ömsesidigheten mellan människor och 

kulturer synliggörs. Vissa lärare i undersökningen visar på ett mångkulturellt perspektiv som 

är jämförbart med den mångkulturella undervisning som Tesfahney lyfter fram. Lärarna 

menar att kunskaper om andra länders historier är viktiga för att eleverna skall skapa en 

förståelse kring likheter och skillnader.

     Undersökningen påvisar också att vissa lärare låter elever med rötter i andra länder får ta 

del av sitt ursprungs historia genom en parallell historieundervisning. Detta sker inom 

modersmålsundervisningen och eleverna får där förankra historiekunskaper om sitt ursprung. 

För att även de övriga eleverna skall skapa sig insikt i andra länders historier genomförs 

avslutnings redovisningar inför övriga klassen. Eleverna får alltså tillgång att berätta om sina 

rötter, vilket Nordgren betonar skapar en tillhörighetskänsla till samhället och ger möjligheten 

att skapa sig ett eget utrymme.



40

4.3 Slutsatser

Mina slutsatser knyter sig kring ett historiepaket vars innehåll är både mono- och 

mångkulturellt. Examensarbetets syfte var att undersöka vilka strategier lärare har inom 

historieundervisningen för att även andra länders historia, utöver den svenska historien, 

belyses i undervisningen. Resultatet som det visat sig av undersökningen visar på en 

historieplanering där den svenska historien dominerar. Däremot gör vissa lärare jämförande 

anknytningar till andra länders historier genom den svenska historien.  Traditioner lyfts även 

fram som en del av historieundervisningen och andra länders högtider ses som lika viktiga att 

betona i undervisningen som de svenska. Undersökningen visade också att vissa lärare låter 

elever med rötter i andra länder tillägna sig kunskap om sitt ursprungs historia genom en 

parallell historieundervisning inom modersmålsundervisningen. De faktiska slutsatser som 

kan göras av detta är att vissa lärare är medvetna om att det finns andra historiekulturer 

närvarande i klassrummet, men att de har svårigheter p.g.a. styrdokument, läromedel och tid, 

att göra en planering inom den ordinarie historieundervisning som även bearbetar andra 

länder. För att göra historieundervisningen meningsfull och för att även belysa andra länders 

historier, utvecklar vissa lärare därav strategier för att även lyckas beröra elever med rötter i 

andra länder.

4.4 Förslag till fortsatt forskning

Under arbetsprocessen har olika funderingar uppkommit som vore intressanta att undersöka. 

Bland annat finns ingen tidigare forskning kring läromedlen i historia för de yngre åldrarna. 

Detta vore intressant att undersöka huruvida andra länders historia presenteras och i så fall 

vad som lyfts fram och med vilket perspektiv. 

     En annan intressant undersökning torde vara i vilken utsträckning lärarna får fortbildning 

för att bemöta andra elevers historiekulturer inom undervisningen. 

En undersökning vad gäller modersmålslärarnas roll historieundervisning och vad den betyder 

för innehållet vore också intressant. Därtill också hur uppdraget ser ut för 

modersmålsundervisningen. Slutligen vore även en underökning om elevernas uppfattning av 

historieunderundervisningen vara intresseväckande. Vilka intressen har eleverna kring 

historia.
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Intervjuguide – Kvalitativ intervjuteknik

Introduktion:
 Introducerar ämnet genom att vi plockar fram och tittar på lärarens planering 

för historieämnet under skolår 5, samt läromedel eller annat faktastöd som 
används i historieundervisningen. 

Uppvärmning:
 Presentation av mig själv. 
 Information: Syfte med undersökningen.

Förmedlar intervjuteknik.
Anonymitet i mitt arbete.
Intervjun bandas, förstörs när samtalet blivit text.

Huvudintervju:
 Vad väljer lärare i det mångkulturella klassrummet att undervisa i skolämnet 

historia och varför? (Ställs ej som fråga.)
- Hur ser planeringen ut för historieundervisningen för skolår 4-5?
- Vilka tankar hade du/ni när planeringen utformades?
- Hur valde du/ni de områdena?
- Vilka faktorer påverkar dig/er i planeringen?
- Vilka hjälpmedel används i undervisningen?
- När? Var? Hur? Beskriv? (Följdfrågor)

 Hur berörs den kulturella mångfalden i historieundervisningen? (Ställs ej 
som fråga.)

- Hur tänker du/ni kring historieundervisningen och/för elever med 
rötter i andra länder? Vilka strategier?
- Hur, (när och var) kommer eleverna i kontakt med andra kulturer än 
den svenska i din/er historieundervisning? Spontant – Planerat?
- Hur knyts historieundervisningen an till de elever som har rötter i 
andra länder än Sverige? 
- När? Var? Hur? Beskriv? (Följdfrågor)

 Hur motiverar lärare svensk historia för elever med rötter i andra länder? 
(Ställs ej som fråga.)

- Hur tänker du/ni vad gäller historieämnets betydelse för elever med 
rötter i andra länder?  
- Beskriv hur du/ni tänker kring elevernas förförståelse till svensk 
historia?
- Hur tänker du/ni kring förankringen historiekunskaperna hos 
eleverna?
- Hur behandlas förförståelsen? 
När? Var? Hur? Beskriv? (Följdfrågor)

 Hur legitimerar lärare historieundervisning utifrån ett mångkulturellt 
perspektiv? (Ställs ej som fråga.)

- Vad är dina/era tankar för historieundervisningen utifrån ett 
mångkulturellt perspektiv? Vad är viktigt? Syftet?
- Beskriv dina/era tankar för en meningsfull historieundervisning?
- Hur ser du/ni på historieundervisning och mångkulturella elever –
beskriv dina/era tankar kring?
När? Var? Hur? Beskriv? (Följdfrågor)



Nedtrappning:
 Gemensam reflekterar över intervjun. Hur det kändes och om de tycker det 

gick bra.
 Avslutar intervjun. Tacka för att de tog sig tid att delta i undersökningen, 

och att deras medverkan förhoppningsvis kan vara med och påverka en 
utveckling av det didaktiska arbetet inom historieundervisningen. 

Reflektion:
 Egen reflektion över intervjun. Min egen respektive lärarens insats.
 Självkritik. Har det förmedlats något som påverkat lärarens svar?


