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1. Inledning  

1.1. Ett nytt land, ett annorlunda liv  

Jag kom hit till Sverige när jag var ett barn och hade undanflytt krig och skulle nu få leva i 

ett fritt land, ett land som på alla sätt skiljde sig från mitt hemland. Vad innebar det att 

komma till ett främmande land? Ja, allt det som jag var förtrogen med vändes upp och ner 

och förändrades. Det var svårt att förstå och att göra sig förstådd. Med tiden löste sig den 

kommunikativa problematiken och språket blev min väg in i det svenska samhället. Men 

efter hand uppstod andra frågor och konflikter. Frågor som ingen kunde svara på upptog 

mina tankar. Vem är jag? Varför skiljer min världsbild och mitt synsätt sig så från mina 

vänners? Med åldern och ökad självkännedom lyckades jag finna medelvägar och 

kompromisser, men allt eftersom jag har funnit svar på vissa av frågorna, har nya frågor 

och konflikter uppstått. Det enda jag med säkerhet kan säga är att min bakgrund som 

utomeuropeisk, flerspråkig och tillhörande två kulturer har format mig som person. Det har 

präglat mitt sätt att leva, vara och tro. Vidare har det berikat och nyanserat min syn på 

världen och på andra människor. Jag är den jag är tack vare min bakgrund. Men det inte har 

bara varit fördelaktigt med att vara av utomeuropeisk härkomst, utan det har även medfört 

inre konflikter med kluvenhet. Var hör jag hemma?, vem vill jag vara?, vem är jag i andras 

ögon?.      

Min skolgång var lång och krockade ofta med mina tankar och föreställningar. Lärarna 

visade dock stort intresse för min och de andra ungdomarna med invandrarbakgrunds 

härkomst. Vi fick berätta och skriva om våra liv. Min pappa fick komma och dela med sig 

av sina tankar och erfarenheter samt berätta om livet som kurd. Vi hade kulturdagar i 

skolan där alla fick se en liten del av vår kultur. 1 Mina erfarenheter och kunskaper 

användes och uppmuntrades. Jag var stolt över att vara kurd eftersom skolan visade intresse 

för min bakgrund. Jag var någon, någon värd att lyssna på och lära av. Trots svårigheterna 

med att vara av annan bakgrund, har skolans intresse för min bakgrund hjälpt mig att tackla 
                                                

 

1 Kultur är svår att placera i en bestäm avgränsningsram pga. dess komplexitet. Den kulturdefinition som 
därför bäst lämpar sig för befintlig uppsats är Billy Ehns tolkning där han ser kultur som de kunskaper, 
värden och erfarenheter som individer delar och återskapar i socialt handlande. Det är av vikt att se kultur 
som något dynamiskt som kan skapas, ändras och påverkas i interkulturella och sociala sammanhang. 
Statens offentliga utredningar, SOU 1996:143, Krock eller möte. Om den mångkulturella skolan, 
Stockholm: 1996 s. 134 och Billy Ehn, ”Etnicitet: symbolisk konstruktion av gemenskap”. Kultur och 
erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi Billy Ehn (red.) Stockholm: 1993 s. 81-87. 
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många av barriärerna mellan kulturerna. Det är intressant att fråga sig hur det är i dag, om 

eleverna uppmuntras till att känna stolthet för sitt ursprung. 

   Ämnet intresserar mig av flera skäl. Invandringen är en realitet i dagens svenska samhälle 

där fler än var sjätte invånare hade utländskt bakgrund år 1995.2 I min blivande yrkesroll 

som lärare kommer jag med stor säkerhet att möta elever med invandrarbakgrund, men 

också min egen erfarenhet spelar in.     

Kulturell mångfald är ingen ny företeelse, utan har förekommit i alla tider men under 

efterkrigstiden har invandringen blivit mer omfattande och påfallande än tidigare.3 Sverige 

har förändrats från ett utvandrarland till ett invandrarland. Samhället förändras och skolan 

som är en del av samhället måste följa samhällsutvecklingen. Frågan är om vi lever upp till 

de nya förväntningar, krav och ansvar som följer det mångkulturella samhället .4 Skolan har 

här en viktig roll och ett stort ansvar i mottagandet av de nya barnen och ungdomarna med 

invandrarbakgrund.5 Det är intressant att fråga sig hur skolan och undervisningen förhåller 

sig och anpassar sig till de nya omständigheterna.   

1.1.2. Problemformulering och studiens upplägg 

Mot bakgrund av detta syftar föreliggande uppsats, med utgångspunkt i historieämnet, till 

att undersöka hur lärare och invandrarelever ser på ämnets roll i det mångkulturella 

klassrummet.  

                                                

 

2 SOU 1996:143 s. 139. 
3 SOU 1996:143 s. 7. 
4 Ett mångkulturellt samhälle åsyftar ett samhälle där olika kulturella grupper med olika etnicitet, språk, 
erfarenheter och levnadssätt existerar. Genom de senaste decenniernas invandring har den etniska, 
språkliga, religiösa och kulturella mångfalden bidragit till att Sverige blivit allt mer mångkulturellt och 
mångetniskt. SOU 1996:143 s. 134 f. 
5 Ordet invandrare är svårdefinierat i och med dess komplexitet. Det som är viktigt vid användning av denna 
definition är medvetenheten om dess risk för kategorisering. När man kategoriserar människor i olika fack, 
som till exempel invandrarbegreppet, bortser man från deras etnicitet och härkomst, vilket kan vara 
förnedrande för de enskilda människorna då de tillhör en oenhetlig grupp men klassas som en enhetlig grupp 
och därmed fråntas sina karaktärsdrag. En mer öppen och bred perspektiv – som ger utrymme för den 
variation och dynamik som finns individerna och grupperna mellan – behövs. Vidare kan man fråga sig hur 
länge man ska betraktas som invandrare. Begreppet invandrare används ofta missvisande för alla människor 
som inte är födda i Sverige, men som bor här. I SOU 1996:143 förespråkas att enbart människor som är 
nykomlingar till Sverige ska räknas som invandrare. Utredningen föreslog att man inte längre skall räknas 
som invandrare efter fem års vistelse i landet. Svensk medborgarskap kan man få efter att fem års vistelse i 
Sverige. För flyktingar – människor som på grund av olika orsaker flytt från sitt hemland till Sverige för 
skydd – gäller fyra års vistelse i Sverige och för nordbor två år. SOU 1996:143 s. 131 f.  
   För vald definition i befintlig uppsats, se avsnittet 1.5. Metod och urval.  
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Uppsatsen omfattar en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska undersökningen 

bygger framför allt på den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensens resonemang 

kring historiemedvetande och på skolans styrdokument samt på Mekonnen Tesfahuneys 

diskussion kring den mångkulturella skolan. Andra namn som är av betydelse för uppsatsen 

är bland andra antropologen John Ogbu och hans argumentering kring mångkulturalitet och 

skolgång i USA och Nihad Bunars diskussion om den mångkulturella skolan i Sverige.     

Den empiriska delen bygger på intervjuer dels med tre lärare som undervisar i SO-ämnen 

på högstadiet och har erfarenheter av arbete med elever med olika etniska bakgrund, dels 

på intervjuer med åtta elever på högstadiet och gymnasiet.     

Då styrdokumenten fungerar som rättesnöre för skolans arbete, förefaller frågan om vad 

som i dem förespråkas i termer av ett mångkulturellt perspektiv intressant.     

1.1.3. Styrdokument som ledstjärna  

Spåren av invandringen och mångkulturaliteten är tydlig i läroplanen där olika mål har satts 

upp i arbetet av hanteringen av den pluralistiskt sammansatta elevkåren. Bland annat står 

det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94)6 att samhällets mobilitet och 

internationalisering ställer höga krav på människan att leva i och förstå de värden som finns 

i en kulturell mångfald. Detta kräver en ökad förståelse för andra människor och kulturer, 

samt öppna diskussioner kring de konflikter som kan uppstå och en aktiv kamp mot 

främlingsfientlighet, intolerans och mobbning. Samtidigt påpekas det i Lpo 94 att 

medvetenheten om det egna kulturarvet skall stärkas och det gemensamma kulturarvet ska 

utgöra en trygghet och en gemensam plattform. Gemensamt kulturarv innebär en kultur 

som invånarna har gemensamt, men som i praktiken innebär majoritetsbefolkningens kultur 

där skolan ska förmedla de värden och den etik som ledsagas av kristen, västerländsk 

humanism. Vidare skrivs det att skolning och uppfostran handlar om att överföra ett 

kulturarv – värden, sedvänjor, språk och kunskap – från en generation till en annan 

samtidigt som skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar oberoende av kön, social 

och kulturell bakgrund.7 

                                                

 

6 Skolverket, SKOLFS 1994:1 Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  
www.skolverket.se/skolfs?id=258, hämtad 2004-04-11 
7 Skolverket, SKOLFS 1994:1 Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  
www.skolverket.se/skolfs?id=258, hämtad 2004-04-11 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
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De mål som eleverna ska uppnå i grundskolan, är bland annat kännedom om ”centrala 

delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv” och inblick i de inhemska 

minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Vidare skall eleverna ha utvecklat 

förståelse för andra kulturer. Det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för 

det personliga handlandet skall tydliggöras i undervisningen.8   

1.1.4. Vad säger kursplanen för historia?  

Syftet med historieundervisningen är, enligt kursplanen för ämnet historia på grundskolan, 

att eleverna skall utveckla ett ifrågasättande, reflekterande och analyserande tänkande och 

synsätt som verktyg i strävan att förstå och förklara samhället och dess kultur. 

Historieämnet rymmer inslag av både politisk, ekonomisk, social och- kulturhistoria. 

Utgångspunkten för ämnet är de faktorer som format den personliga och kollektiva 

historiska identiteten. Ämnets centrala delar är därför, enligt kursplanen, den svenska och 

nordiska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen.9     

Eleverna ska medvetengöras om att de (med sin familj, sin släkt, sin hembygd och sitt 

land) har en historia. Detta görs i strävan efter att öka deras förståelse ”för människor och 

deras livsvillkor under skilda epoker och därmed referensramar för förståelse av skeenden i 

nuet och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop 

generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas.”10 Vidare ska det i 

ämnet skapas en gemensam referensram bestående av kunskaper om den egna historien, 

hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska historien.    

Ämnet ska dessutom väcka en förståelse om att historia är ständigt pågående processer 

och ett sätt att se tillvaron i ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv där tiden och 

historiemedvetandet är framträdande begrepp. Kursplanen förespråkar en 

historieundervisning som genom ett interkulturellt perspektiv, belyser likheter och 

skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald, vilket också 

                                                

 

8 Skolverket, SKOLFS 1994:1 Senaste Lydelse Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  
www.skolverket.se/skolfs?id=258, hämtad 2004-04-11 
9 Skolverket, grundskolan, kursplan för ämnet historia 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
aId=2087, hämtad 2004-04-11 
10 Skolverket, grundskolan, kursplan för ämnet historia 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
aId=2087, hämtad 2004-04-11 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
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gäller studier av det mångkulturella inom landet och de inhemska minoriteternas 

situation.11    

Undervisning i historia ska sträva efter att eleven erhåller och utvecklar ett 

historiemedvetande som hjälper henne att tolka och förstå nutida händelser och 

utvecklingar samtidigt förbereda henne inför framtiden. Genom historieundervisningen ska 

eleven utveckla breda och djupa färdigheter i kulturarvet och i hur det utvecklats i olika 

nationella minoritetsgrupper, samt nå insikt om den identitet som detta ger.12     

I styrdokumenten finns en medvetenhet kring mångkulturalitet och interkulturalitet. 

Samtidigt skall det gemensamma kulturarvet utgöra en trygghet och en gemensam 

plattform i undervisningen. I detta förhållande finns en spänning mellan interkulturaliteten 

som å ena sidan utgår från varje elevs kulturella bakgrund och kulturarv men som å andra 

sidan också utgår från majoritetsbefolkningens referensramar som det sammanhållande 

kittet. För elever med invandrarbakgrund kan det förefalla förvirrande och problematiskt att 

förhålla sig till och verka i detta spänningsfält.  

   I kursplanen betonas vikten av historiemedvetande, men begreppet är också framträdande 

i den teoretiska utgångspunkten för befintlig uppsats – utgångspunkten är historiedidaktisk 

och därmed är begreppet historiemedvetande centralt för analysen. Men vad är då 

historiemedvetande?   

1.2. Teoretiska utgångspunkter 

Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen ser historia som en samlingsdefinition 

för de socio-kulturella förlopp som människan lever och fungerar i. I detta är dåtiden, men 

                                                

 

11 Skolverket, grundskolan, kursplan för ämnet historia 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
aId=2087, hämtad 2004-04-11 
12 Skolverket, grundskolan, kursplan för ämnet historia 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraI
d=2087, hämtad 2004-04-11  
   Historieämnets strävan att utveckla historiemedvetandet hos eleverna samt medvetengöra dem om den 
individuella och kollektiva identitetsbildningen, kan kopplas till kursplanen för modersmål, vari 
modersmålets avgörande betydelse för den enskilda och kulturella identiteten och för den intellektuella och 
känslomässiga progressen betonas. Modersmålet kan också hjälpa individen till en bättre förståelse för sin 
bakgrund och den egna minoritetskulturen i Sverige samt öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer. 
Det förespråkas i kursplanen dock att elevernas erhållna kunskaper i den egna kulturen, språket och 
bakgrunden ska jämföras med och relateras till svenska förhållanden. Se kursplan för modersmål 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extraI
d=2087, hämtad 2004-04-11 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extr
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraI
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3875&extraI
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också nutiden och framtiden viktiga aspekter. Begreppet historiemedvetande ses av Jensen 

som dynamiken och kopplingen mellan dessa tidsaspekter: ”ett samspel mellan människors 

dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan”.13 Jensens ståndpunkt tar avstamp 

dels i att människans historiemedvetande fungerar som en ofrånkomlig del av hennes 

identitet, sociala kunskaper och handlingar, dels i att människan både som individ och som 

grupp är både skapad av och skapare av historia. I denna process är förhållandet mellan 

dåtidstolkning, samtidsanalys och framtidsförväntan som en föränderlig och dynamisk kraft, 

av stor betydelse. Människans gångna tid och erfarenheter lägger en grund för hennes sätt 

att vara och hennes förståelse av sin framtid.14     

I ambitionen att förstå människans handlingar, är det enligt Jensen av vikt att se hennes 

gärningar utifrån det historiemedvetandet hon har. Historiemedvetandet påverkar 

individens handlande men kan också begränsa det handlingsspelrum hon rör sig i. I 

strävan efter att förändra samt bredda detta handlingsutrymme, krävs en aktiv bearbetning 

av ”det historiska arv som finns inbyggt”15 i hennes historiemedvetande. Med andra ord 

behövs det alternativa historiemedvetanden för att kunna skapa alternativa 

handlingsspelrum. Genom helhetsförståelsen över sina möjligheter att påverka och sin 

egen roll i livet och historien, blir konsekvenserna av ens handlingar tydliga samtidigt 

som möjligheterna och begränsningarna blir framträdande och därmed ges en större och 

djupare insikt i ens situation och möjlighet till förändring. 16     

Historiemedvetandet utvecklas i olika socio-kulturella sammanhang, varav skolämnet 

historia är ett. Bernard Eric Jensen förespråkar en historieundervisning som fäster avseende 

vid den historia eleverna har utanför skolan och använder i sin vardag. 

Historieundervisningen ska upplevas väsentlig och relevant och behandla sådant som för 

eleverna är viktigt.17  

   Motiveringen till mitt val av utgångspunkt är Jensens då-nu-framtidperspektiv och 

elevperspektiv. Jag är, likt Jensen, av uppfattningen att undervisningen dels behöver 

fokusera helheten med ett bredare perspektiv där händelser ses ur olika infallsvinklar och 

                                                

 

13 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. Historiedidaktik 
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red) Studentlitteratur Lund: 1997 s. 58. 
14 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” s. 58-60. 
15 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” s. 61. 
16 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” s. 60-62. 
17 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” s. 71 f., 49. 
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sätts i olika kontexter av tid och rum och i detta utveckla elevernas förståelse för och insikt 

i att de själva är skapare och skapade av historia. Dels behandla sådant som är av intresse 

för eleverna.     

Andra motiveringar till mitt teoretiska val är att Jensens utgångspunkt samt tolkning av 

begreppet historiemedvetande, ligger i linje med det som förespråkas i styrdokumentet. 

Med andra ord möjliggörs den undervisning som styrdokumenten förespråkar genom 

Jensens utgångspunkter vad gäller undervisningen. 

   Frågor som utifrån detta förefaller intressanta är huruvida eleverna är medvetna om att de 

är skapade samt skapare av historia. Är eleverna införstådda med att de själva kan forma 

och skapa historia, att de har möjlighet att påverka och ändra sitt och andras liv och bredda 

sitt handlingsspelrum? Har de i undervisningen fått möjlighet att relatera sina egna 

historiska erfarenheter till sin nuvarande situation? Skolans och lärarnas roll är av stor 

betydelse i detta arbete eftersom skolan är en av de institutioner vari historiemedvetandet 

kan utvecklas och stimuleras. Därför är frågan här hur skolan och lärarna relaterar till detta 

och i vilken grad de tar sitt ansvar i det perspektivet.    

Om utgångspunkten tas i begreppet historiemedvetandet måste ämnet placeras in i en 

samtidsförståelse som är relevant för lärare och elever. Detta motiverar en diskussion om 

hur dagens mångkulturella samhälle kan tolkas.   

1.2.1. Den sociala aspekten  

Nihad Bunar, författaren till boken Skolan mitt i förorten 2001 åberopar olika 

undersökningar som visar att det – trots idén om det multietniska Sverige – råder en 

monokulturell maktpolitik där maktstrukturerna och institutionerna har en etniskt-kulturellt 

enhetligt uppbyggnad. Bland annat visar granskningar på uppdrag av skolverket och 

invandrarpolitiska kommittén, att det råder boendesegregation. Personer med utländskt 

ursprung hamnar i vissa bostadsområden. Konsekvensen av boendesegregationen är bland 

annat att detta mönster speglas i skolorna eftersom många barn går i den skola som ligger 

närmast bostaden.18 Skolverkets undersökning visar vidare på att det finns ett samband 

mellan utbildning och arbete. Elever i invandrartäta områden (elever med utländsk 

bakgrund) får genomsnitt lägre betyg samt har svårare att skaffa arbete än elever med 
                                                

 

18 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism, 
Stockholm: Stehag, 2001 s. 269. 
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svensk bakgrund. Författarna till skolverkets rapport hävdar dock att orsaken inte främst 

behöver vara elevernas etniska bakgrund, utan elevernas sociala förhållanden, dvs. 

föräldrarnas yrkesstatus och utbildning. Det finns emellertid stora skillnader mellan de 

elever som är födda och uppvuxna i Sverige och de som är födda utomlands. De 

förstnämnda studerar i större utsträckning vidare både på gymnasiet och på högskolan. 

Likaså finns det stora skillnader mellan olika etniska grupper när det gäller skolkarriär.19    

Resultaten av de gjorda undersökningarna är att ungdomar med utländsk bakgrund, både 

de utlandsfödda och de som är födda i Sverige, stöter på stort motstånd och väldiga 

problem på arbetsmarknaden. Sociologen Alexandra Ålund skriver om förbindelsen mellan 

skolning och sysselsättningsläge för ungdomar med invandrarbakgrund och tycker sig se ett 

mönster:  

Generellt sett är förvärvsgraden lägre och arbetslöshetsandelen högre för ”invandrarungdomar” än 

för svenska ungdomar [..] Ungdomar med utländsk bakgrund är arbetslösa i nästan dubbelt så stor 

omfattning som svenska ungdomar. De har, oberoende av kön, endast en tredjedels chans att ha 

förvärvsarbete överhuvudtaget jämfört med svenska ungdomar [..] Denna allmänna bild förändras 

inte om man tar hänsyn till skilda utbildningsnivåer [..] Arbetskraftsinvandrarnas barn liknar i större 

utsträckning svenska ungdomar i allmänhet [..] Men bland unga män med invandrarbakgrund, som 

har växt upp i Sverige, är [samtidigt] andelen som går vidare till en eftergymnasial utbildning högre 

än bland svenska ungdomar. De har ett ”bättre” utbildningsmönster än unga kvinnor, men högre 

arbetslöshet, och trots att de har en svensk utbildning, är risken att de ska bli arbetslösa avsevärt 

högre än för jämnåriga svenska män.20     

Boendesegregation och diskriminering på arbetsmarknaden är några av de saker som 

enligt Nihad Bunar orsakar en tydlig ökning av sociala klyftor mellan invandrare och 

infödda svenskar. Orsakerna till dessa klasskillnader och ökade klyftor, är enligt honom, 

arbetsmarknadens mönster, individernas sociala bakgrund såsom utbildning, erfarenheter, 

yrke etc. Men, hävdar Bunar, att en stor del av klasskillnaderna har också sin grund i hur 

kulturella skillnader föreställs och upplevs majoritetsbefolkningen samt i hur inställningen 

till olikheterna gestaltas. Med andra ord beror de sociala skillnaderna till stor del på 

uppfattningen om och bemötandet av invandrarna.21  

                                                

 

19 Nihad Bunar 2001 s. 269, och SOU 1996:143 s. 151 ff.  
20 SOU 1996:143 s. 153 f.  
21 Nihad Bunar 2001 s. 269.  
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   Mekonnen Tesfahuney, universitetslektor och forskare i ämnet diskuterar ämnet i 

tidskriften Utbildning & Demokrati 1999 och anför en hypotes som går ut på att 

upplysningsideologin har satt sin prägel på det svenska (västerländska) samhället. Denna 

ideologi ser han som en rasifierande diskurs av oskrivna regler som motverkar avvikelser 

från den vita övermaktens principer. Följden är att det/de som inte passar in under dessa 

normer anses avvikande och hamnar i underordnad position till normen. I övermaktens 

strävan att behålla sin ställning och makt, blir uteslutandet av det ”avvikande”, ett viktigt 

redskap. Den rasifierande diskursen är den diskreta men rådande normen i samhället vilket 

enligt Tesfahuney utgör ett hinder för ett interkulturellt och mångkulturellt samspel.22      

Anförda hypoteser av Bunar, Ålund, och Tesfahuney förtjänar en diskussion av den 

orsaken att ungdomarna i föreliggande studie berörs av samhället och av attityderna 

gentemot människor med invandrarbakgrund, vilket i sin tur kan inverka på deras 

skolkarriär. Då mångkulturalitet nu har setts ur en samhällskontext är det av värde att fråga 

sig hur mångkulturalitet fungerar i ett skolperspektiv?   

1.2.2. Den osynliga normen  

Ur ett skolhistoriskt perspektiv har det svenska skolväsendet, enligt etnologen Annick 

Sjögren, sin utgångspunkt i en ideologi som eftersträvar ett rike, ett område och ett språk 

som referensram. 23 Skolan hade länge en homogeniserande roll i samhället som 

fortfarande kan hänga kvar, vilket kan bero på att den svenska majoritetsbefolkningen 

fortfarande har den ekonomiska, politiska och ideologiska makten att använda skolan 

som fält för denna makt. Vidare har skolan haft och har en viktig del i folkfostran. 

Myndigheterna förde ända inpå 60-talet en kamp mot de lokala dialekterna i strävan efter 

att förmå befolkningen till identifikation med ett enat språk och en gemensam kultur.24 

Sjögren påpekar att undervisningen i dagens skola utgår, både i innehåll och i 

                                                

 

22 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning”. Utbildning och demokrati 1999, vol. 8, nr 3 
s. 70-77 
23 Annick Sjögren & Pirjo Lahdenperä, ”Interkulturell pedagogik med etnologisk inriktning”, Utbildning i 
det mångkulturella samhället. Vetenskap i en mångkulturell och postkolonial värld. Frågor och utmaningar, 
Bredänge, Hedin, Holm & Tesfahuney (red) Volym II Mölndal: 2001 s. 66 f.  
24 Annick Sjögren & Pirjo Lahdenperä, ”Interkulturell pedagogik med etnologisk inriktning” s. 66 f. 
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undervisningssätt, ”från att det finns ETT undervisningsspråk, svenska, som är nyckel till 

framgång, och EN referensvärld, som är knuten till landets förhållande och historia”.25  

   Mekonnen Tesfahuney i sin tur diskuterar den mångkulturella skolan med fokus på dess 

brister. Han anger fyra orsaksförklaringar till sitt anförda bristperspektiv. För det första 

menar han på att det råder en statisk och stram begreppsbestämning av mångkulturell skola 

som kopplas till en uppfattning av skolan som ett problem i sig, avskilt från samhället och 

skolsystemet. Den andra orsaken anser han vara att det föreligger en allmän uppfattning 

som kopplar mångkulturell skola till separata politiska riktlinjer, vilket resulterar i att 

etniska minoriteter ses som annorlunda eftersom de blir klassificerade med utgångspunkt i 

en norm som gör dem avvikande. För det tredje skildras den mångkulturella skolan enligt 

honom som skild från det gällande utbildningsmönstret och slutligen bedömer han frågan 

om relationen mellan makt, utbildning och rättvisa som negligerad. Följden av att 

mångkulturell utbildning i Sverige och Europa i första hand ses som ”minoritetsutbildning” 

och ”problem” blir, enligt Tesfahuney, att viktiga rättvise- och medmänskliga frågor 

försummas. Detta i sin tur kan enligt författaren främja patriotiska-, främlingsfientliga- och 

sexistiska tendenser och influenser.26     

Tesfahuney hävdar att dagens västerländska skolsystem är monokulturella, exkluderande 

och eurocentriska där vit/kristen/manlig/medelklass fungerar som norm. Upplysningens 

rasifierade diskurs formar sig för skolans del, enligt Tesfahuney, i ett fastställt direktiv och 

en gemensam föreställningsvärld med svensk/vit/kristen elev som norm för utbildningen. 

Elever som inte har dessa egenskaper ses som avvikande från normen. Detta är en 

bidragande faktor till den monokulturella skolan.27    

Antropologen John Ogbu fokuserar på maktförhållandet mellan majoritetskulturen och 

minoritetskulturen i skolan. Han är, likt ovannämnda forskare, av uppfattningen att en 

undervisning som har sin utgångspunkt både i elevens kultur och i majoritetssamhällets är 

den kunskapsförmedling som kan förbättra skolresultaten för elever med utländsk bakgrund. 

Men, hävdar Ogbu, en multikulturell undervisning förbättrar inte skolresultaten för alla 

elever. Det finns vissa minoriteter vars elever är mindre lyckade i sitt lärande. Ogbu 

diskuterar orsakerna och åberopar maktrelationen som orsak, och menar på att när en 

                                                

 

25 Annick Sjögren & Pirjo Lahdenperä, ”Interkulturell pedagogik med etnologisk inriktning” s. 67. 
26 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning” s. 65 f. 
27 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning” s. 70-77. 



 

12

 
minoritet uppfattar sig förtryckt, oviktig eller underordnad, påverkas barnens skolkarriär 

negativt.28  

   Majoritetssamhällets förtryck bekämpas genom uppror mot skolans regler samt genom att 

försvara och framhäva en egen identitet och kultur, en så kallad motståndskultur.29 Förutom 

utvecklandet av motståndskulturer, kan barn och ungdomar med invandrarbakgrund som 

bor i segregerade områden utveckla vad antropologen Arjun Appadurai kallar diasporiska 

identiteter. Detta innebär att ungdomarna fångar upp intryck, föreställningar, uppfattningar 

och seder från olika etniciteter och miljöer som finns i deras omgivning och omvandlar 

dessa referensramar till en personlig livsstil och livsmönster. En livsstil och mönster som 

får svårt att passa in under kulturella referensramar byggt på endast ett lands ramar. 

Konsekvensen av det kan bli att de individerna betraktas som ett problem och avvikelse i 

relation till den rådande samhällnormen. Detta leder dels till en känsla av främlingskap och 

utanförskap, dels till en känsla av utsatthet och svaghet hos dessa barn och ungdomar i 

relation till majoritetskulturen och befolkningen.30     

Då skolan är en stor del av ungdomarnas liv och viktig för hur ungdomarnas identitet och 

historiemedvetande skapas och utvecklas, är det väsentligt att undersöka den skolatmosfär 

som omger ungdomarna och ställa frågan om det finns utrymme för att använda elevernas 

bakgrund som resurs. Tesfahuneys tes är högaktuell då den – om den stämmer –framhäver 

skolans etnocentriska tendenser. De uppfattningar ungdomarna kommer i kontakt med i 

skolan präglar deras uppfattningar av sig själva och andra. Detta påverkar dem som 

individer och deras skolgång. Presenterade diskussioner är relevanta av den anledning att 

de ger en möjlig förklaring till hur och varför skolsystemet är som det är.    

Mångkulturalitet har hittills placerats i en samhälls- och skolkontext, frågan är nu vilka 

förutsättningar som behövs för en tillämpad mångkulturell undervisning?  

1.2.3. Strävan efter den mångkulturella skolan  

I strävan efter en mångkulturell skolundervisning framhåller Tesfahuney vikten av 

kunskaper och insikt i det västerländska bildningssystemet där en kritisk förhållningssätt 

väcks och medvetandet om dess dominans görs. Vidare måste det som är likt och 

                                                

 

28 SOU 1996:143 s. 35 ff.  
29 SOU 1996:143 s. 37 f.  
30 Annick Sjögren & Pirjo Lahdenperä, ”Interkulturell pedagogik med etnologisk inriktning” s. 67 f.  
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gemensamt hos människorna, det som förenar individer, belysas och centreras, istället för 

det som åtskiljer. Utbildningssystemets mål ska vara att tillfredställa behoven hos alla 

medborgarna. Tesfahuney åberopar två tillvägagångssätt, varav det ena är ”en av-

eurocentralisering, av-androcentrering och av-rasifiering” och en upplösning av 

upplysningens direktiv. Det andra sättet är att finna alternativa vägar att relatera till 

människor och världen än de som återfinns i upplysningstanken. För skolans del innebär 

det att nyttja det kunskap som redan finns i klassrummet. Men användandet av elevernas 

kunskaper och erfarenheter som resurser är enligt Tesfahuney sällsynt, eftersom det anses 

som icke vetenskap av rådande norm.31    

Enligt Nihad Bunar ska den mångkulturella skolan vara en institution som erbjuder alla 

elever, oaktat kulturell och social bakgrund, samma möjligheter. En skolmiljö som är 

likvärdig för alla och där alla elever kan relatera till undervisningens innehåll och känna 

stolthet över sitt ursprung utifrån en undervisning som främjar interkulturell förståelse.32   

1.3. Precisering av forskningsfrågor  

Med utgångspunkt i begreppet historiemedvetande är en produktiv, stimulerande och 

utvecklande (historie)undervisning en undervisning som tar eleverna som utgångspunkt. 

Historieundervisningens fokus ska ligga på att medvetandegöra eleverna om att de har en 

historia men att de också är skapare av och skapade av historia. Mångkulturaliteten har 

skådats ur ett skol- och samhällsperspektiv i strävan efter att se historieundervisningen ur 

den verklighet som ungdomarna rör sig i – deras skolmiljö och vardagsliv.    

I den fortsatta studien kommer jag genom intervjuer att undersöka hur lärare och 

invandrarelever ser på historieämnets roll i det mångkulturella klassrummet. Mina 

utgångspunkter sammanfattas i följande tre forskningsfrågor:   

 

Hur förstår lärare och elever historia som begrepp och undervisning?  

 

I vilken grad nyttjas elevernas bakgrund och erfarenhet i undervisningen? 

 

Hur arbetar skolan med elevernas historiemedvetande?   

                                                

 

31 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning” s. 77-79. 
32 Nihad Bunar 2001 s. 269 f. 
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I ambitionen att besvara dessa forskningsfrågor har intervjuerna fokuserat några 

övergripande frågeområden. Frågorna till lärarna är ”vad är historia?”, ”historieämnets 

upplägg och innehåll?” och ”arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv? Dessa 

frågeområden består ytterligare av underfrågor som tagits till hjälp vid behov och som en 

hjälp vid frågornas riktning. Elevintervjufrågorna i sin tur är ”upplevelsen av att vara 

invandrare?”, historieämnets upplägg och innehåll?” och ”arbetet utifrån ett multietniskt 

perspektiv?” också dessa har underfrågor.33    

Vad gäller lärarintervjun har intervjufrågorna i viss grad varit av en mer direkt och 

begreppsorienterad karaktär, medan intervjufrågorna till eleverna har haft en mer personlig 

inriktad form med anledning av att förståelsen för vissa begrepp och frågor är mindre 

utvecklad hos dem. Elevintervjuerna kräver en annan öppning varigenom elevernas 

självbild och syn på andra invandrare kan avslöjas men genom vilken också 

historiemedvetandet kan åskådliggöras, vilket kan belysas med frågor som berör 

upplevelsen av att vara invandrare, viljan att vara svensk eller inte osv.   

1.4. Avgränsningar  

Då utgångsläget för befintlig studie är historieämnet, förefaller det naturligt att också 

empirin har ämnet historia som utgångspunkt. Föreliggande studie tar avstamp i en 

historiedidaktisk utgångspunkt. Innebörden av historiedidaktik åsyftar, enligt historikern 

Klas-Göran Karlsson, den historiska kommunikationen. 34 Med detta menas att både 

historiens innehåll, struktur, uppgift, adressat och ändamål blir viktiga aspekter.     

Vidare har valet av respondenterna koncentrerats till tre lärare som undervisar i SO-

ämnen på högstadiet samt med erfarenheter av arbete med elever med olika etniska 

bakgrund och åtta elever varav fem går i nian, två i åttan och en i första ring på gymnasiet.   

1.5. Metod och urval 

Då den fortsatta studien syftar till att undersöka några lärares och invandrarelevers 

upplevelser av historieundervisning i mångkulturella klasser, är intervju som 

                                                

 

33 Se bilaga 1 över lärarintervjufrågor och bilaga 2 över elevintervjufrågor 
34 Klas-Göran Karlsson, “Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt förhållande”. 
Historiedidaktik, 1997 s. 30 f.  
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undersökningsmetod relevant och passande för den empiriska efterforskningen. Den 

empiriska researchen bedrivs på en högstadieskola i en stad i Mellansverige. Skolan har en 

multietnisk elevsammansättning med mångfald i både etnicitet och kultur.     

En halvstrukturerad intervjuform har använts, där vissa i förväg valda frågor åtföljts 

samtidigt som en anpassning till intervjusituationen gjorts.     

Användning av flera olika metoder, som observation och enkätundersökning, hade givit 

en mera nyanserad bild över undersökningsområdet och ökat forskningsunderlaget och 

trovärdigheten. Detta var på grund av uppsatsens omfång och tidsram inte möjligt. Vidare 

har en kvantitativ undersökning valts bort på grund av dess form med relativt stela och 

statiska frågeställningar: hur ofta, hur många gånger eller hur vanligt etc.  Det är 

respondenternas upplevelser som är av intresse för befintlig uppsats. Genom en kvantitativ 

undersökning försvåras fördjupningar samtidigt som interaktionen och dynamiken i 

samtalet och mellan eleverna går förlorad.     

Lärarintervjuerna har genomförts individuellt. Ambitionen var att ha en likartad intervju 

och frågeställning men frågorna skilde sig lite från lärare till lärare då samtalen kom in på 

lite olika spår. Lärarintervjuerna har spelats in på bandspelare och har sedan renskrivits. 

Vidare redovisas intervjuerna i form av en sammanfattning uppdelad i olika avsnitt, vilket 

senare diskuteras och analyseras under rubriken ”Slutsatser och diskussion”.     

Lärarintervjun består av två kvinnliga lärare, ”Susan” och ”Karin” och en manlig 

lärare, ”Fredrik”, varav ”Karin” och ”Fredrik” är i 40 års ålder och ”Susan” i 60 års ålder. 

Samtliga undervisar i årskurserna 6-9 i SO-ämnen och har erfarenhet av arbete med elever 

med olika etniska bakgrund. Intervjuunderlaget utgörs som tidigare nämnts av några 

övergripande frågeområden.35    

Elevintervjun i sin tur omfattar samtal med åtta elever, varav fem går i årskurs nio, två i 

årskurs åtta och den sista går första ring på gymnasiet. Strävan var att prata med elever i 

årskurs nio, eftersom att de har läst klart historia på grundskolan. Lärarna och en 

fritidsgårdsledare ordnade så att jag fick intervjua dessa elever, varav alla har 

utomeuropeiskt nationalitet. Sju av dessa är av kurdisk härkomst och en av iranskt ursprung. 

Majoriteten av eleverna med utländsk bakgrund på skolan har kurdiskt påbrå, vilket har 

motiverat att flertalet av respondenterna likaså har kurdisk härstamning.  

                                                

 

35 Se bilaga 1 över lärarintervjufrågor 
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Vissa av de intervjuade ungdomarna har bott här hela sitt liv, andra har bott här en 

kortare tid och är barn till flyktingar medan några har föräldrar som självmant kommit hit. I 

befintlig uppsats definieras invandrare som en person som kommit hit och avser att stanna 

här mer än ett år, oberoende av orsak. Respondenterna i studien benämns som ungdomar 

med invandrarbakgrund. Eleverna själva ser sig som och kallar sig för invandrare. Viktigt 

att påpeka att de också benämns som ”respondenterna”, ”de 

intervjuade”, ”ungdomarna”, ”eleverna”.     

Syftet med intervjun och uppsatsen förklarades för ungdomarna och de upplystes om 

intervjuns anonymitet. Intervjuerna gjordes under tre tillfällen, alla gruppvis. Första 

intervjun gjordes på skolan med två kurdiska ungdomar, ”Samira” och ”Ali”, varav båda 

går i årskurs nio. Den andra intervjun gjordes likaså på skolan med två kurdiska 

tjejer, ”Golistan” som går i nian och ”Leyla” går i åttan. Den tredje intervjun gjordes på 

fritidsgården med fyra ungdomar, tre pojkar och en tjej: ”Mahmoud”, ”Soran”, ”Zarah”, 

vilka är av kurdiskt ursprung och ”Saba”, som är av iranskt ursprung. Mahmoud går första 

ring på gymnasiet, Soran går i åttan och Saba och Zarah går i nian. Även elevintervjuerna 

spelades in på bandspelare och har renskrivits samt redovisas i form av en sammanfattning 

uppdelad i olika avsnitt och diskuteras. Frågesamtalet har som redan nämnts sitt 

utgångsläge i några övergripande frågeområden.36   

1.6. Metodproblem  

Steinar Kvale betonar en rad etiska svårigheter som är förbundna med 

forskningsintervjun som undersökningsverktyg. Saker att tänka på är bland annat 

konfidentialiten av bandupptagningarna och vid utskrift av intervjusvaren, 

intervjupersonens orientering före intervjutillfället och att det tillåts att göra samtycke 

eller ett avhopp även under intervjuns gång. 37 Informanterna har informerats om 

undersökningens syfte där jag har fått båda lärarnas och elevernas samtycke. Vidare är 

alla namn fingerade.     

Ett annat problem som kan uppstå vid denna typ av forskning är frågan om objektivitet. 

I samtal människor mellan är det svårt att vara helt neutral eftersom människan styrs av 

                                                

 

36 Se bilaga 2 över elevintervjufrågor. 
37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun Studentlitteratur Lund: 1997 s. 106 f. 
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sina personliga erfarenheter och inställningar. Människans handlingar, förhållningssätt 

och ståndpunkter är formade utifrån erfarenheter, minnen och upplevelser, vilka är 

personligt präglade och därmed försvårar ett fullständigt värdeneutralt förhållningssätt. 

Då människan är en social varelse och kommunicerar på olika sätt kan dessutom 

kroppsspråk, olika gester, ansiktsuttryck inverka på intervjusituationen och influera de 

intervjuade, vilket också Kvale påpekar.38  

   Vidare finns det också fördelar och nackdelar med grupp- respektive individuellintervju. I 

en gruppintervju finns risken för att vissa individer hamnar i skymundan av andra individer 

och därmed personer som kan ta över intervjusituationen. Vidare kan personerna i gruppen 

påverkas och påverka varandra, vilket försvåra ett individuellt ställningstagande. Fördelen 

däremot är just gruppdynamiken och interaktionen individerna mellan, eftersom den kan 

avslöja mycket av det som annars inte artikuleras. En viss dynamik och interaktion är 

förekommande i föreliggande gruppintervjuer. I första gruppintervjun var Samira lite blyg 

och emellanåt styrd av Alis svar, medan Ali var kort men dock säker i sina svar.     

Gruppintervjun med Golistan och Leyla gick bra och flöt på. Golistan gav längre och 

utförligare svar än Leyla. Golistan är mogen för sin ålder och hade lite övertag och 

påverkade Leyla något.     

Beträffande den tredje gruppintervjun, var ungdomarna en aning stökiga i början där de 

fnittrade och hade svårt att koncentrera sig på frågorna, men efter ett tag kom vi igång med 

intervjun. Det märktes att Mahmoud var äldre än de andra. Speciellt Soran och Saba var lite 

omogna. Det påverkade gruppdynamiken och de andra lite, speciellt Soran styrde emellanåt. 

Men Zarah tycktes inte alls påverkad av de andra utan verkade säga det hon tyckte.    

Individuella samtal å sin sida kan vara fördelaktiga i det avseendet att det ger möjlighet 

för fördjupningar och ger en mer personlig kontext, men risken för att informanten 

påverkas av intervjuaren finns. Överlag måste en viss kritisk aspekt framhållas gällande 

intervju som undersökningsmetod; det kan förefalla att intervjuaren och de intervjuade 

påverkar och påverkas av varandra samt att de kanske har svarat så som de tror att 

intervjuaren vill att de ska svara. I föreliggande intervjuundersökningar finns 

medvetenheten om nämnda risker och dilemman där en i så hög grad objektivitet och 

neutralitet som möjligt har eftersträvats.  
                                                

 

38 Steinar Kvale 1997 s. 106-112. 
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Valet av gruppintervju med eleverna i denna studie föranleds av att det är 

gruppdynamiken och interaktionen individerna mellan som är av intresse eftersom den kan 

avslöja mycket av det som inte artikuleras, medan vad gäller lärarna är deras personliga 

tankar och erfarenheter mer av intresse. En kritik att rikta är mot den relativt homogena 

elev- och lärarsammansättning för intervjun där majoriteten av eleverna är av kurdisk 

härstamning, och lärarintervjun bestående av endast tre lärare med svensk bakgrund. En 

mer varierad och heterogen respondentsammansättning hade varit önskvärd och hade 

förmodligen gett en mer nyanserad, mångsidig och verklighetsförankrad bild av mitt 

problemområde. Men i och med uppsatsomfånget har detta varit svårgenomförbart. Istället 

har jag med hänsyn till omfånget fått begränsa respondenterna. Det bör även påpekas att 

elevsammansättningen inte står som representant för en specifik kurdisk grupp, utan mer 

som en anspelning på ett invandrarperspektiv i allmänhet.    

Ambitionen var att ha övergripande frågor för att inte leda respondenterna i någon 

speciell riktning, men vid elevintervjuerna blev det nödvändigt med omformulering av 

frågorna till en mer personlig nivå för att de skulle förstå vad som efterfrågades. Vidare var 

det behövligt med ledfrågor efter varandra då vissa av ungdomarna var korta i sina svar. 

Trots det var det under intervjun med eleverna lättare att hålla sig till de tematiska frågorna 

eftersom dessa ofta bara svarade på frågorna och sällan vek av i sidled. Vid 

lärarintervjuerna behövdes inte många omformuleringar, med däremot blev det nödvändigt 

med styrande- och ledandefrågor då lärarna vek av i sidled och hamnade utanför området 

av intresse i ramen för förhandenvarande undersökning. Steiner Kvale resonerar kring 

ledande frågor och påpekar att det finns en viss skepticism gentemot ledande frågor, då det 

anses påverka och föra intervjusvaren i vissa spår. Kvale är av annan uppfattning, nämligen 

att ledande frågor kan förefalla effektivt i strävan att testa riktigheten och tillförlitligheten i 

uttalanden. Författaren ser denna modell särskilt passande i den kvalitativa 

forskningsintervjun.39  

   Andra problem som kan förekomma, är de som kan uppstå i samband med utskriften av 

intervjuerna. Intervjun är ett samspråk som gestaltas mellan människor. Utskriften 

däremot ”är frusen i tiden och abstraherad från sin grund i ett socialt samspel”.40 Man 

övergår från en muntlig diskurs till en skriftlig diskurs vid utskrift. Dessa olika språk har 
                                                

 

39 Steinar Kvale 1997 s. 145 f. 
40 Steinar Kvale 1997 s. 152. 
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olika retoriska former. När det talade ordet blir nedskrivet kan innehållet av betydelsen 

förändras. Det är också viktigt att vara medveten om att ”utskriften i stor utsträckning 

bygger på tolkning”.41 Bland annat kan viss innebörd gå förlorad eller ändras, vidare 

ersätts samtalsflödet i intervjun av den bestämda skrivna texten, vilket kan medföra att 

betydelsefull fakta kan ha missats och gått förlorat vid renskrivningen samt att det 

framförda kan ha misstolkats. Förutom detta var vissa av svaren svåra att uppfatta 

eftersom vissa delar inte hördes på bandet pga. att de pratade för tyst. Därför har det 

förekommit ett visst bortfall.     

Förutom ovannämnda dilemman som kan uppstå i samband med intervjun som 

undersökningsverktyg, är det viktigt att vara medveten om att respondenternas tankar och 

känslor inte är ett statiskt och oföränderligt tillstånd, utan att människan befinner sig i en 

ständig förändringsprocess och att hennes känslor och åsikter, beroende av yttre och inre 

faktorer såsom tid, mognad, händelser och kunskap, kan förändras och utvecklas över tid. 

Men samtidigt kan inte nutida tankar och känslor negligeras och förbises. Dessutom är 

det informanterna känner och tycker här och nu som är av betydelse för föreliggande 

uppsats.    

Jag har som intervjuare tagit mig rätten att tolka och analysera det andra säger, vilket 

inte är oproblematiskt. Som intervjuare måste jag vara medveten om problematiken som 

är förbundna med forskningsintervjun som metod och min egen roll och därmed 

eftersträva största möjliga objektivitet och att göra informanterna och intervjun rättvisa.    

Slutligen är det viktigt att poängtera att föreliggande undersökning pga. dess 

begränsning i omfång, spännvidd och djup där den representerar endast åtta ungdomars- 

och tre lärares ståndpunkter, inte kan ses som en allmän slutsats, utan mer fungera som 

ett inlägg och komplement till diskussionen kring ämnet.  

                                                

 

41 Steinar Kvale 1997 s. 154. 
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2. Lärarnas redogörelse   

2.1. Introduktion 

Respondenterna består av två kvinnliga lärare, ”Susan” och ”Karin” och en manlig 

lärare, ”Fredrik”. Samtliga undervisar i årskurserna 6-9 i SO-ämnen och har erfarenhet av 

arbete med elever med olika etniska bakgrund.  

   Samtliga lärare intervjuas enskilt. Frågesamtalet har sitt utgångsläge i tre övergripande 

frågeområden: 1) Vad är historia?, 2) historieämnets upplägg och innehåll?, samt 3) arbetet 

utifrån ett multietniskt perspektiv? Varje område består i sin tur av underfrågor.42 Intervjun 

har spelats in på band och redovisas i form av sammanfattning uppdelat i olika avsnitt.   

2.2. Vad är historia? 

På frågan ”vad är historia?” anser samtliga lärare att historia är ett sätt att förklara och 

förstå människan och hennes rötter samt samhället på. I strävan efter förståelse för dagens 

samhälle och sammanhang, anser de att det krävs en återknytning bakåt. Fredrik ser historia 

som ”en utvecklingsprocess där vissa saker leder till något annat och därmed ger förklaring 

till varför saker är som de är. Då-nu-framtid hänger samman.” Alla tre ser vikten av att 

eleverna är medvetna om och besitter kunskap om sin egen bakgrund och historia. De 

påpekar vidare att det ska finnas utrymme och möjlighet för eleverna att fördjupa sig i sina 

egna historier, vilket bedöms viktigt i och med det mobila och mångkulturella samhället. 

Karin framhåller betydelsen av att diskutera kring varför människor flyttar och på så sätt 

hos eleverna väcka förståelse för och insikt i deras situation och förklaring till varför ”dessa 

elever är här just nu” Samtidigt understryks vikten av att kunna svensk historia, eftersom 

det är här eleverna bor.    

2.3. Historieämnets upplägg och innehåll? 

Lärarna är av uppfattningen att historieämnet – och skolan överhuvudtaget, har ett svenskt 

och västeuropeiskt perspektiv, vilket enligt Susan förefaller naturligt eftersom vi bor i 

Sverige och hela samhället är byggd utifrån ett västeuropeiskt synsätt. Hon anser dock att 

                                                

 

42 Se bilaga 1 över lärarintervjufrågor. 
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det är ”viktigt att vara medveten om att vi har det perspektivet och försöka agera 

professionellt”. Med andra ord att sträva efter ett kritiskt förhållningssätt till det man ser, 

läser och hör. Fredrik och Karin är likaså medvetna om den västeuropeiska prägeln på 

undervisningen. Även de ser utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt och en kritisk 

medvetenhet hos eleverna som ett viktigt redskap i strävan efter förståelsen att allt har två 

sidor och för att kunna ta ställning till det de hör för att inte manipuleras och för att skilja 

mellan sanning och lögn. Viljan att läsa olika länders historia finns hos lärarna, men de 

anser inte att tiden räcker till. Sverige, Amerika och Europa är enligt Karin det som 

fokuseras, med förklaringen: ”Vi bor i Sverige och då är svensk historia viktig. Europeisk 

och amerikansk historia påverkar och berör oss, och för att förstå världens historia måste 

man förstå Amerikas historia.” Hon anser sig ha dåliga kunskaper i andra kulturer och 

andra länders historia då undervisningen och historieämnet oftast utgår från en 

västeuropeisk synvinkel.     

Lärarna anser inte sin undervisning styrd och begränsad av styrdokumenten, utan 

upplever sig ha stort utrymme för egna tolkningar och tillvägagångssätt. Susan ser vikten 

av att kunna variera och vinkla historieundervisningen i en skola med många elever med 

utländskt bakgrund. Hon ser kopplingen mellan det lästa och eleverna som en viktig del i 

strävan att lyfta dem och få dem att känna stolthet över sin historia. Hon exemplifierar med 

antiken och perserriket där bland annat Iran och Irak nämns, vilket elever från dessa 

områden kan relatera till.  

   Karin betonar vikten av att väcka ett kritiskt och självständigt tänkande – vilket enligt 

henne, historia och all undervisning ska eftersträva – och lägger stor vikt vid det. Enligt 

henne, läggs undervisningen upp efter deras (lärarnas) och elevernas egna intressen. 

Hennes historieundervisning behandlar svensk historia i årskurs sex; europeisk historia och 

franska revolutionen i årskurs sju; europeisk och världens historia, första och andra 

världskriget i årskurs åtta; USA:s och Rysslands historia, tiden efter andra världskriget, 

Mellanösternkonflikten samt Jugoslavienkonflikten i årskurs nio. Efter denna uppräkning 

säger Karin ”men framför allt västvärldens historia.” Susan hade en lite annorlunda 

upplägg, där antikgenomgången i nian görs under hösten och andra världskriget till nutid 

under våren, eftersom eleverna anses mognare då. ”Vi vill att eleverna ska vara mogna när 

vi börjar med nutidshistoria.”  
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2.3.1. Den öppna diskussionen– en riktning i demokratins väg 

Samtliga lärare ser vikten av att belysa och fokusera begreppen demokrati och diktatur. Det 

anses av lärarna angeläget att belysa hur, när och varför rasistiska, fascistiska och andra 

totalitära tendenser uppstår. Dessa exemplifieras med nazityskland och Hitler, Stalin, 

Mussolini och Saddam Hussein. Susan tycker att Sovjetunionens historia och dess 

konsekvenser kommer i skymundan och anser ”att det måste fram. Jag är kritiskt till att 

man lägger för lite tid på Sovjets historia. Jag är noga med att nämna alla diktatorer.” 

Vidare upplever båda Karin och Susan att det är nödvändigt att kasta ljus på alla drabbade 

under andra världskriget, inte enbart fokusera judeförintelsen.     

Karin finner att det är viktigt att diskutera och behandla dagens nynazistiska och 

rasistiska rörelser, vilket också uppskattas och efterfrågas av eleverna.  Paralleller mellan 

nazityskland och dagens rörelser och deras tillvägagångssätt dras i strävan efter en 

helhetsförståelse. Bland annat belyses nydemokraternas och nationaldemokraternas intåg i 

riksdagen, för att påvisa likheter där rasisterna tar sig in sig underifrån. Detta gör Karin i 

syfte att ”få in helheten och de olika faktorer som spelade och spelar in när rasistiska och 

nynazistiska strömmar uppstår. […] Vi försöker få in nutidshistoria så mycket som möjligt. 

Det skapar förståelse och sammanhang”.     

Susan och Karin ser också vikten av att föra öppna diskussioner kring känsliga ämnen 

såsom Palestina – Israel konflikten och våga bemöta och vädra åsikter och känslor i strävan 

efter förståelse samt för att motverka hat. Susan anser att man ska vara rak och ärlig mot 

eleverna och inte smyga på dem med sina åsikter. En öppen och rak kommunikation 

föredras, varigenom eleverna kanske når insikt i att allt inte är svart eller vit samt erhåller 

förståelse för dagens samhälle. Detta förutsätter enligt Karin kunskaper i det förflutna:  

För att kunna komma åt problemet och för att få en förklaring och en förståelse för dagens konflikter, 

händelser och dagens värld, måste man ha kunskap i det förflutna och försöka lära av misstag och 

händelser. Läser vi om vad judarna utsattes för under nazityskland så kanske vi kan få dagens 

händelser till ytan och diskutera det. När frågor och diskussioner förs på tal så får man ta de utifrån 

situation och diskutera de. Det är mycket viktigt att diskutera och på denna skola diskuterar vi 

mycket. Mycket av vår undervisning bygger på diskussioner.   

2.4. Arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv?  
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Medvetenheten kring mångkulturalitet och önskan att arbeta i dess anda anses av lärarna 

vara närvarande. Susan tycker sig se en tydlig förändring vad gäller undervisningen; den 

har övergått från ett relativt monokulturellt perspektiv till en mer multikulturell anda. Susan 

anser att både lärarna och skolan är präglade av ett mångkulturellt perspektiv, vilket hon för 

egen del anser sig, så gott det går, eftersträva i sin historieundervisning. Lärarna tycker att 

de, i den mån de har möjlighet, relaterar och vinklar undervisningen mot ett multietniskt 

perspektiv.    

En av underfrågorna berör planeringen av undervisningen och i vilken mån lärarna tar 

hänsyn till den kulturellt heterogena elevsammansättningen. Samtliga lärare svarar att de 

inte tar någon särskild hänsyn. Tidsbristen åberopas som en orsak. Vidare anses elevernas 

bristande motivation samt språksvårigheter kräva mycket tid och energi. Fredriks svar 

lyder: ”På vilket sätt ska jag göra det? Förutom att jag är medveten om att jag måste vara 

extra tydlig och långsam för att alla ska förstå och hänga med.” Han finner det också svårt 

att engagera och nå alla elever, där vissa tycker om att paralleller och kopplingar dras 

mellan dem och det lästa, medan andra anser det segt och tråkigt. Han brukar dock ”ställa 

olika frågor till eleverna för att väcka deras medvetenhet och analysförmåga. Tillexempel 

varför pratar man spanska i Sydamerika men inte i Nordamerika. På detta sätt får jag en 

knytning bakåt i tiden.” Han försöker också ”relatera historien till eleverna genom 

exempelvis att dra paralleller mellan hur det är i Kurdistan nu och hur Sverige var på 1800-

talet. Det vill säga vi tar fram likheter och diskuterar varför vissa länder, kontinenter är mer 

utvecklade än andra. När vi läser om olika länder så relaterar vi till Sverige.” Fredrik är 

medveten om att alla elever har en historia och en bakgrund, men att han inte är så bra på 

nyttja det i undervisningen på grund av tidsbristen. Han anser sig ändå belysa deras 

ursprung, bland annat genom att diskutera Irakkonflikten och kurdfrågan. ”Eleverna kan 

också lära av varandra, t ex när en svensk har frågor om Irak, kan en irakisk elev berätta 

lite. Vidare har några muslimska elever fått gå fram och berätta om hur det är att vara 

muslim och hur det är att vara muslim i Sverige. De andra eleverna i klassen fick ställa 

frågor till dessa.”    

Karin anser att det är många viktiga aspekter som måste tas hänsyn till och att den 

multietniska delen bara är en mycket liten del i det hela. Hon försöker dock medvetengöra 

eleverna om att människor– oavsett bakgrund och ursprung, i grund och botten är ganska 
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lika. Detta visar hon bland annat genom att dra kopplingar mellan militanta muslimer och 

muslimska terrorister och extremister inom kristendomen som uppför sig på exakt samma 

sätt. Med utgångspunkt i tillexempel Irland och Mellanöstern diskuteras likheterna i 

klassen. ”Detta försöker jag alltid ta ner till elevernas personliga nivå för ökad förståelse 

och helhetsbild. Till exempel tar jag in det som händer kring eleverna själva - bråk, tjafs 

och andra konflikter och händelser för att belysa ämnet bättre.”    

Enligt Susan beror det på vad som läses. ”I sexan läser vi bara svensk historia, det är 

viktigt att de får kunskaper i det då man bor här. Svensk historia kan ge förklaring till det 

svenska samhällets uppbyggnad och hur man ska leva och anpassa sig till samhället. Det 

ena utesluter inte det andra. Man kan läsa svensk historia för att få förståelse för livet här.”  

2.4.1. Elevernas intresse för sina etniska hemländers historia 
Lärarnas uppfattning i fråga om elevernas intresse för sina etniska hemländers historia 

varierar. Susan bedömer intresset som förvånansvärt litet, men påpekar att det varierar lite 

beroende på elev och kultur. Hon poängterar att elever med utländsk bakgrund inte kan ses 

som en homogen grupp. Karin och Fredrik däremot tycker att eleverna visar stort intresse 

för sina fosterländers historia. Invandrarungdomarnas intresse för den svenska historien 

däremot, upplevs av Fredrik som mycket litet. Han betonar vikten av kunskaper i och 

förståelse för svensk historia i strävan att förstå Sverige och dess kultur och samhället i 

stort. Nutidsförståelsen förutsätter kunskap och insikt i historien, vilket enligt Fredrik 

förefaller problematiskt i invandrarungdomarnas situation:   

Det kanske inte är lätt för elever med utländskt bakgrund att relatera till den svenska (europeiska) 

historien och på så sätt utveckla en förståelse för sin samtid utifrån historien eftersom det inte finns 

ett sådant samband och sådan koppling. Många gånger handlar det inte om bristen av denna koppling, 

utan om brist i färdigheter överhuvudtaget. Många av dessa elever har svårt att förstå texterna, att 

skriva, att hitta information, lösa uppgifter, dvs. brister i språket och  baskunskaper.   

   Elevernas ointresse för det egna landets historia (då det förekommer), anses av lärarna 

bland annat bero på hemska minnen där eleverna vill förtränga sin bakgrund (men att 

intresset kan komma i nästa generation), eller att eleverna inte minns och kan mycket om 

sin egen historia, samt att vissa är födda i Sverige och inte känner behov av eller intresse 
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för sitt land. Samtliga lärare tycker att eleverna har bristande kunskaper i sitt etniska lands 

historia. Kunskaperna bygger oftast på det de hör hemma och av kompisar och är därför 

begränsade och subjektiva. För Fredrik synes eleverna sakna ”det stora perspektivet och är 

istället väldigt nationalistiska.”   

2.4.2. Elevernas erfarenheter som resurs i undervisningen 

I och med elevernas bristande kunskaper i sina egna länders historia, anser lärarna att det är 

svårt att använda eleverna och deras erfarenheter som resurs i undervisningen. Susan ser 

dock vikten av att ”stärka dem och deras rötter” och få dem att känna sig trygga i sin kultur 

och historia, eftersom det gör dem lättare mottagliga för andra länders kultur och historia, 

vilket görs genom att eleverna själva får berätta om sig själva och på så sätt dela med sig av 

sina erfarenheter och kunskaper. Det händer också att någon av elevernas förälder får 

komma och berätta om sitt land och sin historia. Susan understryker vikten av att ”stärka 

elevernas självförtroende och stärka deras kunskaper i deras egna historier.”  Hon betonar 

vikten av att ”att lägga upp historieämnet så att alla delar inte behöver vara med, utan att 

eleverna får chansen att fördjupa sig i sina egna historier.”    

Karin tycker att det är svårt att använda sig av elevernas erfarenhet i undervisningen men 

när de i religionen pratar om Islam, brukar hon ta hjälp av de muslimska eleverna och deras 

föräldrar vid behov, där de få berätta och svara på frågor. Hon försöker dock knyta an till 

eleverna utifrån ett då- perspektiv, men påpekar svårigheten med att koppla svensk historia 

till de eleverna med utländskt bakgrund eftersom de inte har bandet till den svenska 

historien. ”Men det jag då gör är att jämföra Sverige på 1800-talet med exempelvis 

Kurdistan i dag (då många av eleverna är kurder). Kurdistan i dag är nästan som Sverige 

var för två hundra år sedan.” […] jag försöker lyfta fram detta och sedan diskutera varför 

vissa länder utvecklas och inte andra osv. Men det är inte alltid jag tänker på att ha 

kopplingar utan det kommer när det passar. Inget jag tänker på och planerar.” Karin ser 

vikten av att hålla en dialog och öppen diskussion eleverna emellan. Enligt henne är det 

viktigt att diskutera och prata om skillnader och likheter kulturer emellan, i strävan efter 

förståelse och kunskap om varandra. Hon beklagar över att hon inte använder sig av 

eleverna så mycket som hon borde och kan.  
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Lärarna hänvisar till olika teman och fördjupningsområden som ger eleverna möjlighet 

att arbeta med det egna landets historia, bland andra ett temaarbete där man arbetar 

ämnesintegrerad där eleverna får presentera och arbeta med sina länders historia, kulturer 

och traditioner; ett tema som går ut på att hitta fakta om sina släktingar och sina förfäder, 

vilket anses viktigt i och med dagens mångkulturella och mobila samhälle samt viktigt att 

veta och reflektera varför människor flyttar; vidare har eleverna under årskurs nio 

möjligheter att välja ett fördjupningsområde att jobba med, där vissa väljer att skriva om 

sina länder. Karin anser att det är svårt att vägleda och hjälpa dem eftersom hon har för 

dåliga kunskaper i andra kulturer och andra länders historia.   

2.4.3. Uppfattningen av och inställningen till mångkulturalitet i ett skolperspektiv 

Då samtliga lärare arbetar i en mångkulturell atmosfär, är deras definition av ett 

mångkulturellt klassrum av intresse. Fredrik ser det som många saker, medan Susan 

uppfattar det som en spegling av samhället, en blandning på gott men också ont i vissa 

situationer. Hon anser att klassrummet måste spegla det.   

Många av nysvenskarna har inte fått sina ursprung och sina kulturer bekräftade, vilket gör de 

svårmottagliga för det svenska samhället. Man måste vara trygg och säker i sig själv och sin historia 

för att fungera bra. Känner de att de behärskar sitt modersmål så kan de lättare ta till sig det svenska 

språket. Det har vi misslyckat med. Eller att Sverige har tagit sig vatten över huvud, det vill säga tagit 

in fler invandrare än vi kan klara av och ge rättvisa chanser. Många invandrare kanske känner sig 

mindre värda och inte känner att samhället bryr sig om dem. Då uppstår konflikter och brottslighet.  

   Susan förespråkar ”det personliga mötet”, vilket kan uppnås med en bra lärare och en bra 

klass. Detta möte anser hon vara utvecklande och innebär både glädje och svårigheter. 

Enligt henne kommer de ”elever som klarar skolan bra att vara förberedda på detta möte 

som kommer att bli allt mer vanligt ute i samhället i och med ökad invandring”. Vidare 

hoppas Susan på assimilering, där integrering är det första steget mot det. Med assimilering 

menar hon ”att alla har kvar sina rötter och sin kultur men att man lever ett bra liv här i 

Sveriges som en god samhällsmedborgare. […] Assimilering är slutmålet. Når man 

integrering är det också bra. Jag ser ingen negativ innebörd i assimilering.”  
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Susan vill dock helst använda begreppet involvering, eftersom ordet enligt henne 

utesluter skillnaden vi och dem och likställer alla människor oavsett ursprung, handikapp, 

och bakgrund, och där alla är involverade medborgare med lika värde. Hon menar vidare 

på att invandrarna inte ska försvenskas, men att de ska anpassa sig och känna till det 

svenska samhället, om de ska bo här. ”Det ena utesluter inte det andra, man kan vara en bra 

samhällsmedborgare oavsett ursprung och benämning. Men ska man leva sitt liv i ett land 

måste man anpassa sig.” Hon upplever inte att eleverna med invandrarbakgrund skulle vilja 

vara svenskar och hon tror också att kopplingen till sina rötter och stoltheten hos dessa 

elever kan komma att öka och stärkas med tiden.     

Hon diskuterar också problematiken kring användandet av begrepp 

såsom ”kultur”, ”mångkulturell” och ”etnisk mångfald” och menar på att de lätt kan 

missbrukas eller felanvändas och därmed förlora sitt värde samt svårigheten med att leva 

upp till innebörden, då många kanske inte vet begreppens innebörd.     

För Karin betyder ett mångkulturellt klassrum att det ”finns många erfarenheter och 

kulturer. Mångfald i bakgrund och upplevelser.”    

Samtliga lärare ser stora möjligheter med ett mångkulturellt klassrum, men är medvetna 

om att det inte alltid nyttjas helt och hållet. Bland annat anses det spännande att få ett möte 

över kulturer, med kulturer och möten dessa emellan. Vidare kan eleverna lära sig mer om 

varandra av varandra, eleverna och deras föräldrar kan berätta om sina länder samt att det 

blir levande samhällskunskap i klassrummet, när man har elever från olika delar av världen 

och som har olika erfarenheter. Historierna blir levande när någon som varit med om olika 

saker berättar och delar med sig.    

Men även vissa svårigheter påpekas, bland annat elevernas bristande färdigheter i 

svenska språket. Elever som inte kan svenska, har svårt att uttrycka sig och bli förstådda. 

Detta sänker deras självförtroende. Andra svårigheter som nämns är att man har olika 

kulturella bakgrund som ibland kan ställa till med problem, där det ibland glöms bort att 

alla inte har samma kultur och tar för givet att de kan mycket som de egentligen inte kan. 

Det finns också elever som inte vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter på grund 

av svår och jobbig bakgrund. Slutligen anses det finnas mycket konflikter 

invandrarungdomarna mellan, där rasismen mellan de olika etniska grupperna är mer 

påtaglig än mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund.  
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Vad gäller styrdokumenten och dess funktion i ett mångkulturellt perspektiv, bedöms 

styrdokumenten i och med dess allmängiltighet, bredd och vaghet, kunna vinklas som man 

önskar och ge stora möjligheter. Karin och Susan anser dock att styrdokumenten innehåller 

många ”de”, vilket kan leda till en ”vi”- och ”dom” känsla och distans. 

Mångkulturaliteten måste istället göras till en naturlig del och en vanlig sak, där begrepp 

såsom ”de andra”, ”andra kulturer”, borde tas bort. Susan ser också vikten av att anpassa 

undervisningen och resurser individuellt så att de som är i större behov av hjälp får det och 

anser att invandrare behöver mer stöd och hjälp innan de lärt sig svenska språket.  

2.4.4. Arbetet med historiemedvetandet 

Och slutligen – då begreppet historiemedvetandet är en viktig utgångspunkt för uppsatsen, 

är lärarnas förhållningssätt till och arbete med det av stort intresse. Fredrik menar på att det 

är för lite tid till förfogande för att han ska lyckas väcka en förståelse och en känsla för 

världen och dess utveckling från antiken till nu, och hur det blir i framtiden, hos eleverna. 

Han anser vidare att man måste ”vara lite äldre för att se det stora sammanhanget och 

helheten. Man fastnar lätt i små händelser och detaljer och har svårt att se det stora 

perspektivet. Hur mycket ska man kunna och veta för att vara historiemedveten, allt är en 

tolkningsfråga. […] Vissa av våra elever har den reflekterande och analyserande förmågan 

och kan dra paralleller och se helheten, medan andra fastnar i detaljer.” Denna skillnad i 

förmågan till reflektion, analys och helhetsperspektiv, kan enligt honom, bland annat 

kopplas till elevernas kunskaper i det egna landets historia, bakgrund och modersmål. ”Ju 

mer kunskaper och färdigheter i det egna språket och uttryckssättet man har, desto lättare 

att behärska och förstå det nya.” Vidare anser han att historieämnets funktion i 

identitetsskapandet är en process där eleverna lär sig mer och får större perspektiv allt 

eftersom, där man utvecklas och tar till sig olika saker och ur olika perspektiv. ”Man blir 

aldrig fullärd i något, utan lär sig nytt hela tiden. Eleverna kanske har fått lite kött på bena 

och en liten förståelse, men denna byggs på med tiden och mognaden och nya kunskaper. 

Man ser nya infallsvinklar hela tiden.”    

Enligt Karin är det svårare att skapa ett historiemedvetande hos elever som inte har sin 

bakgrund i Sverige. Vidare har vissa invandrarungdomar bra grepp om sitt etniska lands 

historia, medan andra inte har det, vilket beror på hur berättandet har varit i familjen. Det är 

också många invandrarungdomar som inte är intresserade av den svenska historien och det 
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är svårt att få dem intresserade. ”De finner ingen anledning att veta hur vi levde här för 

tusen år sedan. Men jag tror att den svenska historien är viktig i strävan efter förståelse och 

anknytning.” Karin understryker vikten av mognad och ålder i utvecklandet av 

historiemedvetandet, och menar på att eleverna på denna nivå generellt har svårt att se 
helheten och sambanden olika tider och händelser emellan samt dra egna paralleller. I takt 

med mognad och ett vuxnare synsätt skapas förståelsen för helheten. ”Eleverna ser nog 

historien som olika delar och sagor, men inte som en helhet där orsak och verkan, dåtid och 

nutid går hand i hand. Denna koppling kommer nog när de är äldre och mognare.”    

Susan menar på att det är svårt att avgöra, men i stort sett tycker hon att eleverna är 

ganska duktiga på det. 
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3. Sammanställning av elevintervjuer  

3.1. Introduktion  

Elevintervjuerna utspelar sig på en högstadieskola och en fritidsgård i skolområdet. 

Intervjuerna gjordes under tre tillfällen, alla gruppvis. Första frågesamtalet gjordes på 

skolan med två kurdiska ungdomar, Samira och Ali, varav båda går i årskurs nio. Den 

andra utfrågningen gjordes likaså på skolan, då med två kurdiska tjejer, Golistan som går i 

nian och Leyla går i åttan. Den tredje intervjun gjordes på fritisgården med fyra ungdomar, 

tre pojkar och en tjej: Mahmoud, Soran, Zarah, vilka är av kurdiskt ursprung och Saba, som 

är av iranskt ursprung. Mahmoud går första ring på gymnasiet, Soran går i åttan och Saba 

och Zarah går i nian. Frågesamtalet har sitt utgångsläge i tre övergripande frågeområden: 1) 

Upplevelsen av att vara invandrare?, 2) historieämnets upplägg och innehåll?, samt 3) 

arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv?. Varje område består i sin tur av underfrågor.43 

Syftet med intervjun och uppsatsen förklarades för ungdomarna och de upplystes om 

intervjuns anonymitet.   

3.2. Upplevelsen av att vara invandrare  

3.2.1. Elevernas syn på sin skola 

Samtliga intervjuade ungdomar har bott i Sverige en längre tid och upplever sig inte ha 

några språksvårigheter men påpekar att det finns några elever med språksvårigheter på 

deras skola. De känner sig bra bemötta i skolan, både av eleverna och av lärarna. Zarah 

och Soran hävdar dock att det finns vissa lärare som bemöter dem respektlöst när de är 

stökiga och bråkiga.      

Alla elever, utom Golistan och Leyla, anser att det förekommer mycket bråk mellan 

invandrarungdomarna på skolan, vilket av Mahmoud anses bero på att elever med 

utländsk bakgrund inte skvallrar när någon hackar på dem, utan bemöter det med 

motstånd och bråk, medan de svenska eleverna går till läraren och ”tjallar”. Konflikterna 

uppstår, enligt Soran, när invandrarungdomarna inte kommer överens. Även Zarah 

understryker tvisternas obetydlighet, och menar på att det är frågan om mindre strul. 

                                                

 

43 Se bilaga 2 över lärarintervjufrågorna. 
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Ungdomarna anser inte bråken har med rasism att göra. Enligt Soran är 

invandrarungdomarna ”som FN. Alla invandrare håller ihop!”     

Främlingsfientligrelaterat sammandrabbning mellan svenska elever och invandrarelever 

förekommer enligt eleverna sällan, men de hävdar att det finns smygrasister på skolan. 

Dessa vågar enligt de intervjuade ungdomarna inte säga eller visa något öppet. Saba och 

Zarah är av uppfattningen att det är mer vanligt att elever med invandrarbakgrund retar 

svenska elever, vilket det råder delade åsikter kring. Vissa av eleverna, Mahmoud och 

Zarah, anser att det är fel att hacka på svenskarna medan Soran ser det som ett sätt att få 

respekt på. Samtidigt har många de intervjuade svenska vänner som står dem lika nära 

som deras invandrarkompisar.     

Inga av de intervjuade känner sig annorlunda på grund av sitt ursprung på skolan, 

eftersom flertalet av eleverna på skolan har invandrarbakgrund. Men en medvetenhet om 

att det generellt finns människor som tittar snett på dem på grund av deras utomeuropeiska 

bakgrund samt har förutfattade meningar om invandrare, finns hos ungdomarna. Vidare 

anser respondenterna att skolan de går på samt området de bor på har dåligt rykte, vilket de 

anser beror på att det finns många människor med utländskt bakgrund. Den negativa 

uppfattningen av invandrare förekommer, enligt Ali och Samira, speciellt på ”ställen där 

det inte finns mycket invandrare. De skolor som inte har många invandrare tror att vår 

skola bara är problem och att alla är bråkiga och problembarn här bara för att det är mycket 

invandrare här. Vår skola och detta område har dåligt rykte för att vi är många invandrare.” 

Både Samira och Ali upplever sig annorlunda bemötta på ställen där det inte finns mycket 

invandrare. Leyla och Golistan tänker inte på att de inte är svenskar, utan anser att det 

är ”ganska kul att alla inte är från samma ställe, det är roligt att jämföra”.   

3.2.2. Nationalitetstillhörigheten    

Samtliga ungdomar ser sig själva som och känner sig som invandrare och skulle inte vilja 

vara eller känna sig som svenskar. Ungdomarna tillhör olika identitetsgrupperingar; 

gentemot svenskarna upplever de sig som invandrare men i förhållande till andra etniska 

grupper ser de kurdiska ungdomarna sig själva som kurder i första hand. Detta var speciellt 

framträdande i ett diskussionssammanhang i den sista gruppintervjun bestående av 

Mahmoud, Soran, Zarah och Saba. Här uppstod en dispyt mellan Soran som är kurd och 
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Saba som är iranier. Saba nedvärderar den kurdiska historien genom att hävda att kurderna 

inte har någon historia, vilket Soran tar personligt och ett ordskifte börjar. Här visar sig den 

kurdiska respektive iranska identiteten som viktig.     

Ungdomarna menar sig känna individer som skäms för sitt ursprung och istället försöker 

vara svensk. Orsakerna anses av ungdomarna bland annat vara att man är uppväxt här och 

känner distans till sina rötter; att man bara umgås med svenskar och därför relaterar till dem; 

att man inte har några minnen från sitt land. Förutom detta kan förnekelsen av det egna 

ursprunget, enligt ungdomarna, bero på skamkänsla över hur invandrarna uppför sig. Enligt 

Soran kan det vara så ”att de ser hur andra invandrare är och skäms för det eftersom vissa 

invandrare kanske gör något. Men det kan också bero på att de skäms för att de vet att 

svenskar skäms över invandrare”. Även Mahmoud och Golistan betonar det och menar på 

att det kan bero på ”att de vet hur invandrare är och skäms för det”. Han hävdar vidare 

att ”hade jag varit svensk skulle jag vara rasist”. Golistans förklaring är att dessa 

individer ”kanske jämför de olika kulturerna och skäms för sina och vill istället vara som 

svenskar”.     

De intervjuade har en negativ syn på dem som förnekar sitt ursprung. Golistan anser 

att ”man ska vara stolt över den man är och säga vem man är utan att bry sig om vad folk 

tycker om det eller tycker om en”. De som förnekar sin etnicitet, är enligt Leyla och 

Golistan, inte sig själva och enligt Leyla kommer man mycket längre ”då man vågar säga 

var man kommer ifrån och är stolt över sin bakgrund”.     

Samtidigt är Mahmoud, Soran, Zarah och Saba av uppfattningen att det skulle underlätta 

om de hade haft ett svenskt namn. De tror att det bland annat hade ökat chansen att få jobb 

och att lättare passa in. Många av dessa elevers släktingar har bytt till ett svenskt eller 

internationellt namn.   

3.2.3. Att vara desorienterad 

Ungdomarna känner viss kluvenhet kring att tillhöra två kulturer. Ali och Samira påpekar 

att trots att de ser sig själva som kurder och inte skulle vilja ses som svenskar, upplever de 

kluvenhet i sällskap med kurder som nyligen kommit hit eller när de hälsar på i Kurdistan, 

där de upplever sig annorlunda bemötta i och med att de bor och är uppvuxna i Sverige. 

Båda anser att ”man känner sig som invandrare i både länderna. Man har inget att stå på, 
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man är mitt i mellan två länder och kulturer”. Vidare anser Ali och Samira att de måste 

kompromissa och ta hänsyn till båda kulturerna, både det svenska och det kurdiska. De vill 

vara sina föräldrar och sitt folk till lags, men vill samtidigt leva som sina svenska vänner. 

Samira tycker att det finns vissa skillnader mellan svenskar och invandrare, där de 

sistnämnda är mer högljudda och mer skämtsamma. Svenska ungdomar anses vara mer 

allvarliga. Hon tycker också att det är svårt för svenskarna att förstå henne och hennes 

kultur: ”Det är lättare med invandrartjejer, dem behöver man inte förklara för. De vet och 

vi förstår varandra bättre i stort. Vi skämtar och pratar om sådant de [svenskarna] inte 

riktigt förstår.” Men hon poängterar att hon även har svenska vänner. Ali anser att det inte 

finns några skillnader eftersom han inte har de ”problem” invandrartjejer har, utan umgås 

på samma villkor både med svenskar och med invandrare. Enligt honom ”finns det två 

sidor; svenskar och invandrare. Men jag umgås med båda delarna. Jag har många svenska 

kompisar. Många av mina bästa kompisar har varit svenskar, och jag har många bra 

invandrarvänner.” Båda anser att man kan umgås med både svenskar och invandrare och 

Ali anser att ”vissa svenskar är sjystare, man är som bröder”.  

   Vad gäller Golistan och Leyla, menar de spontant på att de inte tänker på om de är 

svenska eller kurder, men säger vid eftertanke:  

Golistan: jag känner mig inte som svensk, men.. 

Leyla: jag känner mig mitt i mellan. 

Golistan: ja. Men ändå är jag kurd 

Leyla: ja. Men när man t.ex. går hem till en riktig kurd familj, är man kanske inte precis som dem och 

hos en svensk familj är man inte heller exakt som dem, då hamnar man mitt i mellan.   

   Också dessa ungdomar upplever att det är svårt att vara mellan två kulturer, eftersom man 

måste anpassa sig och ta hänsyn till båda kulturerna. De menar vidare på att de pratar 

svenska med sina syskon och lägger till ”men jag vet ändå att jag är kurd och känner mig 

som kurd” och ”ändå är vi kurder”. Viljan till och önskan om att hälsa på i hemlandet finns 

hos samtliga ungdomar. De anser dock att det skulle vara svårt att bosätta sig och leva i 

hemlandet med anledning av de har bott här länge och vant sig vid detta liv. Samira och Ali 
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menar på att man ”är nog mer försvenskad än man kanske vill tro och erkänna”. Vidare 

menar eleverna på att det skulle kännas främmande att bo där eftersom det skiljer sig 

mycket från Sverige. Men enligt Golistan också därför att man ”de där nere ser en som 

svensk eller europé, man är varken helt accepterad av svenskarna eller kurderna”. Hon 

hävdar vidare att det svårt att ”leva som en riktig kurd, det märker man när man träffar de 

som nyligen har flyttat hit, man är så olik varandra och man tänker olika”. Soran och Zarah 

däremot, anser att det känns bra när de åker till sina hemländer. När de är i hemlandet 

känner de sig hemma. Soran hävdar att ”det känns bra, jag känner att jag är i mitt eget land. 

I Sverige känner jag mig som invandrare, men inte i Kurdistan.”     

Likväl vill alla utom Zarah bo kvar i Sverige. Zarah vill flytta utomlands eftersom hon 

tycker att det är för kallt i Sverige, men anser på samma gång att det skulle vara svårt att bo 

någon annanstans eftersom hon vant sig vid livet här. Men de är samtidigt medvetna om 

svårigheterna med att bo och leva i Sverige för individer med invandrarbakgrund där det 

bland annat är svårt för dem att smälta in och att få arbete trots bra utbildning och att 

namnbyte kan vara ett sätt i eftersträvan att bättre passa in.     

Andra svårigheter med att tillhöra två kulturer upplever ungdomarna vara bevarandet av 

modersmålet. Eleverna påpekar att det är svårare att behålla sitt modersmål än sin bakgrund, 

vilket förklaras med att det i allmänhet känns naturligare att prata svenska både ute i 

samhället och i hemmet med syskonen. Men enligt Leyla och Golistan finns det vissa saker 

som är lättare att prata om på kurdiska. Elevernas föräldrar pratar dock på kurdiska 

respektive persiska samt berättar om hemlandet för att motverka att det glöms bort. 

Kulturen skiljer sig från språket i det avseendet att den inte behöver användas för att 

bibehållas, utan den finns i hemmet hela tiden och omger människan på ett naturligt sätt. 

Detta gör den, enligt ungdomarna lättare att bevara. Men Samira tror att hennes intresse för 

sitt hemspråk och sin kultur kommer att öka med åldern, eftersom hennes äldre syskon är 

mer intresserade av den egna kulturen, religionen och det egna språket. Ali läser om sitt 

fosterland på egen hand i strävan efter ökade kunskaper.  

   Men ungdomarna ser också fördelar med att ha två kulturer och vara mångspråkig, vilket 

är speciellt framträdande i Leylas och Golistans kommentarer. Leyla menar bland annat på 

att ”det är både svårt men också bra för man känner att man har mer makt, man kan båda 
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två”. De skulle inte vilja vara svenskar eftersom de anser att ”man är mer intressant som 

invandrare eftersom vi har varit med om mer.” Flickorna säger vidare: 

Golistan: om man kollar på min bakgrund och en svensks, så verkar min mer intressant. En svensk 

växer upp här i sin trygga värld utan att ha sett eller upplevt något. Jag har varit med om sånt som är 

svårt och annorlunda. Jag kan i framtiden gå runt och berätta om min bakgrund och hur jag har levt 

under min barndom.   

Leyla: ja, vi har mer att berätta och mer upplevelser. Vi är intressantare. 

Golistan: ja det svenskarna kan berätta om är hur de fick lära sig ”bä bä vita lamm” på dagis  

(båda skrattar).  

3.3. Historieämnets upplägg och innehåll?    

3.3.1. Inställningen till historieämnet och historieundervisningen 

Eleverna har blandade känslor kring och olika inställningar gentemot historieämnet och 

historieundervisningen. Medan Soran och Ali finner historieämnet som sitt favoritämne, 

finner Zarah och Saba ämnet onödigt, där Zarah menar på att det är obehövligt att läsa om 

det som redan har inträffat och anser att man ”borde få välja om man vill läsa det eller 

inte.” Saba ser likaså historian som onödig, men tycker om att läsa om vissa saker. Samira 

är likaså mindre intresserad av historieämnet.     

De intervjuade finner vissa områden, såsom andra världskriget, mer intressant att läsa än 

andra områden. Saba tycker om att läsa om Afghanistan och andra världskriget, vilket han 

skulle vilja läsa mer om. Respondenterna är intresserade av andra världskriget och ser det 

som viktig historia. Samira och Ali tycker om att läsa om andra världskriget och 

nazityskland, men anser att det börjar bli tjatigt nu. Golistan menar dock på att alla 

delaktiga och drabbade under andra världskriget nämns, ”inte enbart judarna och nazisterna 

utan kommunisterna och andra saker. När man läser böcker och ser filmer är det nästan 

bara om judar, men det jag har fått höra av min SO- lärare har inte bara varit om judar. Vi 

får höra om alla som drabbades och som var med under andra världskriget.” Golistan 

tycker att det är viktigt att läsa om andra världskriget eftersom ”det är nära vår egen tid och 

för att alla andra pratar om det, så vill man också veta vad det handlar om för att hänga 
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med.” Leyla däremot tycker att det pratas lite för mycket om förintelsen och judarna. I detta 

sammanhang nämner Ali och Samira en arabkille som blir upprörd då judeförintelsen 

behandlas och anser att det också borde nämnas ”vad judarna gör mot hans folk idag. Han 

blir alltid jättearg och skriker. Han är också arg på Amerika för han är emot Irakkriget och 

vill att man ska prata om det som händer här och nu.” Golistan menar på att eleverna vet 

för lite om dessa känsliga saker för att uppleva det som känsligt och stötande, vilket är 

förklaringen till att det inte förekommer några känsliga diskussioner från elevernas sida.   

   Leyla, Samira och Ali är ganska nöjda med historieämnet och det de kommer ihåg från 

lektionerna är ”andra världskriget, svensk historia och svenska kungar” samt första 

världskriget, kalla kriget och antiken. Andra områden som ungdomarna minns är krig, 

Hitler och Stalin. Golistan och Leyla anser att det främst är Europas historia som 

behandlats. Anledningen kan enligt Golistan vara att ”de tänker säkert att Europa har 

demokrati. Och om inte alla får läsa och lära sig det så kanske det blir diktatur i Sverige. 

Och då är de rädda att det blir som det var under andra världskriget där någon tänker och 

försöker att över hela Europa.” Golistan är inte helt nöjd med historieundervisningen, 

utan ”skulle vilja läsa mer om de andra länderna. För det har inte bara varit krig i Amerika 

och Europa.”     

Golistan och Leyla tycker att det är ett västeuropeiskt perspektiv på undervisningen i 

historieämnet, vilket illustreras närmare av Golistans kommentar: ”man känner att det är 

europeiska tankar så det är ett europeiskt perspektiv. Man läser också mycket om Europa 

och europeiska händelser, t ex. första- och andra världskriget.” Leyla skulle finna det 

intressant att ”bara under en kort tid få läsa ur exempelvis en kinesisk synvinkel (skrattar). 

Det skulle va kul och se hur de tänker och ser på saker. De i Kina får säkert lära sig ur 

deras eget perspektiv och hur de själva tänker.” Båda är medvetna om att perspektivet på 

undervisningen varierar beroende på var man är. Dessa ungdomar anser inte att de fått en 

negativ bild på andra länder eller världsdelar utifrån historian, utan tvärtom anses lärarna 

vara neutrala och hålla sig till fakta. Golistan förklarar dock att hon kan tänka sig att 

svenskar ser Sverige och Europa som bättre än Mellanöstern ”eftersom det är demokrati 

och frihet och så”, men hon som har bott där finner inte Mellanöstern som sämre eller 

mindre värd. Båda eleverna menar också på att lärarna försöker få in begrepp som 

demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter i olika sammanhang och att mobbning, rasism 
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och konflikter som förekommer i skolan lyfts upp och diskuteras. Men på grund av tidsbrist 

och betygspress, diskuteras det inte mycket: ”Speciellt under åttan och nian är man så 

stressad för man vet att man får betyg och då vill man inte sitta och diskutera utan man vill 

fokusera sig på ämnet och jobba med det man behöver och så. Man har inte tid för 

diskussioner […] när man får betyg får man en press på sig och då vill man inte slösa tid på 

annat utan på själva ämnet.”  

3.3.2. Synen på svensk historia 

Historieämnet är Sorans favoritämne där han tycker om allt inom historian förutom 

svensk historia: ”Karl, Gustav den andra, Gustav Vasa, Alfred, alla de där hatar jag att 

läsa om”. Även de andra förutom Samira och Ali ser svensk historia som ointressant och 

onödig, och menar på att Sverige inte har någon stor och viktig historia. Enligt Soran 

är ”det enda historia Sverige har är när Olof Palme och Anna Lindh dog. Det är det enda 

de har.” Enligt Zarah har det i Sverige inte hänt stora grejer, utan ”bara små saker. Det är 

inget att kunna, utan bara onödigt, men till exempel andra världskriget och andra stora 

saker är bra att kunna.” Ingen av dessa ungdomar ser vikten eller behovet av att kunna 

svensk historia, ”varför ska jag kunna det, när jag söker jobb frågar de bara om jag kan 

något om Sverige och det räcker med att jag kan namnet på huvudstaden. De kommer ju 

inte att fråga om kungarna.” Också Leyla och Golistan skulle välja bort svenska kungarna. 

Samtidigt hävdar Leyla, Golistan och Soran att det är viktigt att kunna svensk historia 

eftersom de bor här.  

3.3.3. Kopplingen mellan då- och nu  

Lärarna drar enligt eleverna också kopplingar mellan dåtiden och nutid, exempelvis 

mellan nazismen och dagens nynazister och rasister. Vidare brukar Irakkriget tas som 

exempel då lärarna pratar om historiska krig och händelser och innan Irakkriget menar 

Golistan på att läraren ofta pratade om Khomeini och andra diktatorer. Kopplingar och 

jämförelser dras också till Vietnamnkriget. Båda Leyla och Golistan anser att man lär sig 

det man anser intressant och viktigt. För Golistan är det som ligger nära i tiden viktigt att 

kunna, tillexempel kalla kriget, första och andra världskriget. Sveriges historia, 

medeltiden och vikingatiden är däremot ointressant och oviktigt. ”Jag är inte intresserad 
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av det som hände för några hundra år sedan, utan jag vill lära mig det som hände inte för 

länge sedan. Det som ligger nära i dag är viktigt och folk pratar ju mest om det som 

ligger nära.” Men trots ointresset för svensk historia, framhåller båda dessa tjejer vikten 

av att kunna svensk historia eftersom de bor här.  

3.4. Arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv?    

3.4.1. Elevernas påverkan  

När det gäller deras påverkan av undervisningen, menar Samira och Ali på att de under 

årskurs nio ibland får vara med och bestämma teman och områden, men hävdar att det 

oftast är redan bestämt. Också Soran, Saba, Zarah samt Mahmoud är av uppfattningen att 

det oftast är det bestämd vad som ska behandlas samt att de temaområden och 

fördjupningsområden de har, sällan behandlar deras kultur. När de väl får välja, är det inte 

många som väljer att skriva om sitt land. Golistan och Leyla däremot anser att de kan 

påverka undervisningen och komma med förslag.     

Om eleverna själva fick bestämma, menar Soran på att han skulle läsa om det land han 

kommer ifrån. ”Jag skulle bara läsa om Kurdistan.” Vidare vill han läsa om romarna. Saba 

skulle läsa om kungarna i Iran och Mahmoud om nazismen och Hitler. Ali hade valt att 

läsa ”om andra folk, exempelvis om kurder och tjetjener eftersom dessa är förtryckta. 

Sedan skulle viktiga personer som gjort mycket för sitt land, kända kurder exempelvis, tas 

upp”. Ali och Samira anser att det pratas för lite om deras lands historia. Leyla och 

Golistan skulle vilja ”läsa mer om kurder för det har hänt så mycket med dem och ingen 

pratar om det. […] mer om vad som hänt kurderna och vad Saddam har gjort mot de samt 

hur många han har dödat. Ingen pratar om kurder och deras situation.” Leyla och 

Golistan ”skulle bli glada om någon nämnde och pratade om kurder”, av den 

anledningen ”för att vi inte har ett land och när vi nämns visar det att vi finns och att vi 

någon gång kanske får ett land. Alla tror att kurder bor i bergen, men det är inte så. Det 

skulle vara bra för folk att veta hur kurder egentligen är och lever.” Båda anser också att 

lektionen blir roligare och intressantare när ”kurd” eller ”Kurdistan” nämns samt att de 

lyssnar mer när läraren nämner något om deras land. De skulle vilja veta mer om sitt lands 

historia, men det är inget de säger till läraren.  
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Samira, Leyla och Golistan anser även att det vore roligt att kunna mer om de andra 

elevernas (både svenska och invandrareleverna) historia och bakgrund, eftersom alla är så 

olika samt att det skulle förklara varför vissa uppför sig på ett visst sätt. Detta skulle enligt 

eleverna, minska fördomar och missförstånd. Ämnet skulle bli intressantare om ”man 

pratar lite om elevernas länder och frågar eleverna lite frågor om sina länder”. Samira hade 

önskemål om att skriva ett arbete om Kurdistan ”men läraren sade att det inte går eftersom 

Kurdistan inte är ett land. Hon förklarade inte varför och så, utan sa bara detta. Det tyckte 

jag var konstigt. Jag vet inte så mycket om Kurdistan och lärarna säger inget om det heller. 

Jag skulle vilja lära mig och om det och om jag skrev om det så skulle jag lära mig.”  

   Eleverna får välja egna områden att skriva om men det är inte många som väljer att skriva 

om sitt eget land och historia. Anledningen anses vara att man inte kan mycket om det egna 

landet och då är det svårt att skriva om det. Alla skulle vilja veta mer om hemlandet, men 

enligt eleverna får de inte lära sig mycket om det i skolan. Golistan och Leyla påpekar att 

kurder och kurdfrågan nämns någon gång i samband med Irakkriget nu, men enligt Leyla 

blir man lite förvånad att höra ord som ”kurd” eller ”Kurdistan”, eftersom det nämns så 

sällan. Dessa ungdomar påpekar att alla elever säkert vill lära sig mer om sin historia, men 

att man inte vet så mycket och enligt Golistan ”får man ju mest höra om första och andra 

världskriget samt kalla kriget, inte mycket om andra länder. Då tror man att det bara har 

varit de krigen eller att det bara är dessa som är viktiga att kunna och skriva om.” 

   Eleverna kan inte mycket om den egna historian, förutom Saba som fått lära sig om Irans 

historia då han gick i skolan där. Den historia de kan om det egna landet har de fått 

hemifrån. Den kunskap eleverna besitter om sina hemländer och kultur, har de fått från 

familjen och kompisar. Golistan påpekar dock att det är tack vare henne själv hon har 

kunskaper om sitt land och sin kultur, eftersom ”man kan göra så att man glömmer mycket. 

Men det jag har varit med om när jag var liten vill jag inte glömma, det var inget negativt 

för mig. Min mamma brukar berätta för mig om min barndom och om det som hände och 

händer i Kurdistan.” Golistan är av uppfattningen att skolan inte kan lära dem något om 

deras hemländer eftersom de inte vet någonting om dessa elever och de som personer. Det 

skolan kan göra för att hjälpa invandrareleverna är enligt Golistan att ”försöka få eleverna 

att inte skämmas över sitt ursprung.” Detta kan uppnås genom att läraren nämner och pratar 

om invandrarelevernas länder och kultur, men att även den svenska kulturen bör fokuseras. 
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3.4.2. Ämnets relevans för eleverna 

För att historieämnet ska kännas relevant och intressant, anser Golistan och Leyla att 

eleverna och deras erfarenheter ska användas mer där de själva ska fungera som resurs 

”för då lär alla sig saker om varandra och man känner sig och sin bakgrund som viktig. 

Eleverna [både svenska och invandrarelever] kan gå fram och berätta om sin historia och 

kultur själva”, vilket anses vara mer givande samt roligare eftersom eleverna förstår 

varandra bättre samt att ”om det görs så kan man vara historia själv och vara 

historielärare. Så kan läraren berätta om andra saker som inte vi elever kan något om”. 

Vidare anses det att man kan låta elever från andra skolor komma och berätta om sitt liv. 

Också Samira och Ali är av uppfattningen att elevernas bakgrund och historia måste 

fokuseras i strävan efter att undervisningen skall uppfattas relevant där eleverna får 

berätta om sina länder, vilket kan göras genom att olika frågor ställs till dem. Detta är 

också viktigt i ambition att motverka och förebygga missförstånd mellan eleverna och 

mellan olika kulturer. Enligt Mahmoud är det bra att de frågar för ”då kan vi förklara 

varför vi inte gör eller äter vissa saker. Annars kanske de missförstår oss. Många tror att 

vi inte äter griskött för att vi ser det som en Gud.” Orsaken är istället att ”vi inte äter gris 

för att det anses smutsigt.”    

När det gäller användandet av eleverna och deras erfarenheter som resurs i 

undervisningen, menar samtliga elever, utom Mahmoud, på att det sällan sker. I religion 

däremot har de muslimska eleverna fått berätta om Islam och svara på hithörande frågor 

men det är nästan allt, vilket de tycker är synd eftersom denna metod anses vara bra. När 

eleverna tillfrågas och tillbes att förklara och berätta, minskas risken för missförstånd 

samt anses det av ungdomarna intressantare när en elev berättar. Mahmoud däremot får 

dela med sig av sina erfarenheter då han är den enda eleven med invandrarbakgrund i sin 

klass. Vidare anser inte eleverna att de har mycket inflytande gällande val av lästa 

områden, utan det är främst läraren som bestämmer. 

   Golistan menar vidare på att elevernas bakgrund, ursprung och erfarenheter inte 

uppmärksammas och lyfts av lärarna. Hon upplever inte att hon från skolans håll 

uppmuntras att känna sig speciellt stolt över sin kultur. Det har dock hänt att de fått gå 

fram och prata om hur de har haft det. Leyla håller med om att deras erfarenheter sällan 

används, men tycker samtidigt att hennes historielärare tar upp många kulturer och 
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mångas historia i ambition att få alla att förstå och hänga med. De anser heller inte att 

läraren relaterar det lästa till eleverna och deras bakgrund. En önskan om att eleverna 

själva används som resurs där deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara och brukas 

finns hos alla de intervjuade ungdomarna.   

3.4.3. Historieämnets medverkan till en ökad förståelse  

En av frågorna rör huruvida historieämnet hjälpt eleverna att förstå sig själva och samhället 

bättre. Samira och Ali är medvetna om att samhället inte är som det var på 1800-talet, utan 

att allt har förändrats. De är dock av uppfattningen att upplägget av undervisningen inte 

spelar stor roll eftersom ”man lär sig det man är intresserad av och då spelar det ingen roll 

hur upplägget är […] jag väljer ändå bara ut det jag tycker om att lära mig.” Golistan och 

Leyla i sin tur anser sig förstå varför vissa länder är mindre utvecklade än andra samt hur 

Sverige var för ungefär 150 år sedan, vilket de jämför med dagens Kurdistan. Golistan 

lägger till:  

men Sverige och mellanöstern är rika på olika sätt. Mellanöstern har mer naturtillgångar, medan 

Sverige är rik på kunskap och på hur man ska ta hand om folk […] man har ju fattat nu varför olika 

länder är som de är. Förut innan man började läsa om skillnaderna mellan olika länder och orsakerna 

till det trodde man att det berodde på att Sverige var ett bättre land eller så. Men nu vet jag att ett land 

fortfarande kan vara bra fast det är fattigt.      

Vidare har Golistan genom historieämnet lärt sig att krig har ägt rum på många ställen, 

inte bara i mellanöstern och andra länder, utan även i Sverige. Hon har också fått mer 

kunskaper om andra världskriget, vilket hon ville. Leyla vet inte vad historieämnet gett 

henne. Dessa två tjejer anser dock inte att historieämnet bidragit till en ökad förståelse för 

samhället utan menar på att man anpassar sig till och lär sig om samhället genom att se hur 

andra gör. Vidare är de av uppfattningen att ämnet inte har förändrat eller utvecklat dem. 

Golistan fortsätter: ”men när jag har läst om historia så... innan det så kanske jag inte tänkte 

på att jag själv hade en historia, men nu vet jag att jag har en historia. Och när jag skriver 

om det så är det ganska mycket.” Båda har blivit mer intresserade av sina egna historier och 

menar på att intresset kanske ökar ännu mer i framtiden. Jag frågade slutligen om 

historieämnet har påverkat deras syn på sig själva. Golistans svar lyder: både och. Jag är 
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stolt över vem jag är och över det jag har varit med om eftersom det är så intressant om 

man tänker efter. Så varför skämmas över det? Jag menar, jag är ju inte direkt glad över att 

jag flyttade hit men nu när man ändå måste så får man göra det bästa av det. Det är helt 

okey att vara invandrare.” Leyla vet inte. 

   Soran anser att kunskaper i historien är grundläggande för förståelsen för dagens 

samhälle, medan Zarah inte anser det ge något eftersom det som har hänt har hänt. Hon 

menar dock på att man kan lära sig av historien, men säger ”jag tycker inte om att läsa 

historia”. Saba anser sig inte behöva historia eftersom ”vi vet mer än vad svenskarna vet. 

Våra föräldrar har berättat för oss allt innan vi började skolan.” Soran säger vidare ”ja, vi 

vet mycket om Sveriges historia. Det behövs ju för att vi ska bo och leva här..” Soran är 

också den enda som anser sig ha hittat sig själv med hjälp av historian.  
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4. Slutsatser och diskussion   

4.1. Hur förstår lärare och elever historia som begrepp och undervisning?  

Historia ses av de tillfrågade lärarna som ett sätt att förklara och förstå människan och 

hennes rötter samt samhället på. I strävan efter förståelse och sammanhang, anser de att det, 

oavsett ursprung, krävs en återknytning bakåt. Samtliga lärare ser vikten av att eleverna är 

medvetna om och besitter kunskap om sin egen bakgrund och historia. De påpekar vidare 

att det ska finnas utrymme och möjlighet för eleverna att fördjupa sig i sina egna historier. 

Karin framhåller betydelsen av att diskutera kring varför människor flyttar och på så sätt 

hos eleverna väcka förståelse för och insikt i deras situation och förklaring till varför ”dessa 

elever är här just nu?” Samtidigt understrykas vikten av att kunna svensk historia, eftersom 

det är här eleverna bor. Vidare finns insikten om att det råder ett västeuropeiskt perspektiv 

på undervisningen, men som enligt lärarna inte är märkligt, då hela samhället är byggt på 

det. Dock anses det viktigt att skapa och ha ett kritiskt förhållningssätt till det samt öka 

förståelsen hos eleverna att se saker från olika synvinklar.       

Trots lärarnas artikulerade medvetenhet kring vikten av fokus på elevernas bakgrund och 

historia samt på historian i ett nu- och dåtidsperspektiv, saknas en praktisk tillämpning i 

den riktningen. Lärarna försummar den lilla historien, ungdomarnas historia, till priset av 

den stora historien. Den historia som gynnar elevernas möjlighet till anknytning och 

förståelse, den historia med eleverna som utgångsläge hamnar i en perifer placering. 

Jensens förespråkade teser vad gäller en kvalificerad historieundervisning följs inte utan 

historieundervisningen handlar främst om att bekanta eleverna med händelser i det 

förflutna, med vissa fragmentariska nutidskopplingar, men överlag i avsaknad av ett elev- 

och då-nu kontext.  

   Lärarnas attityd till och syn på historia kan till viss del återspeglas hos de intervjuade 

eleverna. Ungdomarna verkar sakna helhetsförståelsen för vad historia är. Bland annat ses 

historia av eleverna som lösryckta delar, med frånvaro av förståelsen för sambanden olika 

tider och händelser mellan. Många av eleverna förknippar historia med stora och avgörande 

händelser, vilket kan ses som ett tecken på bristande förståelse för vad historia är. En 

indikation är ungdomarnas stora intresse för andra världskriget, nazityskland, där dylika 

händelser ses som ”riktig” historia i motsatts till svensk historia. Samtliga förutom Samira 
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och Ali ser svensk historia som ointressant och onödig, där de menar på att Sverige inte har 

någon stor och viktig historia. Detta tyder på att de saknar helheten samt sambanden mellan 

smått och stort och då- nu- och framtid. Vidare kan det tyda på att ungdomarna kanske inte 

identifierar sig med Sverige och inte känner någon koppling till landet eller dess historia 

eftersom de inte har sina rötter här. I det perspektivet blir Sveriges historia ointressant och 

onödig att känna till. Vidare kan det röra sig om en rädsla att berövas den egna historien 

och kulturen och assimileras med det nya, vilket leder till ett omedvetet motstånd och 

motvilja till det som hör ihop med det nya och det hotande. Å andra sidan ändrar vissa av 

eleverna ståndpunkt där de först anser det ointressant och oviktigt med kunskaper i svensk 

historia till att bedöma det som viktigt eftersom de bor här. Dessa ambivalenta känslor kan 

tyda på inre konflikter vad gäller upplevelsen av att vara invandrare.    

Andra kommentarer som tyder på en outvecklad historieförståelse är att vissa av eleverna 

menar på att de vill läsa sådant som ligger nära i tiden eftersom alla pratar om det. Här får 

inte historien ett värde i sig, utan i hur pass aktuell och viktig händelsen anses vara. 

Samtidigt går det i detta resonemang att utläsa en viss då-nu koppling där dessa ungdomar 

tolkar in ett nutida värde i den historiska händelsen. En av flickorna menar dock på att det 

är onödigt att läsa om sådant som redan inträffat. Leyla, Samira och Ali ganska nöjda med 

historieämnet och det de kommer ihåg från lektionerna är ”andra världskriget, svensk 

historia och svenska kungar” samt första världskriget, kalla kriget och antiken.    

Golistan och Leyla anser att det främst är Europas historia som behandlats. Anledningen 

kan enligt Golistan vara ”de tänker säkert att Europa har demokrati. Och om inte alla får 

läsa och lära sig det så kanske det blir diktatur i Sverige”. Detta blir därmed ett sätt att 

förmedla och förankra de demokratiska värderingarna. Golistan är inte helt nöjd med 

historieundervisningen, utan ”skulle vilja läsa mer om de andra länderna. För det har inte 

bara varit krig i Amerika och Europa.” Vidare anser Golistan och Leyla att det är ett 

västeuropeiskt perspektiv på undervisningen i historieämnet. Leyla skulle finna det 

intressant att ”bara under en kort tid få läsa ur exempelvis en kinesisk synvinkel. Det skulle 

va kul och se hur de tänker och ser på saker.” Dessa tjejer har en utvecklad medvetenhet 

kring den västeuropeiska synvinkeln och förklaringen till det.    

Om eleverna själva fick bestämma, menar många av ungdomarna att de skulle läsa om 

det land de kommer ifrån. 
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4.2. I vilken grad nyttjas elevernas bakgrund och erfarenhet i undervisningen? 

Lärarna betonar vikten av elevernas kännedom och kunskaper i sina egna historier samt 

betydelsen av att få de att relatera till det lästa för att förmå de att känna stolthet för sin 

bakgrund. Men också för att de ska vara lättmottagliga för det nya samhället och för 

anpassning. En önskan och en vilja till att använda sig av elevernas bakgrund och historia i 

undervisningen finns hos lärarna och de anser att de försöker relatera det lästa till eleverna 

samt i den mån det går använda sig av elevernas erfarenheter och kunskaper. På samma 

gång är lärarna medvetna om undervisningsbristerna i det avseendet där olika faktorer 

åberopas som hinder. Karin och Susan är också medvetna om sina egna brister i det 

avseendet där de anser sig inte använda sig av all den potential som finns i klassrummet 

och att de saknar kunskaper i invandrarungdomarnas kulturer vilket försvårar stöd och 

hjälp till eleverna i den aspekten.     

Trots en viss självkritik, läggs den största skulden på andra faktorer såsom tidsbrist och 

elevernas kunskapsbrister. Susan påpekar vikten av att ”att lägga upp historieämnet så att 

alla delar inte behöver vara med, utan att eleverna får chansen att fördjupa sig i sina egna 

historier”, men det är inget som lärarna lever efter utan användning av elevernas bakgrund 

och erfarenheter sker vid mån av tid och sporadisk i avsaknad av något uttänkt eller 

planerat tillvägagångssätt. Lärarna är medvetna om bristerna i undervisningen, bland annat 

att det mångkulturella klassrummets potential inte används till fullo, om vad som behöver 

och kan förbättras, men anser att tidsbristen försvåra det arbetet. Det är bra att de är 

medvetna om bristerna, men å andra sidan görs det inget åt det utan tidsbristen åberopas 

som hinder. Tiden är en betydande faktor, men den behöver inte utgöra ett sådant stort 

problem, utan att man i stället söker finna andra tillvägagångssätt. Undervisningen kan 

läggas upp på så sätt att man har mer tid till förfogande. Med stöd i styrdokumentet, 

behöver exempelvis inte alla områden i historien tas upp, utan vissa områden kan 

koncentreras. Ett annat sätt kan vara att inräkna elevernas erfarenheter vid 

undervisningsplaneringen som därmed utgör en del av upplägget och från början ses som 

en viktig resurs i undervisningen.  

   Undervisningen i skolämnet historia har enligt respondenterna, tidigare forskning och 

läroplanen, ett västeuropeiskt perspektiv. Enligt läroplanen ska skolan ska förmedla de 

värden och den etik som ”förvaltas av kristen, västerländsk humanism”, dvs. ett 
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västerländskt synsätt, men det står också att eleverna ska bevara sin egen kultur. 

Tvetydigheten i detta kan leda till dilemman vid tolkningen och tillämpningen. Detta citat 

stödjer och legitimerar ett västerländskt perspektiv på undervisningen samtidigt som det 

förespråkar en uppmuntran av elevernas egna språk och kultur. Hur ska läraren förhålla sig 

till detta? Läroplanen och kursplanen behöver tydliggöras och kunna fungera som redskap 

och ledstjärna, vilket i nuläget kan vara svårt i och med styrdokumentens allmängiltighet 

och vaghet. En fördel med det är emellertid att det finns stort utrymme för läraren att tolka 

och vinkla innehållet, men nackdelen är just dess svårgenomförbarhet och tvetydighet.     

Antagandet att västvärldens länder ges en större plats och värderas högre i läroböcker 

samt att undervisningen både i innehåll och i undervisningssätt, har utgångsläget i ”ETT 

undervisningsspråk, svenska, som är nyckel till framgång, och EN referensvärld, som är 

knuten till landets förhållande och historia”44 , stämmer överens med det som framkommer 

i intervjuerna med lärarna och eleverna. Då undervisningen intar en västeuropeisk 

ståndpunkt markeras dess överlägsenhet gentemot andra kontinenter och kulturer som 

automatiskt hamnar i underläge. Västerlandet intar också en ledande och dominant position 

där det ställs mot resten av världen och anses fungera som norm, vilket kan få olika 

konsekvenser. Bland annat kan elever med utomeuropeisk bakgrund uppfatta sin egen 

kultur som mindre värd och därmed sig själva som underordnade resten av samhället 

samtidigt som elever med västeuropeisk bakgrund kan uppleva sin kultur som överlägsen 

och därmed sig själva som överlägsna andra. I denna undervisningsinfallsvinkel inryms 

eurocentriska och rasifierade tendenser.     

Golistan anser att historia har hjälpt henne att förstå att det även har förekommit krig i 

Sverige, inte bara i mellanöstern. Detta tyder på att hon har haft en föreställning om att det 

bara förekommer krig i andra länder. Förståelsen om att väst inte har skilt sig mycket från 

andra kontinenter är viktigt att väcka hos eleverna. Vidare menar Golistan på att den 

västeuropeiska prägeln på undervisningen kan grunda sig i strävan att förmedla demokrati 

eftersom det råder demokrati här. Vidare finner hon det troligt att svenskar ser Sverige och 

Europa som bättre än Mellanöstern, men hon som har bott där finner inte Mellanöstern som 

sämre eller mindre värd. Ungdomarna påpekar att de inte får höra mycket om sin egen 

historia utan mest om krigen i Europa, vilket leder till att ”man tror att det bara har varit de 
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krigen eller att det bara är dessa som är viktiga att kunna och skriva om.” Dessa 

kommentarer tyder på en medvetenhet hos eleverna om västerlandets överlägsenhet, vilket 

är bland annat en bidragande faktor till den monokulturella skolan och en rasifierad diskurs.    

Slutligen kan en viss observation vad gäller den fostrande aspekten i undervisningen som 

Annick Sjögren nämner, göras i ”Susans” benämning för invandrare som nysvenskar. Här 

kan en underton av önskan och kanske eftersträvan att försvenska invandrarna utläsas. 

Målet att låta invandrarna behålla sina kulturer och särdrag och leva sida vid sida med 

svenskarna, försvåras i och med att de ses som de som småningom ska bli svenskar. Vidare 

anser hon att eleverna måste behärska sitt modersmål samt känna sig trygga för att lättare 

anpassa sig till Sverige samt lära sig svenska. Slutmålet verkar, enligt henne, vara att 

försvenska eleverna och allt annat är medel att nå dit med. Den rasifierade diskursen 

framkommer i detta att eleverna ska överta karaktärsdrag som är förbundna med rådande 

norm.     

Anförda förhållanden rymmer eurocentriska och rasifierade tendenser, vilka kan försvåra 

och motverka läroplanens strävan att förmå eleverna till ökad förståelse för andra kulturer 

samt elevernas möjlighet till identifikation med undervisningen. Det är viktigt att vara 

medveten om det rådande perspektivet på undervisningen och istället eftersträva att vinkla 

undervisningen utifrån de influenser som finns i klassrummet och våga utmana de rådande 

normer och traditioner. En förutsättning här är, en hos läraren förståelse kring elevers 

inställning och relation till skola och utbildning, vilket enligt Ogbu kräver kunskaper om de 

olika minoriteternas kultur och historia. Minoriteterna skiljer sig från varandra och kan 

därför inte betraktas som en enhetlig grupp med en likartad kultur, vilket också de 

intervjuade lärarna är medvetna om. Lärarna måste istället besitta kunskaper om de 

enskilda elevernas bakgrund och nyttja kunskaperna i undervisningen. Elever med 

invandrarbakgrund skall uppmuntras till och bli införstådda med att de har möjlighet att 

medverka i två kulturella och språkliga kontexter utan att bli av med sin egen kulturella och 

språkliga identitet.45     

Tesfahuney i sin tur pekar på ”en av-eurocentralisering, av-androcentrering och av-

rasifiering” och en upplösning av upplysningens norm där undervisningen istället måste 

utgår från kunskap som redan finns i klassrummet, elevernas erfarenheter, upplevelser och 
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kunskaper. Intervjuresultatet i föreliggande studie visar på en stor oanvänd resurs i eleverna.  

Intresse för det egna språket, den egna kulturen och historien är stort hos samtliga. Alla vill 

läsa om sitt hemland och ha det lästa relaterad till sin bakgrund, men vilket anses ske sällan. 

De fördjupningsområden och självständiga uppgifterna lärarna hänvisar till som möjlighet 

för fördjupning och arbete med den egna historien, utnyttjas inte till att arbeta med den 

egna historien, vilket av eleverna förklaras med att de inte kan mycket om sin historia och 

sitt land och därför har svårt att skriva om det.     

De påpekar också att de kunskaper och erfarenheter de bär på sällan används i 

undervisningen. Lärarna förklarar det med att eleverna har bristande, vinklade och 

subjektiva kunskaper i den egna historien, vilket stämmer överens med Tesfahuneys 

resonemang kring att elevernas kunskaper och erfarenheter anses som icke vetenskap av 

rådande norm. Men elevernas kunskaper, oavsett om det är faktamässigt korrekt eller 

romantiserat, borde användas just på grund av dess personliga värde för eleverna. Det kan 

vara betydelsefullt att fokusera och lyfta det som är av vikt för eleverna och diskutera det. 

Varför är dessa föreställningar, erfarenheter och känslor viktiga och hur påverkar de 

eleven?, hur kan dessa föreställningar och kunskaper användas för att utveckla eleven och 

relatera det lästa till den? osv. Den historia som eleverna använder i sin vardag måste enligt 

Jensen relateras i undervisningen för att historien ska erfaras väsentlig och relevant.     

Samtliga elever anser att det blir intressantare då deras erfarenheter används i 

undervisningen: ”om det görs så kan man vara historia själv”. En förutsättning här är att 

läraren bryter den traditionella utgångspunkten i ett homogent klassrum av elever med 

likartade tankesätt och kulturella ramar. Eftersom det råder en olikartad kulturell- och 

tankekontext i klassrummet, krävs det flexibilitet och möjlighet till perspektivskifte samt 

ett reflekterande tillvägagångssätt av läraren. Vidare måste läraren förtydliga uppgifterna, 

klargöra situationen och anpassa undervisningen till en förståelig nivå, så att alla, oavsett 

språksvårigheter och andra svårigheter, kan delta och förstå. I strävan att leva upp till de 

nya kraven som medföljer den mångkulturella klassammansättningen, är det av vikt att 

gårdagens lärarroll – en traditionsbunden och handlingsorienterad lärare, ersättas av en 

reflekterande pedagog som försöker finna nya vägar och nya lösningar.46   

                                                

 

46 Se också SOU 1996:143 s. 91-100 där en liknande diskussion förs.  
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4.3. Hur arbetar skolan med elevernas historiemedvetande? 

Enligt kursplanen för historia har ämnet till uppgift att bland annat utveckla och främja 

elevernas historiemedvetande. Också de intervjuade lärarna ser vikten av utvecklandet av 

elevernas historiemedvetande. Lärarna finner det angeläget att hos eleverna stärka 

identiteten och anknytningen till den egna kulturen och historien, men de anser att det är 

svårgenomförbart i och med tidsbristen. Genom intervjuerna framkommer det att 

historiemedvetandet inte är prioriterad och trots att styrdokumenten betonar och 

förespråkar utvecklandet och skapandet av det hos eleverna, verkar det inte förankrat i 

historieundervisningen, utan ses mer som ett bihang och som tas i beaktning vid mån av tid. 

Vidare verkar vissa av lärarna, speciellt Fredrik, osäkra på innebörden i historiemedvetande.     

En annan tankegång hos lärarna är att historiemedvetandet utvecklas med åldern. Många 

av deras elever bedöms därför för unga för att se det stora sammanhanget, vilket anses 

utvecklas med tiden. Historiemedvetandet förknippas med faktakunskaper och mognad där 

de sist nämnda faktorerna ses som förutsättning för utvecklandet av historiemedvetandet. 

Mognad och kunskaper har viss betydelse, men faran med detta resonemang är att ansvaret 

läggs på andra men också att elevernas potential underskattas. I det här fallet verkar vissa 

av lärarna förväxla historiemedvetande med ett mer avancerat historisk tänkande. Detta 

vittnar om behovet av att problematisera och bearbeta begreppets roll i undervisningen. Det 

är vanskligt att arbeta med och utveckla elevernas historiemedvetande om det saknas en 

förståelse och insikt kring vad det innebär.  

   Lärarna ser vikten av återknytning bakåt i tiden och medvetenheten om sambandet då-, 

nu- och framtid i strävan för förståelse och sammanhang, men finner det svårt att förmå 

ungdomar med invandrarbakgrund att relatera till Sveriges historia. Ett sätt kan vara att 

lärarna skaffar sig kunskaper om elevernas bakgrund samt använder sig av elevernas egen 

historia. Karin och Fredrik relaterar det lästa till elevernas bakgrund och gör jämförelser 

mellan till exempel Sverige och Kurdistan, vilket uppskattas av eleverna. Karin anser det 

viktigt att dra kopplingar mellan det förflutna och nu för att väcka en förståelse och 

helhetsbild hos eleverna. En uttalad vilja att utveckla elevernas historiemedvetande finns 

hos lärarna men tidsbristen anförs som hinder i arbetet. Detta leder till en viss kluvenhet 

hos lärarna där viljan och ambitionen att använda sig mer av eleverna och använda relevant 

stoff för eleverna i undervisningen inte stämmer med den tid de har till förfogande. Detta 
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förklaras med att det är bland annat många områden som ska tas upp. I detta hamnar själva 

historian och händelserna i centrum medan diskussioner och eleverna hamnar i periferin.     
Lärarnas syn på och inställning till historiemedvetandet reflekteras hos eleverna, där de 

inte fullt ut har utvecklat ett historiemedvetande utan historien och olika skeenden ses mer 

som lösryckta delar. Många av eleverna saknar förståelse för sambanden och orsaksverkan 

olika tider och samhällen mellan. Enligt Fredrik kan skillnaden i förmågan till reflektion, 

analys och helhetsperspektiv bland annat kopplas till elevernas kunskaper i det egna landets 

historia och bakgrund. Av de intervjuade eleverna är Golistan den som mest har utvecklat 

en viss förståelse. Hon är bland annat medveten om sin egen roll i historieskapandet där 

hon säger att det är tack vare henne själv hon har kunskaper om sitt land och sin kultur. 

Vidare påpekar hon att historieämnet har hjälpt henne att inse att hon själv har en historia. 

Golistan och Leyla ser dessutom deras möjlighet till flera språk och kulturer samt deras 

annorlunda bakgrund som något positivt och anser sig mer intressanta. Detta tyder också på 

ett visst historiemedvetande där dessa elever verkar någorlunda medvetna om att deras 

bakgrund är viktigt och det som format dem.     

Även om det i stort råder en avsaknad av då-, nu- och framtids helhetsförståelse hos de 

intervjuade ungdomarna, kan ett visst omedveten historiemedvetande tydas i elevernas svar. 

Bland annat deras ogillande av ”svenskar- wannabes” vilket kan kanske tyda på att 

förnekelsen av den egna kulturen och det egna ursprunget upplevs som svek mot den egna 

kulturen och historien. Vidare kan en rädsla för den egna kulturens undergång tolkas in i 

ogillandet. Ju fler som går ifrån den egna kulturen, ju större risk att den glöms bort. 

Eleverna kan omedvetet vara rädda om sin kultur men det kan även tolkas som att de som 

övergår till den svenska livsstilen och kulturen anses gå över till ”de andra”. Människan har 

förmågan betrakta och indela samhället och människor i ”vi” och ”de”. I detta fall blir 

svenskarna och deras kultur ”de andra”. Detta tror jag är tydligt och vanligt då individer 

känner sig otrygga och osäkra i den situation de befinner sig i. Här blir det en kamp om det 

egna ursprungets överlevnad men också om det egna jagets ställning och bekräftelse, vilket 

kan vara ett historiemedvetande, där eleverna är rädda om sitt ursprung och sin kultur.47  

   Genom sin kulturella tillhörighet skapas både den enskilda och kollektiva identiteten. När 

man kommer till ett nytt ställe, blir det som bekräftar en som individ, viktigt att hålla fast 

                                                

 

47 Även John Ogbu diskuterar det och anför ett liknande resonemang. Se SOU 1996:143 s. 36-38. 
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vid och kämpa för eftersom det oftast är det enda som man kan relatera till och identifiera 

sig med samt eftersom det kanske är det enda som erkänner ens tillhörighet.48 Något som 

kan styrka detta antagande är samtliga elevers intresse för den egna historien och viljan att 

ha kvar sin kultur och sin etniska identitet. Men den sista gruppen jag pratade med ser 

fördelarna med ett namnbyte, vilket innebär en viss distansering till sin identitet och 

etnicitet, men också en medvetenhet och den verklighet man befinner sig i och en önskan 

om att passa in. Just detta är intressant ur det perspektivet att dessa ungdomar var de som 

starkast och tydligast uttryckte sin nationalitetskänsla, vilket kanske antyder att ju osäkrare 

man är desto tydligare markerar man sin personlighet, nationalitet och tillhörighet. Man vill 

tillhöra samhället, men när man känner att det är svårt, tar man till olika 

försvarsmekanismer. Ungdomarna verkar också finna en viss trygghet i att många på 

skolan är av utländskt bakgrund. Det får dessa elever att inte känna sig annorlunda utan 

relatera till varandras situation.  

   Intressant är också att trots elevernas starka nationalitetskänsla och deras avståndstagande 

från dem som förnekar sitt ursprung, finns det en sorts förståelse för att vissa kanske skäms 

för sin etnicitet. En utläggning som illustrerar detta är Mahmouds kommentar ”hade jag 

varit svensk skulle jag vara rasist”. Detta kan vara en indikation på att den syn eleverna tror 

att majoritetsbefolkningen har på invandrare, påverkar ungdomarna och därmed speglar 

elevernas egen uppfattning av invandrare. Också uppfattningen om att ett namnbyte till 

något mer internationellt eller svenskt skulle underlätta livet i Sverige tyder på det.    

Vetskapen och känslan av att inte vara omtyckt eller önskad i landet gör det svårt att 

passa in och identifiera sig med samhället. Man skyddar sig istället, exempelvis menar 

Soran på att de får respekt av de andra när de hackar på svenskarna. Här blir behovet av 

bekräftelse märkbart och när individer inte känner sig bekräftade, kan konsekvensen bli att 

de aktivt ser till att synas och märkas och därmed skapa sig en ställning – hellre en dålig 

identitet/bekräftelse än ingen alls. I det här kan en viss tendens till Ogbus påstående om att 

individer som känner sig i underläge utvecklar en så kallad motståndskultur tydas. För att 

bryta och ändra denna hållning, förespråkar forskarna en undervisning där elever inte 

känner sig hotade av normerna utan relaterar till dem. Det kan uppnås genom bland annat 

ett interkulturellt undervisningssätt.  
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Det motstånd mot rådande skolnormer som kan anas bland några av de intervjuade 

ungdomarna kan ses i skenet av Nihad Bunars antagande om den starka kopplingen mellan 

ökade sociala klyftorna och majoritetsbefolkningens uppfattning om och bemötande av 

invandrarna. En negativ sådan försvårar möjligheterna att få jobb, att anpassas och därmed 

försvåras skapandet av en positiv bild av landet hos invandrarna, vilket också påverkar 

barnen och ungdomarna. Det kan vara svårt för dessa att utveckla en positiv bild av Sverige 

då de inte har något att relatera och hänvisa till. Det skall dock här framföras att motståndet 

mot rådande skolnormen och samhället inte är speciellt markant och aggressivt hos 

ungdomarna i föreliggande uppsats. Tvärtom tror samtliga elever förutom Zarah att de ska 

bo kvar i Sverige med motiveringen att det är svårt att flytta då man vant sig vid samhället 

och livet här. Samtidigt finns intresset för det egna landet och den egna historien där alla 

ungdomarna vill besöka sina hemländer. Här påpekar några av eleverna en viss konflikt 

och kulturkrock som upplevs i möte med landsmän som nyligen kommit hit eller då de är i 

sina hemländer. Den sista gruppen (fritidsgårdsgruppen) upplever dock inte några 

konflikter utan de känner sig hemma i sina hemländer.    
En viss kluvenhet kring att tillhöra flera kulturer kan tydas hos dem intervjuade eleverna. 

Ungdomarna har hamnat mellan två kulturer men också mellan olika generationer. 

Hemifrån får de en kultur och synsätt, i skolan och ute i samhället får de en annan, där 

deras liv kännetecknas av flerspråkighet, olika seder och bruk, vilket bearbetats till 

personliga livsstilar och modeller, s.k. kallade diasporiska identiteter. Ungdomarna tillhör 

olika sociala grupperingar och gemenskapsidentiteter. Å ena sidan ser de sig själva som 

kurder respektive iranier men känner distans till vissa landsmän och till de i hemlandet på 

grund av mentalitetsskillnaden. Å andra sidan känner de också distans till svenskarna i 

synsätt och tankar. Vidare är de medvetna om att svenskarna inte ser dem som svenskar 

utan som invandrare.     

Gentemot svenskarna, relaterar ungdomarna sig också till gruppbenämningen 

invandrare, oberoende av etnicitet. Här intas en enande position av ”vi” och ”de”. Det är 

främst gentemot andra invandrare som de hävdar och markerar sin kurdiska respektive 

iranska nationalitet. Nationalitetskänslan är situationsbunden där den i vissa förhållanden 

är mer eller mindre framträdande. I vissa situationer intar ungdomarna en 

försvarsposition där den nationella identiteten måste försvaras och stärkas, som ett 
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exempel är Sorans och Sabas dispyt. Detta eftersom ungdomarna ser den andra 

nationaliteten som hot i och med kurdsituationen i Iran. Den egna nationalidentiteten 

framhävs och betonas i situationer där ungdomarna känner hot, rädsla och underläge 

samtidigt som den utgör en trygghet och stolthet där ungdomarna trots känslan av 

kluvenhet, inte skulle vilja ses som svenskar. De markerar sin etniska identitet och känner 

stolthet för sitt ursprung, vilket de anser att alla borde känna. Deras nationella identitet 

utgör en stolthet, en säker grund att stå på och att relatera till när de annars är kluvna och 

vilsna. Nationalitetskänslan- och identiteten är en av de sakerna som de intervjuade 

ungdomarna uttrycker och visar säkerhet och stolthet över. Men på samma gång är 

ungdomarna medvetna om svårigheterna med att passa in i samhället. Det tyder på ett 

historiemedvetande där den nationella identiteten å ena sidan utgör en trygghet och 

förklaring till deras situation å andra sidan varigenom eleverna finner sin plats i tillvaron 

där eleverna är medvetna om den verklighet som råder och deras möjlighet att påverka 

och ändra sina liv samt anpassa sig till övriga samhället.     

Ur ett undervisningsperspektiv kan nationalitetskänslan- och identifikationen användas i 

eftersträvan att nå eleverna och få dem att relatera till undervisningen. Ett sätt kan vara att 

tidigare än i tonåren lyfta fram barnens ursprungskultur och kunskap om det forna 

hemlandet. Utifrån kursplanen för historieämnet där utveckling av elevernas 

historiemedvetande förespråkas, har skolan ett ansvar här. Ungdomarna bör ges chansen att 

få en identitet av att tillhöra en viss kulturkrets. Kanske det kan bidra till att ungdomarna 

inte behöver välja bort någon kultur i tonåren? De har då hela tiden tillåtits av omgivningen 

att leva och bli inspirerade av två kulturer samtidigt. Majoritetsbefolkningen har visat att 

det okej att ha sitt ursprung i ett annat land. De har också visat att de är intresserade av 

detta ursprung. På så sätt bidrar skolan till att också minska risken för främlingsfientlighet 

och rasism.   

4.3.1. Mångkulturalitet, en naturlig del av skolsystemet och samhället 

Mångkulturaliteten måste enligt Tesfahuney och Bunar ses som en naturlig del i samhället, 

skolsystemet och undervisningen. Men de menar att mångkulturalitet behandlas som något 

avvikande inom utbildningssystemet. Detta försvårar en integrering och naturlig 
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tillämpning. När denna aspekt skiljs från övriga skolsystemet, markeras det att elever med 

annan bakgrund är olika de andra eleverna, vilket ökar distansen och stärker olikheterna.  

   Karin och Susan anser att styrdokumenten innehåller många ”de”, ”andra kulturer” 

vilket enligt dem kan leda till en ”vi”- och ”dem” uppdelning och därmed distans. De 

anser likt Tesfahuney att mångkulturaliteten istället måste göras till en naturlig del och en 

vanlig sak, där begrepp såsom ”de andra” och ”andra kulturer”, borde tas bort. En annan 

dolt fara här är just kulturbegreppet, där definitionen kultur har i viss mån ersatt uttryck 

som ras eller etnicitet. Som stöd för mitt antagande är Tesfahuneys resonemang kring temat. 

Enligt olika studier som han utgår från, skildras olikheter i fråga om individer och 

kapaciteter i kulturtermer tillskrivna högre- respektive lägre värde, vilket benämns som 

kulturrasism.49 Detta legitimerar rasistiska tendenser utan att man är medveten om det. 

Begreppet används flitigt i olika sammanhang, men innebörden är komplext och diffust. 

Vad är andra kulturer? Var ska man dra gränsen för våran respektive deras kultur?  

   Kulturbegreppet kräver, pga. dess dolda fara och komplexitet, en problematisering och ett 

medvetet kritiskt förhållningssätt från skolans sida. Etnologen Billy Ehns perspektiv skulle 

kunna vara en öppning och en utgångspunkt för fortsatt diskussion kring kultur, där han ser 

människan som en komplicerad varelse bestående av en sammanflätning av genus, klass, 

kultur samt religion, inte enbart som en etnisk etikett. Han är av uppfattningen att dagens 

mobila, mångfacetterade och mångkulturella samhälle kräver ett dynamiskt och utvecklat 

perspektiv på etnisk identitet. Enligt honom är det viktigt att definitionen av termer såsom 

kultur har sin utgångspunkt i ett processtänkande som är öppen och mottaglig för olika 

sociala mönster och omständigheter som människan skapar och involveras i. 

Benämningarna bör också ses som dynamiska förhållanden som skapas, omvandlas och 

förändras i människans vardag under påverkan från yttre faktorer. Därför ska etnicitet ses 

som kontinuerliga sociala och kulturella processer, som mänskligt handlande över tid. 

Detta synsätt resulterar i att begreppsbestämningarna inte ges bestämda ramar, utan är 

dynamiska och därmed minskar risken för låsta kategoriseringar av människor.50 Jag är av 

uppfattningen att det är svårt att helt och hållet komma ifrån kategoriseringar eftersom 

människan strävar efter förståelse för sin omgivning vilket bland annat görs genom 

                                                

 

49 Mekonnen Tesfahuney, ”Monokulturell utbildning” s. 71 f. 
50 Billy Ehn, ”Etnicitet: symbolisk konstruktion av gemenskap” s. 81-87.  
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indelning av människor och saker. Det som här är väsentligt är en medvetenhet om riskerna 

med indelningar, och ett kritiskt förhållningssätt. Vad gäller kulturbegreppet, är inte det 

viktiga att hitta slutliga svar och lösningar, utan att utifrån olika perspektiv och 

sammanhang diskutera och problematisera begreppet. 

   Även kring begreppen ”assimilering” och ”integrering” finns viss tolkningsproblematik. 

Lärarna verkar ha svårighet med att definiera begreppen, där Susan blandar ihop dem. I 

Nationalencyklopedin51 går det att läsa att människor som invandrat till landet kan anpassas 

till det nya landet genom assimilation eller integration, där det med assimilation åsyftas att 

människorna i den invandrade gruppen helt sammansmälter med den nya gruppen och 

därmed överger sitt språk, sin kultur samt sin religion. Vid integrering däremot behåller 

invandrarna sina särdrag och sitt ursprung samtidigt som de kan leva samman med 

människorna i den andra gruppen genom att de lär sig det främmande språket, bor och 

arbetar som de andra utan att behöva överge sitt språk och sin kultur. I encyklopedin står 

det dessutom att integration också går åt andra hållet där den integrerade gruppen influerar 

och påverkar den nya gruppens kultur och samhälle. Med andra ord sker det en interaktion 

grupperna och kulturerna mellan där de tar och ger av varandras särdrag, där ett samhälle 

med olika minoriteter och kulturer benämns som ett mångkulturellt samhälle.52      

Slutsatsen är att orden betecknas som skilda begrepp, men frågan är om de skiljer sig i 

praktiken. Teoretiskt och artikulerat är det integrering som eftersträvas, måhända för att det 

förespråkas och assimilering förkastas, men i praktiken är risken stor att integreringen 

övergår i assimilering eftersom integrationen är ensidig. Det är främst invandrarna som ska 

integreras i samhället. Integrering är den modell jag sätter tilltro till – med anledningen av 

att assimilering leder till en påtvingad anpassning, vilket strider mot demokratin, 

värdegrunden och mot vad läroplan och kursplan stadgar. Modellen eftersträvar ett 

homogent samhälle. Här fråntas individerna deras särdrag, kulturarv samt ursprung – men 

integreringen måste vara ömsesidig och eftersträvan måste vara ett interkulturellt samspel 

mellan mottagarsamhällets medborgare och invandrarna. Det förutsätter bland annat en 

ömsesidig positiv attityd dessa mellan i strävan att motverka och förebygga rädsla, distans 

                                                

 

51 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=716807&i_word=assimilation, 
hämtad 2005-09-06 
52 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=716807&i_word=assimilation, 
hämtad 2005-09-06 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=716807&i_word=assimilation
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=716807&i_word=assimilation
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och fördomar. En positiv attityd mellan majoritetsbefolkningen och invandrare kan vara en 

av många faktorer som påverkar elevernas skolprestationer och bör därför vara en viktig 

aspekt att lyfta fram i skolan. Klassrummet skulle kunna fungera som grunden för mötet 

med andra där eleverna tränas i respekt för individer med olik levnadssätt och tankesätt än 

sig själva. Det finns en stor potential av kulturkunskap i det mångkulturella klassrummet. 

Genom samtal och utbyte av tankar, erfarenheter och upplevelser, uppnås en dubbelriktad 

kunskap om oss själva och om varandra.    

Vidare förutsätter det en samfällig förståelse ram vad gäller diskussionen kring 

begreppen med anledning av att det är problematiskt att använda termerna som riktlinje när 

man inte är säker på dess innebörd. I ambition att utforma och lyckas med den 

undervisning som har stöd i styrdokument, behövs problematisering av liknande begrepp 

och en överenskommelse om skolans ambition och mål, där gemensamma inriktningar och 

metoder, med utgångsläge i styrdokumenten, utvecklas i strävan efter ett gemensamt mål 

för hela skolsystemet. Frågor att arbeta kring kan tillexempel vara: ”vad är skolans och 

undervisningens inriktning och syfte?”, ”skall eleverna integreras eller assimileras?”, ”vad 

innebär begreppen teoretiskt och praktiskt?” etc.     

(Historie)undervisningen skall ha sin utgångspunkt i styrdokumenten samtidigt som den 

fäster avseende dels vid elevernas situation och i viss bemärkelse deras utsatthet och 

sårbarhet där de befinner sig i en situation de inte riktigt kontrollerar samt inte riktigt 

känner sig trygg i. Och dels vid det historiemedvetande de har och därmed inte har, det vill 

säga ett historiskt arv som skiljer sig från elever med svensk bakgrund. Det är också med 

utgångspunkt i dessa förutsättningar, begränsningar och möjligheter eleverna skall bemötas 

och utvecklas med fokus på utvecklandet av deras historiemedvetande.   
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5. Slutord  

Med utgångspunkt i teorin, styrdokumenten och empirin kan följande slutsats dras: det 

saknas en länk mellan historiedidaktikens teori om historiemedvetande och skolans 

historieundervisning. Samtidigt som historiedidaktiker och styrdokumenten betonar 

elevens användning av historia med utgångsläge i ett nutidsperspektiv, gestaltar sig 

historieundervisningen på skolan i form av en historieförmedling med ett fågelperspektiv, 

med vissa djupare nedslag, där fokus ligger på dåtiden.     

Den interkulturella och mångkulturella undervisning med eleverna och deras 

historiemedvetande i centrum, som förespråkas av historiedidaktiker, i styrdokument, och 

av de intervjuade lärarna, tillämpas inte. Istället dominerar en förhållandevis 

traditionstillämpad historieundervisning. Användning och bearbetning av elevernas 

historiemedvetande samt mångkulturaliteten formar sig i sporadiska då-nu förbindelser 

och i vissa kopplingar till eleverna. Dessa enstaka förbindelser räcker emellertid inte, 

utan det behövs en mer kontinuerlig tillämpning med en planerad och målmedveten tanke 

bakom, där mångkulturaliteten och historiemedvetandet är förankrad i undervisningen, 

inte fungerar som ett fragmentariskt supplement som tas i aktning vid mån av tid.     

I strävan att minska detta avstånd mellan teori och praktisk tillämpning, och därmed 

uppnå Jensens förespråkade undervisningsmiljö – kvalificerad läromiljö för utvecklandet 

av elevernas historiemedvetande – räcker det inte med att enstaka lärare anstränger sig och 

tillämpar det förespråkade undervisningen, utan det krävs ett helhetsperspektiv där hela 

utbildningssystemet måste genomsyras av tanken och ha det som riktlinje.   



 
Sammanfattning 

Invandringen är en realitet i dagens samhälle. Skolan har här en viktig roll och ett stort 

ansvar i mottagandet av de nya barnen och ungdomarna med invandrarbakgrund. Det är 

intressant att fråga sig hur skolan och undervisningen förhåller sig och anpassar sig till de 

nya omständigheterna. I styrdokumenten finns en medvetenhet kring mångkulturalitet och 

interkulturalitet. Samtidigt skall det gemensamma kulturarvet utgöra en trygghet och en 

gemensam plattform i undervisningen.     

Mot bakgrund av den realitet dagens skola befinner sig i och den kontrastförhållande som 

syns i styrdokumentet, syftar befintlig uppsats till en undersökning av hur lärare och 

invandrarelever ser på historieämnets roll i det mångkulturella klassrummet. Detta 

eftersträvas göra genom forskningsfrågorna ”Hur förstår lärare och elever historia som 

begrepp och undervisning?”, ”I vilken grad nyttjas elevernas bakgrund och erfarenhet i 

undervisningen?” och slutligen ”Hur arbetar skolan med elevernas historiemedvetande?”.     

Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i den danske historiedidaktikern Bernard Eric 

Jensens tolkning av historiemedvetande, vilket ses som ”ett samspel mellan människors 

dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan”.53 Jensens ståndpunkt tar avstamp i 

dels att människans historiemedvetande fungerar som en ofrånkomlig del av hennes 

identitet, sociala kunskaper och handlingar, dels att människan både som individ och som 

grupp är både skapad av och skapare av historia.    

Respondenterna i föreliggande studie utgörs av tre So-lärare på högstadiet och åtta 

invandrarelever varav sju går på högstadiet och en på gymnasiet.     

Slutsatsen är att den interkulturella och mångkulturella undervisning med eleverna och 

deras historiemedvetande i centrum, som förespråkas av historiedidaktiker, i styrdokument, 

och av de intervjuade lärarna, tillämpas inte. Istället dominerar en förhållandevis 

traditionstillämpad historieundervisning. Användning och bearbetning av elevernas 

historiemedvetande, mångkulturaliteten samt interkulturaliteten formar sig i sporadiska då-

nu förbindelser och i vissa kopplingar till eleverna. 

                                                

 

53 Bernard Eric Jensen, ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. Historiedidaktik 
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red) Studentlitteratur Lund: 1997 s. 58. 



 
Abstract 

Sweden is a multicultural society. The school plays an important part and has a great 

responsibility concerning the reception of young people with immigrant backgrounds. It 

is important to highlight the way schools handle the new circumstances. The school 

curriculum expresses a consciousness regarding multiculturality and interculturality. 

Moreover, the cultural heritage.      

The aim of this study is to examine how teachers and immigrant pupils see the subject 

history in the multi-cultural classroom. Both the curriculum and the school reality are in 

focus. The study is based on the following questions: 

 

How do teachers and pupils understand history as a concept and a subject? 

 

Are the backgrounds and experiences of the pupils used in the teaching? 

 

How does school deal with the historical consciousness of the pupils? 

   The theoretical approach of this essay is the Danish historian Bernard Eric Jensen’s 

interpretation of “historical consciousness”, which is defined as the understanding of the 

interaction between the past, the present and the future. This interaction constitutes a 

fundamental part of human identity, social behaviour and actions, which make people as 

individuals and as groups both created by history and creators of history.     

This study is based on interviews with three history teachers at Swedish “högstadiet” 

(secondary school/junior high school) and eight pupils with immigrant backgrounds.  

   The conclusion of the study is that, contrary to the guide-lines of the curriculum, no 

focus on the pupils historical consciousness is applied in the teaching of history. Even 

though the interviewed teachers stress the importance of such a perspective, pupils´ own 

experiences tend to be excluded or only occasionally used in the teaching.      
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Muntliga källor  

Lärare 
Intervju med ”Susan” 28/5 2004, undervisar i SO-ämnen och svenska, årskurs 6, 8 och 9,   

Intervju med ”Karin” 1/6 2004, undervisar i SO-ämnen och engelska, årskurs 6-9,   

Intervju med ”Fredrik” 2/6 2004, undervisar i SO-ämnen årskurs 6-9  

Elever 
Gruppintervju 1, 1/6 2004: ”Samira” och ”Ali” båda med kurdisk bakgrund och båda går 
i årskurs nio.   

Gruppintervju 2, 2/6 2004 två kurdiska flickor: ”Golistan”, årskurs nio, och ”Leyla”, 
årskurs åtta.   

Gruppintervju 3, 3/6 2004 fyra ungdomar; en iransk pojke ”Saba” i årskurs nio;  
två kurdiska pojkar ”Soran” i årskurs åtta; och ”Mahmoud” som läser första ring på 
gymnasiet; och slutligen en kurdisk flicka ”Zarah” som går i årskurs nio.    



 
Bilaga 1. Lärarintervjufrågor   

Vilka årskurser och ämnen? Hur länge har du undervisat?  

Vad är historia 
- Vad är historia enligt dig? 
- Vad är ämnets syfte anser du? 
- Varför ska man ha historieundervisning? 
- Vad är historieämnets roll och betydelse i skolan?   

Historieämnets upplägg och innehåll 
- Vilket perspektiv är det på historieämnet? 
- Vilka områden, delar behandlas - varför dessa? 
- Tar förintelsen mycket plats, varför och hur anser du att eleverna upplever det? 
- Förs det öppna diskussioner kring känsliga områden?  
- Förekommer det frågor - hur bemöts de? 
- Förekommer det önskemål om vad/vilka områden som önskas läsas om? Lyssnar du på 
önskemålen? 
- Hur tolkar du läroplanens och kursplanens stadga? Ges utrymme för dig att själv välja 
områden och upplägg samt har du möjlighet till egen tolkning av målen?   

Arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv 
- Tar du vid planeringen hänsyn till att många av era elever har utländskt bakgrund - hur 
och varför? 
- Verkar eleverna intresserade av sina etniska hemländers historia? 
- Besitter de mycket kunskaper i etniska hemländers historia - ges de möjlighet att skaffa 
sig kunskaperna? 
- Kan eleverna användas som resurser i undervisningen - hur? 
- Använder du dig av elevernas erfarenheter, upplevelser och historia i undervisningen– 
hur? 
- Skapas det en koppling till elevernas ursprung och historia - hur? 
- Vad betyder den mångkulturella skolan för dig? 
- Vad innebär en mångkulturell klass för dig? 
- Vad betyder ett mångkulturellt undervisningssätt för dig 
- Vilka problem/möjligheter finns utifrån det mångkulturella perspektivet? 
- Hur vinklas undervisningen, dvs. traditionellt eller utifrån den mångkulturella klassen 
du har?  
- Hur arbetar ni utifrån värdegrunden? 
- Hur tolkar du läroplanen och kursplanen för historieämnet - kan du se ett multietnisk 
perspektiv i dem? 



 
Bilaga 2. Elevintervjufrågor   

Upplevelsen av att vara invandrare 
- Hur länge har du varit här? 
- Svårighet med det svenska språket? 
- Känner du dig annorlunda pga. ditt ursprung? 
- Känner du dig mer svensk eller mer …? 
- Skulle du vilja vara svensk- varför?  

Historieämnets upplägg och innehåll 
- Vad för historia har ni läst? Vems historia har ni läst? 
- Vad är din förståelse för historia? 
- Är undervisningen bra eller dålig? Motivera dig. 
- Vilka områden läser ni mycket om? 
- Vad kommer du ihåg från historielektionerna?  

Arbetet utifrån ett multietniskt perspektiv 
- Hur upplever du dig bemött samt i vilken mån lyfts och uppmuntras din identitet? 
- Kan du relatera till undervisningen i historieämnet? 
- Vad anser du man kan göra för att skapa koppling till det ni läser? 
- Känner du en historisk anknytning till den egna kulturen samt till det svenska? 
- Pratas det något om ditt land och din historia? 
- Utnyttjas dina erfarenheter i klassrummet? 
- Kan du påverka undervisningen? 
- Lyssnar dina lärare på dig? 
- Vad skulle du vilja läsa om, varför? 
- Hur hade till exempel historia lagts upp om du fick bestämma? 
- Har du fått ökad förståelse för omgivningen?   


