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Antal sidor: 34 

The present study explores how perceptions of the multi-cultural approach to history teaching has changed in 

teaching curricula for High School over the past three school reforms. This has been complemented by 

interviews with six history teachers regarding their experience around multiculturalism in history teaching. 

The methodology uses a historical method and qualitative interviews to analyses the participants’ 

perceptions. The participants explained that history teaching has changed and developed alongside the 

multicultural perspective. 

The development has gone from earlier focus on Swedish and European history to current teaching focusing 

more on the rest of the world. The results from this research also indicate that the multicultural approach is 

given increasing attention in the teaching curriculum. In the earliest curriculum there exist a division between 

who are immigrants and who are not. A rather classifying concept which expresses a difference between an 

'us' and a 'them'. In the oldest curriculum the schools’ multicultural ambitions feature special education for, 

or about, immigrants. Nowadays the current curriculum encompasses the inter-cultural, and multicultural 

ambition. 
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1. Inledning  

Det beräknades i februari 2016 att det i Sverige fanns drygt 1,6 miljoner utrikesfödda.1 Det 

är därmed ingen överdrift med påståendet att det dagligen sker kulturmöten i vårt land och 

där den mest centrala platsen är skolan med dess undervisning. Mångkulturalitet, 

globalisering och migration är ord som förklarar fenomen i vår samtid och som beskriver 

det svenska samhället.2 Nämnda begrepp får konsekvenser för skolans  

historieundervisning.3 Dagens gymnasieskola är inte densamma som för fyrtio år sedan, 

vilket syns i skolans utformning men också förhållningssätt till förändringar och förnyelser 

i takt med reformer som sker. Den svenska skolan har idag uppdrag att skapa förståelse 

och empati för alla människor oberoende av etnisk tillhörighet. Detta är något som tydligt 

beskrivs i gymnasieskolans läroplan:  

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

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

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

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och 

förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje 

tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.4  

Lärare i historia ska arbeta aktivt med frågor som handlar om nutiden, av den orsaken att 

samtidens kulturella, utbildningsmässiga, sociala, vetenskapliga normer och värderingar 

styr deras val av perspektiv och undervisningsstrategier.5 Gymnasieskolans historieämne 

står därför ständigt inför nya utmaningar och måste hela tiden anpassas till samhällets 

förändringar.  

Kenneth Nordgren som är historiker menar att sambandet mellan samhällsförändringar och 

migration ger stor potential till att bedriva en processinriktad historieundervisning som kan 

anpassas till dagens samhälle.6  

Eleven står i ständig växelverkan mellan sig själv och historieundervisningens innehåll, 

det vill säga lärandets subjekt och lärandets objekt står gemensamt i ett  

                       
1 Statistiska centralbyrån, befolkningsstatistik http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/ Hämtad 2016-04-09.  
2 Johansson, Maria (2012) – Historieundervisning och interkulturell kompetens, s.9 
3 Ibid, s.9 
4 Skolverket (2011), läroplan för gymnasiet s.66 
5  Lozic, Vanja (2011), – Historieundervisningens utmaningar, historiedidaktik för 2000-talet, s.7 
6 Nordgren, Kenneth (2006) – Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, s.186 
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beroendeförhållande. Av detta skäl är inte skolämnet historia endast det akademiska ämnet, 

utan består också av historia knuten till elevens intresse.7 Ett sannolikt antagande är att en 

elev lär sig mer om sig själv och historia om läraren skapar intresseväckande ingångar som 

knyter an till elevens egen värld.8    

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att visa hur synen på det mångkulturella perspektivet i 

historieundervisningen har förändrats i läroplanen för gymnasiet under de tre senaste 

skolreformerna och diskutera hur denna förändring har skett.  

 Hur presenteras mångkultur i de olika läroplanerna och kursplanerna i historia? 

 Hur har det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen förändrats i 

samband med de tre senaste läroplanerna och kursplanerna?  

 Hur kan historielärare idag se på mångkulturalitet i historieundervisningen, när 

de redogör för det förflutna och det nya?  

1.2 Avgränsningar  

Jag har medvetet letat efter historielärare som är av relevans när jag söker svar på hur de 

arbetar med det mångkulturella perspektivet. I min undersökning har jag fokuserat på hur 

ett urval av lärare i Jönköpings län kan se på denna företeelse och urvalet har baserats på 

främst yrkeserfarenhet. Med tanke på den begränsade tiden och uppsatsens omfång har jag 

valt att endast undersöka gymnasieskolans läroplan från 1970 till dagens läroplan för 

gymnasiet 2011. Jag har även valt att inte göra några intervjuer med elever. Eleverna hade 

möjligtvis kunnat bidra med en bredare analysdel om deras upplevelse av undervisningen 

i historia och huruvida lärare har arbetat kring detta. Anledning till att jag väljer att 

intervjua lärare istället för elever är att de har större kunskap och erfarenhet kring området. 

I uppsatsen kan lärarna ge mig ett tydligare svar om hur arbetet i ett mångkulturellt 

klassrum ser och har sett ut.  

 

 

                       
7 Adler, H. Magnus (2009) – Historieundervisningens byggstenar, s.25 
8 Ibid, s.25 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen har följande disposition: I bakgrunden redogör jag för förståelsen av begreppen 

mångkulturell och interkulturell. Sedan ges en kortare presentation av historieämnet i 

Sverige mellan åren 1900-1960. Därefter beskrivs metoden med bland annat  

tillvägagångssätt, övervägande och utförande.  

2. Bakgrund 

2.1.1 Historieundervisningen mellan årtionden 1900-1960 

Historia som undervisningsämne blev självständigt först i och med 1905 års 

läroverksstadga. Historieundervisningen och geografiundervisningen var tidigare ett 

gemensamt ämne på gymnasiet, vilket det hade varit sedan 1724.9 Tidigare skulle 

historieundervisningen bidra till att väcka kärlek till och ansvar för fäderneslandet. 

Företrädare till detta idealistiska undervisningsprogram var bland annat historikern, 

Ludvig Stavenow, som 1901 berörde frågan om historieundervisningens betydelse till det 

svenska folkets fostran till äkta svenskhet. Emellertid har Stavenows framställning ur 

nutida synpunkt nyanserats. Enligt historikern Gunnar Ander har författaren varit väl 

medveten om en kommande internationalisering och risken av patriotism som avsnörning 

från inflytande utifrån.  

Stavenow pekar i själva verket med sitt undervisningsprogram inte bara tillbaka mot en 

nationellt-patriotisk syn på historieundervisningen utan också framåt mot debatt i 

anknytning till andra problem. År 1906 och 1909 års undervisningsplaner utvecklade 

historieundervisningen till att bli mer inriktad mot samtiden. Historieundervisningen skulle 

drivas på sådant sätt att eleverna fick hjälp att förstå sin samtid.  

Liksom de ovannämnda undervisningsplanerna, uppvisar också 1928 och 1933 års 

undervisningsplaner kortfattade målformuleringar. 1935 publicerades det nya metodiska 

anvisningar för historiens vidkommande. Historieundervisningen skulle då sträva mer mot 

att bland annat främja lärjungarnas förståndsverksamhet samt att lära dem förstå, pröva 

och sammanställa. Kunskapen om det förgångna skulle underlätta förståelsen av sin 

samtid.10 

                       
9 Ander, Gunnar (1966)– Att undervisa i Historia på gymnasiet. Handledning för lärare, s.15 
10 Ibid, s.17 
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Under 50-talet var historieämnet under utredning och de styrande ansåg i början av 

årtiondet att ett nära förhållande mellan historieämnet och samhällskunskapen skulle råda 

men hur det exakt skulle se ut kunde inte preciseras förrän de pågående utredningarna var 

färdiga. För den allmänna linjen på gymnasiet ansågs ämnena som självklara på schemat.11 

Utvecklingen ledde till slut till skilsmässa mellan ämnena. 1960 förordnades att läroämnet 

historia med samhällslära på gymnasiet, från och med läsåret 1960/61 successivt skulle 

delas upp i enskilda läroämnen.12  

Ulf Zander, som är professor i historia, förklarar att under slutet av 50-talet diskuterades 

historieämnets innehåll och ett förslag kom som innebar att den nya historien skulle ersätta 

den äldsta historien som togs bort. På så vis försökte man lösa problemet med ett stort 

innehåll och lite tid för undervisningen i ämnet.13 I de målformuleringar som kom till 

uttryck 1961, står det nya anvisningar för historieundervisningen som blev något alldeles 

nytt och för dåtidens lärare, mycket karakteristiskt.  

Historieundervisningen skulle numera inte endast ge kunskaper, som av eleverna uppfattas 

som direkt praktiskt nyttiga. Den skulle skänka dem den kännedom om gångna 

generationers liv och arbete, som var nödvändig för att kunna förstå den värld de levde i 

och samhälle de skulle verka i. Med andra ord var detta en tydlig markering att en övergång 

skett från en nationellt förankrad och centrerad historieundervisning till en internationell 

inriktad. Det fanns påtagliga tankar, enligt Gunnar Ander, att ”vår egen historia” och våra 

egna problem ska träda i bakgrund för de stora internationella sammanhangen.14 

2.1.2 Begreppsförklaring 

Mångkulturell. Nationalencyklopedin förklarar begreppet mångkulturell som präglad av 

många livsstilar erfarenheter och språk. Bostadsområden med stor andel invandrare från 

olika länder som Rinkeby i Stockholm, är ett exempel på vad som menas med begreppet. 

Enligt nationalencyklopedin präglas detta område av mångkulturella upplevelser och 

                       
11 Zander, Ulf (2001) – Fornstora dagar, moderna tid. Bruk av och debatter om svensk historia från 

sekelskifte till sekelskifte, s.335 
12 Ander, Gunnar (1966)– Att undervisa i Historia på gymnasiet. Handledning för lärare, s.19ff.  
13 Zander, Ulf (2001) – Fornstora dagar, moderna tid. Bruk av och debatter om svensk historia från 

sekelskifte till sekelskifte, s.334 
14 Ander, Gunnar (1966)– Att undervisa i Historia på gymnasiet. Handledning för lärare, s.20 
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värden.15 Något som betraktas mångkulturellt är en mångkulturell skola, vilket innebär att 

skolan befolkas av individer som representerar skilda kulturer och etniciteter.  

Interkulturell. Precis som med begreppet kultur finns det många olika sätt att betrakta 

begreppet interkulturell på, beroende på vilken kontext personen befinner sig i. Inom 

pedagogisk forskning refererar dock vanligtvis interkulturell till ”en interaktionsprocess 

där ömsesidiga kontakter sker mellan personer från olika kulturella bakgrunder.”16  

De ovannämnda begreppen ligger nära intill varandra och för att tydliggöra skillnaden 

mellan de båda begreppen har en distinktion gjorts. Till denna uppsats beskrivs och 

används mångkulturell som ett tillstånd medan interkulturell används som en handling.  

Historikern Vanja Lozic förklarar interkulturellt lärande som:  

Ett pedagogiskt arbetssätt vilket man försöker skapa lärandemiljöer där individer med skilda 

perspektiv, samhällssyner och kulturella erfarenheter möts och samverkar så att påstådda 

kulturella gränser överskrids. En effekt av kulturella och kunskapsmässiga 

erfarenhetsutbyten och sammansmältningar kan bli formering av nya kosmopolitiska och 

öppna kulturer och samhällsmedborgare.
17 

Den interkulturella utbildningen handlar om behov av strukturella förändringar som ska 

anpassa utbildningssystemet till ett mångkulturellt samhälle. Pedagogiken Hans Lorentz 

definierar interkulturalitet som ett sätt att handskas med mångfalden i skolan och 

samhället.18  

 

 

 

 

 

 

                       
15 Nationalencyklopedin (1994), trettonde bandet, s.567.  
16 Olsson, Anders (2006) – En introduktion till interkulturell pedagogik, s.6 
17 Lozic, Vanja (2011) – Historieundervisningens utmaningar, s.142 
18 Lorentz, Hans (2009) – Skolan som mångkulturell arbetsplats, s.120 
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3. Metod  

3.1.1 Metodval 

Jag har i min undersökning valt att använda historisk metod för att få svar på mina 

frågeställningar och det kommer ske även genom kvalitativa intervjuer.  

 

Historisk metod handlar i synnerhet om hantering av källor och litteratur. I min uppsats 

kommer kursplanerna och läroplanerna att tolkas och analyseras utifrån angivna 

frågeställningar.  

 

Frågor som har ställts till läroplaner har skett i enlighet med det som historikern Gunnar 

Richardsson förklarar i sin bok Svensk utbildningshistoria. Han förklarar att studier av 

skolans historia ska i första hand besvara hur skolan fungerat och varför den har fått sin 

speciella utformning. För att besvara dessa frågor har även frågan vad ställts i min 

undersökning. Här syftar jag på att undersöka: varför ska historia läsas? Vad koncentrerar 

sig historieundervisningen på och hur beskrivs det?  

 

Hur och varför läroplanerna samt informanterna valts ut redogörs i underrubrikerna: Val 

av läroplan och kursplan, Tillvägagångsätt och Utförande. Ord som jag har försökt att ta 

hänsyn till i undersökningen av läroplanen för gymnasiet är mångkulturell. Begreppet 

mångkulturellt har använts i intervjun utifrån den beskrivningen som har redogjorts i denna 

uppsats. 

 

Läroplaner är ett källmaterial som hjälper mig att ta del av resonemangen om invandring. 

Källmaterialet ger mig en bild av samhälleliga processer, händelseförlopp och olika 

tankesystem som genomsyras i kursplanen för historia. I analysen ingår tre läroplaner och 

kursplaner i historia. Eftersom jag även utgår från ett omfattande intervjumaterial har jag 

valt att inte analysera samtliga läroplaner och kursplaner för historia utan istället valt ut 

vissa av dem. Läroplanerna ger mig förståelse för den utveckling som har påverkat lärarna. 

 

I detta examensarbete är avsikten, som tidigare nämnts, att titta på hur  

historieundervisningen förändrats utifrån det mångkulturella perspektivet, under de senaste 

fyra decennierna. Jag kommer i den första resultatdelen inte fokusera på att ta fram ny 
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fakta utan istället föra fram det som är relevant och kan kopplas till undersökningen. Det 

blir viktigt för att få en förståelse för den utveckling som har påverkat lärarna. Därför har 

jag även valt att undersöka läroplanerna i kronologisk ordning som sedan ställs mot de 

intervjuade lärares erfarenhet. Dessa resultat kommer i sin tur sedan att ställas mot teorin 

om vad, hur och varför historieundervisningen bedrivs utifrån ett mångkulturellt  

perspektiv.   

3.1.2 Valet av läroplan och kursplan  

Det finns flera anledningar till varför jag har valt att starta undersökningen från 1970 års 

skolreform. För det första kännetecknas 1970-talet av omfattad skolreform för gymnasiet. 

En av grundreformerna under LGY70 var att införa skolsystem som förändrade 

samhällsmedborgarnas värderingar, utveckla kritiskt tänkande och framkalla framtidens 

demokratiska medborgare i ett föränderligt samhälle.  

 

För det andra beskrivs 70-talet, liksom 60-talet, som en period av intensiv invandring som 

benämndes ”flyktingvandring”.19 Det går till viss del att hävda att Sverige aldrig varit ett 

homogent land men perioden från 1970 fram tills idag har skildrats som en period då 

Sverige utvecklats till att bli en mångetnisk nation. Däri ligger grunden till valet av 

undersökningsperioden. Anledningen till att jag undersöker läroplaner är att den fungerar 

i skolans värld som ett hjälpmedel för att göra gymnasieskolans uppställda mål till realitet. 

Den anger främst ramen för skolans verksamhet och utbildningens innehåll.20 Kursplanen 

i historia anger mål för undervisningen och det blir därför intressant att undersöka hur det 

har förändrats utifrån det mångkulturella perspektivet, under de tre senaste läroreformerna.  

3.1.3 Kvalitativa intervjuer  

Syftet med kvalitativa interjuver är att använda sig av det direkta mötet mellan forskare 

och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i sådan kontext.21 Intervjuerna kan 

genomföras på olika vis och det mest förekommande är att möta personen som skall 

intervjuas. Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat genom att ställa raka frågor och 

                       
19 Lozic, Vanja (2010) - Historiekanons skugga, s.70 
20http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtp

ub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302 Hämtad 2016-05-09 
21 Wideberg, Karin (2002) – Kvalitativ forskning i praktiken, s.16 
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på dessa erhålls komplexa, innehållsrika svar.22 Detta innebär att efter att alla intervjuer 

genomförts, fås ett rikt material i vilket det med hårt arbete kan hittas många intressanta 

och relevanta företeelser; åsikter, mönster och mycket annat.23 I kvalitativ intervju är det 

viktigt att forskaren inte anammar ett enhetligt beteende eller uppträdande. En kvalitativ 

intervju ter sig istället som ett samtal och intervjun skapar i sig själv en sorts social relation 

vars karaktär och egenskaper är beroende av den enskilde deltagaren.  

 

Muntliga källor i form av intervjuer med lärare hjälper mig att få inblick i olika personers 

värderingar och minnesbilder samt i de sätt informanterna försöker framställa sig själva på 

i ett möte med en annan person. Historikern Malin Thor Thureby menar till exempel att 

muntliga källor berättar för oss om vissa händelser, men även om dessa händelsers mening 

och särskilda betydelse för individuella människor.24 Ur källkritiskt perspektiv finns det 

ingen principiell skillnad mellan en muntlig och skriftlig uppgift. Historiker brukar i 

synnerhet ha en större tro till det skrivna ordet, men ett påstående blir inte mer sant eller 

trovärdigt för att det skrivs ned.25  

 

Min huvudsakliga avsikt med intervju är alltså att förstå historielärare och synliggöra deras 

didaktiska tankar idéer och erfarenheter kring skolämnet historia samt det mångkulturella 

perspektivet. Den kvalitativa intervjun passar min studie bäst eftersom respondenternas 

personliga uppfattning och erfarenhet kommer fram. Jag är medveten om att den 

kvalitativa intervjun med lärarna kan ge en generell bild av hur situationen ser ut i 

historieundervisningen med mångkulturalitet som fokus, men samtidigt ger den här 

metoden mig förståelsen av något som undersökts med hjälp av mycket information och 

få undersökningsinformanter. Samtliga lärare har erfarenhet från minst två av de tre 

läroplaner som undersöks och hälften av dem har erfarenhet från samtliga läroplaner. 

Intervjuerna bidrar i denna uppsats med ett historiskt perspektiv av det mångkulturella 

perspektivet i historieundervisningen genom att de redogör för det förflutna och det nya. 

 

                       
22 Trost, Jan (1997) – Kvalitativa intervjuer, s.42 
23 Ibid, s.16 
24 Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars (2015) – Muntlig historia: i teori och praktik, s.174  
25 Ågren, Henrik & Florén, Anders (2006) – Historiska undersökningar, s.76 
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Tolkning av intervjuerna har skett via fenomenologisk ansats. Intervjufrågorna är 

utformade utifrån en fenomenografisk metod som heter halvstrukturerad  

livsvärldsintervju, vilken Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskriver så här: 

 

 En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan 

intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån 

en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen.[…] Den är 

halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardasgssamtal eller ett slutet 

frågeformulär. Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och som kan innehålla förslag till frågor.26  

 

En halvstrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en mängd frågor, men är 

flexibel ifråga om i vilken ordning de ställs. Forskaren ställer även följdfrågor för att finna 

djupare förklaringar och svar. I de fall där en informant besvarar en fråga under en annan 

fråga är det inte alltid nödvändigt att ställa frågan igen, det beror på hur uttömmande svaret 

är. 

3.1.4 Utförande 

Tre olika gymnasieskolor kontaktades först om rekommendation om de lärare som skulle 

kunna vara lämpliga till denna uppsats. Därefter kontaktades sex olika gymnasielärare i 

historia för att komma överens om vid vilken tid och plats intervjuerna skulle äga rum. 

Kontakten genomfördes via mail och genom att jag besökte olika gymnasieskolor för att 

snabbare komma i kontakt med de utvalda personerna.27 Tydliga instruktioner om 

undersökningen presenterades direkt vid mötet och urvalet av respondenter har skett 

genom min egen uppfattning över vilka personer jag ansåg hade mest relevant erfarenhet 

kring de frågor som studien berör. Urvalet har således skett på basis av yrkeserfarenhet, 

kommunalskola, och ålder.  

 

Intervjuer som genomförts till denna studie har skett enskilt. Anledningen till detta är att 

personer som intervjuas kan påverka varandra och i gruppen kan det bildas en form av 

                       
26 Kroksmark, Tomas. Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss. I Den tidlösa 

pedagogiken. Kroksmark, Tomas (red.). (2011). s. 600   
27 Bifogad fil längst ned i uppsatsen.  
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majoritetssynpunkt i vilken de individuella skillnaderna suddas bort.28 Samtliga intervjuer 

har genomförts på informanternas arbetsrum. Informanterna har först fått genomföra en 

kort presentation om sig själva varpå ett vardagligt småprat inletts innan frågorna ställts. 

För att inte förlora viktig information har intervjuerna till denna studie spelats in. Frågorna 

som ställts är utformade för att beröra uppsatsens syfte. I anslutning till informanterna 

upplyste jag dem om att samtalet betraktas som strängt konfidentiellt, det vill säga att ingen 

av informanterna kommer kunna kopplas till någon given information eller på något sätt 

igenkännas av utomstående. För att få tillit hos informanterna har jag därför valt att inte 

uppge deras riktiga namn. Intervjuernas längd har varierat allt mellan 10 till 50 minuter.   

 

Intervjumaterialet har bearbetats genom meningskoncentrering, vilket innebär att större 

mängd intervjutexter reducerats ner till kortare texter. Överflödig text har tagits bort för att 

huvudinnebörden ska komma fram.  

3.1.5 Överväganden  

Till min studie kom både forskningsetiska och metodologiska överväganden att bli viktiga 

inför intervjuerna. Första dilemmat var hur mycket information som informanterna skulle 

tillges innan intervjutillfället. Fanns det en risk att de utvalda informanterna skulle agera 

på ett sätt som skulle kunna påverka svaren i intervjun? Till exempel, kommer 

historielärarna att sätta sig in i ämnet och i en grad som överstiger vad de tidigare kände 

till? Valet på frågan föll på att endast förklara att studien riktar sig till lärare i historia på 

gymnasienivå, samt att frågorna handlar om hur lärare arbetar med det interkulturella 

perspektivet i undervisningen. Det andra dilemmat var lärarnas integritet; Hur mycket 

information om sig själva de skulle vara villiga att låta omnämnas i uppsatsen? Valet föll 

därför på, som tidigare nämnt, att i kontakt med lärarna informera om att deras namn, 

arbetsplats och erfarenhet inte skulle avslöjas i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

                       
28 Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars (2015) – Muntlig historia: i teori och praktik, s.43 
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4. Mångkulturell historieundervisning  

Vad? Med tanke på den omfattande invandringen i Sverige har det historiska innehållet 

visat sig vara viktig i den mångkulturella historieundervisningen. Historikern Vanja Lozic 

menar att de finns en viss önskan om att historieämnet skulle kunna anpassas till elevernas 

etniska identifikationer på samma sätt som man har gjort i vissa skolor i England och USA. 

Med utgångspunkt till detta bör historieundervisningen vara globalt anpassande och inte 

endast begränsas till berättelser om europeiska nationalstater utan också om olika 

nationella minoriteter utanför Europa. Det är viktigt att mångkulturell historieundervisning 

inte endast blir ett tillägg till den europadominerande historien utan någonting eleverna 

kan arbeta och utveckla med i undervisningen.29 Historieundervisning med inslag från 

historia kring Asien och Afrika bidrar till att mångkulturaliteten och det interkulturella 

perspektivet utvecklas och förhåller sig till mångkulturellt klassrum.30 Detta innebär 

således, i frågan om vad som ska tas upp i historieämnets kunskapsinnehåll och 

undervisning, att omvärlden ska belysas och inte begränsas till det eurocentriska 

perspektivet. 31   

Hur? I historieundervisningen blir det viktigt att få en mångfald av perspektiv och röster 

från olika kulturer eftersom eleverna kan möta historiska vittnesmål från olika kulturer 

som bidrar till att historieundervisningen förhåller sig till ett mångkulturellt perspektiv. Ett 

sätt att historiskt förklara dagens mångkulturella samhälle är att behandla kulturmöten och 

migration som en pågående process och inte bara som särskild händelse i  

historieundervisningen. När vi beskriver dagens mångkulturella samhälle ur ett historiskt 

perspektiv använder vi särskilda begrepp (klassificerade) och vissa typer av förklaringar. 

Klassificerade begrepp uttrycker skillnader som befolkningen inom en historisk kultur har 

valt att överväga. För att exemplifiera; En invandrare är någon som rör sig; vandrar från 

ett land till ett annat. De står i motsats till medborgare (som regleras, rör sig inte). Här är 

det särskilt viktigt att tänka efter om vi ska, eller inte, använda särskilda begrepp i 

historieundervisningen. Detta kan bli avgörande för hur innebörden förmedlas.32 I 

                       
29 Nordgren, Kenneth och Johansson, Maria (2014) - Intercultural historical learning: a conceptual 

framework. Hämtad 2016-04-27 
30 Johansson, Maria (2012) – Historieundervisning och interkulturell kompetens, s.236 
31 Ibid. 
32 Nordgren, Kenneth och Johansson, Maria (2014) - Intercultural historical learning: a conceptual 

framework. Hämtad 2016-04-27 
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undervisningen blir det viktigt med olika arbetsmetoder och perspektiv som kan bidra till 

en fördjupning av andra kulturer än det europeiska.33  

Genom att läsa historia kan eleverna kritiskt och systematiskt använda primära källor och 

arbeta med historiska perspektiv som förhindrar fördomsfria historiska tolkningar i 

historieundervisningen. En uppgift för historielärare är att presentera olika exempel på 

användningsområden, i det förflutna och i det moderna samhället. Att orientera sig går ut 

på att praktiskt tillämpa historisk kunskap för att kognitivt och etiskt relatera till den 

närvarande mångkulturaliteten. Det är hur vi förstår det förflutna, definierar förståelsen av 

nuet och vilka åtgärder som vi anser som möjligt eller inte.  

Varför? Det är viktigt att alla människor har en historia och är en del av en historisk kultur, 

vilket också ska vara en relevant utgångspunkt för studenter som är i färd med att bli 

medborgare och deltagande i ett mångkulturellt samhälle. Mångkulturell 

historieundervisning bidrar även till ökad integritet i samhället och skolan.34 För att bygga 

upp förståelsen för vår samtid och det mångkulturella samhället behövs dock ytterligare 

kvalificerad förmåga nämligen att tolka olika källor, kulturer och värderingar. Att tolka det 

förflutna historiskt är att ansluta olika upplevelser till en sammanhängande berättelse. Det 

är därför viktigt att bidra med förmågan att förstå framställningar från andra kulturer.  

5. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras i korta drag den historiedidaktiska forskningen om de så kallade 

mångkulturella samhällens påverkan på historieämnet eftersom det tydligt knyter an till 

min uppsats. 

Det tycks råda en samsyn i forskning kring mångkulturell historieundervisning, det vill 

säga att Västeuropa har en central position i historieundervisningen. Maria Johansson 

kommer fram till att det historiska innehållet har utgångspunkt i det eurocentriska 

perspektivet, vilket förstärks även av Vanja Lozic som undersöker denna syn bland 

gymnasielärare och elever. Kenneth Nordgren som undersöker läroböcker och kursplaner 

kommer fram till samma slutsats, det vill säga att den svenska och västeuropeiska historian 

är det centrala i ämnets kursplan.  

                       
33 Nordgren, Kenneth och Johansson, Maria (2014) - Intercultural historical learning: a conceptual 

framework. Hämtad 2016-04-27 
34 Lozic, Vanja (2010) – Historiekanons skugga.  
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Historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Europa eller i Sverige. 

Med andra ord bedrivs undervisningen ofta utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Det ger 

förvisso eleverna en sammanhållen berättelse, men det finns likväl ett globalt perspektiv 

att ta hänsyn till. Historikern Maria Johansson menar att vi borde ha en interkulturell 

historieundervisning som ger andra perspektiv, då de enda möten mellan kulturer som tas 

upp i undervisningen är sådana som har fört till konflikter och krig.35  

Johansson reflekterar bland annat över vilket historiskt innehåll som skall vara del av en 

viss undervisning, hur eleverna skall fås möjlighet att erfara det, hur balansen mellan de 

olika delarna ska se ut samt hur elevernas förförståelse ska kunna användas.36 I hennes 

studie framgår vilken avgörande betydelse det historiska innehållet har i mötet mellan 

läraren, eleverna och historieämnet, för att eleverna ska kunna utveckla sin interkulturella 

historiska kompetens.37 

I sin avhandling definierar hon även interkulturell kompetens, där hon menar att för en elev 

är dess förmåga att kunna hantera mångkulturella situationer i samhället på ett både 

passande och godtagbart sätt. Hon menar även att begreppet interkulturell används utan 

någon åtskillnad till mångkulturell, men att det finns distinktioner mellan dessa begrepp.38   

Vad som gör hennes licentiatuppsats särskilt intressant är att här fås kunskap om det 

interkulturella perspektivet ifrån flera synvinklar. Hon undersöker det interkulturella mötet 

i historia med både lärare och ungdomar, i vilken den senare visar sig ha särskild betydelse 

då många ungdomar med utländsk bakgrund upplever historieundervisningen som viktig 

och att inslag saknas från historia kring Asien och Afrika.39 

Hon sätter i början av sin undersökning den interkulturella kompetensen som mål för 

historieundervisning och menar att det kan förenklat argumenteras med två sidor. På den 

ena sidan finns uppfattningen om att historieämnet i sig, så som det är, ger förutsättningar 

för utvecklande av interkulturell kompetens, i syn av att det innehåller viktiga 

framställningar ur det förflutna och att kunskapen om dessa gör det möjligt att förstå nuet.40  

                       
35 Johansson, Maria (2012) – Historieundervisning och interkulturell kompetens, s.238 
36 Ibid, s.239 
37 Ibid. 
38 Johansson definierar interkulturell som en handling av hur olika individer med olika kulturell bakgrund 

förhåller till varandra i den integrerande processen. (se begreppsförklaring).  
39 Johansson, Maria (2012) – Historieundervisning och interkulturell kompetens, s.243 
40 Ibid, s.11 
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Med andra ord skulle detta innebära att som lärare fortsätta som förut och att detta är bra 

nog.  

På den andra sidan förklaras att ämnet måste förändras på sådant sätt att man måste göra 

saker med ämnet vad gäller innehåll, övningar och hur undervisningen organiseras i 

klassrummet.41 Det hör till ämnet hur historielärare förhåller sig till den mångkulturella 

utmaningen som är inom ramar för min studie.  

Johansson menar att lärare explicit måste undervisa för att utveckla interkulturell 

kompetens. Med andra ord har hennes undersökning tagit sin utgångspunkt från den andra 

sidan och utifrån vad det interkulturella uppdraget innebär.42 

Annan tidigare forskning som jag fann lämplig för min studie var historikern Vanja Lozics 

bok, Historiekanons skugga. Lozics avhandling bygger i första hand på hur intervjuade 

gymnasieelever, lärare och läroboksförfattare ser på historieämnet och dess innehåll. Det 

centrala för hans avhandling är studien av relationerna mellan elevernas identifikationer 

och ämnets innehåll.43  

Han föreslår i boken olika arbetsmetoder och perspektiv som syftar till att öva kritisk 

analys av historieförmedling och historiebruk. Betoningen ligger även på att nå en 

förståelse för elevers historiemedvetande. Därför undersöker och intervjuar Lozic, till 

skillnad från Nordgren, ungdomar med många etnokulturella identifikationer.44  

Vad Lozic reflekterar över och kommer fram till i sin bok är att kunskapsidealen förmodas 

vara tidlösa och oberoende av elevernas etniska och klassmässiga identifikationer, men i 

själva verket är de etnocentriska i allmänhet och västeurocentriska i synnerhet.45 Hans 

studie bekräftar att Västeuropa inte bara har en central position i historieläroböcker utan 

också bland dem intervjuades erfarenhet av undervisningspraktiker.46 

Undervisningen sätter ett visst begränsat geopolitiskt område i centrum, som innebär att 

kronologin styr ämnets struktur samt att fokus läggs på enskilda stater, medan tematiska 

undervisningssätt marginaliseras.47 Enligt Lozics undersökning framgår det att det finns 

                       
41 Ibid, s.11 ff.  
42 Ibid, s.12 
43 Lozic, Vanja (2010) – Historiekanons skugga, s.15 
44 Ibid, s.46 
45 Ibid, s.299 
46 Ibid, s.300 
47 Ibid, s.299 
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en viss diskrepans mellan historieförmedlarna, i detta fall lärarna, och många elevers syn 

på historieämnets centrala geopolitiska område. I boken framgår det även att eleverna 

ifrågasätter det eurocentriska perspektivet.48  

Vilken roll spelar historien i samtidens mångkulturella Sverige? Hur påverkar erfarenhet 

av mångfald och segregation förståelsen av historiska samband? Dessa frågor svarar 

historikern Kenneth Nordgren på i sin bok, Vems är historien? Nordgren undersöker hur 

en invandrad grupp använder historien för att omforma sin identitet i en ny situation, i detta 

fall Sverige.  

I den interkulturella historieuppfattningen kan analytisk uppställning framgå som väl naivt 

och otillräckligt, förklarar Nordgren.49 ”Hur skall vi få plats med denna historia också!”50 

I undersökningen påpekas här likväl läroböckers eurocentriska perspektiv. Hans 

antaganden är att kursplanen anger att vi skall lära oss om svensk och västeuropeisk 

historia, men också möta andra kulturer. Det senare tycks genomföras i väldigt liten 

utsträckning.51 Problemet ligger redan alltså i att läroböcker upptar nästan allt utrymme av 

Europas historia samtidigt som hela omvärlden belyses nästan uteslutande.52 

”Den mångkulturella utvecklingen och skolans interkulturella ambitioner har förändrat 

kontexten runt historieämnet.”53 Den undersökning som genomförs i Nordgrens bok tyder 

på att det varit svårt att anpassa ämnet till samhällsförändringar. Kursplanerna har även de, 

enligt Nordgren, svårt att frigöra sig från en uppdelning i oss (svenskarna) och de 

(invandrare).54  

 

 

 

 

 

                       
48 Ibid, s.300 
49 Nordgren, Kenneth (2006) - Vems är historien? s.208 
50 Ibid. 
51 Ibid, s.209 
52 Ibid, s.218 
53 Ibid.  
54 Ibid, s.219 
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6. Resultat   

Nedan följer en analys om hur historieämnet och historieundervisningen har förändrats 

under de tre läroplaner som funnits för den gemensamma gymnasieskolan. Detta tas i 

utgångspunkt för mångkulturaliteten i ämnets undervisning.  

6.1 Läroplan för gymnasieskolan 1970  

Vad? En av de saker som eleven ska kunna är att förstå andra folks situation och känna 

solidaritet med dem. Detta tycks vara något nödvändigt för att utveckla, stärka och fördjupa 

den internationella orientering som getts i grundskolan.55 

I läroplanen lyfts förståelse av andra folk fram, där beskrivningen ligger i att kunskaper 

vinns om politiska förhållande samt om ekonomiska och sociala funktioner. Internationella 

kontakter utgår således från förståelsen för andra folks kulturella och religiösa  

förhållanden. Kunskap om avvikande beteenden och kulturmönster är en förutsättning för 

att upprätta och bibehålla internationella kontakter.56  

Varför? Enligt de mål och riktlinjer som finns för gymnasieskolan är syftet att meddela 

eleverna kunskaper och öva deras färdigheter. Gymnasieskolan skulle främja elevernas 

generella utveckling, förmedla eleverna kunskaper och öva deras färdigheter. Avsikten 

med arbetslivsfostran är bland annat för att bereda eleverna till deras första anställning, 

öka förståelsen för den anställdes ansvar och klarlägga anställdes relation till andra.57  

Hur? Genom att studera förhållanden i det förflutna och inträffade förändringar kan 

eleverna skaffa sig perspektiv på samhällets utveckling, förstå bättre förhållandena i samtid 

och tydligare urskilja vad de vill bevara och/eller vad de vill förändra.   

Arbetssätten ska underlätta elevernas personliga utveckling. Vid varje lämpligt tillfälle bör 

eleverna ges sådana uppgifter för att öva sig till självständiga arbetssättets teknik. 

Undervisningen ska bedrivas på sådant sätt att den blir konkret och åskådlig. Från eleven 

kan det önskas om delaktighet i planeringen av undervisningen, detta genom att i samtal 

                       
55 Skolverket (1970) Läroplan för gymnasieskola, Allmän del 1, s.10 
56 Ibid, s.13 
57 Ibid, s.11 ff. 
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med eleverna överenskommet, successivt införande av momentet, bidra till ökad positiv 

effekt.58  

6.1.1 Kursplanen för historia, Lgy 70 

Vad? Kursplanen talar om att undervisningen i historia ska ta upp händelser och förlopp 

under olika tider samt i skilda kulturer. En viktig markering vad gäller det mångkulturella 

perspektivet är att historieundervisningen ska vara bestående av dels en översikt över 

sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förhållanden i äldre europeisk och 

utomeuropeisk historia inriktad på jämförelser och orsakssammanhang, dels djupare 

studium av de senaste tre hundra åren med tyngdpunkt på händelser som är av förståelsen 

för världen idag.59  

I läroplanen för gymnasieskolan, Lgy70, står det om målen för historieundervisningen:  

Eleven skall genom undervisningen i historia vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga 

epoker och förlopp i allmän och nordisk historia, skaffa sig insikt om hur vår egen tids 

samhällsformer samt dess kultur- och levnadsförhållanden vuxit fram (…)60 

Andra tydliga moment som eleverna ska lärt sig i kursen är bland annat:  

- Att vidga och fördjupa kunskaperna om väsentliga drag i det historiska skeendet, erhålla ett vidgat 

perspektiv på världen idag liksom en ökad medvetenhet om problem som kan få konsekvenser för 

framtiden.  

- Beredas tillfälle att uppleva kunskaper och färdigheter i ämnet stim personligt angelägna när det gäller 

att förstå bakgrunden till förhållanden i den närmaste omgivningen och till samhällsutvecklingen i 

vidare bemärkelse.61  

I supplementdelen står det att historieundervisningen ska präglas av globalt perspektiv men 

att det också är viktigt att betona det som skett i vår närhet. Genom detta ska eleverna finna 

sin identitet såväl den svenska som den europeiska. Den utomeuropeiska historien bör 

uppmärksammas och att utomeuropeiska kulturkretsar ska studeras utifrån egna  

förutsättningar. Dock bör inte det globala perspektivet på något sätt dölja det europeiska.62 

                       
58 Ibid. 
59 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. II. Supplement, s.7 
60Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70,Allmäna del, s.177 
61 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. II. Supplement, s.6 
62 Ibid, s.7 



 

18 

 

Betoningen i undervisningen ska också vara att uppmärksamma tendenserna att söka finna 

en europeisk identitet i skuggan av stormaktspolitiken.  

 

Något som också ska få plats i undervisningen är invandrarelever och invandringen. Den 

ska bidra till att ge elever med invandrarbakgrund en möjlighet att stärka och bevara sin 

identitet. Det står även uttryckligen att ”den omfattande invandringen till Sverige under 

efterkrigstiden måste få konsekvenser för skolan historieundervisning.”63 Eleverna ska 

således få särskild information om den historiska utvecklingen kring de länder från vilka 

Sverige har mottagit invandrare. För att stärka elevens etniska identitet, kan  

undervisningen i historia exempelvis ge någon form av specialisering i hemlandets 

historia.64  

 

Varför? Enligt de mål och riktlinjer som finns är syftet att eleven ska genom 

historieundervisningen förvärva kunskaper om bland annat människor och miljöer, 

händelser, och förlopp under olika tider samt i skilda kulturkretsar.65  

 

Hur? Arbetssättet måste variera, enligt kursplanen, från det att läraren undervisar till 

arbete i grupper och till enskilt arbete. Eleverna ska bli tränade i meningsfulla 

redovisningar i vilket de då kan tränas i att handskas med konflikter, kompromissa och 

gemensamt ta ansvaret för arbetets slutförande och kvalitet.66 Då historia till hög grad är 

ett muntligt ämne, blir det naturligt att undervisningen ofta får samtalets form. Samtalen 

bör dock inte endast bestå i att återge fakta utan det bör också leda fram till frågor och att 

problem diskuteras med utgångspunkt i det historiska stoffet.67  

6.2 Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94  

Vad? I följande läroplan står det att skolan ska sträva mot att varenda elev i 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program dessutom:  

- har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, 

- har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia, 

                       
63 Ibid, s.11 
64 Ibid 
65 Ibid, s.6 
66 Ibid, s.13 
67 Ibid, s.14 ff. 
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- har kunskaper om internationell samverkan och globala samband, och 

- kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.68 

 

Varför?  Enligt de mål och riktlinjer som finns för gymnasieskolan är skolans uppgift att 

låta ”varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”69 Svenska samhällets internationalisering samt 

den ökade rörligheten över nationsgränserna ställer krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som finns i en kulturell mångfald. Skolan ska därför vara en social 

och kulturell mötesplats som har möjlighet och skyldighet att stärka förmåga hos samtliga 

som arbetar där. Ingående kännedom om Sveriges kultur och historia samt det svenska 

språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.70 Skolan är en plats 

som ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till och innefattar inte bara 

det specifikt svenska utan också det nordiska, europeiska och ytterst globala. 

Internationella relation, utbildningsbyte och praktik i andra länder ska främjas.71 

Hur? Undervisning ska i första hand vara icke-konfessionell och den ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. I övrigt anges inte konkreta ord om hur undervisningen 

ska gå till eller vilka exakta moment som ska ingå. Istället anges riktlinjer för arbetet som 

till exempel att utgå ifrån elevernas enskilda behov, förutsättningar och erfarenhet. 

Eleverna ska också ta ställning till kunskaperna samtidigt som det ska vara ett varierande 

arbetssätt i undervisningen.72 

6.2.1 Kursplanen för historia, 94.  

Vad? Den nya läroplanen medförde nya begrepp i historieämnet som bland annat 

kulturarv, källkritik och historiemedvetande. Det sistnämnda begreppet har varit viktigt att 

fördjupa och vidga, dessutom har det blivit viktigt att stärka sin förståelse för andras och 

egen identitet. Det kan handla om individens och familjens identitet, om den nationella, 

regionala, nordiska och europeiska identitet. Skilda identitetsbehov behöver inte stå i 

                       
68Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94, s. 10 
69Läroplaner för de frivilliga skolformerna: Lpf 94, s.3 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub

%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D259 Hämtad 2016-05-10 
70Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, (1994)  

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub

%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D259 Hämtad 2016-05-10 
71 Ibid. 
72 Ibid.  
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motsatsförhållande till varandra utan kan tvärtom leda till ökad respekt för andra värden 

och kulturer. Omvänt kan studiet av andras kultur och värden öppna blicken för det 

karakteristiska i ens egen kultur.73  

Med det sagt ska inte betoningen av identitet undanskymma helheten, universella värden 

och globala perspektiv. ”Historieundervisningen bör inte begränsas till den europeiskt-

västerländska kultursfären.”74 Den ska således också sträva efter att eleven ”tillägnar sig 

insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och olika nationella 

minoriteter.”75 Målformuleringarna ger möjlighet att tillföra ett interkulturellt perspektiv 

genom att framhålla att kulturarvet är något som kan betyda olika saker för olika 

människor.  

Begreppet kulturarv förknippas dock i synnerhet med Sverige och Europa. Detta språkbruk 

blir tydligt i kursplanens syfte:  

Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en 

tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 

identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella 

minoriteters, ursprung och kulturarv.76 

Här framstår det etnocentriska perspektivet tydligt. Kursplanen i historia talar direkt till 

den svenska läraren och eleven.  De eleverna med utländsk bakgrund är per definition de 

andra. Interkulturell historia framstår därav som ett tillägg och uppmaning att acceptera 

och berikas av skilda influenser. Samtidigt betraktas det inte som det svenska kulturarvet.  

Eleverna ska ha med sig bland annat följande efter att läst kursen;  

- Förstå innebörden av centrala historiska begrepp och grundläggande epokbegrepp.  

- Kunna skildra händelser och företeelser i dagens värld, - lokalt, regionalt, nationellt. 

och globalt – utifrån ett historiskt perspektiv.    

- Känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen. 

- Kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder.77 

                       
73 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-

fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv Hämtad 2016-05-11 
74 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-

fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv Hämtad 2016-05-11 
75 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-

fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&lang=sv Hämtad 2016-05-11  
76 Ibid.  
77 Ibid. 
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Varför? Enligt de mål och riktlinjer som finns är syftet att eleverna ska genom 

historieundervisningen skapa kritisk och analytisk förhållning till historiska 

framställningar, samt till andra påståenden som möter dem i vårt samhälle. De ska också 

fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten, och där till även skärpa sin 

förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem.   

Hur? Tillvägagångssättet återges i färdigheter som eleverna ska ha när de blir färdiga med 

kursen, som till exempel att förmedla sig i tal och skrift, arbeta med olika slags källor och 

historia framställningar samt kunna diskutera och jämföra.78Inga konkreta exempel ges 

kring huruvida undervisningen ska gå till. Däremot anges ovannämnda färdigheter som i 

viss mån talar även om hur undervisningen ska vara.  

6.3 Läroplan för gymnasieskolan 2011.  

Vad? I läroplanen för gymnasieskolan (2011), står det att skolans ansvar är att varje elev 

kan använda sina kunskaper för att kunna formulera, reflektera, kritiskt granska och lösa 

praktiska problem. I samma avsnitt står det att elev bland annat ska ha:  

- Kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet.  

- Kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. 

- Kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma 

skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.79 

Varför? Det är viktigt att eleverna genom studierna, kan stärka grunden för lärandet som 

är livslångt. Utbildningen ska bidra till att främja elevers lärande och utveckling.  

Den växande rörligheten som finns över nationsgränserna ställer idag höga krav på 

människans förmåga att leva med och inse värden som ligger i en kulturell mångfald.  

Genom delaktighet i gemensamma kulturarvet och medvetenhet om det egna förstärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Eleven ska i 

                       
78 Ibid. 
79 Skolverket (2011) Läroplan för gymnasieskola. S.10 http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2

Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 Hämtad 2016-05-12 
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skolan få en identitet som, inte bara specifikt relateras till det svenska, utan också det 

nordiska, europeiska och globala.80  

 

Hur? Denna rubrik, liksom i lpf94, förklarar inte i konkreta ord hur vi ska gå tillväga i 

undervisningen. Vad som sägs i läroplanen är att undervisningen ska vara saklig och 

allsidig. Eleverna ska i denna läroplan, liksom i den förra, ha förtrogenhet med Sveriges 

kultur och historia.  Genom att i arbetet utgå från ett internationellt perspektiv, ska det 

bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden i Sverige. 

6.3.1 Kursplanen för historia, Lgy 11.  

Vad? Eleverna ska genom undervisningen i ämnet historia bredda, fördjupa och utveckla 

sitt historiemedvetande genom lärdomar om det förgångna, förmåga att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används. Därigenom ska eleverna ges möjlighet i att 

utveckla förståelsen av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen 

på nutiden och uppfattningar om framtiden.81 Det är även viktigt att eleverna kan analysera 

historiska förändringsprocesser utifrån olika perspektiv. Eleverna ska ges möjlighet i att 

utveckla förståelse för skilda tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i 

samhällsförändringar.82 

Historieundervisningen ska ge eleverna möjligheten att utveckla förståelse av och värde 

hur människor och grupper i tid och rum använt historia. Dessutom ska möjligheten ges i 

att reflektera kulturarvets betydelse för identitetsuppfattningen och  

verklighetsuppfattningen. Historieundervisningen ska bland annat nämna följande 

moment:    

- Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, 

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och 

fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige 

under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina 

eller Indien. 

- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat 

välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, 

folkmord och konflikter.  

- Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 

exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

                       
80 Ibid 
81 Ibid, s.66 
82 Ibid.  
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- Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och 

samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, 

konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.83 

 

Varför? Genom att läsa historia kan eleverna lära sig tolka, kritisk granska, söka och 

värdera olika typer av källor, samt använda olika perspektiv, teorier och verktyg som 

förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.84   

Hur? Inga konkreta exempel återges i kursplanen för hur historieundervisningen ska gå 

till dock anges förmågor som talar till viss del om hur undervisningen ska vara. 

Undervisningen i historia bidra till ökad förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor 

utifrån källkritiska metoder och presentera resultat med varierande uttrycksformer.85  

7. Resultat av intervju.  

Resultatet som redovisas nedan är svaren på de frågor som kan hittas i bifogade filer. 

Informanterna är sex lärare från samma kommun men arbetar på tre olika gymnasium. 

Lärarna kommer benämnas som följande: Johanna, Anton, Birgit, Lars, Hampus och 

Ingrid. De tre sistnämnda har arbetat under samtliga läroplaner som undersöks.  

7.1 Hur ser du som lärare i historia på det mångkulturella 
uppdraget? 

I mina intervjuer har jag valt att ställa denna fråga först. Vad som tycks upplevas bland 

mina respondenter är att det är viktigt att vara bred i historieundervisningen. Det ska inte 

bara läsas svensk eller europeisk historia och eleverna ska få utrymme för att skaffa sig 

kunskaper om en historia som berör dem själva.   

Anton förklarar i frågan att vi i undervisningen har uppdrag som handlar om att undervisa 

och uppmuntra till demokratiska värderingar. I ett sådant uppdrag finns det fog för att visa 

respekt för olika kulturer och kulturella uttryck, vilket ligger i etniciteten.   

Vidare förklarar Anton att:  

Historieämnet som sådant är en jättegod möjlighet, rätt hanterat, för människor att få en bild 

av hur oerhört mångfacetterad mänsklighetens historia och människors olika kulturer är. I 

bästa fall bidrar den kunskapen till att man får en större ödmjukhet inför varandra också då. 

Det jag tror är den bästa historieundervisningen är den som kan inkludera och behandla 

                       
83 Ibid. 
84 Ibid, s.68ff.  
85 Ibid. 
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historien som en helhet oavsett vad vi pratar om för etniciteter eller religiösa eller kulturella 

grupperingar vi skulle kunna råka ha i klassrummen så behöver vi ändå låta många komma 

till tals och få sina röster hörda. Men inte att vi ska undervisa speciella typer av historia, för 

det tror jag kan vara farligt.  

Birgit förklarar i frågan att det är viktigt att alla individer som är i ett klassrum ska kunna 

identifiera sig med den historien som presenteras och då handlar det om allt möjligt som 

till exempel genus, kön och etnicitet. ”Det ska vara mångfaldigt, många infallsvinklar, 

många ska känna igen sig, det ska handla om dem.”  

Ingrid tillägger och förklarar i frågan:  

Jag tänker att det är viktigt att man är bred i historieundervisningen. Att det inte bara ska 

läsas svensk eller europeisk historia och att man ska ge elever utrymme för att skaffa sig 

kunskaper om en historia som berör dem själva. Med åren har det blivit mindre och mindre 

betoning eller tonvikt på svensk historia. 

7.2 Hur ser du på mångkulturalitet i historieundervisningen, när 
du ser till det förflutna? Finns det några skillnader, enligt dig, från 
då och nu?  

Gemensamt för samtliga informanter är att de gått från en undervisning med mer fokus på 

Sveriges historia till en så kallad global historia, även om tyngdpunkten här även skiljer 

sig. De förklarar också samtliga att det är mer uppmärksammat i den nya läroplanen 

eftersom vi bland annat ska ha bättre syn på källkritik till exempel. Mina informanter 

tycker att den svenska och europeiska historien inte endast hamnar i fokus utan snarare 

implementeras till ett världsperspektiv i undervisningen.  

Lars förklarar bland annat följande:  

Det är ju egentligen jättestor skillnad. Det fanns inte med innan, inte i Lgy70, det kommer 

lite med i Lpf 94 men framförallt i Lgy11. Då kommer egentligen de allmänna orden om 

mångkulturellt och genus, entreprenörskap och andra ord som du ska förhålla dig till i detta. 

Vidare menar han att mångkulturaliteten inte var uttalad på samma sätt under de två 

tidigare läroplanerna som det är idag. Idag är vi under historieundervisningen mer 

medvetna om det. 

Ingrid förklarar som exempel att när hon började undervisa var det mer svensk medeltid 

och stormaktstid som hon nu har skalat bort för att hinna med mer internationell historia 

eller historia från olika världsdelar.  
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Hampus menar när han ser tillbaka att samhället som sådant har påverkat oss i 

historieundervisningen. Under 1980-talet fanns det endast 1-2 jugoslaver i klassrummet 

jämfört med hur det ser ut idag då 20 procent av landets befolkning har en annan etnisk 

bakgrund.  

Johanna tillägger sitt synsätt:  

Enligt mig har det alltid varit viktigt att ta hänsyn till elevernas bakgrunder men det har blivit 

särskilt viktigt nu. Tidigare fanns inte en riktig definition på vad mångkulturalitet är och 

huruvida detta ska utvidgas utan det blev upp till läraren själv att tolka detta. Jag är mer 

medveten om vad som menas med det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen 

idag, än under tidigare läroplan.   

 

Anton tillägger ett annat synsätt utifrån sin erfarenhet;  

Vi har fler elever som har annan etnisk bakgrund än svensk. Många av dessa har kommit 

som flyktingar och blivit en väldigt heterogen grupp. Människor som har med sig jättegoda 

skolkunskaper från Iran och Syrien hos oss, slår våra svenska elever på fingrarna i matematik 

till exempel. Men sen har vi också jättemånga som är mer eller mindre analfabeter, eller är 

det när dem kommer till Sverige så det har gått isär så också. Kommer man från Afghanistan 

men kanske framförallt från Afrikas horn då har man inte med sig någon skolutbildning som 

vi kan tala om till exempel. Det är en jätte utmaning för den svenska skolan och för de 

individerna. De ska ju relativt snabbt plocka upp en skriftspråkskultur och lära sig ganska 

avancerade saker för att kunna få jobb och det är ju jättetufft liksom. Där är det en stor 

skillnad. Under början av 90-talet var de som kom som flyktingar, företrädelsevis från gamla 

Jugoslavien då, och de hade generellt med sig en god utbildning när dem kom och kanske 

var lättare rent kulturellt att komma in till det svenska samhället också. Det är olika bilder 

som sagt och en stor skillnad.  

7.3 Hur bör historieundervisningen utvecklas? 

Vad som har uppmärksammats bland samtliga av mina informanter är att undervisningen 

bör sträva mot internationell historia och särskild betoning på den moderna historien och 

de internationella skeendena. Det ska vara ett funktionellt perspektiv.  

Historieundervisningen bör således även få större bredd, enligt mina informanter, på både 

epoker och personer där vi kan få in ett mer mångkulturellt perspektiv.  

Birgit förklarar bland annat följande:  

Globalisering som sker i världen kan ge avtryck i historieundervisningen av att vi är världsmedborgare. 

Vi i Sverige kommer ha fler elever med annan bakgrund än svensk och som är mer intresserade av 

historieundervisningen där de kommer ifrån. 

Anton menar att konsekvent arbete med källhantering och att anlägga olika perspektiv på 

en särskild händelse är ett sätt att, enligt honom, utveckla historieundervisningen på. Att 

utifrån olika källmaterial resonera kring en och samma händelse, då tränar vi elevernas 

kritiska tänkande, menar han. Jobbar lärare med den typen av förhållningssätt lär sig 
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eleverna att visa respekt för varandra och varandras åsikter samtidigt som de lär sig bättre 

att läsa mellan raderna och vända och vrida på saken. Det tror Anton är det allra bästa sättet 

att hantera att det finns olika kulturer i ett klassrum, då kulturerna i sig inte blir det viktiga. 

Om två individer från olika bakgrunder kan mötas i ett samtal så blir det mötet som är det 

viktiga och det utvecklingssteg som historieundervisningen, enligt Anton, bör ta.  

Ingrid vill att varje tema ska utvärderas och förklarar:  

 Eleverna måste förstå, förklara och diskuterar olika händelser samtidigt som de förstår 

världen bättre som de lever i. Inte bara fakta och namn som de sedan ska redovisa för på ett 

prov och sedan glömma bort det. Vi måste tala om Sovjet eller gamla Ryssland för att förstå 

Krim situationen till exempel idag. Det är således viktigt enligt mig att kunna bidra till 

förmågan att förstå framställningar även från andra kulturer.  

7.4 Styrdokumenten talar om kulturarvet. Hur ska vi utveckla 
historieämnet i ett mångkulturellt samhälle? Skall undervisningen 
anpassas till varje elevs etniska bakgrund?  

De allra flesta upplever att det är en orimlighet att historieundervisningen ska anpassas till 

varje elevs etniska bakgrund. Lärarna menar att det inte finns någon rimlig förutsättning 

varken tidsmässigt eller utifrån styrdokumenten att göra det, samtidigt som de förklarar att 

ifall du som lärare struntar i det eller är omedveten om att problematik finns, då är risken 

stor att du inte når de eleverna.  

Anton menar att lösningen inte är att undervisa om Somalias historia eller Iraks historia 

eftersom det kan finnas många historier i ett och samma klassrum. På något sätt, menar 

Anton, måste det anknytas till elevernas erfarenhet men vi kan nog inte stanna där för att 

vi inte löser de andra delarna av uppdraget.  

En klok lärare bör, enligt informanterna, utgå från elevens livsvärld. Vi bör få dem att 

känna sig inkluderade i undervisningen och som ett alternativ arbetssätt för det ändåmålet 

vore att fördjupa sig i en viss person eller en särskild händelse, annars tycks det svårt att 

besvara på hur vi ska gå tillväga annars.   

Hampus förklarade att historieämnet är kort och vi hinner inte hur mycket som helst. ”Vi 

är mer bekanta med etnocentrismen och det bör inte anses som någonting konstigt heller.” 

Istället menar Hampus att det är viktigt att försöka tydliggöra för eleverna att det finns en 

annan historia också.  

Lars tillägger:  



 

27 

 

Ofta är det så att många elever som kommer utifrån vill läsa väldigt mycket svensk historia 

och det finns samma sak där, att målen oftast inte är kopplade eller att centrala innehållet för 

kursen är inte kopplat till den svenska historien. Medan de många gånger vill läsa den. De 

har kommit till ett nytt land och sätter det i samband med att de vill läsa den svenska 

historien. Det centrala innehållet säger inte att vi ska ta upp det.  

Samtidigt menar Lars att vi kan ta undervisningen som utgångspunkt ifrån Sveriges 

perspektiv och sedan jämföra det med omvärlden, då når vi ut till eleverna på annat sätt.  

Ingrid förklarar bland annat följande:  

Det är svårt. Vad som kan göras och vad jag försöker göra är att eleverna ska få chans att 

genomföra en egen fördjupning i en 100p kurs då tidsutrymmet finns för det. Har vi någon 

som kommer ifrån Libanon eller har rötter därifrån, då får den personen fördjupa sig i 

konflikterna kring Libanon och mer kunskap om sin egen historia. Eller att de skriver om 

det assyriska folkmorden. Att få mer kunskap om sin historia eller det egna arvet. Men jag 

kan inte kolla på varenda elevs bakgrund, för det finns så många etniciteter. Det är inte 

möjligt att täcka upp det. I så fall är det att utge frihet i kursen, att göra en egen fördjupning. 

Annars vet jag inte hur det ska lösas. Åtminstone ska man som lärare, tycker jag, vara mer 

öppen till en internationell historia och inte stanna sig fast i den västeuropeiska eller svenska 

och traditionellt amerikanska historien som vi oftast sysslar med.  Där finns risken att vi 

endast tar hänsyn till det svenska kulturarvet som finns och utesluter de andra eleverna i 

klassen.  

7.5 Hur arbetar lärare i historieundervisningen i skolan så att 
ämnet blir relevant för eleverna? 

Den här frågan har kommit att skilja sig mest från respondenternas arbetssätt. Anton menar 

att i historieundervisningen fokuserar han mest på att eleverna ska förstå sin nutid, särskilt 

inom historia 1. Sedan försöker han alltid fokusera på dagsaktuella händelser i  

historieundervisningen.  

Birgit förklarar att tiden vi lägger i historieundervisningen på ett visst ämne är viktigt, då 

några kurser innefattar väldigt mycket på kort tid. Eleverna får då inte chansen att tänka 

lite ”långsamt” och fördjupa sig i någonting. Då hade ämnet kunnat bli än mer relevant för 

eleverna som läser historia under en årskurs. 

Hampus tar utgångspunkten i sin undervisning från Sverige och Europa för att det ska bli 

mer relevant för eleverna. Enligt honom beror detta på att vi bor i Sverige som ligger 

Europa.  Hampus tillägger även:  
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Historieämnet är mångkulturellt men som utgångspunkt är ändå det svenska och 

västeuropeiska samhället även i kursplanerna. Utgår vi från detta så blir undervisningen mer 

relevant. Vidare förklarar han att det givetvis går att jämföra Europa sedan med resten av 

omvärlden.  

Ingrid berättar följande:  

Jag tar en avstamp från 1500-talet. Det som kommer innan tar jag översiktligt, för att vi idag 

ska förstå den värld vi lever. Då kan man relatera en del till det, ända sedan dess. Jag är mer 

ute i världen än hemma i Sverige även om jag slutar med lite lokalhistoria. Jag prioriterar 

den historien för den kanske påverkar samtliga mer på något sätt.  

Anton förklarar att det är viktigt att lyfta fram problematik som finns i världen och 

diskutera dessa utifrån olika synsätt. Vidare säger han:  

Jag jobbar med olika fördjupningar med eleverna och försöker vända på olika delar av 

historien. Att se saker ur olika synvinklar som exempelvis utifrån ett västerländskt 

perspektiv och hur det ser ut ifrån ett annat perspektiv. Att starta därifrån, den ingången och 

det tänket blir särskilt viktigt enligt mig för att göra ämnet relevant för eleverna. I min klass 

har vi nu några som arbetar med Kinas historia, slaveriets historia, Latinamerikas historia 

och så vidare.  

För att kunna genomföra sådana arbetsformer krävs naturligtvis att kursen är i större 

omfattning vad gäller undervisningstimmar, menar Anton.   

Lars arbetar lite som Anton i sin historieundervisning. Han förklarar följande:  

I dag finns det en mer gammal revisionistisk tanke hos några av mina elever ifrån 

mellanöstern. De kommer med en egen historiesyn och använder föräldrar, släkt och vänner 

som källa. Oftast är dessa elever duktiga på att förklara för någonting men när det sedan 

kommer till källor och tolkning av dessa blir det sämre. De kan diskutera men diskussionen 

leder oftast ingen vart eftersom de har en egen historiesyn och för den utifrån ens egna 

kulturella bakgrund. Där försöker jag att arbeta mer och tydliggöra för eleverna om olika 

historiesyn som finns. Det är viktigt att de ser historia ifrån olika synvinklar och kanske inte 

bara västvärldens synsätt.  
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8. Diskussion 

I intervjuerna och analysen av läroplanerna som gjorts för denna studie visar de 

förstnämnda prov på ett förhållande till interkulturell kompetens. Informanternas 

upplevelse och erfarenhet om historieundervisningen utifrån det mångkulturella 

perspektivet talar om att de förhåller sig till ett globalt perspektiv och inte endast ett 

eurocentriskt. I tidigare forskning, Vanja Lozics bok ”Historiekanons skugga”, förklarar 

författaren att Västeuropa har en central position i undervisningen bland dem intervjuades 

erfarenhet. Ett resultat som även Maria Johansson och Kenneth Nordgren kommer fram 

till i sin studie, det vill säga att den svenska och västeuropeiska historian är det centrala i 

ämnets kursplan och kunskapsinnehåll. Min undersökning visar dock tvärtom att de 

intervjuade gör sin anpassning till det mångkulturella klassrummet och förhåller sig till ett 

globalt perspektiv. Detta kan bero dels på att de gör sitt urval i undervisningen, som skiljer 

sig från de intervjuade i exempelvis Lozics forskning, men även dels genom tidigare 

erfarenhet, klassrumsperspektiv och personligt intresse. Med andra ord behöver inte endast 

kursplanerna ligga som bakgrund för de förändringar som lärarna har gjort i sina 

historieundervisningar, utan även andra faktorer kan haft en avgörande roll exempelvis 

lärarens synsätt och arbetssätt på ämnet. Det blir viktigt att som lärare vara medveten om 

de faktorer som kan ligga bakom förändring och det urval som görs i undervisningen. I 

min undersökning arbetar lärarna på ett annat sätt än det som framkommer i Lozic studie. 

De historielärare som har valts ut till denna undersökning, arbetar främst med tolkning av 

källor, kulturer och värderingar utifrån ett globalt perspektiv. De arbetar med analys av 

historiska förändringsprocesser utifrån olika perspektiv, i första hand globalt, till skillnad 

från de lärare i Lozics studie som har fokus på Västeuropa. Historieundervisningen borde, 

enligt Maria Johansson forskning om historieundervisningen, ha ett interkulturellt 

perspektiv som ger andra perspektiv förutom de händelser som har fört till konflikter och 

krig. Där tycks många av mina respondenter ha arbetat väl, särskilt med tanke på de 

djupdykningar eleverna kan göra i deras historieundervisning kring en särskild händelse 

eller person.  

I frågan om hur det mångkulturella perspektivet presenteras i de olika läroplanerna och 

kursplanerna i historia, tycks svaret skilja sig. Det mångkulturella perspektivet 

uppmärksammas mindre i läro- och kursplanen från 1970, som i första hand talar om 

svensk och västeuropeisk historia. Genom detta ska eleverna finna sin identitet i såväl 
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den svenska som den europeiska, medan de utomeuropeiska elevernas identitet utesluts. I 

läro- och kursplanen från 1994, märks ett tydligare förhållande till det mångkulturella 

perspektivet i historia. Från att tidigare presentera, svensk och västeuropeisk historia och 

identitet, till att omfatta en mer global historia med förståelse för andras och egen 

identitet. I kursplanen för lpf94, står det att historieundervisningen inte bör begränsas till 

den europeiska och västerländska kultursfären, utan den ska också sträva efter att eleven 

tillägnar sig insikter om kulturarvet för olika människor och olika nationella minoriteter. 

Formuleringen presenterar en möjlighet att tillföra ett interkulturellt och mångkulturell 

perspektiv genom att framhålla att kulturarv är något som kan betyda olika saker för 

olika människor. Samtidigt kan interkulturell historia framstå som ett tillägg och 

uppmaning att acceptera och berikas av skilda influenser. I läro- och kursplanen för 

Lgy11, går det dock att se ett mer omfattande och globalt perspektiv i 

historieundervisningen inte minst i de målformulering som anges och som förklarar den 

utomeuropeiska kultursfären som väldigt viktig.  

I den äldsta läroplanen har skolans mångkulturella ambitioner inneburit särskild 

undervisning för eller om invandrare. I dagens läroplan omfattas den interkulturella och 

mångkulturella ambitionen alla. Detta är ett resultat som visar att läroplanens utveckling 

har tagit hänsyn till det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen och att det 

har blivit alltmer uppmärksammat.   

Lärarnas val av historieämnets kunskapsinnehåll är viktig för att kunna bygga upp en 

förståelse av samtid och mångkulturellt samhälle. Majoriteten av mina informanter 

arbetar frekvent med samtiden och det globala perspektivet. Undervisningen har utifrån 

historielärarnas redogörelse om det förflutna och det nya, gått från en undervisning med 

mer fokus på Sveriges historia till en så kallad global historia, även om tyngdpunkten här 

även skiljer sig. De förklarar samtliga att det mångkulturella perspektivet är mer 

uppmärksammat i den nya läroplanen eftersom vi bland annat ska ha bättre syn på 

källkritik till exempel. Mina informanter tycker att den västeuropeiska historien inte 

endast hamnar i fokus utan snarare implementeras till ett världsperspektiv i 

undervisningen, vilket enligt dem har visat sig vara viktigt i den mångkulturella 

historieundervisningen. Den omfattande invandringen i Sverige har bidragit till att 

informanterna arbetat frekvent utifrån det globala perspektivet och inte begränsat till 

europeisk historia. Informanterna har arbetat med inslag från historia kring Asien och 



 

31 

 

Afrika, som har bidragit till att mångkulturaliteten och det interkulturella perspektivet 

utvecklats och förhållit sig till mångkulturellt klassrum. En utveckling som även 

kursplanerna har haft.  

9. Vidare forskning 

Denna typ av studie går att fördjupa och omfatta i större undersökning. Det skulle inte 

behöva handla om just historieundervisningens förändring utifrån det mångkulturella 

perspektiv utan även om andra skolämnen som har blivit påverkade av det mångkulturella 

perspektivet. Ett annat alternativ till vidare forskning vore givetvis att intervjua ungdomar 

med en annan etnisk bakgrund och se hur de upplever att undervisningen bör utvecklas till 

skillnad från lärare. Ungdomarna hade möjligtvis kunnat besvara mer öppet om varför de 

eventuellt tycker att historieundervisningen bör anpassas mer till omvärlden, vilka motiv 

de har till det om det är för ens egen intresse eller för att minska på segregation i samhället? 

Hur de ser på deras förhållande till det svenska samhället och den svenska historien. 
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11. Bifogade filer  

Bilaga 1, Intervjufrågor:  

 Hur ser du som lärare i historia på det mångkulturella uppdraget? Vad lägger du in 

för tolkningar i detta? Vad betyder detta för dig?  

 Hur ser du på mångkulturalitet i historieundervisningen, när du ser till det 

förflutna?  Finns det några skillnader, enligt dig, från då och nu? 

 Hur bör historieundervisningen enligt dig utvecklas?  

 Styrdokumenten talar om kulturarvet. Hur ska vi utveckla historieämnet i ett 

mångkulturellt samhälle? Skall undervisningen anpassas till varje elevs etniska 

bakgrund?  

 Hur arbetar du i historieundervisningen i skolan så att ämnet blir relevant för 

eleverna?  

 

Bilaga 2, mail till informanterna.   

 

Hej!  

  

Jag heter Lazar och är student på högskolan i Jönköping. För närvarande skriver jag ett 

examensarbete i historia som handlar om historieundervisning och det mångkulturella 

perspektivet. Undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju.  Det vore 

bra om den kunde genomföras så snart som möjligt. Naturligtvis kommer du som 

informant att vara anonym i undersökningen. Undersökning syftar i första hand på intervju 

med historielärare för gymnasiet med längre erfarenhet.  

 

Med vänlig hälsning, Lazar.   

 


