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Samhället och skolan är idag en mångkulturell 

plats och i vissa klassrum har mer än hälften av 

eleverna utländsk bakgrund. Det finns en mot-

sättning mellan det mångkulturella klassrummet 

och fokuseringen på den svenska historien i kurs-

planen i historia för årskurs 4–6. Identitetsut-

vecklingen kan försvåras för elever med utländsk 

bakgrund i och med att de inte får lära sig om sitt 

ursprung i skolan. Studiens syfte har därför varit 

att undersöka hur lärare anpassar undervisningen 

för att möta elevers identitetsutveckling utifrån 

elevernas etniska och kulturella bakgrund. Studi-

en har en hermeneutisk teoretiska ansats. Genom 

semistrukturerade intervjuer med fem lärare som 

undervisar historia i årskurs 4–6 framkom det att 

lärarna främst anpassar arbetssätt efter elevernas 

språkliga svårigheter och inte deras bakgrund. 

Lärarna ser dock elevernas olikheter som en stor 

tillgång i undervisningen.  

Today both society and school is a multicultural 

meeting place and in some classrooms more than 

half of the students have a foreign background. 

There is a divergence between the multicultural 

classroom and the focus on the Swedish history 

in the syllabus in history. The identity 

development can be hampered for students with 

foreign background if they don’t get to learn 

about their origin in school. The aim of this study 

has therefore been to examine how teachers 

adapt their teaching to meet pupils’ identity 

development based on the pupils’ ethnic and 

cultural backgrounds. The theoretical approach 

of the study is hermeneutic. Trough semi 

structured interviews with five teachers that 

teach history in grade 4–6 emerged that the 

teachers mainly adapt their teaching methods 

due to the pupils’ linguistic difficulties and they 

don’t adapt the content due to the students’ 

background. Though the teachers see the pupils’ 

differences as an access in the teaching.  
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1. Inledning 

I vår tidigare studie Varför berättar ingen min historia? (Carlsson & Wester, 2016) framkom 

det att många historielärare ofta undervisar ur ett eurocentriskt perspektiv och främst behandlar 

Nordens och Sveriges historia. Detta kan påverka elever med utländsk bakgrund negativt. När 

dessa elever inte får lära sig om sitt ursprung bidrar det till en känsla av ”vi och dom” och deras 

identitetsbildande försvåras. Studien visade också att historieläroböcker främst behandlar 

Västeuropas och Nordens historia. Detta medverkar till undervisningens fokus på Norden och 

Sverige, då lärare ofta följer lärobokens upplägg (Mellberg, 2004). Även det centrala innehållet 

i kursplanen för historia i årskurs 4–6 har ett fokus på Nordens och Sveriges historia, vilket blir 

motsägelsefullt i förhållande till historieämnets syfte att elever ska få olika perspektiv på sina 

egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar (Skolverket, 2011b). Eftersom 

Sverige blir allt mer mångkulturellt kan det ifrågasättas varför så stort fokus läggs på Sveriges 

och Nordens historia, när 16 procent av befolkningen är utlandsfödda (SCB, 2016) och de 

påverkas negativt av att inte få lära sig om ”sin” historia. I vissa klassrum har över hälften av 

eleverna utländsk bakgrund. De intervjuade lärarna i denna studie undervisar i sådana klassrum. 

Det är möjligen inte tillräckligt att hela världens historia tas upp i centrala innehållet för historia 

i årskurs 7–9, eftersom elevernas identitetsutveckling pågår hela tiden (Potapenko, 2006).  

 

I denna studie undersöks hur lärare som undervisar historia i årskurs 4–6 i mångkulturella 

klassrum gör för att överkomma dessa problem, eller om de ens ser något problem i 

historieskrivningens eurocentriska perspektiv. Materialet i studien samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med fem historielärare som undervisar i mångkulturella klasser i 

årskurs 4–6. Citatet i studiens titel är från en utav de intervjuade lärarna. Genom studien ges 

exempel på hur lärare i mellanstadiet undervisar om historia i ett mångkulturellt klassrum och 

hur de överkommer de svårigheter som kan finnas med det. I tidigare studie (Carlsson & 

Wester, 2016) fokuserade vi på de didaktiska frågorna vad och varför. I denna studie fokuseras 

istället den didaktiska frågan hur, eftersom jag efter förra studien ställde mig frågan ”hur ska 

man göra då?”. Studien ger inte ett generellt svar på den frågan, men den kan ge exempel på 

hur lärare upplever sig hantera de svårigheter som kan finnas kring att undervisa historia i ett 

mångkulturellt klassrum.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Utifrån problemområdet som beskrivs i inledning är syftet med studien att undersöka hur lärare 

som undervisar historia i årskurs 4–6 upplever att de undervisar i ett mångkulturellt klassrum 

och hur de möter elevers identitetsutveckling utifrån elevernas etniska och kulturella bakgrund. 

För att kunna uppnå syftet ställs följande frågeställningar: 

 

 Vilket urval av innehåll gör lärarna i sin undervisning och hur gör de detta urval i 

förhållande till det mångkulturella klassrummet? 

 Vilket arbetssätt har lärarna och hur anpassar de undervisningen efter det mångkulturella 

klassrummet? 

 Vilka svårigheter och möjligheter ser lärarna med att undervisa historia i ett mångkulturellt 

klassrum? 

 

3. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras hur historieundervisning traditionellt ser ut samt hur historia 

hänger samman med identitet och historieundervisning. Vidare beskrivs läroböcker i historia 

och undervisning i mångkulturella klassrum.  

 

3.1 Historieundervisning 

Ett syfte i kursplanen för historia är att eleverna ska utveckla ”kunskaper om historiska sam-

manhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande1” (Skolverket, 2011b, s. 196). 

Eleverna ska även utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors värderingar och 

levnadsvillkor, och därigenom få förståelse för olika kulturella levnadssätt. Vidare ska eleverna 

få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter och värderingar genom att få kunskaper 

om hur historiska berättelser används i samhället, så kallat historiebruk (Skolverket, 2011a; 

Skolverket, 2011b). I kommentarmaterialet för historia (Skolverket, 2011a) utvecklas detta ge-

nom att beskriva att eleverna ska få upptäcka hur historia används för att påverka människor i 

olika sammanhang. Detta sker genom att få förståelse för att historieskrivningen inte är neutral 

utan berättas utifrån ett syfte. Historia kan användas som ett verktyg av både grupper eller 

enskilda personer för att formulera hur de vill uppfattas genom att berätta om det förflutna. 

                                                 
1 Historiemedvetande innebär att historia ses som en relation mellan dåtidstolkning, nutidsförståelse och 

framtidsförväntan. (Jensen, 1997).  
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Historia kan också användas för att etablera identiteter baserat på exempelvis etnicitet, 

generation eller nationell tillhörighet (Skolverket, 2011a). Ytterligare ett syfte med 

undervisning i ämnet historia är att bidra till att eleverna får förståelse för att varje människa i 

historien måste bedömas utifrån sin samtids värderingar och villkor (Skolverket, 2011b), vilket 

kan kopplas till vad Ahonen (1997) beskriver som historieempatisk förmåga. Historieempatisk 

förmåga innebär att kunna förstå vad någon i historien kände, tyckte och trodde, och att kunna 

sätta sig in i personens position (Ahonen, 1997).  

 

Vad historieundervisningen ska innehålla begränsas av samhällets historiekultur2 och historiska 

kanon3, vilket i Sverige är en västerländsk kanon där normen är en vit, europeisk, heterosexuell 

man (Lozic, 2011). Det centrala innehållet i historia för årskurs 4–6 behandlar främst Sveriges 

och Nordens historia. I årskurs 1–3 behandlas den lokala historien samt sten- brons- och 

järnåldern, och först i årskurs 7–9 behandlas världshistorien (Skolverket, 2011b). Tidigare 

forskning (se t.ex. Mellberg, 2004; Lozic, 2011; Potapenko, 2006) visar att lärare ofta 

undervisar ur en västerländsk kanon med fokus på främst Sveriges nationella historia och 

Europas historia. Lärarna som Stolare (2014) intervjuat undervisar i årskurs 4–6 och de 

upplever att det finns en tydlig kanon där vikingatiden, medeltiden, vasatiden, stormaktstiden 

och frihetstiden i Sverige främst ska behandlas. I Eliasson och Nordgrens (2016) kvantitativa 

studie framkommer samma resultat som i Stolares studie, lärarna angav att tyngdpunkten i 

mellanstadiet ligger på Sveriges och Nordens historia där fokus främst läggs på vikingatiden 

och medeltiden. Majoriteten av lärarna i alla stadier i grundskolan angav att störst utrymme 

gavs åt Sveriges historia i deras undervisning (Eliasson & Nordgren, 2016). Lärare nämner 

traditionen som en stark faktor till vilket stoff de väljer att undervisa om i de olika årskurserna. 

Strukturen i läroböckerna har sett likadan ut under lång tid, vilket gör att traditionens makt 

påverkar planeringen av undervisningen (Casservik, 2005).  

 

Hartsmar (2001) menar att lärare oftast följer det traditionella innehållet och sällan anpassar 

innehållet efter elevernas erfarenheter. Eleverna reflekterar inte ofta kring varför man arbetar 

med ett visst innehåll, de uttrycker att man studerar det man gör eftersom ”man tar det i ordning” 

eller för att det hör till årskursen. Hartsmar uttrycker att hon inte tror att det finns en genomtänkt 

plan om vilket historiemedvetande lärare vill att eleverna ska utveckla om eleverna inte ens är 

                                                 
2 I historiekulturer uppmärksammas vissa tolkningar och viss historisk fakta (Mellberg, 2004). Samhällets histori-

ekultur påverkar hur människor tolkar och förstår historiska händelser.  
3 Kanon innebär att vissa saker anses viktigare att bevara än andra (Lozic, 2011).  
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medvetna om varför ett visst stoff valts ut, utan lärare endast följer det traditionella innehållet 

(Hartsmar, 2001). Lärarna i Mellbergs (2004) studie uttryckte en vilja att anpassa innehållet 

efter elevernas olika kulturella bakgrunder, men att de oftast inte gjorde det på grund av 

tidsbrist. Att lärarna upplevde tidsbrist kan bero på att de undervisar kronologiskt, då allt 

innehåll ses som lika viktig och inget kan hoppas över. När lärarna väl knöt an historien med 

elevernas hemländers historia skedde detta endast i samband med att Sveriges historia 

”krockade” med respektive lands historia, exempelvis de svenska vikingarnas handel med 

araberna (Mellberg, 2004).  

 

Lärare undervisar oftast kronologiskt (Potapenko, 2006; Mellberg, 2004) och arbetssättet som 

är vanligast är arbete utifrån läroboken och att läraren berättar (Stolare, 2014). De intervjuade 

lärarna i Stolares studie undervisar från då till nu, men de betonar vikten av att ofta dra 

paralleller till nutiden för att skapa betydelse och sammanhang för eleverna. Lärarna menar att 

begreppsförståelsen är viktig och att de ofta lägger stor vikt vid det i undervisningen. De 

upplever att ordförrådet försämrats hos eleverna sedan en tid tillbaka och att de får lägga större 

tid på begrepp än de gjort innan (Stolare, 2014).  

 

3.2 Historia och identitet 

Identitet är jagets innehåll som ger individer tillhörighet i vissa gemenskaper och avskiljer dem 

från andra (Liljefors, 2004). Identitet handlar ”om att definiera sig själv som person gentemot 

andra i en större individgrupp” (Potapenko, 2006, s. 21). Identitetsutvecklingen är ständigt 

pågående och identiteten kan förändras genom hela livet. I identiteten ingår exempelvis yrke, 

ålder, kön och livsstil och den påverkas av språk, historia, religion och andras uppfattningar om 

individen. Människor kan också identifiera sig med en kollektiv identitet, exempelvis en 

kulturell eller etnisk grupp. Människor har ett behov av att känna till sina rötter och de kollektiva 

identiteterna kan utgöra en grund för samhörighet. I dagens globala och mångkulturella 

samhälle har dock människors identiteter blivit rörliga och vissa individer kan leva med flera 

överlappade identiteter (Potapenko, 2006).  

 

Eftersom människor har ett behov av att känna till sina rötter kan det uppstå problem med ele-

vers identitetsbildning om de inte får lära sig om sitt ursprung och sin historia i histo-

rieundervisningen (Potapenko, 2006; Hjelm, 2009). Elever med utländsk bakgrund får oftast 

inte lära sig om sin historia i årskurs 4–6 eftersom fokus främst ligger på Sveriges och Nordens 
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historia (Eliasson & Nordgren, 2016). Tidigare forskning visar att elever4 med utländsk bak-

grund uttrycker en vilja att lära sig om sin historia i skolan och de har mindre intresse av att 

lära sig om Sveriges nationella historia. De känner sig inte som en del av den historien, utan de 

lär sig hellre om de länders historia som de har koppling till (Potapenko, 2006; Lociz, 2011; 

Nordgren, 2006). Eleverna upplever att historieundervisningen leder till en känsla av ”vi och 

dom”, eftersom västvärlden oftast står i fokus och resten av världen inte framstår som lika viktig 

(Nordgren, 2006). Lärarna i Mellbergs (2004) studie uttryckte en vilja att anpassa sin 

undervisning efter elevernas bakgrunder och de tror även att elever med utländsk bakgrund har 

ett större behov att känna till sitt ursprung än etniskt svenska elever, men de är tveksamma till 

om dessa elever är intresserade av att lära sig om detta från dem. Ett problem som kan uppstå 

om eleverna tillhör en annan historiekultur än den som behandlas i skolan är att 

historieundervisningen blir ointressant för eleverna. Elever som tillhör samma historiekultur 

som den läraren förmedlar kan spegla sig i lärarens historiemedvetande och sedan få den 

bekräftad även hemma. Om eleven tillhör en annan historiekultur kan hen ha det svårare att få 

sina erfarenheter från historieundervisningen bekräftad i hemmet och elevens historie- 

medvetande kan få mindre utrymme i undervisningen. Det finns då en risk att undervisningen 

bara blir ett vanligt ”plugg-ämne” och möjligheten att utveckla elevens föreställningar och 

attityder minskar (Mellberg, 2004).  

 

3.3 Läroböcker i historia 

Nordgren (2006) menar att läroboken traditionellt sett har en stark ställning i svensk skola, 

vilket kan bero på att läroböcker erbjuder ett konkret urval till skillnad mot de abstrakta 

riktlinjerna i läroplanen.5 Läroboken och berättandet används ofta som grund för 

undervisningen (Eliasson & Nordgren, 2016). Forskning visar dock att läroboken tar mindre 

plats i undervisningen idag. Dagens lärare använder snarare elevers idéer, frågor och intressen 

som utgångspunkt i undervisningen. Läroboken är oftast mer styrande i naturorienterande 

ämnen än i de samhällsorienterande. Å ena sidan finns det många bra läroböcker och genom att 

använda läroböcker kan läraren spara tid på att inte göra egna uppgifter. Å andra sidan är det 

dock viktigt att läraren gör medvetna didaktiska val och skiljer på kursplan och lärobok, även 

om läroboken utger sig för att vara anpassad efter kursplanen. Det viktigaste för att nå bra 

resultat är hur läraren hanterar läroboken (Skolverket, 2015).  

                                                 
4 I denna forskning är det främst äldre elever, på högstadiet och gymnasiet, som intervjuats.  
5 Observera att Nordgrens studie genomfördes under tiden som skolan följde Lpo94.  
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Nordgren (2006) analyserade läroböcker i historia för gymnasiet i sin doktorsavhandling och 

kom i sin analys fram till att läroböckerna saknar ett genomtänkt interkulturellt6 perspektiv. 

Nordgren sammanställde hur bilderna var fördelade på geografiska områden i böckerna. Norden 

och Västeuropa upptar gemensamt det största utrymmet i böckerna, 65 procent, samtidigt som 

mellanöstern upptar 5 procent (Nordgren, 2006). Elever med en annan kulturell referensram än 

den som finns i läroböckerna får det svårt att ta till sig innehållet som finns i läroböckerna 

(Hjelm, 2009). De lärare som vill lära ut alla elevers historia har ingen hjälp av läroböcker, 

eftersom den är så starkt västcentrerad (Rudnert, 2009).  

 

Johnsson Harrie (2016) kom fram till i sin granskning av historieläroböcker för årskurs 7–9 att 

historiebruk inte tas upp i böckerna. Enligt kursplanen i historia (2011b) ska elever få kunskap 

om hur historia kan brukas för att skapa eller stärka nationella identiteter, men detta saknas i 

läroböckerna. Johnsson Harrie tror att detta kan bero på att det är en innehållspunkt som ligger 

utanför det traditionella kronologiska innehållet som brukar lyftas i historieläroböcker. Hon 

menar att detta kan vara ett problem eftersom det i ett mångkulturellt samhälle är viktigt att 

källkritiskt kunna reflektera över hur nationella identiteter inte är givna utan de kan skapas och 

förstärkas, vilket vår syn på historien är en viktig del i (Johnsson Harrie, 2016). Ytterligare 

något som saknas i historieläroböcker enligt lärarna i Casserviks (2005) studie är kopplingen 

dåtid – nutid – framtid som krävs för att stödja elevernas utveckling av deras historiemed-

vetande. Lärarna upplever läroboken som både ett hinder och ett stöd. Läroböcker i historia är 

i stort sett alltid ordnade kronologiskt och de flesta lärarna följer det kronologiska upplägget, 

eftersom det känns tryggt och bekvämt (Casservik, 2005).  

 

3.4 Det mångkulturella klassrummet 

Skolan är idag en mångkulturell plats, precis som det svenska samhället. Var tionde elev i sko-

lan är utlandsfödd (SCB, 2016) och det finns även en stor grupp elever med utlandsfödda 

föräldrar. Detta innebär att många elever i skolan har en utländsk bakgrund. I skolans 

värdegrund (Skolverket, 2011b) beskrivs skolan som en kulturell mötesplats, som har både en 

möjlighet och ett ansvar att stärka förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Enligt Skolverket (2011b) ger medvetenhet om delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet en trygg identitet, vilket är viktigt att utveckla samtidigt med förmågan att sätta sig 

                                                 
6 Ett synsätt där människor med olika kulturella bakgrunder och olika språk interagerar med varandra. I skolan 

innebär detta att utifrån ömsesidig tolerans, respekt och demokratiska värden skapa mångkulturella lärandemiljöer 

och kulturmöten (Lozic, 2010). 
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in i andras perspektiv. Skolan ska vara öppen för och uppmuntra skilda uppfattningar och under-

visningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011b). Mång-

kultur framhålls i styrdokumenten som något positivt, men i praktiken ses det snarare som ett 

hinder och en orsak till dåliga studieresultat (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). 

 

I Statens offentliga utredningar, Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och 

andrafierande praxis (SOU 2006:40), framkom det att lärare kan se elever med utländsk 

bakgrund som ett problem, eftersom de ger en större arbetsbörda. Eleverna med utländsk 

bakgrund kan ibland likställas med elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Lärare 

framhåller främst elevernas språkliga svårigheter som ett problem, att de har bristfälliga 

svenskkunskaper. Eleverna kan också ses som svaga eftersom de i många fall inte har samma 

förkunskaper som etniskt svenska elever. Det finns dock också de lärare som inte ser dessa 

elever som ett problem utan som en tillgång (SOU 2006:40).  

 

4. Vetenskapsteoretisk ansats  

Hermeneutik är läran om tolkning (Nationalencyklopedin, u.å.) och inom hermeneutiken stu-

derar man oftast tolkning av texter. Det centrala temat i ett hermeneutiskt perspektiv är tolkning 

av meningen i en text. I kvalitativa studier kan forskare använda hermeneutiken för att analysera 

sina intervjuer som texter (Kvale & Brinkmann, 2014). Den centrala idén med hermeneutiken 

är att förstå texten och försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som upphovsman-

nen haft, exempelvis den intervjuade personens perspektiv. Det inbegriper ett stort fokus på den 

kontext som texten skapats i (Bryman, 2002). Ett av rättesnörena för hermeneutisk tolkning är 

den hermeneutiska spiralen, vilket är den ständiga processen bakåt och framåt mellan delarna 

och helheten i texten. Inom den hermeneutiska traditionen betraktas denna spiral som en god 

spiral, vilken möjliggör en djupare förståelse av meningen. Först tolkas texten genom att skapa 

en vag uppfattning om helheten, för att sedan tolka de enskilda delarna. Utifrån dessa tolkningar 

relateras delarna sedan till helheten och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Studien har hermeneutiken som teoretisk ansats. I studien har lärares uppfattningar om att 

undervisa historia i ett mångkulturellt klassrum studerats och sedan tolkades intervjuerna och 

för att få fram lärarnas egna perspektiv. De transkriberande intervjuerna tolkades med ett 

hermeneutiskt perspektiv. Genom att läsa intervjuerna flera gånger upptäcktes nya saker i såväl 

delarna som helheten. Nya perspektiv upptäcktes även när en intervju lästes om efter en annan 
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lästs. Den hermeneutiska spiralen var ett verktyg för att analysera intervjuerna och få fram olika 

uppfattningar om och perspektiv på historieundervisning i mångkulturella klassrum.  

 

5. Metod 

I följande kapitel presenteras kvalitativ intervju, vilken är studiens valda metod, samt hur den 

genomförts. Vidare beskrivs hur urvalet utförts och hur materialet analyserats. Slutligen 

presenteras de etiska ställningstagande som har gjorts.  

 

5.1 Kvalitativ intervju  

Kvalitativ forskning fokuserar på deltagarnas uppfattning, kontextuell förståelse samt rik och 

fyllig data (Bryman, 2002). Kvalitativ forskning förknippas ofta med forskarens inblandning 

och småskaliga studier. Den betraktar företeelser ur deltagarnas kontext och arbetar under för-

utsättningen att realiteter är helheter som inte går att isolera från deras kontexter. Kvalitativ 

forskning betraktar formulering av forskningsfrågor, insamling av data och analysen av data 

som en framväxande process som inte kan ske vid ett specifikt tillfälle. Fördelar med kvalitativ 

forskning är att den passar bra när det handlar om att hantera komplexa, sociala situationer och 

den har bättre förutsättning att klara av de motsägelser och tvetydigheter som finns i den sociala 

samvaron än vad kvantitativ forskning har (Denscombe, 2016). 

 

Ett vanligt sätt att samla in data vid kvalitativ forskning är genom intervjuer, vilket passar bra 

när avsikten är att utforska komplexa fenomen så som uppfattningar, erfarenheter och nyckel-

personers kunskaper baserat på erfarenhet eller position (Denscombe, 2016). I föreliggande 

studie har just nyckelpersoner studerats - lärare. Fenomenet som studerats är lärarnas erfaren-

heter och uppfattningar om att undervisa historia i mångkulturella klassrum. Intervjuer passar 

även bra när forskningsfrågan formuleras med hjälp av ordet hur, exempelvis hur något upplevs 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Studien fokuserar främst på frågan hur: Hur gör lärarna för att 

anpassa undervisningen efter elever med olika kulturell bakgrund? Hur gör lärarna sitt urval av 

innehåll i undervisningen? Hur använder de läroböcker i sin undervisning? En fördel med in-

tervjuer är att de endast kräver enkel utrustning, vilket lämpar sig för småskaliga forsknings-

projekt. Intervjuer är även en bra metod för att framställa data baserat på intervjupersonernas 

prioriteringar och åsikter. Vid semistrukturerade intervjuer kan förändringar av inriktningen 

göras under arbetets gång, vilket gör metoden flexibel. Ännu en fördel med intervjuer är att 
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validiteten kan kontrolleras under tiden vid personliga intervjuer, genom att styra intervjun mot 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuer kan även vara givande för intervjupersonen och 

människor tenderar att finna nöje i att kunna prata utförligt om sina tankar med en person som 

lyssnar och noterar utan att vara kritisk. En nackdel med intervjuer kan vara att det 

intervjupersonerna säger, nödvändigtvis inte alltid stämmer överens med vad de gör. Konsistens 

kan vara svårt att uppnå vid semistrukturerade intervjuer, studiens data påverkas av den 

specifika kontext och de specifika personer som deltar. Det är omöjligt att få exakt samma 

resultat om studien genomförts igen med samma intervjuguide och samma intervjupersoner, 

eftersom kontexten påverkar resultatet. Det kan också vara väldigt tidskrävande att transkribera 

och analysera semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2016). 

  

Studiens data samlades in genom semistrukturerade personliga intervjuer. Intervjuerna var cirka 

40–60 minuter långa. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren vanligtvis en intervjuguide 

med förhållandevis specifika teman som ska beröras under intervjun, vilket använts vid 

intervjuerna i studien (se Bilaga 1). Intervjupersonerna har dock stor frihet att utforma svaren 

på deras egna sätt och frågorna behöver inte komma i exakt samma ordning som intervjuguiden. 

Frågor som inte finns med i intervjuguiden kan även ställas. Intervjuprocessen är flexibel och 

fokus ligger på intervjupersonens upplevelser och förståelse (Bryman, 2002). Vid semistruktu-

rerade intervjuer kan forskaren ändra och utveckla frågorna under projektets gång, frågorna kan 

ändras från en intervju till nästa beroende av information som lämnats i tidigare intervjuer och 

för att följa upp undersökningsspår (Denscombe, 2016).  

 

Intervjuerna var personliga, vilket innebär att de gjordes genom ett möte mellan en forskare och 

en intervjuperson, mig och läraren. En fördel med personliga intervjuer är att de uppfattningar 

som kommer till uttryck vid intervjun härstammar från en källa, vilket gör det enklare för 

forskaren att lokalisera speciella idéer till specifika personer. Den personliga intervjun är också 

enkel att kontrollera då forskaren endast har en persons tankar och uppfattningar att utforska. 

Det förenklar även transkriberingen av ljudinspelningarna, då samtalet endast involverar en 

person (Denscombe, 2016).  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjuade lärares skola, i ett klassrum eller grupprum. 

Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning. Intervjuerna inleddes genom inledande frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014), där intervjupersonen bads att beskriva sin lärarbakgrund och sina 

erfarenheter av att undervisa i mångkulturella klassrum. Sedan följdes intervjuguiden mer eller 
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mindre och även uppföljningsfrågor ställdes, som uppmuntrade intervjupersonen att fortsätta 

sin beskrivning och sonderande frågor, så som; ”Kan du utveckla det?” (Kvale & Brinkmann, 

2014). Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagningen. Genom att skriva ut intervjuerna 

struktureras samtalen i en form som lämpar sig för analys och det gör det enklare att göra 

jämförelser mellan data (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). Det var innehållet i 

intervjuerna som fokuserades, alltså vad som sades och inte hur det sades. Därför skrevs 

intervjuerna ut på ett mer textliknande än samtalsliknande sätt, för att det skulle bli mer 

läsvänligt. En del talspråk och ”onödiga” ord, exempelvis ”då” och ”va” togs bort. Hostningar, 

harklingar eller suckar skrevs inte ut och inte heller all probing som gjordes, alltså de 

uppmuntrande hummanden man gör i samtal när den andra personen pratar för att visa intresse 

(Dahlgren & Johansson, 2015), eftersom det inte var av intresse i min analys. De delar i 

intervjuerna som var långt ifrån ämnet transkriberades inte heller. I dialogerna i resultatet skrivs 

det jag säger i fet stil och det intervjupersonerna säger i oformaterad stil.   

 

5.2 Urval 

Intervjupersonerna har valts ut genom ett strategiskt urval, där lärare sökts utifrån vissa krite-

rier. Ett kriterium var att lärarna skulle undervisa historia i årskurs 4–6 på en mångkulturell 

skola. Med mångkulturell menas att ungefär hälften eller fler av eleverna ska ha utomnordisk 

bakgrund. Ett annat kriterium var att lärarna helst skulle undervisa på olika skolor, för att få 

större variation på resultatet. Dock undervisar två av de intervjuade lärarna på samma skola, 

men den ena av dem är man vilket ger ytterligare en variation då majoriteten av de övriga 

intervjuade lärarna är kvinnor. Fem lärare har intervjuats, vilka i studien valts att kalla något 

annat än vad de egentligen heter för att skydda deras identitet. Lärarna kontaktades via mail 

eller telefon. Jag kontaktade endast lärare på skolor som jag vet är mångkulturella enligt de 

förundersökningar jag gjort. 

 

De lärarna som har intervjuats är Marie, Karin, Peter, Annelie och Henrik. Marie undervisar 

enbart i de samhällsorienterande ämnena (SO)7 i årskurs 6, hon har varit lärare i 19 år och 

arbetat på samma mångkulturella skola hela tiden. Karin undervisar enbart i SO i årskurs 4 och 

hon har arbetat som lärare i 22 år på samma mångkulturella skola. Peter arbetar på samma skola 

som Karin och där har han arbetat i 12 år. Han undervisar i SO, svenska, bild och engelska i 

årskurs 5. Annelie har varit lärare i 20 år, hon har arbetat på en icke mångkulturell skola och på 

                                                 
7 De samhällsorienterande ämnena är historia, geografi, religion och samhällskunskap. 
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en mångkulturell skola, där hon nu varit i 9 år. Hon undervisar i SO, matematik, svenska och 

svenska som andraspråk, i årskurs 4. Henrik är den utav de intervjuade lärarna som arbetat 

kortast som lärare. Han tog examen 2011 och har arbetat på två skolor vilka var mångkulturella 

båda två. Han undervisar i SO i olika klasser i årskurs 4–6. Majoriteten av de intervjuade lärarna 

har lång erfarenhet av att undervisa SO i mångkulturella klasser, vilket var nödvändigt för att 

få ett så fylligt resultat som möjligt. En av de intervjuade lärarna, Henrik, har dock inte arbetat 

som lärare väldigt länge, men han kunde ge ett annat perspektiv till resultatet som relativt ny 

lärare. Annelie som har arbetat på både en mångkulturell skola och en mer etniskt svensk skola 

kunde tillföra ett annat intressant perspektiv, då hon kunde jämföra sitt arbetssätt hon hade på 

de olika skolorna.   

 

Översikt över intervjuade lärare 

Lärare Undervisningsämnen Undervisar i 

årskurs 

Antal år som 

lärare 

Marie Historia, samhällskunskap, 

religion, geografi 

6 19 

Karin Historia, samhällskunskap, 

religion, geografi 

4 22 

Peter Historia, samhällskunskap, 

religion, geografi, svenska, 

bild, engelska 

5 12 

Annelie Historia, samhällskunskap, 

religion, geografi, svenska, 

matematik, svenska som 

andraspråk 

4 20 

Henrik Historia, samhällskunskap, 

religion, geografi, svenska 

4–6 6 

  

 

5.3 Analys av material 

Analysen har gjorts genom kodning av det transkriberade materialet. Kodning innebär att ett 

eller flera nyckelord knyts till ett textsegment som hänger ihop betydelsemässigt för att 

underlätta för identifiering av ett uttalande. Koderna är omedelbara och korta och de definierar 
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den erfarenhet som beskrivs av intervjupersonen. En fördel med kodning är att det ger en 

överblick över materialet och det tvingar forskaren att bekanta sig med detaljerna i materialet. 

Det är även en relativt enkel analysmetod för att bryta ner materialet i olika steg (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I analysen valdes att använda färgkodning, där en kod, eller kategori som 

jag valt att kalla det, fick en färg. Kategorierna bestämdes inte innan utan de växte fram och 

förändrades under analysens gång. Kategorierna som färgkodades var:  

 Urval av innehåll  

 Arbetssätt  

 Läromedel  

 Elevernas intressen, kunskaper och svårigheter  

 Anpassningar efter elevernas bakgrund  

 Svårigheter och möjligheter med undervisning i mångkulturella klassrum  

 Övrigt  

Inom varje kategori delades sedan materialet in i olika uppfattningar som lärarna gav uttryck 

för i intervjuerna. Exempelvis inom kategorin urval av innehåll delades materialet in efter vilka 

olika sätt lärarna valde innehåll i undervisningen, till exempel efter elevernas förmåga, efter det 

centrala innehållet eller efter innehållet i läroboken. Inom kategorin övrigt inkluderades 

intressanta tankar som lärarna uttryckte, vilka ansågs var värdefulla även om de inte passade in 

under någon annan kategori. Resultatet presenteras tematiskt efter de kategorierna som 

användes i analysen.    

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna som hållits i åtanke vid studien är att forskare ska genomföra 

sin undersökning på ett sätt som skyddar deltagarnas intressen, garanterar att deltagandet är 

frivilligt, undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig integritet samt följer den 

nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016). Studien har även utgått från Vetenskapsrådets 

(2002) fyra huvudkrav på forskning, vilka utgör riktlinjer för granskning av forskningsprojekt 

och de är även avsedda att vägleda forskaren vid planeringen av forskningsprojekt. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande- 

kravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Jag mailade information om studien till lärarna några dagar innan intervjun, för att lärarna skulle 
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ha tid att fundera över ämnet och förbereda sig. Jag frågade även lärarna i om de godkände att 

intervjuerna spelades in. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta undersök-

ningsdeltagarnas samtycke och att de som deltar själva har rätt att bestämma om och på vilka 

villkor de ska delta. Samtycke inhämtades från lärarna via mail eller telefon. Enligt konfi-

dentialitetskravet ska uppgifter om alla deltagande i en undersökning ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. För att skydda de deltagande valdes att inte använda deras riktiga namn och inte nämna 

i vilken kommun eller på vilken skola de arbetar. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.  

 

6. Resultat 

I följande kapitel behandlas studiens resultat med ett tematiskt upplägg. Inledningsvis beskrivs 

hur lärarna väljer ut innehåll i sin historieundervisning. Sedan presenteras hur lärarna genomför 

sin undervisning, vilket arbetssätt de har, hur de använder läromedel och vilka anpassningar de 

gör i undervisningen efter elever med utländsk bakgrund. Slutligen beskrivs vilka möjligheter 

och svårigheter lärarna ser med historieundervisning i mångkulturella klassrum. 

 

6.1 Lärares urval av innehåll 

Alla lärare i studien nämnde det centrala innehållet när de pratade om hur de valde ut innehåll 

i historieundervisningen. Det fanns dock vissa skillnader i hur de gjorde och vad de tog hänsyn 

till. Marie sa att hon ”uteslutande följde det centrala innehållet” när hon valde stoffet i sin 

undervisning. Hon ansåg att lärare inte har anledning till att inte göra det, dock betonade hon 

att kunskapskraven väger tyngre än det centrala innehållet och att det påverkade henne mer i 

hennes planering av undervisningen. Hon sa även att hon aldrig anpassade innehållet efter 

elevernas kulturella bakgrunder. Hon uttryckte det på följande sätt: 

 

Jag kan ju inte se att man kan ha några mandat egentligen att avvika från det centrala innehållet bara 

för att man har en speciell grupp. Det kan jag egentligen aldrig se, utan du har ju det centrala 

innehållet. Sen att du måste göra de anpassningar du måste, eller att du väljer att behandla det 

centrala innehållet på det sätt du väljer att göra utifrån din grupp, det är ju en självklarhet. Men jag 

kan ju liksom inte styra innehållet, jag kan ju inte säga att, nej det där är alldeles för svårt för min 

grupp det väljer jag bort. Då får jag ju på något sätt forma det på ett sätt som gör det begripligt för 

dem. [Marie] 
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Karin uttryckte liknande tankar när hon pratade om hur hon valde innehåll i sin undervisning. 

Hon följer läroplanen och den plan för SO-ämnena som SO-lärarna konstruerat tillsammans på 

skolan. Hon menade att ”det spelar ingen roll ifall ens föräldrar kommer från Syrien eller Kina, 

för det är den svenska läroplanen som gäller här”. Peter som arbetar på samma skola som Karin 

nämnde också det centrala innehållet och skolans gemensamma plan för SO-ämnena när han 

berättade hur han valde innehåll, men han gjorde även vissa anpassningar efter sin elevgrupp. 

Han sållar bort en del av innehållet, som han tycker är irrelevant eller för svårt för eleverna. 

Utgångspunkten när Peter väljer innehåll är hur vi har det idag, sådant som har betydelse för 

eleverna i dagens samhälle. Om något är för svårt för eleverna att förstå eller om det inte finns 

någon bra liknelse eller jämförelse till nutiden, sållar han bort det. Han menar att det inte går 

att hinna med allt innehåll och att han därför måste göra ett urval. Även Annelie menar att man 

inte hinner allt, därför sovrar hon bland innehållet. Hon ”sållar bort allt som inte känns nödvän-

digt och tar endast upp det viktigaste och gör det mer grundligt”. Henrik är den enda som 

nämner läroboken när han berättade hur han väljer innehåll. Han följer bokens upplägg och 

även det centrala innehållet, vilket han tycker stämmer överens med innehållet i boken som han 

använder. Dock går han inte igenom allt innehåll i boken med eleverna, utan även han sållar i 

innehållet. Alla lärarna ansåg att det var bra att det centrala innehållet tydligt visar vad som ska 

tas upp, speciellt när de jämförde med hur kursplanen såg ut i 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), vilken de tyckte var 

alldeles för flummig och otydlig. Vissa av dem kunde dock känna sig begränsade och stressade 

över att det är så mycket innehåll i kursplanen i historia i Lgr 11 som ska behandlas, vilket 

gjorde att en del av dem valde bort vissa delar.  

 

På frågan vilket innehåll de tar upp svarade alla de intervjuade lärarna att det är Sveriges historia 

de främst lägger fokus på, eftersom det är Sveriges historia som står i fokus i centrala innehållet 

för årskurs 4–6. Det framträdde en tydlig kanon där vikingatiden, medeltiden, vasatiden, stor-

maktstiden och frihetstiden i Sverige ska behandlas. Marie och Annelie var mest traditionella, 

de fokuserar på Sveriges historia och undervisar om de tidigare nämnda tidsepokerna.   

 

Hur brukar ni lägga upp historian, vad går ni igenom i de olika årskurserna? [Emma] 

Här är vi ganska traditionella, om inte säga väldigt traditionella. Ja, det är vikingatiden och 

medeltiden i 4:an och sen är det vasatiden i 5:an. Väldigt traditionellt är det. Sen är ju resten i 6:an 

då. [Annelie] 
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Vilka tider är det du har med? [Emma] 

Vikingatid, medeltid, stormaktstid, vasatid och frihetstid. [Marie] 

Är det främst Sverige? [Emma] 

Ja, Sveriges historia. I 4–6 är det ju då Sveriges historia från vikingatid, säg ungefär 800 till ungefär 

1850 med industrialiseringen. [Marie] 

 

Karin och Peter har ett lite annorlunda upplägg, enligt den gemensamma planen som finns på 

skolan så ligger Sveriges historia i årskurs 4, Nordens i årskurs 5 och Europas historia i årskurs 

6. Det framgick dock en skillnad i hur de tar upp Europas historia. Karin undervisar om hur 

länderna kring Östersjön utvecklats och de europeiska upptäcktsresorna. Peter gör en indelning 

av Europa, norra Europa, östra Europa och så vidare, sedan undervisar han om ”hur det ser ut i 

de olika delarna och vilka historiska orsaker som kan finnas till det”.  

 

Alla lärarna tar upp och kopplar historien till andra delar av världen, men i begränsad utsträck-

ning. Marie tycker att det är lite överkurs, men i läroboken hon använder, PULS Historia 4–6, 

finns det ett antal sidor vid varje tidsepok som handlar om vad som hände ute i världen samti-

digt, som hon ibland läser med eleverna. Henrik använder samma lärobok som Marie och även 

han nämnde de sidor som kopplar till vad som hände i världen samtidigt. Henrik sa även att han 

ibland kopplar historien till de kunskaper elever med utländsk bakgrund har om sina hemländer, 

men att det sker väldigt sällan. Han har många elever med assyrisk bakgrund och han knyter 

ihop den historien med Sveriges i samband med att han undervisar om exempelvis de svenska 

vikingarnas handel med arabiska handelsmän. Om eleverna är intresserade av att diskutera 

nutidshändelser så stannar han ibland kvar där och ger historiska förklaringar. Karin och 

Annelie kopplar historien till andra delar av världen i samband med att de undervisar om när 

svenskarna åkte på upptäcktsresor till andra länder. Annelie sa att hon egentligen aldrig tänkt 

på att hon kan undervisa om elevernas hemländers historia, men tanken verkade väcka ett 

intresse hos henne när vi samtalade om det. Hon kunde se att det kan vara en vinst med att 

eleverna får lära sig om hemlandets eller föräldrarnas hemlands historia för att stärka eleverna. 

Hon sa att det kunde vara en uppgift för hemspråkslärarna som har studiehandledning med 

några av eleverna i SO-ämnena, att berätta om de ländernas historia som flest elever har 

anknytning till i klassen. Peter gör ”gärna jämförelser med hur det ser ut i andra länder och 

använder elevernas erfarenheter i undervisningen”. Även han sa att han skulle vilja undervisa 

om elevernas hemländers historia, eller de länder som de har anknytning till. Han påpekade 

dock att tidsbristen och hans egen kunskapsbrist är ett hinder för att det ska ske.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla de intervjuade lärarna följer det centrala innehållet mer 

eller mindre när de väljer innehåll i sin undervisning. Marie och Karin anpassar inte innehållet 

efter elevernas kulturella och etniska bakgrunder. Peter, Annelie och Henrik anpassar innehållet 

genom att sålla bort vissa delar som de anser är för svåra eller onödiga. Tidsaspekten spelar här 

en stor roll så lärarna inte känner att de hinner med allt. Fokus ligger främst på Sveriges historia 

och kopplingar till elevernas hemländers historia sker i begränsad utsträckning.  

 

6.2 Lärarnas historieundervisning 

Lärarnas undervisning varierade en del, men det fanns också många likheter i deras arbetssätt, 

hur de använder läroböcker och på vilket sätt de anpassade sin undervisning efter det 

mångkulturella klassrummet. Arbetssättet som lärarna beskriver är inte alltid direkt kopplat till 

det mångkulturella klassrummet. Dock undervisar alla lärarna i mångkulturella klassrum och 

även om det är ett ”allmänt” arbetssätt som beskrivs genomförs det i ett mångkulturellt klassrum 

och är därför av intresse för studien. Jag har även valt att presentera vad lärarna sa om elevernas 

intresse för och kunskap om historia, för att ge en bakgrund till varför de kan ha valt att 

undervisa på det sättet de gör.    

 

6.2.1 Arbetssätt 

Alla lärarna sa att de undervisar kronologiskt i historia. De flesta av de intervjuade lärarna un-

dervisade kronologiskt eftersom de ansåg att det gav eleverna en tydligare struktur. Marie 

uttryckte att hon kände att hon i stort sett måste undervisa kronologiskt i historia, ”eftersom det 

följer en tidslinje med orsaker och konsekvenser hela tiden”. Annelie trodde att det skulle bli 

rörigt för eleverna att hoppa fram och tillbaka. Hon tyckte att eleverna hade svårt nog att sortera 

händelser på en tidslinje, vilket hon trodde skulle bli ännu svårare om händelserna inte togs i 

ordning. 

 

Ja det är ju lite abstrakt, det här med kronologisk ordning. Det tar ju ett tag innan de får ordning på 

att sortera det, i vilken ordning allt kom. Så på sätt och vis kanske det inte är jätteviktigt att man gör 

det i en viss ordning. Men man tänker ju att man skulle röra till det ännu mer om vi bytte på det hela. 

[Annelie] 

 

Henrik och Karin uttryckte också att tidslinjen ofta är svårt för eleverna, eftersom elevernas 

tidsuppfattning inte är så pass utvecklad att de har förståelse för eller kan greppa hur lång tid 
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2000 år är. Henrik sa att det är något som eleverna utvecklar över tid, men att det är svårt och 

att det även kan vara svårt för honom att greppa så stora tidsbegrepp.  

 

Något som flera av lärarna framhöll var att de är tvungna att undervisa relativt enkelt, både 

innehållsmässigt och språkligt, på grund av det mångkulturella klassrummet och de språkliga 

svårigheterna som flera utav deras elever har. Marie sa även att historia är det ämnet som hon 

upplever att eleverna med utländsk bakgrund har svårast för bland SO-ämnena. Alla lärarna sa 

att förklara ord och begrepp är något de ofta måste göra i undervisningen, inte bara ämnesspe-

cifika begrepp utan det kan även vara vardagliga ord och uttryck som eleverna inte förstår.  

 

Jaa.. men om man till exempel tänker då när man jobbar inom SO till exempel, så jobbar man ju 

alltid mycket med ord och begrepp. Den ingår ju liksom i sakens natur. Då kan jag ju känna att det 

kanske finns fler ord som jag inte tar för givet att eleverna är bekanta med och känner till. Just i 

historia är det ganska mycket speciella ord och sådär. Då får man ju jobba mycket med det och, ja, 

där blir det ju ändå lite svårare. Även om de historiska orden är svåra för våra svenska elever så blir 

det ju ännu lite mer komplicerat för dem. Det blir nästan som att lära sig glosor. [Marie] 

 

Man får förklara mycket mer här. Mycket mer förklara ord och så för ordförrådet är begränsat. Så 

allting som du tar för givet, det är fortfarande förvånande efter 11 år, allt som du tar för givet att de 

förstår måste du ändå förtydliga. [Peter] 

 

Peter ansåg att elevernas ordförråd försämrats på senare år, ”för varje generation som går blir 

språket torftigare och torftigare”. Han visste inte vad de berodde på, men han trodde att det 

kanske kunde ha att göra med att elevernas föräldrars ordförråd också blir sämre. Eller att 

lärarna inte har samma förväntningar på elevernas ordförråd längre.  

 

Flera av lärarna nämnde att de undervisar långsamt, att de inte kan gå för fort framåt för då 

hänger inte eleverna med och de får inget sammanhang. Marie, Peter och Annelie gör också till 

största del allt gemensamt med eleverna i historieundervisningen. De använder sig inte så 

mycket av enskilt arbete i undervisningen, utan de diskuterar, svarar på frågor, läser och så 

vidare gemensamt i helklass. Marie sa att historia är det ämnet som hon lärarleder och håller 

fast i mest, just för att det är ett väldigt svårt ämne för eleverna. Annelie gör nästan allt 

gemensamt med eleverna, eftersom de inte skulle hänga med annars enligt henne på grund av 

de språkliga svårigheterna som flera av eleverna har. Peter diskuterar mycket gemensamt med 

eleverna och håller föreläsningar, eftersom han har märkt att det är ”det enda som fungerar”. 

Han sa att det beror på att elever idag inte har samma ”driv” som de haft innan.  
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Barnen har blivit mer, de har inte samma driv längre tycker jag. Säger du till ett barn att ta fram en 

bok, slå upp sidan 29, läs sidan 29 och svara på de här frågorna, då är den uppgiften för svår idag. 

Så känner vi att det är. Det går inte att göra så längre. Förr gjorde vi så, då hade vi uppgifter, vi la 

fram ett antal böcker, här kan ni hitta informationen och få svar på frågorna. Det gick att göra, de 

löste det själva. Idag är det inte så längre. [Peter] 

 

Flera av lärarna menade att de nästan aldrig kan arbeta enskilt utifrån läroboken längre, ef-

tersom det är för svårt för eleverna. Marie sa att det är väldigt få elever som klarar att läsa sig 

till fakta när det gäller historia, de behöver få det åskådliggjort på andra sätt för att få förståelse 

och sammanhang i historien. Peter sa att ”det inte lönar sig att läsa 40 sidor som en blå med 

eleverna, det de här behöver är muntlig samverkan och liknelser”. Inte heller Annelie arbetar 

utifrån boken speciellt mycket längre, eftersom det inte fungerar. 

 

Men det är ju bara en skillnad sen jag började här, då hade vi ju mer, lite mer traditionellt. Att man 

jobbade med vissa avsnitt i smågrupper och man fick uppgifter, svara på frågor, läsa i boken och så. 

Det gör vi ju ingenting längre. Det fungerar inte. [Annelie] 

 

Flera utav lärarna använde sig mycket av film och bildstöd i undervisningen, eftersom det kan 

vara enklare för eleverna att förstå om de får det åskådliggjort visuellt och med flera sinnen 

inblandade. Karin var den som framhöll bildstöd i undervisningen mest utav lärarna. Hon arbe-

tar mycket visuellt med bilder och filmer. Hon har märkt att det fungerar bra med elever som 

har språksvårigheter eller är nyanlända, eftersom det är mycket enklare att förstå bilder. Hon 

använde sig av en lärobok i sin undervisning som innehåller mycket färgrika och vackra bilder, 

som hon ansåg ”bjöd in och gör eleverna intresserade”. Hon använder också mycket filmer i 

undervisningen, vilket det var fler som nämnde att de använde sig av. Annelie använde nästan 

endast filmer i sitt förra arbetsområde hon gjorde inom historian, när hon arbetade med 

medeltiden. Då hade eleverna ett arbetshäfte att arbeta med utifrån en serie som finns tillgänglig 

på Digital Pedagogik, Ahmed och medeltiden, de såg även några andra filmer. Hon menade att 

eleverna blev intresserade och att de tyckte att det var ett roligt arbetssätt. Det var även flera 

elever som kunde identifiera sig med huvudkaraktären i Ahmed och medeltiden, eftersom han 

hade invandrarbakgrund precis som dem. Peter framhöll även film som ett bra verktyg, eftersom 

det är ”lättare för elever med mer begränsat ordförråd att förstå den vägen”.  

 

En utav lärarna, Karin, sa att hon varierade sin undervisning mellan gemensamt och enskilt 

arbete. I det senaste arbetsområdet hon undervisade om, vikingatiden, fick eleverna göra en 
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egen ”vikingabok” där de samlade fakta om vikingatiden. Karin var även den enda som sa att 

hon använder sig av skönlitteratur i sin historieundervisning. Under arbetet med vikingatiden 

använde hon Drakskeppet av Maj Bylock som högläsningsbok, för att koppla historien till en 

skönlitterär bok. Hon använder sig ofta av biblioteket och samarbetar med dem i sin undervis-

ning. Karin, Annelie och Henrik berättade även att de ibland gör utflykter till olika platser i 

historieundervisningen, exempelvis gravar och museum. Annelie sa att hon arbetar mycket med 

närmiljön i historian och besöker flera olika platser som finns runtom skolan som kan kopplas 

till historian. Hon sa att ju yngre åldrar desto närmare elevernas miljö måste undervisningen 

vara. Henrik hade gjort stadsvandringar med sina klasser, på båda skolorna han arbetat på.  

 

Henrik som är den utav lärarna som är mest ny som lärare, verkade ha ett lite annorlunda ar-

betssätt. Han var den som nämnde läroboken mest när han berättade om sitt arbetssätt. Han tar 

mycket stöd av läroboken och arbetar mycket utifrån den. Ibland gör han egna häften och samlar 

information från olika läroböcker, skriver nytt och förenklar för att anpassa till elevernas 

språkliga nivå. Han sa också att när han var ny la han mycket tid på studiero och att skapa 

trygghet i klassrummet. Han var egentligen den enda utav lärarna som rakt ut framhöll att ett 

gott klassrumsklimat var något han arbetade mycket med. För att eleverna ska känna sig trygga 

och våga fråga om de inte förstår, menade han att det är viktigt att det är ett tillåtande klimat i 

klassrummet. Han nämnde även att kollegialt samarbete är viktigt, framförallt för honom som 

är relativt ny som lärare. Han tar mycket tips från kollegor och vill gärna vara med på andra 

lärares lektioner för att lära av dem. 

  

6.2.2 Läroböcker i historieundervisningen 

 

Nu är det ju faktiskt så, att backar man ett antal år så hade läromedelsförfattarna på något sätt en 

större makt. Skolan var ju ganska mer enhetlig då på ett annat sätt. Och ett läromedel kunde slå 

igenom så mycket så att det var det man undervisade efter. Alltså att man skulle hinna gå igenom 

boken. Det var inte så noga vad som stod i läroplanen. Men nu är det inte så, nu ser ju inte skolan 

alls ut så. [Marie] 

 

Flera av lärarna uttryckte liknande tankar och åsikter om läroböcker som Marie. Ingen utav 

lärarna arbetar endast med boken som arbetssätt, det finns många fler metoder som tar större 

plats i undervisningen än läroboken. Den används snarare som bas eller referensmaterial av 

lärarna. Henrik och Karin var de lärarna som verkade använda läroboken mest. De andra lärarna 
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uttryckte att de använder läroboken mer sällan. De läroböckerna som nämndes av lärarna att de 

använder var PULS historia 4–6, Vikingarnas värld och Koll på historia.  

 

Det är vanligt att lärarna använder flera böcker, Henrik och Peter sa att de ibland sätter ihop 

häften av olika böcker istället för att bara använda en bok. De gör så för att de vill plocka det 

bästa ur olika böcker och förenkla för eleverna, men också för att det är roligare och mer 

inspirerande för dem själva att göra eget material. Även Karin sa att förutom när det gäller 

vikingatiden så använder hon flera böcker och plockar det bästa ur olika. Alla lärare uttryckte 

på ett eller annat sätt att de aldrig läser boken ”från pärm till pärm”. Det kunde vara vanligare 

förut, att hela undervisningen gick ut på att ta sig igenom boken. Varför de inte använder boken 

så mycket eller varför de inte använder endast en bok finns det flera olika anledningar till, att 

boken är för svår för eleverna att förstå, att bokens fakta är för komprimerad och språket är för 

svårt, att man vill ”plocka det som är bäst”, att det är för svårt för eleverna att läsa sig till fakta 

eller att de behöver andra metoder för att lära sig.  

 

Alla de intervjuade lärarna uttryckte att många läroböcker är för svåra för eleverna. Marie sa 

att det ofta blir ett stort steg när det gäller läroböcker mellan årskurs 3 och årskurs 4. Böckerna 

i lågstadiet är mycket enklare, så de eleverna som precis klarat av att ta sig igenom de böckerna 

får en ”smärre chock” när de kommer upp till årskurs 4 och ska läsa böckerna där. Peter tyckte 

att språket i äldre läroböcker ofta är alldeles för svåra för eleverna.  

 

Det tråkiga är ju när man tittar i gamla läroböcker som vi haft och så upptäcker man att, nej språket 

i den här är alldeles för svårt för våra barn. Då tar man hela det materialet och så slänger vi det. Men 

det är ju också ett sätt att ge upp tycker jag. För det är ju som att säga, nej de behöver inte kunna 

lika mycket ord som vi kan. Vi begränsar ju deras ordförråd själva då genom att kasta böcker. Det 

är ju lite fel väg att gå egentligen. För ska de här barnen inte kunna läsa en bok från 50-talet? Ska 

man bara kunna läsa nya, moderna böcker som är tillrättalagda? [Peter] 

 

Att begränsa elevernas ordförråd genom att förenkla språket för mycket var även något som 

Henrik pratade om. När han gör häften av olika läroböcker tar han ibland bort lite svårare ord, 

men han menade också att det är viktigt att behålla vissa svåra ord för att inte begränsa elevernas 

ordförråd.  

 

Men eleverna här ska ju ha samma chans att lära sig att förstå svåra ord också, så man kan ju inte ta 

bort allt. Så det är ju, ibland kanske man gör det och ibland får man ju gå igenom en text noga, så 

att ordförrådet och ordkunskapen också växer hela tiden. För det är ju också viktigt, så att man inte 
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bara har ett väldigt snävt ordförråd och sen när man kommer upp på högstadiet eller gymnasiet, då 

blir ju det språnget så enormt. Det är ju också något man får tänka på. För då stjälper man ju bara 

eleverna. [Henrik] 

 

6.2.3 Elevers intressen och kunskaper 

Ingen utav lärarna hade upplevt att elever med utländsk bakgrund har några större kunskaper 

om det lands historia som de har anknytning till, i så fall var det väldigt sällsynt. Peter sa att 

han någon gång har stött på en elev som kunde berätta om ”sitt lands” historia, men att det är 

väldigt sällan som det händer. Marie upplevde att eleverna har väldigt begränsad kunskap om 

sina hemländers eller föräldrarnas hemländers historia. Men hon trodde att det skulle ”vara 

samma sak om en svensk elev kom till något annat land och man ställde den frågan”, eftersom 

de inte har gått i skolan så länge så har de bara ytliga kunskaper för tillfället. Hade hon haft en 

äldre elev som kommit till Sverige senare i sitt liv trodde hon att det skulle vara mer intressant 

att ställa den frågan till eleven: ”Vad kan du om ditt lands historia?” Men hennes elever har inte 

hunnit lära sig så mycket än för att ha några djupare kunskaper. Annelie upplevde inte heller 

att hennes elever har några direkta kunskaper om ”sin egen historia”.  

 

Sen är det svårt, eftersom våra kurder framförallt, många utan dem kan ju inte så mycket av sin, 

alltså om vi pratar medeltid då tillexempel, så var ju inte den samtidigt här som, men de kan ju inte 

så mycket om sin egen. De har ju inte gått i skola i Kurdistan. Historia är nog inte något man pratar 

så mycket om, de kan ju naturligtvis varför deras föräldrar flydde, kanske inte exakt men de har ju 

mer koll på vad som händer nu i Kurdistan och så. Men just medeltiden i Kurdistan tror jag inte att 

de är så insatta i. [Annelie] 

 

Eftersom eleverna inte har så mycket kunskaper om ”sina länders” historia, är det också väldigt 

ovanligt att de gör kopplingar mellan Sveriges och sitt lands historia, Marie och Karin sa att det 

väldigt sällan händer. Marie trodde att det kanske kan bero på att fokus främst ligger på Sveriges 

historia och att den är rätt skild från historien i de länder eleverna kommer från, därför är det 

svårt att dra paralleller däremellan. Karin menade att eftersom de flesta av hennes elever är 

födda i Sverige känner de större koppling till Sverige än till föräldrarnas hemländer och att de 

därför inte gör kopplingar dit. Hon trodde att de flesta eleverna känner sig som svenskar, men 

att de även kan ha en delad identitet på något sätt. Hon tror att eleverna kan känna att de tillhör 

exempelvis den turkiska kulturen, men samtidigt att de är svenskar. Även Annelie pratade om 

att en del elever kunde ha en delad identitet, eftersom ”Sverige är hemma men de har också ett 

hemland”. Hemlandet är viktigt för många och de är stolta över sitt ursprung och sin religion.  
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Det fanns skilda uppfattningar hos lärarna om vilket lands historia eleverna ville lära sig om. 

Marie menade att om hon frågar eleverna vad de vill lära sig om, finns det inte många elever 

som har någon uppfattning om det. Vissa elever kan ha specialintressen, som exempelvis krigs-

flygplan från andra världskriget, men det är inte så vanligt. Karin upplevde inte att några elever 

med utländsk bakgrund uttrycker att de vill lära sig om sitt hemlands historia, men att många 

tycker att det är roligt när deras land nämns vid olika tillfällen och att de kan känna en viss 

stolthet då. När de pratade om EU exempelvis var det flera elever som tyckte det var roligt att 

deras hemländer också var med där och att de ”kunde associera tillbaka”. Annelie hade inte 

heller upplevt att elever uttryckt att de vill lära sig om sitt hemlands historia, men att de kan 

vara mer nyfikna i geografi, att visa deras hemland och titta på kartan. Men hon trodde att 

eleverna säkert skulle tycka att det var intressant och roligt att få höra om sitt hemlands historia. 

Peter trodde också att eleverna skulle vilja höra om sitt hemlands historia och att han berättade 

om det, men det är en alldeles för stor uppgift och för tidskrävande för honom. Henrik menade 

att hans elever tycker om när historien kopplas till deras hemländer, ”för då kan de relatera mer 

till det och att det är deras bakgrund som de kanske pratat om hemma”.   

 

Enligt alla de intervjuade lärarna var bakgrundskunskaper hemifrån något som kunde skilja sig 

åt mellan etniskt svenska elever och elever med utländsk bakgrund. De menade att de eleverna 

med utländsk bakgrund inte har med sig lika mycket hemifrån som de etniskt svenska eleverna 

kan ha. De etniskt svenska eleverna kunde ha hört från föräldrar och morföräldrar om historiska 

gestalter och händelser, vilket de med utländsk bakgrund inte hade. De etniskt svenska eleverna 

kunde få det de lärt sig i skolan bekräftat hemma på ett annat sätt.  

 

Det är klart att de har, går de hem och berättar så kan ju föräldrarna knyta ihop, att ja men så var det 

ju när vi läste om vikingatiden också. [Karin] 

 

För det finns ju i vår kultur, jag tänker man åker till Dalarna och åker skidor, någon har åkt Vasa-

loppet. Jag har ju inga kurdiska elever vars föräldrar har varit och åkt Vasaloppet. Vi har ju helt 

andra traditioner, andra vanor, annat sätt att leva helt enkelt. [Annelie] 

 

Vi får nog med oss mer än vad vi tror från våra föräldrar och från umgänget och morfar som berättar 

något om när han gick i skolan och fick lära sig om Gustav Vasa. Alltså små, små grejer som man 

har hört innan, och så säger fröken något om Gustav Vasa och så vet man att, ja det pratade ju pappa 

om eller det pratade ju morfar om någon gång. Och den biten har ju inte de eleverna. [Marie] 

 



 

23 
 

 

Eleverna med utländsk bakgrund har inte samma möjligheter att erfara historia hemifrån, i alla 

fall inte den svenska historien. Marie trodde att det kunde vara en utav anledningarna till att 

historia är ett så svårt ämne för elever med utländsk bakgrund. De har inget att ”hänga upp” 

sina kunskaper på och det blir ”som vilken sagoberättelse som helst” för dem. Karin sa också 

att det ofta blir väldigt svårt för nyanlända elever att lära sig om historia, vid vissa tillfällen har 

de valt att fokusera på andra saker och valt bort historieundervisningen för de eleverna.  

 

När det gäller historia, kan man ju märka ibland, eller rättare sagt så kan jag märka ganska ofta att 

elever med utländsk bakgrund har ganska svårt för historia. Och det är ju såklart så att de, och då 

kan man tycka att det är ganska självklart att om de till exempel är uppvuxna ett antal år i ett annat 

land och sen kommer hit och så, att, det är inte deras historia på något sätt. Och det skapar en distans 

med både att de inte, ja, att de inte är så intresserade helt enkelt. [Marie] 

 

Alltså jag menar Vasa, det är klart att de inte pratar om Gustav Vasa hemma. De har ju inte den 

bakgrunden över huvud taget. [Annelie] 

 

Så det är klart att du blir det ju annorlunda, kommer du från Afghanistan, vikingar liksom, vadå 

vikingar? Än någon som kanske är uppväxt och född i Sverige som har varit på Vasamuseet med 

sina föräldrar på sin semester. Så det är klart att, ta den här eleven som kommer från Afghanistan 

mot den här eleven som har varit på Vasamuseet och prata om Gustav Vasa, det blir ju en enorm 

skillnad. [Henrik] 

 

6.2.4 Anpassningar i historieundervisningen 

När lärarna pratade om att elever med utländsk bakgrund inte får med sig lika mycket hemifrån 

frågade jag om de kan kompensera för det på något sätt i skolan. Marie menade att det är nära 

på omöjligt för henne att kompensera för det, lika lite som hon inte kan kompensera för att 

svenska inte är deras modersmål, eftersom det är ”sådant omedvetet som de har fått med sig 

från bebisstadiet i stort sett”. Det enda hon kan göra enligt henne är att arbeta precis likadant 

som med de andra eleverna, att levandegöra historien så mycket som möjligt. Henrik trodde att 

det går att kompensera för det under en längre tid, eftersom det är ”något man samlar på sig 

under tid”. Han menade också att de stadsvandringar och andra utflykter de gör i skolan kan 

göra att eleverna ”bygger upp ett kulturellt kapital”. Annelie tyckte att studiehandledningen 

som modersmålslärarna har i SO-ämnena med vissa elever är till stor hjälp när det gäller ele-

vernas bakgrundskunskaper. Hon pratar också mycket om traditioner som finns i Sverige och 
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förklarar mer om dem än vad hon kanske skulle gjort i en mer etniskt svensk klass. Studiehand-

ledning som hjälp för elever med utländsk bakgrund var även något som Karin nämnde att hon 

använder sig av, ”då kan eleverna få det förklarat på sitt språk om det är svårt”.  

 

Vad det gäller skillnader mellan undervisning i mångkulturella klasser och etniskt svenska klas-

ser kunde lärarna inte riktigt ge exempel på, eftersom de flesta utav dem endast arbetat i mång-

kulturella skolor. Karin trodde att hon kanske hade kunnat arbeta mer abstrakt i en etniskt 

svensk klass och inte behövt arbeta med bilder och filmer på samma sätt. Henrik beskrev att 

han måste ha en viss lärarstil på den skolan han är nu som han kanske inte hade behövt ha 

annars. Han beskrev den som en tydlig ledare, nästan lärare/polis. Det var en stil han ansåg att 

han var tvungen att ha ”här ute”, eftersom många har olika uppfostran hemma måste han ”sätta 

ner foten och markera ganska tidigt”. Annelie, som är den enda lärare som har erfarenhet av att 

arbeta på båda typerna av skolor, sa att hon måste tänka mycket mer på vad hon tar upp i en 

mångkulturell klass. Hon sovrar mycket i innehållet eftersom hon inte hinner ta upp allt. Hon 

får också förklara mycket mer ord och begrepp på ett annat sätt.  

 

När lärarna fick frågan om vilka anpassningar de gör i sin historieundervisning, tog de flesta 

lärarna upp att de måste förklara ord och begrepp. Elevernas språksvårigheter gör att de aldrig 

kan ta för givet att eleverna ska förstå vissa ord och begrepp. De måste ofta stanna upp och 

förklara ord och ”kolla så att alla hänger med”. Lärarna måste också anpassa materialet efter 

elevernas språkliga nivå och som tidigare nämnts anser lärarna att många läroböcker är för svåra 

för deras elever. Peter gör ofta liknelser för att förtydliga för sina elever. Ibland kan han göra 

jämförelser med elevernas hemländer, exempelvis fattigdomen som fanns i Sverige förr i tiden 

kan han jämföra med hur det ser ut i vissa länder idag. Han drar ofta paralleller till nutiden för 

att göra det enklare för eleverna att förstå. Han sa också att det är en av anledningarna till att 

han oftare föreläser och diskuterar med eleverna istället för att läsa ur läroboken, då det är lättare 

att göra liknelser vid muntlig undervisning. Han framhöll att det är viktigt att ”få ner det till 

elevernas nivå och närmiljö, eftersom det är här deras referensram finns”.  

 

Marie ansåg dock att hon inte gjorde så mycket anpassningar i sin undervisning efter det mång-

kulturella klassrummet. Det hon håller i gemensamt med klassen anpassar hon inte, utan det är 

samma för hela gruppen. Hon anpassar aldrig innehållet efter gruppen, dock kan hon göra indi-

viduella anpassningar på uppgifter och hon anpassar arbetssätt till viss del efter gruppen. Ibland 

kan vissa elever få enklare, mer summerade texter från specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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Hon kan också skicka med kopior hem till en del elever när de ska träna på prov, då hon inte 

vill att ”de ska läsa massor utan endast få med det viktigaste”. Marie har dock endast undervisat 

på en mångkulturell skola, vilket kan göra att hon inte reflekterade så mycket över vilka 

anpassningar hon faktiskt gör. Hon trodde att ”om man kommer från en annan skola och 

kommer hit, då kanske man hade funderat mer över det och trott att man måste göra på något 

annat sätt”. Men hon funderar aldrig speciellt mycket på det. 

 

6.3 Möjligheter och svårigheter med mångkulturella klassrum 

En möjlighet som lärarna framhöll med mångkulturella klassrum är att det finns så många 

olikheter. Det ses inte som något negativt utan som något naturligt, eftersom alla elever är olika 

finns det en förståelse för varandras olikheter.  

 

Det är lite så att man kan sticka ut och vara annorlunda på någon annan skola. Men kommer man hit 

så är det liksom så att här blir man accepterad, på ett annat sätt. Alla är olika, eller så. Det är nog 

lättare här än på en etniskt svensk skola tror jag. [Karin] 

 

Henrik framhöll ännu en möjlighet med olikheter, eftersom eleverna har olika bakgrunder kan 

de ha olika synsätt och perspektiv på saker som kan göra undervisningen mer intressant. Alla 

har inte samma idé av samhället, historia och religion. Eleverna kan också ha olika erfarenheter 

och det kan skilja sig från hur det kan se ut på en etniskt svensk skola. Marie menar att flera 

elever har en medvetenhet och förståelse för att många kan ha det svårt i samhället, det kan vara 

kompisen som sitter bredvid eller de själva kan ha erfarenhet av att ha det tufft hemma. Det ser 

hon som en möjlig tillgång i undervisningen och i värdegrundsarbete.  

 

Alltså sitter jag i ett överklassområde någonstans och pratar om något exempel om någon som har 

det tufft hemma ekonomiskt eller så, då blir det nästan som en sagoberättelse. Men här vet de att det 

kanske handlar om den som sitter bredvid mig. Det är nära dem, de har varit hemma hos kompisar 

som där de märker, eller de vet att där är det svårt. Så det är ju en tillgång. [Marie] 

 

Även Peter framhöll elevernas olika erfarenheter som en tillgång i undervisningen. Han menar 

att det enklare går att göra jämförelser och liknelser med andra länder, eftersom eleverna kan 

göra paralleller med sin egen uppväxt eller föräldrarnas uppväxt. De har erfarenheter och en 

egen referensram och även han nämnde att elever kan ha ganska stor förståelse för fattigdom. 

Han trodde också att religion blir ett enklare ämne att undervisa i en mångkulturell klass än i 

en etniskt svensk klass, eftersom det går att utnyttja elevernas kunskaper och erfarenheter på ett 
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helt annat sätt. Han ansåg att eleverna har mycket att tillföra i religionsämnet, eftersom det finns 

elever med olika religioner i klassen. Det blir enklare att jämföra traditioner och eleverna blir 

en stor tillgång i undervisningen. Även Karin, Annelie och Henrik nämnde att elevernas olika 

erfarenheter är en stor tillgång i ämnet religion, som kanske inte går att utnyttja på samma sätt 

i ämnet historia eftersom eleverna inte har så stora kunskaper där.   

 

Karin tyckte inte att det fanns några direkta nackdelar eller svårigheter med att ha ett mångkul-

turellt klassrum. Hon tycker bara att det är roligt och om hon hade tyckt något annat så kanske 

hon inte hade jobbat kvar på den skolan hon är på nu. Marie däremot hade ett annat perspektiv, 

hon tyckte inte att hon kunde se att något ”underlättas bara för att hon har ett mångkulturellt 

klassrum”. Däremot kunde hon se att tack vare att hon har ett mångkulturellt klassrum så lägger 

hon upp undervisningen på det sättet hon gör. Hennes undervisning beskrev hon som enkel och 

hon ansåg att ”det som är bra för de svaga är även bra för de starka”. Hon fokuserar mycket på 

förståelsen och på grunderna. Hon tar inte för givet att eleverna förstår och hon är alltid noga 

med att ”kolla av så att alla hänger med”.  

 

En utav svårigheterna som lärarna kunde se med att undervisa historia i ett mångkulturellt 

klassrum var att ”få med sig alla och lägga sig på rätt nivå”, som Annelie uttryckte det. Hon 

menade att det är mycket som eleverna måste kunna, de måste uppfylla vissa krav och kunna 

prestera ganska mycket. Hon måste få med sig alla och börja på deras nivå, men samtidigt måste 

eleverna komma ganska långt, vilket hon tyckte var ganska svårt. En svårighet enligt Henrik 

var att det ibland kunde ta ganska lång tid för eleverna att förstå. Att hinna med allt kunde ibland 

skapa stress hos honom. Men han såg det inte som någon direkt nackdel utan som en del av 

hans vardag och han uttryckte det på samma sätt som Karin, om han hade tyckt att det var en 

nackdel så hade han inte jobbat kvar där han är nu. De lite lägre språkkunskaperna hos eleverna 

kunde också vara en svårighet enligt Peter, men han tyckte att det mångkulturella klassrummet 

berikade mer än något annat.    

 

7. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens metod, semistrukturerade intervjuer, och vilka möjligheter 

och risker som funnits med den. Vidare diskuteras urvalet, hur det påverkat resultatet och hur 

det kunnat göras annorlunda. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och vilka slutsatser 

som kan dras av resultatet.  
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7.1 Metoddiskussion  

Semistrukturerade intervjuer tillät att lärarnas egna perspektiv kom fram, fast inom vissa ramar. 

Om intervjuerna hade varit av lägre struktureringsgrad hade lärarnas perspektiv kunnat synlig-

göras ytterligare, dock hade det funnits risk för att lärarna hade pratat om mycket annat utanför 

ämnet. Om intervjuerna hade varit ännu mer strukturerade än vad de var, hade det istället funnits 

risk för att lärarna hade blivit för styrda och att deras egna perspektiv inte kunnat komma fram. 

Lärarna fick under intervjuerna möjlighet att lyfta sådant de tyckte var viktigt i undervisningen, 

vilket gjorde att deras prioriteringar och åsikter i synliggjordes. Intervjuguidens utformning 

med relativt öppna frågor, var ett bra stöd under intervjuerna för att jag inte skulle ställa för 

ledande frågor. Den kunde dock också bli ett hinder om endast frågorna som fanns med i den 

hade följts och om inte frågor som riktade sig till just det intervjupersonerna talade om hade 

ställts under intervjuernas gång. Intervjufrågorna förändrades till viss del under arbetets gång. 

Fler följdfrågor och mer direkta frågor ställdes vid de senare intervjuerna. Det berodde dels på 

att min intervjuteknik förbättrades och dels på att jag märkte när jag transkriberade intervjuerna 

att frågorna var lite för öppna, så jag förändrade frågorna till nästa intervju. Jag upptäckte även 

nya frågor och ämnen som var intressanta vid intervjuerna som jag tog med mig till nästa, vilket 

gjorde att alla intervjuer såg olika ut. Dock framkom värdefull information även vid de tidigare 

intervjuerna. Marie var den jag intervjuade först och som ni kan se i resultatkapitlet är många 

av hennes citat, reflektioner och upplevelser med. Ett utav hennes citat blev till och med 

studiens titel, ”Som vilken sagoberättelse som helst”. Jag hade kunnat göra en pilotintervju för 

att pröva intervjuguiden och öva på min intervjuteknik innan jag genomförde intervjuerna. Men 

det fanns inte tid till det inom den angivna tidsramen för studien.  

 

En risk med intervjuer som diskuterades i metodkapitlet är att intervjupersonerna faktiskt inte 

gör det de säger. För att undkomma den risken hade intervjuerna kunnat kompletteras med 

observationer. Dock var studiens syfte att undersöka lärares upplevelser av att undervisa i 

mångkulturella klassrum och ge exempel på hur den undervisningen kan se ut, inte att se hur 

de faktiskt gör. Det kan vara något för en framtida studie att undersöka. Ytterligare en risk med 

mina intervjuer är att det lärarna tror att eleverna vill och intresserar sig för, kanske inte alls 

stämmer överens med elevernas intressen. För att undkomma den risken hade jag även kunnat 

intervjua elever, vilket förmodligen hade varit ett intressant perspektiv att få med, men som inte 

heller passar för den här studiens syfte.  
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Det strategiska urval som gjordes anser jag visade på flera olika perspektiv och upplevelser, 

trots att lärarna tillhör samma ”grupp”; lärare som undervisar historia i mångkulturella klassrum 

i årskurs 4–6. Det fanns vissa variationer mellan lärarna, både män och kvinnor, en relativt ny 

lärare och en lärare som arbetat i både en mångkulturell och en icke mångkulturell skola. Fler 

lärare hade kunnat intervjuas för att få ytterligare variation, men jag anser att de olika 

perspektiven som uppkom är tillräckliga och nog intressant för en studie i den här skalan. Det 

bör dock poängteras att det inte går att göra några generaliseringar utifrån studiens resultat, 

eftersom urvalet inte är så stort, endast fem personer. Det går inte att dra några större slutsatser 

om hur lärares uppfattningar om att undervisa i mångkulturella klassrum ser ut i allmänhet, men 

studien ger några exempel på en djupare nivå. Studiens syfte var inte att undersöka hur alla 

lärare gör, utan ge exempel på hur några lärare gör och hur det kan se ut. Det går också att 

använda resultatet för att ställa det mot tidigare forskning. För att ge lärarna karaktär valde jag 

att ge fingerade namn åt intervjupersonerna, istället för att kalla dem ”lärare 1, lärare 2” och så 

vidare. Jag ville göra dem mer levande, för att läsarna ska kunna skaffa sig en uppfattning om 

dem som en äkta personer. Det är även anledningen till att lärarna är av samma kön i studien 

som de är i verkligheten.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

Hur lärarna valde innehåll i sin undervisning skiljde sig åt, Marie och Karin anpassade inte 

innehållet efter den mångkulturella gruppen alls. Marie tyckte till och med att lärare inte har 

något mandat att göra det, utan det ska gälla samma för alla oberoende av elevgrupp. De tre 

andra lärarna väljer bort visst innehåll eftersom de inte kände att de skulle hinna med allt annars. 

Det finns förståelse för båda sidorna av detta. Utbildningen ska vara likvärdig på alla skolor 

runtom i landet (Skolverket, 2001b) och därför kan man tycka att alla elever ska få samma 

möjlighet att lära sig samma innehåll, att det centrala innehållet ska följas överallt. Det går dock 

också att förstå dem som väljer bort visst innehåll och anpassar det efter sin elevgrupp. 

Elevgruppen kanske behöver längre tid för att lära sig och förstå, det är då ingen idé att stressa 

igenom alla delar eftersom de inte lär sig någonting alls istället. Blir utbildningen likvärdig bara 

för att man läser samma innehåll? Eller blir den likvärdig om eleverna får samma möjlighet att 

faktiskt ta till sig det innehållet, anpassat efter sina förutsättningar? Likvärdighet innebär inte 

att undervisningen ska utformas lika för alla, utan snarare olika för alla anpassat efter deras 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2011b). Möjligtvis stressar inte Marie och Karin igenom 
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allt innehåll om de inte har eleverna med sig, utan de anpassar förmodligen sin undervisning på 

annat sätt för att deras elever får möjlighet att lära sig.  

 

Alla de intervjuade lärarna följer mer eller mindre det centrala innehållet när de väljer innehåll, 

ingen verkade endast följa innehållet i läroböckerna. Det skiljer sig mot vad Nordgren (2006) 

säger, att många lärare följer bokens urval eftersom det är mer konkret än kursplanens vaga 

riktlinjer. Men det beror förmodligen delvis på att kursplanen ser helt annorlunda ut nu än den 

gjorde i Lpo 94, vilken gällde under tiden Nordgrens avhandling skrevs. Det är tydligare 

riktlinjer och mer konkret vad det gäller innehåll i Lgr 11, vilket gör det enklare för lärare att 

veta vilket innehåll de ska undervisa om. Henrik var den enda som nämnde läroboken när han 

pratade om val av innehåll, vilket jag tror kan bero på att han använde läroboken som en stor 

del i sin undervisning. Varför han var en av de som använde läroboken mest kan hänga ihop 

med att han också är mest oerfaren som lärare. Läroboken erbjuder en struktur och en trygghet 

som kanske kan behövas som ny lärare.  

 

Att lärarna främst fokuserar på Sveriges och Nordens historia stämmer överens med vad både 

kursplanen säger och vad tidigare forskning visat (Mellberg, 2004; Potapenko, 2006; Stolare, 

2014; Eliasson & Nordgren 2016). Även om den svenska historiekanon som förmedlas i skolan 

inte stämmer överens med flera av elevernas historiekultur, väljer inte lärarna att försöka få in 

dessa elevers historia. När lärarna väl tog upp andra länders historia skedde detta främst i sam-

band med att svenskarna åkte till andra länder, vilket även var fallet i Mellbergs studie (2004). 

Henrik, Peter och Annelie ville få med elevernas hemländer i historian, de såg en vinst med det 

och de trodde att eleverna skulle vilja det. Men trots det var det ingen utav lärarna som gjorde 

det i större utsträckning. Marie och Karin ansåg inte att de behöver få in elevernas historia och 

de kunde inte se att eleverna ville det heller. Lärarna kopplar snarare historien till elevernas 

erfarenheter som de har med sig än till deras historia. Det verkade som att lärarna inte ville göra 

någon skillnad på innehållet beroende på elevernas bakgrund, utan de följer endast kursplanens 

anvisningar. Ingen utav de intervjuade lärarna ifrågasatte egentligen varför det är fokus på 

Sveriges historia, trots det mångkulturella samhället vi har idag. Det verkar inte som att det är 

allmänt känt att elever med utländsk bakgrund kan påverkas negativt av att inte lära sig om sitt 

ursprung och sin historia, vilket forskningsöversikten och resultatet visade i vårt förra arbete 

(Carlsson & Wester, 2016).  
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Det tycks vara absolut vanligast att undervisa kronologiskt när det gäller historia. Ingen utav 

lärarna verkade ha funderat över om de ska undervisa på något annat sätt, trots att flera av dem 

ansåg att det är svårt för eleverna att förstå så stora tidsbegrepp, som 2000 år bakåt i tiden. Detta 

tycker jag är ganska intressant. Jag förstår att lärare endast följer kursplanens anvisningar, vilket 

de också bör, men det är intressant att det som ligger längst bak i tiden ska man lära sig när man 

är som yngst. Att förstå tidsbegreppet 2000 år är till och med ganska svårt som vuxen, varför 

skulle det då vara enklare att förstå det som sjuåring? 

 

Något som är återkommande när det gäller forskning om historia i mångkulturella klassrum är 

att lärarna måste anpassa arbetssätt efter eleverna språkliga nivåer, genom att förklara ord och 

begrepp. Lärarna i Stolares (2014) studie ansåg att begreppsförståelsen är viktig och de lägger 

ofta stor vikt vid den i sin undervisning. Detta betonade även de intervjuade lärarna i min studie 

och var något utav det som att de måste tänka på mest i sin undervisning. Att elevernas ordförråd 

försämrats som Peter tog upp, var även något som lärarna i Stolares studie nämnde. Både Peter 

och Henrik diskuterade dilemmat i att elevernas ordförråd är begränsat och att de därför måste 

förenkla och använda enklare ord ibland, men samtidigt att de inte kan förenkla för mycket 

eftersom det då kan det hämma elevernas språkutveckling. Det verkade som att tidsbristen 

gjorde att de inte kunde stanna upp och förklara och arbeta med begrepp lika mycket som de 

egentligen ville och behövde. Tidsbristen i SO-ämnena var något fler utav de intervjuade lärarna 

pratade om. Det är mycket innehåll och många ämnen som ska hinnas med inom en ganska 

snäv tidsram.  

 

Arbete utifrån läroboken är inte längre det vanligaste arbetssättet när det gäller historieunder-

visning (Skolverket, 2015). Det stämmer överens med vad de intervjuade lärarna i studien 

uttryckte. De väljer snarare arbetssätt anpassat efter elevgruppen, vilket också stämmer överens 

med Skolverkets forskningsöversikt (2015). En del av lärarna använder elevers frågor och 

intressen som utgångspunkt i undervisningen, på så sätt låter de elever vara delaktiga i att forma 

undervisningen. Den frekventa användningen av filmer och bilder i undervisningen kunde inte 

lärarna säga berodde på om gruppen var mångkulturell eller om de hade gjort det i alla fall. 

Flera utav lärarna sa att de hade arbetat mer traditionellt innan med uppgifter utifrån läroboken, 

men det hade de gått ifrån. Främst eftersom att det inte ”funkade längre”. Men frågan är om det 

beror på det mångkulturella klassrummet eller om det ser likadant ut överallt. Det har inte den 

här studien möjlighet att svara på, eftersom den endast undersökt lärare som undervisar i 

mångkulturella klasser. Lärarna ansåg dock att det nya arbetssättet fungerade bra och att det 
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gjorde det enklare att se om ”man hade eleverna med sig” och varför skulle inte det fungera 

minst lika bra även om alla elever har etnisk svensk bakgrund? 

 

Henrik var den enda som rakt ut nämnde att han arbetar mycket med studiero och ett tryggt 

klassrumsklimat, det kanske inte är en slump då han också är mest oerfaren i läraryrket. I min 

utbildning jag går nu, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs 4–6 på Jönköping University, har utbildarna fler än en gång pekat på vikten av ett bra 

klassrumsklimat och goda relationer mellan elever och lärare. Det kanske även var fallet när 

Henrik utbildade sig för åtta år sedan. Jag tror inte att de andra lärarna inte tycker att det är 

precis lika viktigt som Henrik, dock kanske de har hittat ett sätt att arbeta med detta under sina 

år som lärare och därför inte aktivt reflekterar över det lika mycket längre. Det är inget enkelt 

arbete och jag tror att Henrik kanske därför tänker på det mer eftersom han fortfarande försöker 

hitta ett sätt att arbeta med detta. Han kanske också fick det sagt till sig flera gånger under 

utbildningen och därför vet han att det är en viktig komponent i en fungerande undervisning.   

 

Lärarnas uppfattning om vad eleverna var intresserade av att lära sig om i historian skiljde sig 

åt. Marie upplevde inte att eleverna själva hade någon uppfattning om vad de ville lära sig om. 

Ingen utav lärarna hade egentligen upplevt att eleverna med utländsk bakgrund uttryckt en vilja 

att lära sig om sitt hemlands historia. Men några av lärarna trodde att eleverna förmodligen 

skulle tycka det var intressant att lära sig om ”sin historia”. Det bör poängteras att detta är ur 

lärarnas perspektiv, det säger egentligen ingenting om vad eleverna egentligen vill, utan endast 

vad lärarna uppfattar. Enligt tidigare forskning (Potapenko, 2006; Nordgren, 2006; Lozic, 2011) 

vill elever med utländsk bakgrund lära sig om den historia som de har kopplingar till, hellre än 

Sveriges historia. De känner sig inte som en del av den historien. Detta säger egentligen inte 

heller något om vad de intervjuade lärarnas elever vill lära sig om, men det visar att det finns 

en möjlighet att eleverna faktiskt vill lära sig om sin historia. Det är dock ändå av intresse att 

veta vad lärarna uppfattar att deras elever vill lära sig om, eftersom det är vad de baserar sina 

beslut på. Ingen utav de intervjuade lärarna valde att undervisa om elevernas hemländers histo-

ria, mer än när den sammanföll med den svenska historien. Lärarna anpassar på så sätt inte 

innehållet efter elevernas bakgrund eller den historiekultur de tillhör.  

 

Enligt Mellberg (2004) kan historieundervisningen riskera att bli ointressant och möjligheten 

att utveckla elevers föreställningar i undervisningen minska om eleverna tillhör en annan histo-

riekultur en den som behandlas i skolan. Elevernas historiemedvetande får då mindre utrymme 
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i undervisningen och de kan få det svårare att få sina erfarenheter från undervisningen bekräf-

tade i hemmet (Mellberg, 2004). Detta var även något som de intervjuade lärarna reflekterade 

över och pratade om, fast de använde andra ord. De menade att elever med utländsk bakgrund 

inte har samma möjlighet att erfara historia hemifrån, i alla fall inte den svenska. De får inte 

med sig samma kunskaper från föräldrarna och hemmet som de svenska eleverna kan få. Marie 

trodde att detta kan göra att historieämnet blir svårare för de eleverna. Dock uttryckte inte 

lärarna att eleverna hade ”bristande bakgrundskunskaper” vilket lärarna i Mellbergs studie 

gjorde. De uttryckte det endast som att eleverna hade andra förutsättningar hemifrån. Jag tycker 

att det är en aning konstigt att lärarna märker att eleverna med utländsk bakgrund inte har 

samma möjlighet att ta till sig kunskaper i historieämnet och att de har andra förutsättningar 

hemifrån, men ändå inte väljer att försöka anpassa innehållet för att de eleverna ska få samma 

möjlighet som de svenska eleverna. Det var ingen av lärarna som ens uttryckte den tanken eller 

påpekade den orättvisa det faktiskt blir för de eleverna. Givetvis ska lärarna följa kursplanen, 

men de måste också anpassa sin undervisning efter elevernas behov och förutsättningar vare sig 

det gäller innehåll eller arbetssätt, så länge eleverna fortfarande kan uppnå kunskapskraven.  

 

Det fanns många exempel på hur lärarna anpassar sitt arbetssätt i undervisningen efter det 

mångkulturella klassrummet. De förklarar ofta ord och begrepp, de anpassar texter och material, 

de väljer bort visst innehåll som de inte tycker är relevant, de gör individuella anpassningar i 

form av enklare uppgifter och texter och de använder studievägledning med hemspråkslärare. 

Alla lärarna såg det mångkulturella klassrummet som en tillgång, de gav många fler exempel 

på möjligheter än svårigheter som elevernas olika bakgrunder ger. Det var ingen utav lärarna 

som likställde eleverna med dem som har läs- och skrivsvårigheter, eller såg dem som ett pro-

blem som gav större arbetsbörda, vilket en del lärare kan göra. En del lärare kan även se elever 

med utländsk bakgrund som svaga om de inte har samma förkunskaper som de etniskt svenska 

eleverna (SOU 2006:40), det var det ingen utav de intervjuade lärarna som såg det på det sättet. 

De flesta lärarna pratade om elevernas bristande förkunskaper hemifrån som en möjlig svårighet 

för eleverna, inte för lärarna. De såg det inte heller som ett problem, utan som något helt 

naturligt med tanke på deras och föräldrarnas bakgrund. Alla de intervjuade lärarna var positivt 

inställda till det mångkulturella klassrummet och de såg det som en större fördel än nackdel. 

 

Slutsatserna som kan dras av studiens resultat är att de intervjuade lärarna främst anpassar sitt 

arbetssätt i historieundervisningen i det mångkulturella klassrummet. Anledningen till att de 

anpassar sitt arbetssätt har mer att göra med elevernas språkliga svårigheter än vad det har att 
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göra med att bemöta elevernas identitetsutveckling utifrån deras etniska och kulturella bak-

grund. Lärarna följer det centrala innehållet när de väljer innehåll i sin undervisning och Sveri-

ges och Nordens historia är fokus. En del av lärarna anpassar innehållet på så sätt att de väljer 

bort vissa delar, snarare än att de lägger till delar för att lära ut om elevernas ursprung och 

historiska bakgrund. När lärarna väl kopplar historien till de länderna som elevernas har 

anknytning till, sker det i samband med att den historiekulturen ”krockar” med den svenska. 

Lärarna ser många möjligheter med att undervisa i ett mångkulturellt klassrum, bland annat blir 

elevernas olikheter och olika perspektiv en tillgång. De svårigheterna som lärarna kan se är att 

lägga undervisningen på rätt nivå och att undervisningen kan ta längre tid.   

 

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka elevernas syn på historieundervis-

ningen, då tidigare forskning främst har gjorts på äldre elever och lärare skulle det därför vara 

intressant att studera yngre elever i årskurs 4–6. Det skulle även vara intressant att fortsätta 

forska om ämnet hur lärare gör för att möta elevernas identitetsutveckling utifrån kulturell och 

etnisk bakgrund i historieundervisningen, dels för att tidigare forskning visat att historien som 

undervisas om i skolan påverkar elevernas identitetsutveckling (Carlsson & Wester, 2016) och 

dels eftersom denna studie endast gav svar på hur lärare gör anpassningar efter elevernas 

språkliga förutsättningar. Jag vill veta hur man kan undervisa i mångkulturella klassrum på ett 

sätt som inte får någon elev att känna att historien är ”Som vilken sagoberättelse som helst”. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Inledning 

Be läraren beskriva sin lärarbakgrund. Hur länge har hen arbetat som lärare? När studerade hen 

vid högskolan? Vart har hen arbetat? Vad är hen behörig i (ämnen, årskurs)? Vilka erfarenheter 

har hen av att arbeta i mångkulturella klasser? 

 

Ämnesområden som ska beröras med möjliga frågor 

 Urval av innehåll i undervisningen 

- Hur väljer du ut innehåll i din undervisning?  

- Vad utgår du från när du väljer innehåll? (Elever, läroplan, egna intressen) 

- Vad upplever du att eleverna vill lära sig om? 

 Läroböcker i undervisningen 

- Vilka/vilken lärobok använder du i undervisningen? Åsikter om den läroboken. 

- Vilka upplevelser har du kring att använda läroböcker i undervisningen? 

- Vilka möjligheter och hinder ser du med läroböcker i undervisningen? 

 Anpassning efter elevernas bakgrund 

- På vilket sätt anpassar du undervisningen till olika elever? 

- På vilket sätt anpassar du undervisningen till elevernas olika bakgrunder? 

- Upplever du att du måste anpassa dig mer efter en viss grupp elever? 

 Undervisning i ett mångkulturellt klassrum 

- Vilka är dina upplevelser av att undervisa i ett mångkulturellt klassrum? 

- Vilka är dina upplevelser av att undervisa historia i ett mångkulturellt klassrum? 

- Vilka svårigheter och möjligheter ser du med att undervisa i ett mångkulturellt 

klassrum? 

 

Frågeställningar som ska besvaras 

 Vilket urval av innehåll gör lärarna i sin undervisning och hur gör de detta urval i 

förhållande till det mångkulturella klassrummet? 

 Vilket arbetssätt har lärarna och hur anpassar de undervisningen efter det mångkulturella 

klassrummet? 

 Vilka svårigheter och möjligheter ser lärarna med att undervisa historia i ett mångkulturellt 

klassrum? 

 


