
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svart, brun eller normal? 

KURS: Historia för ämneslärare, 61-90 hp 
PROGRAM: Ämneslärarprogrammet, 300 hp 
FÖRFATTARE: Sandra Lehikoinen 
EXAMINATOR: Laila Nielsen 
TERMIN: VT19 

 

En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och 
vithetsnormer 
 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY   Historia för ämneslärare 61-90 hp 
School of Education and Communication  Ämneslärarprogrammet 300 hp 
   Vårterminen 2019 
 
Sammanfattning 
 
 
Sandra Lehikoinen 
 
Svart, brun eller normal? 
En intervjustudie om historielärares arbete kring vithet och vithetsnormer 
 
    Antal sidor: 43 
 
 
Abstract 
This study aims to investigate how history teachers relate to whiteness and the whiteness 
norms in their teaching. The material mainly consists of qualitative interviews with history 
teachers who are active in lower secondary schools in Jönköping County. The questions are 
based on how the teachers reason regarding the whiteness norms, how they work with these 
in their teaching and how the teachers appraise that these norms affect their pupils' identity 
creation and history consciousness. The results show that a large part of the respondents show 
an uncertainty when they talk about the whiteness norm, this stems from a lack of 
understanding for the meaning of the concepts. It also appears that some respondents have 
reflected on the whiteness norms in their teaching before, however, a difference can be seen 
in the respondents’ answers depending on how or if they have reflected on the subject of 
whiteness norms or not. The respondents handle the uncertainty in different ways, among 
other things by being or not being a killjoy (a person who decides whether they should bring 
down the mood in the room through confrontation or not). In the conversation with the 
respondents, they describe how their view of the students' identity and that it can vary 
depending on whether the pupil belong or does not belong to the whiteness norm. 
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Människor som står utanför det svenska samhällets vithetsnorm blir dagligen diskriminerade 
både professionellt och socialt, vilket inte bara får konsekvenser för den enskilda individen, 
utan även för samhället i stort. Enligt en rapport från Länsstyrelsen 2018 har svenskar som 
har annan hudfärg än vit svårare att få ett arbete, får lägre lön samt har svårare att växa 
karriärmässigt. För vissa människor i det svenska samhället lönar det sig således inte i samma 
utsträckning att vidareutbilda sig, eftersom det mer sällan leder till arbete eller högre poster.1 
Trots belägg för diskriminering är vithet och vithetsnormer ett känsligt samtalsämne. Vem är 
egentligen vit och kan man tala om hudfärg utan att associera till biologisk ”ras”? Kan man 
vara mer eller mindre vit, och sitter vithet i hudfärgen eller är det ett socialt fenomen? Varför 
väljer somliga att benämna människor utanför vithetsnormen som icke-vita? Svaret på dessa 
frågor är komplexa, men just därför är de viktiga att ställa. Det är såväl ett historiskt som 
nutida fenomen att människor som faller utanför vithetsnormen avhumaniseras eller betraktas 
som mindre värda. Vithetsnormer handlar inte endast om färgen på människors hud, utan är 
ett strukturellt problem som befäster maktstrukturer och förtryck i samhället.2  
 
Vithetsnormer är ett historiskt fenomen som än i dag påverkar människors vardag. Om 
samhället innehåller och upprätthåller dessa strukturer, är det möjligt att dessa även finns inom 
den svenska skolan. I skolans värld samtalas det ofta om vilka människor som är förtryckta, 
men mer sällan om de människor som förtrycker och möjliggör förtryck. Historieämnet är ett 
av de skolämnen där elever får möjlighet att utveckla sin identitet, men elev och lärare befinner 
sig nödvändigtvis inte inom samma referensram. Det är oklart huruvida det då finns möjlighet 
för alla elever i den svenska skolan att relatera till ämnet, eller ifall det är ”någon annans 
historia” vi talar om. I föreliggande uppsats undersöker jag hur historielärare ser på vithet, och 
vad historieundervisningen har för roll i att upprätthålla och utmana dessa strukturer.  
 
Det finns ett stort utbud av forskning som behandlar den svenska skolan från olika kontexter 
där de bland annat utgår från begrepp som etnicitet och mångkultur. Emellertid finns det 
ingen forskning som behandlar vithet och vithetsnormer i relation till den svenska skolan och 
historieämnet, eller hur lärare inom ämnet resonerar och arbetar kring dessa normer. Därmed 
kan denna uppsats bidra med en ny kunskap inom forskningsområdet.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Länsstyrelsen. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018. s. 50. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932417f0d/1542191137748/Rapport%202018-
21%20Antisvart%20rasism%20och%20diskriminering.pdf 
Hämtad: 2019-03-29 
2 Hübinette, Tobias (red.). Ras och vithet: svenska rasrelationer i går och i dag. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, 
2017. s. 116.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att utreda hur historielärare på högstadiet förhåller sig till vithet och 
vithetsnormen i sin undervisning. Genom kvalitativa intervjuer med historielärare på 
högstadieskolor får respondenterna besvara frågor som omfattar deras resonemang kring 
vithetsnormer i undervisningen, hur de implementerar sitt tänkande i sin undervisning samt 
hur de ser på relationen till eleverna och deras relation till vithetsnormen. Syftet 
operationaliseras i följande frågor: 

• Vilken förståelse och kunskap har lärarna av vithet och vithetsnormer? 
• Hur hanterar lärarna perspektiv, fördomar och okunskaper utifrån vithetsnormer? 
• Hur arbetar historielärarna med elevers historiemedvetande och identitetsskapande?  

 
 
 
 

I detta avsnitt redovisas och förklaras de metoder som använts under studiens gång. 
Uppsatsen utgör en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med högstadielärare. Nedan 
diskuterar jag avgränsningar och urval, intervjuerna som metod, varefter jag presenterar 
respondenterna och för ett resonemang om forskningsetiska överväganden. 
 

2.1 Avgränsningar och urval 
I den svenska skolan är årskurs 7-9 obligatorisk vilket gör att det befinner sig elever med olika 
former av studiemotivation i klassrummet, vilket i sin tur även utmanar läraren i sin 
undervisning. Givetvis finns det en stor spridning bland elever på gymnasieskolan med, 
emellertid väljer eleverna själva vilka linjer de ska studera på. Det kan då finnas ett eget intresse 
bland eleverna vilket avgör valet av program. Därmed är det mer relevant för denna studie att 
undersöka hur historielärare på högstadiet, än i gymnasieskolan, reflekterar och arbetar kring 
vithet och vithetsnormer samt utmanar eleverna utifrån deras individuella referensram. 
Ytterligare en avgörande faktor var undersökningens begränsade tidsram. Med det motivet var 
Jönköpings län mer lämpligt att utgå från då det är min geografiska utgångspunkt samt för att 
undvika längre resor vid möten med respondenterna. Vid undersökningens inledande skede 
fanns ett intresse av att delta hos 15 verksamma historielärare, emellertid var det sju lärare som 
sedan deltog.3 Historieämnet är ett av de skolämnen där utvecklandet av den enskilde 
individens identitet och historiemedvetande är centralt. Historieundervisningen är även det 
område som till stor del är beroende av samhällets rådande normer och föreställningar av vad 
som är relevanta kunskaper.4 
 

                                                             
3 Anledningen diskuteras mer utförligt under ”2.3 Genomförande”.  
4 Mellberg, David. Det är inte min historia! – En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle. 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. s. 345. 
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2.2 Kvalitativ intervju som metod 
I studien används en semi-strukturerad intervjuform vilket även kan benämnas som den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun, enligt Kvale & Brinkmann.5 De menar att den som 
intervjuar genom denna metod möter respondenten och får beskrivningar kring människan 
och hur hen beskriver och uppfattar sitt sammanhang. Den halvstrukturerade livsvärlds-
intervjun är en lämplig metod för denna studie eftersom jag kan få ta del av människans, i 
detta fall historielärarens, beskrivning av sin kontext utan behov att värdera autenticiteten i 
den information som berättas. Ett större fokus kan därför ägnas åt analysprocessen.6 Enligt 
Kvale & Brinkmann sker analysprocessen för den kvalitativa livsvärldsintervjun i olika steg. I 
det första steget beskriver respondenterna sina olika livserfarenheter och föreställningar i 
förhållande till intervjuns ämne. Detta sker utan att intervjuaren förtydligar eller utvecklar 
respondentens resonemang, respondenterna ger således en mer instinktiv beskrivning av sin 
livsvärld.7 Under det andra steget börjar respondenterna se ”nya innebörder i vad hon 
upplever och gör på basis av sina spontana beskrivningar, utan hjälp av intervjuarens 
tolkningar.”8 Här börjar respondenterna själva analysera hur deras olika upplevelser och 
erfarenheter påverkar deras situation i relation till ämnet. Vid det tredje steget sker en 
förändring i intervjun där intervjuaren speglar respondenterna i vissa frågor vilket ger 
respondenterna möjlighet att utveckla möjliga otydligheter. I steg fyra och fem sker den mer 
praktiska delen av analysen där intervjuaren tolkar, kodar och kategoriserar sitt material. 
Respondenterna ska även erbjudas tillgång till transkriberingarna för att se över tolkningarna 
som intervjuaren har gjort. Det sista steget är en återkoppling för att se hur och om 
respondenterna har förändrat sina handlanden och utifrån den nya kunskap som intervjun 
gav. Enligt Kvale & Brinkmann är det sista steget inget obligatoriskt i en kvalitativ 
livsvärldsintervju, emellertid ger det intervjuaren möjlighet att beskriva både förändringar och 
utvecklingar.9 Vid genomförandet av en kvalitativ intervju krävs det att jag som intervjuar är 
väl påläst inom forskningsområdet för att komplettera med ämnesrelevanta följdfrågor. Om 
forskarens ämneskunskaper brister kommer det att påverka undersökningens kvalitet och 
därmed dess vetenskapliga relevans.10  
 

2.3 Genomförande 
För att finna respondenter kontaktades stadskontoret i Jönköping, som tillhandahöll en lista 
med kontaktuppgifter till ett antal högstadieskolor i länet. Därefter kontaktades skolornas 
receptioner och jag blev då tilldelad mailadresser till enstaka verksamma lärare som arbetar 
med historieämnet. Lärarna blev sedan tillfrågade att medverka i intervju via mail-
konversation.11 I samtal med min handledare kom vi fram till att respondenterna skulle tilldelas 
mina huvudfrågor redan innan intervjun, främst eftersom det skulle gynna intervjuns kvalitet 
och resultera i mer välutvecklade resonemang. Emellertid fanns en nackdel med detta 

                                                             
5 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund, 2014. s. 19 
6 Kvale & Brinkmann, 2014. s. 19.  
7 Kvale & Brinkmann, 2014. s. 235. 
8 Kvale och Brinkmann, 2014. s. 236. 
9 Kvale & Brinkmann, 2014. s. 236. 
10 Kvale & Brinkman, 2014. s. 85. 
11 Se bilaga 2. 
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tillvägagångssätt. När jag först mailade och efterfrågade ett intresse bland lärarna fick jag svar 
från 15 lärare som ville medverka. I samband med att vi skulle boka datum och tid för intervjun 
bifogade jag huvudfrågorna, efter denna tidpunkt slutade hälften av lärarna svara och det blev 
därför inga intervjuer med dem. Detta kan visa på att ämnet är känsligt och svårhanterligt 
vilket möjligen resulterade i att de medverkande respondenterna blev mer talträngda än om 
de överraskats av frågorna under intervjun. Det kan även finnas andra aspekter som påverkade 
vilka lärare som slutligen bestämde sig för att delta, emellertid fick samtliga av de 
respondenterna som slutligen deltog huvudfrågorna efter vi bestämt datum och tid. 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser utifrån deras önskemål. Samtliga 
respondenter blev erbjudna att läsa de transkriberade intervjuerna om de önskade, vilket 
samtliga tackade nej till. Längden på intervjuerna varierade men genomfördes på omkring 15-
20 minuter, med undantag av en intervju som varade i omkring en timme.12 Min förståelse 
under intervjuerna var att respondenterna var bekväma med mig, men osäkra med ämnet.  
 

2.4 Forskningsetiska överväganden 
Eftersom uppsatsen behandlar ett kontroversiellt ämne samt att den involverar verksamma 
historielärare på ett fåtal av Jönköpings läns högstadieskolor är det av stor relevans att 
informera samtliga respondenter om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och inte 
bindande på något vis.13 Ytterligare en viktig faktor i arbetet med kvalitativa intervjuer är hur 
materialet behandlas och förvaras. Kvale & Brinkmann menar att full anonymitet kan vara 
problematiskt eftersom det gör att forskaren kan tolka sitt material utan att bli vidare ifrågasatt. 
Å andra sidan menar de att det även finns en problematik i för svag anonymisering eftersom 
det kan härleda till respondenten och skada hens integritet.14 Samtliga respondenter 
informerades tidigt om att allt material som produceras under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt och förvaras på en säker plats under studiens gång och efter. I undersökningen 
nämns därför inga uppgifter som kan härleda till respondenterna utan samtliga har tilldelats 
ett fiktivt namn utefter uppskattad ålder. Utifrån Statistiska Centralbyråns namnstatistik har 
de fiktiva namnen tilldelats respondenterna beroende på vilket årtionde de uppskattas vara 
födda.15  
 
En aspekt som är relevant att ha i åtanke vid läsningen av denna uppsats är att jag som skribent 
tillhör vithetsnormen. Eftersom jag är en del av vithetsnormen kommer även mina analyser 
och mitt resultat reflekteras av det, oavsett om jag gör mitt yttersta för att analysera och 
presentera materialet objektivt.  

                                                             
12 Se bilaga 1.  
13 Kvale & Brinkmann, 2014. s. 109.  
14 Kvale & Brinkmann, 2014. s. 109.  
15 Statistiska centralbyrån.  
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-
statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/samtliga-folkbokforda--fornamn-och-tilltalsnamn-
topplistor/tilltalsnamn-kvinnor-per-decennium-topp-10/ 
 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-
statistik/namnstatistik/pong/tabell-och-diagram/samtliga-folkbokforda--fornamn-och-tilltalsnamn-
topplistor/tilltalsnamn-man-per-decennium-topp-10/ 
Hämtad: 2019-05-24 
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2.5 Källkritisk reflektion och presentation av respondenterna 
Som tidigare nämnts arbetar samtliga lärare som intervjuats på olika skolor i Jönköpings län. 
Elevunderlaget och upptagningsområdena ser därmed olika ut vilket kan ha påverkat hur 
respondenterna resonerade och hur de upplevde sin livsvärld. Intervjun behandlar både skolor 
som kategoriseras som statsskolor och landsbygdsskolor, vilket kan haft verkan på hur 
respondenterna exempelvis resonerade kring vad som är en mångkulturell skola eller inte. 
Ytterligare en källkritisk aspekt som kan vara viktig att reflektera över var huru vida 
respondenterna tillhörde eller inte tillhörde vithetsnormen. Denna aspekt fanns inte med vid 
den inledande processen av denna uppsats, utan tillkom i ett senare skede men är trots det 
viktig att uppmärksamma. Beroende på om respondenterna tillhör eller inte tillhör 
vithetsnormen kan deras resonemang och reflektioner komma att påverkas utifrån det, vilket 
i sin tur påverkar uppsatsens resultat och diskussion. Om materialet är representativt kan 
diskuteras eftersom de medverkande respondenterna endast var sju stycken. Om uppsatsen 
hade omfattat ett större antal respondenter kan resultatet blivit annorlunda samt visat på mer 
representativt och generaliserbart resultat för historielärare per se.  
 
Intervjuperson 1 är Emma som uppskattas vara i medelåldern. Hon berättar att hon har arbetat 
som lärare i ett tiotal år där hon mestadels har undervisat i de samhällsorienterade ämnena. 
Skolan hon arbetar på anser hon vara en mindre och mångkulturell skola. 
 
Intervjuperson 2 är Göran som är i övre medelåldern och har arbetat som lärare i ett tjugotal 
år. Göran har till stor del av sitt yrkesliv arbetat med de samhällsorienterade ämnena. Han 
anser att skolan som han arbetar på är mindre men mångkulturell.  
 
Intervjuperson 3 är Andreas som är en ungvuxen nyexaminerad lärare och är relativt ny inom 
yrket. Andreas beskriver sin arbetsplats som en stor och homogen skola. Han undervisar 
främst inom historieämnet.  
 
Intervjuperson 4 är Sofia som är i yngre medelåldern och har arbetat som lärare i ett tiotal år. 
Hon har främst undervisat i de samhällsorienterade ämnena, men även andra ämnen. Sofia 
beskriver sin arbetsplats som en medelstor skola och mångkulturell.  
 
Intervjuperson 5 är Fredrik som är i medelåldern och har undervisat i ett tiotal år. Han 
undervisar främst inom de samhällsorienterade ämnena. Han beskriver sin arbetsplats som en 
medelstor skola och mångkulturell.  
 
Intervjuperson 6 är Peter som är i medelåldern och har arbetat som lärare i ett tiotal år. Han 
undervisar i samtliga samhällsorienterade ämnen. Peter beskriver sin arbetsplats som en 
medelstor skola och mångkulturell.  
 
Intervjuperson 7 är Josef som är en ungvuxen lärare och har arbetat inom läraryrket i ett antal 
år. Han arbetar till stor del med historieämnet, men undervisar även i ytterligare ett ämne. 
Josef beskriver sin arbetsplats som en stor och homogen skola.  
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Vithetsforskning är ett tämligen nytt område i den svenska forskarvärlden, vilket bland annat 
kan uttydas genom frånvaron av enhetliga teorier och begrepp.16 Samtidigt är det ett växande 
fält som framför allt har varit framstående under slutet av 1900-talet i Storbritannien och USA, 
men även i Kanada och Australien. Det som kallas för ras- och vithetsforskning är i sin 
etableringsfas i Sverige och finns ännu inte som en institutionaliserad forskningsgenre, 
emellertid hävdar forskaren Tobias Hübinette att det inom en snar framtid kommer bli det.17  
 
Den svenska forskningen består i dag av ett antal avhandlingar och artiklar, som har tillkommit 
främst inom genus- och queerforskning samt den postkoloniala forskningsgenren. Något som 
ständigt ifrågasätts i detta nya forskningsfält är användningen av det tabubelagda ordet ”ras”.18 
Forskare använder ordet på olika sätt och tillskriver det olika innebörd, vilket krockar med 
Sveriges reglering kring användningen av ordet.19 Emellertid används ordet främst i syfte att 
studera det som ett historiskt fenomen. ”Ras” är termen som i folkmun inte borde användas 
längre, men när det gör det känner människor ett obehag då det associeras till den svenska 
rasbiologiska forskningen och högerextremism. Ordet slutade användas under början på 2000-
talet och ersattes då av kultur och etnicitet. Det finns en uppsättning begrepp som är hämtade 
från genus- och queerforskningen där man i dag diskuterar kring termer som vithetsnorm, 
rasifiering, vithetsprivilegier och rasmaktordning.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Hübinette, 2017. s. 10-11.  
17 Hübinette, 2017. s. 10. 
18 Ordet används inom citattecken eftersom jag i uppsatsen talar om ”ras” som ett socialt och mentalt 
fenomen, alltså inte biologiskt betingat.  
19 Hübinette, 2017. s. 12. 
20 Hübinette, 2017. s. 11-13.  
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4.1 Kritisk ras- och vithetsforskning 
Ras och vithet: Svenska rasrelationer i går och i dag är ett samlingsverk med forskaren Tobias 
Hübinette som redaktör, där han tillsammans med ett tiotal forskare från olika områden 
analyserar relationen till vithet i Sverige. Hübinette hävdar att:  
 

Alla dessa barnsjukdomar som vidhäftar detta spretiga och svårfångade forskningsfält i vardande är 
också närvarande i denna boks olika bidrag vars författare, oavsett vilka perspektiv och begrepp de 
har valt att använda sig av, är överens om att ras både har varit och är en aktiv och relevant kategori 
även i Sverige och att vithet går att applicera även på Sverige, svenskar och svenskhet.21 

 
I bokens olika kapitel presenterar författarna, genom olika utgångspunkter och metoder, vithet 
ur både historiska och nutida perspektiv. Professor Magnus Dahlstedt & universitetslektorn 
Vanja Lozic har författat ett kapitel som heter ”Färgblind rasism: problemföräldrar, 
utanförskapsområden och fostran till svenskhet.” Kapitlets huvudfokus är att belysa 
segregationen i det svenska samhället samt att visa på faktorer som gör att den upprätthålls. 
Deras utgångspunkt är att det förekommer ”färgblind rasism” i det svenska samhället, vilket 
går emot tanken om att Sverige är ett fördomsfritt och accepterande land. De faktorer som 
bidrar till segregeringen enligt författarna är framför allt språkliga faktorer, alltså hur man talar 
om segregerade områden.22 Dahlstedt & Lozic beskriver att den färgblinda rasismen bidrar till 
att ”vithetsnormer normaliseras och osynliggörs genom att bäddas in i ord som etnicitet, 
kultur, invandrare, förort och miljonprogramsområde”.23 Deras studieobjekt i denna 
undersökning kallar de för ”Området” och de inblandade parterna i studien är både statliga 
och frivilliga organisationer, där skolan är en part, som tillsammans ger en bild av hur den 
färgblinda rasismen tar sig uttryck.24 Studien visar på flera problematiska faktorer där det fria 
skolvalet är ett av dem. Vårdnadshavare på Området har valmöjligheten att låta sina barn 
studera på en skola utanför Området, likaså har vårdnadshavare utanför Området möjligheten 
att låta sina barn studera i Området. Trots att valmöjligheten finns ser verkligheten annorlunda 
ut. Detta hävdar Dahlstedt och Lozic beror på en djupt rotad färgblind rasism som har sitt 
ursprung i tanken om den biologiska ”rasen.”25 Ytterligare en faktor som föder den färgblinda 
rasismen i Området är hur man talar om den geografiska platsen samt dess invånare. Tanken 
om hur fostran ska utföras skiljer sig åt, emellertid cirkulerar diskussionen ständigt kring hur 
”invandrarföräldern” misslyckas i sin fostran av barnen vilket ges till uttryck genom de 
intervjuer som författarna utför. Respondenterna ger en bild av Områdets vårdnadshavare 
som ”problematiska, oengagerade, okunniga och oansvariga föräldern.”26 ”Invandrar-

                                                             
21 Hübinette, 2017. s. 12.  
22 Dahlstedt, Magnus & Lozic, Vanja. ”Färgblind rasism: problemföräldrar, utanförskaps-områden och fostran 
till svenskhet”. Hübinette, Tobias (red.). Ras och vithet: svenska rasrelationer i går och i dag. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2017. s. 215-216.. 
23 Dahlstedt & Lozic, 2017. s. 216.  
24 Dahlstedt & Lozic, 2017. s. 216. 
25 Dahlstedt & Lozic, 2017. s. 225. 
26 Dahlstedt & Lozic, 2017. s. 226. 
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föräldern” ställs således i kontrast till den ”svenska föräldern” vilket föder tanken om ”vi och 
dem.”27 
 
Mångkulturellt centrum publicerade under 2014 en rapport som heter ”Afrofobi: En 
kunskapsöversikt över Afrosvenskars situation i dagens Sverige.” I rapporten diskuteras även 
skolan i relation till Sveriges och västvärldens historia med globalisering och slavhandel där 
attityder kring ”ras” lever kvar i dag. De individer som rapporten berör vittnar om hur de i 
skolans sammanhang ”görs till svarta” och fråntas möjligheten att bygga en egen identitet.28 
De berättar även om hur lärare ofta föder stereotypen av Afrika som en outvecklad kontinent 
och dessutom använder sig av stereotypiska beskrivningar av människor från Afrika med 
begrepp och uttryck som är direkt diskriminerande och ”ras-specifika.”29 De som medverkar 
i studien upplever även hur människor som tillhör vithetsnormen ofta uttrycker att man som 
svart borde vara tacksam för att befinna sig i ett land som Sverige, detta uttryck sker både till 
personer som är födda i och utanför Sverige. Vithetsnormen i det svenska samhället 
exkluderar alltså människor som inte tillhör vithetsnormen.30 Rapporten ger en oroväckande 
bild som visar hur människor som inte tillhör vithetsnormen är en utsatt grupp i det svenska 
samhället där människorna i högre grad får utstå både hot, våld och diskriminering.31 Statistik 
inom detta fält är bristfälligt i dagens Sverige menar Mångkulturellt Centrum, vilket kan 
innebära att det sker mer än vad som framkommer. Rapportens syfte är emellertid att fylla de 
luckor kring diskriminering som finns gällande afrosvenskars situation i Sverige.32 
 
I ”Multirasial identitet på tvärs med den svenska vithetens rasiala inramning” beskriver 
Daphne Arbouz hur rasifieringsprocessen tar sig uttryck i dagens Sverige, där människor som 
inte tillhör vithetsnormen ständigt exkluderas och upplevs som främmande. Arbouz beskriver 
att ”svenskhet är fortfarande starkt kopplat till ingredienser som vit hud, blont hår, blåa ögon 
och en kulturellt protestantisk bakgrund” vilket i sin tur leder till ett utanförskap för de 
människor som bryter vithetsnormen.33 Hon nämner även hur Sverige diskuterar om och kring 
migrationsfrågan då den blivit mer aktuell under de senaste åren. Arbouz menar att 
migrationen har reformerat bilden av vem som antas vara invandrare eller inte, där även hon, 
likt Sara Ahmed, talar om kroppar utifrån vem som syns och inte. Kontentan är att denna 
diskussion förstärks när den nationella identiteten anses vara hotad.34 I sin diskussion använder 
Arbouz benämningen ”rasial inramning”, vilket ger förståelsen av ”ras” som en mer 
analyserande funktion där det inte bara är en social konstruktion utan även en mentalitet där 
behovet av kategorisering stärker gemenskapskänslan.35 Rasial inramning kan beskrivas som 
ett redskap för att enklare förstå hur man inom kritiska ras- och vithetsstudier kan tala om 

                                                             
27 Dahlstedt & Lozic, 2017. s. 226-227. 
28 Mångkulturellt centrum. Afrofobi: en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. Tumba: 
Mångkulturellt centrum, 2014. s. 79-80. 
29 Mångkulturellt centrum, 2014. s. 60.  
30 Mångkulturellt centrum, 2014. s. 58. 
31 Mångkulturellt centrum, 2014. s. 34.  
32 Mångkulturellt centrum, 2014. s. 14.  
33 Arbouz, Daphne. Multirasial identitet på tvärs med den svenska vithetens rasiala inramning. Hübinette, Tobias 
(red.). Ras och vithet: svenska rasrelationer i går och i dag. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, 2017. s. 200. 
34 Arbouz, 2017. s. 203. 
35 Arbouz, 2017. s. 201-202.  
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”ras”, utan att associera det till något biologiskt betingat.36 Matthew Hughey hävdar att rasial 
inramning är en effekt av hegemonisk vithet men att rasial inramning är socialt betingat och 
därför under ständig förändring.37 Arbouz användning av rasial inramning är värdefull för min 
egen studie då analysprocessen får en tydlig ram att utgå från. 
 
Länsstyrelsens definition av rasifiering är att människor utifrån föreställda gemenskaper 
kategoriserar människor till olika grupper. De nämner även att personer som är födda i Sverige 
rasifieras eftersom de ”antas” ha en annan bakgrund än svensk. Genom denna strategi blir 
gruppen ”tillskriven kollektiv invandraridentitet med ett nedärvt ’invandrar-skap’ som 
särskiljer dem från ’vanliga folk’ och ’riktiga’ svenskar.”38 Forskningen visar att vithetsnormer 
förekommer och påverkar det svenska samhället. Det finns forskning som behandlar 
vithetsnormer i historieämnet, emellertid i tämligen liten omfattning samt att forskare då 
använder andra benämningar, bland annat etnicitet och mångkultur. Kritisk ras- och 
vithetsforskning är relevant för denna uppsats eftersom studierna synliggör hur vithet och 
vithetsnormer reflekteras i samhället, samt att forskningen ger en handfull begrepp att utgå 
från.  
 

4.2 Identitetsskapande och historiemedvetande  
Under 2018 publicerade Vanja Lozic boken Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 
2000-talet där han utförde intervjuer med historielärare och elever på gymnasiet samt 
läromedelsförfattare. Centralt i studien är hur eleverna såg på den historieundervisning som 
då förmedlades vilket kunde vara ett hjälpmedel för lärares arbete kring historieämnet.39 Lozic 
menar att historieämnet fortfarande speglas av olika normativa föreställningar, men att lärare 
som arbetar med historieämnet bör nyansera, synliggöra och problematisera dessa både 
individuellt och tillsammans med sina elever eftersom dessa normer påverkar eleverna i deras 
utveckling.40 De läromedelsförfattarna som intervjuas i studien beskriver att historieämnet 
förändras i förhållande med den globaliserade världen och att det därför är i ständig 
förändring. De menar även att historieämnet i dag är utformat som det ska utifrån de 
kursplaner/ämnesplaner som reviderades 2011. De menar alltså att Gy11 är centrerad kring 
ett västerländskt perspektiv och att det finns för stora utmaningar om läromedel skulle omfatta 
mer.41  
 
Lozic menar att ett samhälle utan normer är svårt att föreställa sig eftersom normer är det som 
formar ett samhälle, samtidigt ”fungerar de som ett ramverk för upprätthållandet av en viss 
samhällsordning.”42 Lozic menar därför att det är diskutabelt när man som lärare utgår från 
att elever med en annan bakgrund än svensk endast har behov av identitetsskapande i relation 
till sina vårdnadshavares ”födelseländer.” Elever förfogar över en mängd varierande identitet-

                                                             
36 Arbouz, 2017. s. 201.  
37 Arbouz, 2017. s. 202-203. 
38 Länsstyrelsen, 2018. s. 18.  
39 Lozic, Vanja. Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000-talet. Andra utökade upplagan. 
Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet, Malmö, 2018. s. 3.  
40 Lozic, 2018. s. 51. 
41 Lozic, 2018. s. 102.  
42 Lozic, 2018. s. 52.  
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er och det ena ska inte utesluta det andra.43 I studien beskriver ett flertal elever hur de ofta blir 
utsatta för det som Lozic benämner som ”stämplingsprocess” där de som ”invandrare” 
kategoriseras utifrån samhällets maktordning då det finns en existerande tanke om vem 
”invandraren” är. Denna stämplingsprocess utförs alltid i relation till makt och är svår för 
eleverna att ta sig ur.44 Den svenska skolan och dess historielärare har ett viktigt uppdrag i att 
kritiskt reflektera över vilken historiesyn man har och vad man förmedlar, eftersom 
historieämnet är identitetsskapande för samtliga elever.45 Om man som elev inte inkluderas i 
det som beskrivs som ”vår historia” eller ”vår kultur”, hur ska de då utvecklas i relation till 
historieämnet?  
 

Likaledes bör det understrykas att historieämnet bidrar till identitetsformering, eftersom man, inom 
ramen för ämnet, definierar vad som uppfattas som ”vårt samhälle” och ”vår kultur”. Samhällets och 
skolans syn på̊ den ”egna” kulturen och historien påverkar innehållet i historieämnet.46 

 
Författaren Igor Potapenko publicerande under 2006 ”Elevens egen historia och skolans 
historieundervisning: Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna 
Jugoslavien.”47 Trots att studien är över tio år gammal anser jag den relevant för min studie 
eftersom den visar hur elever med annan bakgrund än svensk förhåller sig till och påverkas av 
den svenska skolans historieundervisning. Potapenko skriver att studiens syfte är att ”belysa 
relationen mellan historiemedvetandet och identitetsutveckling hos ungdomar med 
jugoslavisk bakgrund.”48 Den har även som syfte att synliggöra hur elevers bakgrund och 
skolans historieundervisning är beroende av och förhåller sig till varandra.49 Historie-
undervisningen blev mer centrerad kring Europa och västvärlden under slutet av 1900-talet 
eftersom Sverige då blev medlem i Europeiska Unionen. Det finns åtskilliga variationer av 
kritik här där man bland annat anser att historieundervisningen blev allt för centrerad kring 
Europa samtidigt som andra kritiker anser att undervisningen skulle bli allt för ytlig om den 
blev mer övergripande.50 Potapenko genomförde en fältstudie där han intervjuade fem lärare 
som var verksamma på gymnasieskolor i Sverige. I samtalen med lärarna framkommer det att 
de ser flera svårigheter i sina yrkesroller där brist på tid är en av dem. Lärarna reflekterar kring 
att detta kan grundas i rädslan för att bryta normen i hur man undervisar inom historieämnet, 
alltså det traditionella kronologiska tillvägagångssättet.51 
 
Professorerna Lena Martinsson och Eva Reimers har tillsammans skrivit boken Skola i normer. 
Martinssom & Reimers menar att Skolverkets rekommendationer som behandlar 
historieämnet är öppet för tolkning, framför allt när det gäller hur elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin identitet i samband med undervisningen.52 Styrdokumenten nämner att 

                                                             
43 Lozic, 2018. s. 58-59. 
44 Lozic, 2018. s. 65, 67.  
45 Lozic, 2018. s. 150.  
46 Lozic, 2018. s. 150. 
47 Potapenko, Igor. Elevens egen historia och skolans historieundervisning: historiemedvetande och identitet hos några ungdomar 
från forna Jugoslavien. Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholm, 2006.  
48 Potapenko, 2006. s. 19.  
49 Potapenko, 2006. s. 19.  
50 Potapenko, 2006. s. 12. 
51 Potapenko, 2006. s. 179. 
52 Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.). Skola i normer. 2. [omarb.] uppl. Malmö: Gleerup, 2014. s. 19.  
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historieämnet ”syftar till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, 
som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.”53 Syftet är alltså att eleverna, inom 
ett bestämt utrymme, ska få möjlighet att utvecklas individuellt i relation till historieämnet, 
vilket förutsätter att läraren tillgodoser samtliga individers historiska referensramar. Det finns 
således lika många referensramar i klassrummet som det finns elever, likaså förfogar även 
läraren över en egen referensram. Historieämnet är därför beroende av olika normer som 
påverkar, mer eller mindre, hur vi ser på våra elever och vad vi anser att de behöver för 
kunskaper.54 Läraren befinner sig i en maktposition i relation till sina elever och är beroende 
av de normer samhället speglas av. Makt och normer förhåller sig tillvarandra vilket gör att 
läraren förväntar sig olika saker från varje individ samtidigt som hen utgår från sin egen 
referensram.55  
 
I denna uppsats behandlar jag vithetsnormer inom den svenska skolan och historieämnet. 
Oavsett hur läraren identifierar sig eller hur den identifieras av sin omgivning, påverkas både 
den svenska skolan och historieämnet av rådande vithetsnormer. Lena Martinsson menar att 
det finns en tanke om Sverige och svenskhet som homogent vitt och att detta förutsätter att 
andra existerar i det svenska samhället, men att dessa andra alltid är exkluderade från det som 
anses vara normalt.56 Både lärare och elever påverkas av hur de identifierar sig själva och sin 
omgivning, vilket gör att det blir problematiskt när vi har elever som faller utanför 
vithetsnormen och som upplever att den svenska skolan inte är för dem, eller har svårigheter 
att relatera till den svenska skolans historieundervisning eftersom den inte handlar om dem. 
Dessa normer existerar i det svenska samhället, rimligen den svenska skolan, vilket gör att 
lärare behöver reflektera över dem. För att förstå hur lärare och elever fungerar i samspel med 
varandra är det av relevans att studera tidigare forskning kring elevers identitetsskapande och 
historiemedvetande i relation till undervisningen. Det finns elever som upplever sig 
exkluderade från historieundervisningen av olika anledningar och det är därför viktigt att lärare 
underhåller sina egna kunskaper om elevernas lärande, för att kunna förmedla kunskaper som 
alla elever kan ta emot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
53 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 2011. s. 205. 
54 Martinsson & Reimers, 2014. s. 19.  
55 Martinsson & Reimers, 2014. s. 22-23. 
56 Martinsson, Lena. Värdegrunder – normeras till frigörelse. Martinsson, Lena & Reimers, Eva (red.). Skola i 
normer. 2. [omarb.] uppl. Malmö: Gleerup, 2014. s. 118-120.  
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5.1 Hegemonisk vithet 
Hegemoni kan förklaras på varierande vis och i olika kontexter, men framför allt omfattar det 
en maktstruktur som tillåter världsmakter att upprätthålla regler och normer som riskerar att 
exkludera de komponenter som faller utanför den inre cirkeln.57 ”Hegemonisk vithet” är 
följaktligen ett uttryck som beskriver hur vithet och makt förhåller sig till varandra i en 
postkolonial värld med västerländska värderingar som norm. Kritik mot detta forskningsfält 
är att man förstärker tanken om vithet genom att uppmärksamma den och ”upprätthålla den 
som objekt.” Emellertid är det svårt att ifrågasätta privilegier som inte först har synliggjorts 
och problematiserats.58  
 
I Vithetens hegemoni vill professor Sara Ahmed analysera hur ”det västerländska jaget upphör 
med att definiera sig själv mot främlingarnas kroppar.”59 Ahmed beskriver att det finns ett 
behov av att kategorisera människor, ”vi” kontra ”främlingen”, och att detta är en effekt av 
historien som än lever kvar men i mer strukturella former. Behovet av att separera människor 
grundar sig i vilka identifikationskriterier individen förfogar över och Ahmed menar att de 
individer som avviker från kriterierna, med andra ord främlingen, är av större behov att 
försöka förstå.60 För att det ska existera främlingar krävs det att det finns människor som inte 
är det, och kontentan här är att färgen på människans hud är avgörande för vem du betraktas 
vara.61 Ahmeds definition av hegemonisk vithet blir användbar för mig i min analys eftersom 
källmaterialet kan ge en bild av hur respondenterna talar om och med sina elever. Möjligen 
kan det finnas ett ”vi och dem” även i relationen mellan lärare och elev, eller som en effekt av 
hur läraren kan kategorisera sina elever. Precis som Ahmed beskriver finns det ett önskan att 
kategorisera människor, varför skulle inte denna önskan även existera hos lärare? Precis som 
Ahmed hävdar sker kanske inte denna önskan alltid medvetet. Ahmed använder bland annat 
benämningen ”passera” för att beskriva hur människor som inte tillhör vithetsnormen upplevs 
och kategoriseras av människor som tillhör vithetsnormen. Hur människan identifierar sig 
själv och sin kontext samt hur hen identifieras av andra är beroende av vithet.62 Om den 
svenska skolan är ett vitt rum har den elever som kan passera utan att vara synliga. Då borde 
det sannolikt finnas elever som inte kan passera i skolans vita rum? Jag hävdar inte att det är 
på detta vis, men om skolan är ett vitt rum, borde då inte skolan arbeta förebyggande med 
dessa normer? Ahmeds teori blir ett användbart verktyg i uppsatsen för att förstå och 
synliggöra strukturella fenomen som kan uttryckas bland respondenterna samt ett användbart 
tolkningsverktyg för att förstå intervjuerna och problematisera vithetens struktur hos 
respondenterna, om och när det uppdagas.  

                                                             
57 Nationalencyklopedin, hegemoni.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hegemoni 
Hämtad: 2019-05-20 
58 Ahmed, Sara. 'Vithetens fenomenologi'. Tidskrift för genusvetenskap, 2010:1-2, s. 47-69, 2010. s. 49. 
59 Ahmed, Sara. Vithetens hegemoni. Hägersten: Tankekraft, 2011. s. 41.  
60 Ahmed, 2011. s. 51.  
61 Ahmed, 2011. s. 53. 
62 Ahmed, 2011. s. 53.  
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Ahmed analyserar även hur människor upplever och organiserar kroppar, rättare sagt andras 
kroppar, i relation till hur man upplever sin egen kropp. Människan och hens identitet 
påverkas av en mängd varierande faktorer där kroppar formas av erfarenheter och vad som 
människan kommer i kontakt med: ”Det som kommer nära formas av vad kroppar gör och 
påverkar i sin tur vad kroppar kan göra.”63 Ahmed anser följaktligen att beroende på vilka 
orienteringar man har gjort i sin kontext, oavsett om de är medvetna eller omedvetna, styr 
dessa vad vi senare kan göra och inte.64 Utifrån hegemonisk vithet kan jag i min undersökning 
förklara och tydliggöra mitt material när och om oklarheter uppstår i respondenternas 
resonemang. Med hjälp av Ahmeds definition av hegemonisk vithet kan respondenternas 
yttranden problematiseras och analyseras med en vetenskaplig tyngd samt ge förtydliganden i 
vad vissa kroppar kan eller inte kan göra. Läraren är en väsentlig del av samhället med ett stort 
ansvar över dess barn och ungdomar, varför skulle då inte lärarens passerande och hens 
orienteringar vara betydande för hur den undervisar och förmedlar kunskap till sina elever?  
 
”Det vita subjektet” befinner sig oftare på en skyddad plats i relation till sin identitet eftersom 
orienteringen aldrig behöver ifrågasättas, hävdar Ahmed. Vithet kan därmed inte relateras 
endast till hudfärg, utan är ett fenomen som är både socialt och kroppsligt bunden.65 Vitheten 
blir följaktligen endast synlig för den kropp som inte passerar som vit.66 Ahmed menar att det 
handlar om en strukturell åtskillnad som varierar beroende på om man tillhör eller inte tillhör 
vithetsnormen. Att inte tillhöra orsakar en splittring i identitetsskapandet:67  
 

Passerandet fungerar här som teknik som förknippar fysisk rörelse med identitetsformande: För att 
passera igenom ett rum måste man passera som en viss typ av subjekt, ett subjekt vars olikhet är 
omarkerad och oanmärkningsvärd. De två olika möjligheterna att passera stärker nationens rätt och 
ambition att fortsätta leta efter tecken på olikhet, och den rättfärdigar våldsamma former av intrång i 
andras kroppar.68 

 
För att kroppen ska kunna ta sig mellan platser utan att bli uppmärksammad krävs det att den 
kan passera som vit. Ahmed liknar att passera som vit med en social assimilering där kroppen 
inte längre uppmärksammas som den gör när den inte passerar. Vad får det för konsekvenser 
för individen att inte tillhöra? Ahmed beskriver det som en kris där man aldrig känner en 
tillhörighet utan alltid upplevs som den andre; kroppen syns alltid i alla rum som den kliver in 
i.69 Samtidigt hävdar Ahmed att den svarta kroppen kan passera, men med marginal, och om 
den gör det så upplevs den hota den befintliga ordningen.70 I den svenska skolan möter lärare 
en mångfald av elever med olika förutsättning och behov. Denna faktor gör att lärare 
kontinuerligt borde arbeta med självreflektion och personlig utveckling för att kunna ge 
samtliga elever en genuin möjlighet att nå måluppfyllelse, oavsett vilken kropp eleven besitter. 
En viktig del i självreflektion kan vara att ifrågasätta vilka normer läraren själv bär på och hur 
                                                             
63 Ahmed, 2011. s. 129.  
64 Ahmed, 2011. s. 129.  
65 Ahmed, 2010. s. 62.  
66 Ahmed, 2010. s. 58. 
67 Ahmed, 2011. s. 53, 136. 
68 Ahmed, 2011. s. 72.  
69 Ahmed, 2011. s. 53-54.  
70 Ahmed, 2011. s. 78.  
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detta påverkar hens undervisning. Ett faktum är konstaterat; det svenska samhället omfattar 
och upprätthåller vithet som norm. Med Ahmed tankar och diskussioner som genomgående 
teoretisk utgångspunkt i uppsatsen, kommer jag genom intervjuer med historielärare att 
synliggöra hur lärarna kan se på sina elever beroende på hur eleverna passerar genom rum och 
orienterar sig bland andra kroppar.  
 
 

5.2 Feminist Killjoy 
Sara Ahmed beskriver ett fenomen vilket hon benämner som ”feminist killjoy.” Uttrycket 
beskriver hur stämningen förändras när samtalen berör feminism eller rasism. Om personen 
väljer att ifrågasätta dessa strukturer blir den också utpekad som den ”som dödar stämningen”, 
och är därmed en killjoy. Individen upplevs då vara den i sammanhanget som vill skapa 
problem och beröva andra på rätten till att uttrycka sig på bekostnad av andra.71 Enligt Ahmed 
krävs det inte mycket för att vara en killjoy i vardagliga eller formella situationer, stundtals 
räcker det med att ifrågasätta ett problematiskt yttrande. Detta menar hon ofta leder till att 
motparten upplever sig kränkt och förminskad, vilket i sin tur ofta bidrar till en mer defensiv 
ton från motparten håll. De börjar följaktligen försvara sitt yttrande. Den som är en killjoy blir 
alltså oftast den som är problemet. Stundtals kan det vara provocerande nog för vissa individer 
att någon benämner sig som feminist och/eller antirasist, vilket gör att den personen ofta 
upplevs som glädjedödare, med andra ord en killjoy.72 Ahmeds uttryck är relevant i denna 
uppsats eftersom människor hanterar konfliktsituationer på individuella vis, därmed resulterar 
det i om man väljer att vara en killjoy eller inte. I ett klassrum kan det uppstå konflikter mellan 
elever eller mellan elev och lärare, både mindre och större konflikter. Därmed är det möjligen 
relevant för samtliga lärare att reflektera kring sin egen inställning till sådana situationer, för 
att få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och kunna hantera situationen på ett progressivt 
sätt.  
 

Education becomes about directing such potentiality; about steering the child in the right direction. 
Or to use a metaphor from horticulture, education is about cultivation, whereby, through tending the 
soil, you encourage the plants to grow in some ways rather than others. To educate is to orient, which 
is why education plays a central role in debates about happiness.73 

 
Som Ahmed beskriver ovan är utbildning väsentligt för att barn och ungdomar ska få 
möjlighet att utvecklas. I sin diskussion liknar hon bland annat utbildning med odling av 
växter. För att växter ska få möjlighet att växa till sin fulla potential krävs det att jorden är lika 
näringsrik för alla växter, inte endast för en sort. Utbildningen, likt jorden i detta fall, tenderar 
emellertid att gynna vissa växter mer i jämförelse med andra, vilket gör att de växer olika 
beroende på vilken förutsättning de har att få den näring de behöver.74 Om det finns elever i 
den svenska skolan som inte får tillräckligt med näring för att utveckla sin fulla potential, borde 
rimligen dessa elever bära på en form av osäkerhet och en smärta kring det utanförskap som 

                                                             
71 Ahmed, Sara. Living a feminist life. Durham: Duke University Press, 2017. s. 37.  
72 Ahmed, Sara. The promise of happiness. Durham: Duke University Press, 2010. s. 65.  
73 Ahmed, 2010. s. 54 
74 Ahmed, 2010. s. 54.  
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näringsbristen medför. Med andra ord; vissa strukturer, som rasism i detta fall, blir endast en 
börda för den som rasifierats. För att klara av att bära smärtan väljer man i stället att inte se 
den.75 Ahmed menar att vitheten upprätthåller den paranoia som rasismen skapar eftersom 
vitheten inte upplevs vara ett existerande fenomen.76 Ahmed beskriver kampen mot rasism 
väl genom: ”Some people describe the struggle against racism as hitting your head against a 
brick wall. The wall keeps its place, so it is you that gets sore.”77  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
75 Ahmed, 2010. s. 83. 
76 Ahmed, 2010. s. 84.  
77 Ahmed, 2010. s. 84. 
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Då studiens syfte är att undersöka hur lärare reflekterar om och arbetar med vithetsnormer 
och rasifiering i historieundervisningen, består undersökningen av sju intervjuer med lärare 
som arbetar på högstadieskolor i Jönköpings län. Intervjuerna har utgått från ett frågebatteri 
som respondenterna har fått ta del av innan intervjun, främst av den anledning att de ska få 
möjlighet att reflektera över sin undervisning vilket ger förutsättningar för mer givande och 
utvecklade intervjuer.78 Nedan presenterar jag resultatet av intervjuerna. Jag har funnit följande 
teman utifrån respondenternas resonemang och diskussioner: Osäkerhet samt identitetsskapande 
vilka texten sedan ordnas efter. 
 

6.1 Osäkerhet 
 

6.1.1 Uttryck för osäkerhet och bristande kunskap 
Osäkerhet kan uttryckas på olika sätt, emellertid finns det likheter och skillnader mellan 
respondenterna och hur de resonerar kring vithet och vithetsnormer.  
 
Fredrik påvisade en osäkerhet i diskussionen om vithet och refererade till ordet ”ras”. Han 
ger uttryck för en förståelse av att det handlar om strukturella normer och relaterar det till 
skolans generella normkritiska arbete.  
 

Vithet… ja men då tänker jag på… i denna kontext, då är det väl liksom… ras. Ja, vithetsnorm hade 
jag nog inte hört talas om innan jag fick frågorna av dig där. Det som har varit mer de sista åren som 
vi har arbetat med på skolan har ju då varit normkritisk… men då har det ju varit kanske andra… 
men visst… delvis sånna saker med. Men andra fokus på just vad som är normer och inte. 
Vithetsnormen… jag tänker på att man utgår från sin undervisning, att det är det som är det… det är 
det som är utgångspunkten.79 

 
Skolan som Fredrik arbetar på har tidigare arbetat med normkritik, emellertid är han inte 
bekant med vithetsnorm eller dess innebörd. I skolans normkritiska arbete har de även arbetat 
med ”sånna saker med” berättar han.80 Min tolkning är att Fredrik gör en osäker koppling 
mellan vithetsnormer och diskrimineringar utifrån etnicitet samt att han fortfarande är osäker 
på vad vithetsnormer har för effekt. Han diskuterar emellertid kring sin historieundervisning 
och att vithetsnormen blir en given faktor där, vilket visar på en form av förståelse för 
innebörden ur ett historiskt perspektiv.  
 
Även Emma beskriver en osäkerhet kring begreppen vithet och vithetsnormer samt dess 
innebörd, emellertid ger hon en beskrivning kring hur hon uppfattar och tolkar det samt 
kopplar det till olika historiska händelser.  

 

                                                             
78 Bilaga 1. 
79 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02. 
80 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02. 
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Nej, det kan jag inte säga att jag är bekant med. Det jag tolkar in i det här begreppet är ju att det 
genom historien har funnits en tanke om den vita hudens överlägsenhet och att det på väldigt många 
sätt har genomsyrat politik och samhälle. Jag tänker väldigt mycket på kolonialismen och att det 
befästes under européernas framfart, och att den spreds över världen. Men om det är det som ligger 
i det här nya, det har jag ingen aning om.81 

 

Emma är inte ensam bland respondenterna att känna sig osäker vid användningen och 
innebörden av begreppen utan det var ett genomgående tema under intervjuerna. Emellertid 
visar hon en allmän förståelse utifrån andra ord och förklaringar där hon bland annat refererar 
till ”den vita hudens överlägsenhet” och att det har påverkat vårt befintliga samhälle.82 Emma 
beskriver även att hon är osäker på det ”nya” forskningsfältet som behandlar vithet och 
vithetsnormer, vilket blir tydligt i den avslutande delen av citatet. Det upplever jag som en 
tveksamhet kring hur hon besvarade frågan och att hon därför vill påpeka sin osäkerhet. I 
Emmas tolkning av vithet och vithetsnorm reflekterar hon även kring begreppet ”ras” och 
hänvisar till Förintelsen. Emma förklarar hur hon ofta arbetar med att synliggöra faran med 
att dela in människor i olika ”raser” samt att hon visar eleverna vilka konsekvenser det får. 
Eftersom Emma själv nämner ”ras” i denna kontext blir en naturlig följdfråga om hon själv 
anser att tanken om ”ras” finns kvar bland hennes elever. Hon svarar:  
 

Eh… nej. Men de allra, allra flesta elever tycker ju bara att det här är avskyvärt och att de fattar att det 
är klart att vi alla är människor oavsett hudfärg liksom. Det som kan göra mig bekymrad är ju att det 
ibland dyker upp kommentarer som är rent rasistiska och där jag tänker att man då inte har fattat 
grejen. Och där man tydligt visar att man ser sig själv som överlägsen andra människor.83  

 
Hon menar att eleverna har förståelse för att det inte existerar ”raser” i en biologisk kontext, 
men att det ändå finns en existerande rasism i klassrummet och korridoren. Enligt Emma 
förstår hennes elever att alla är människor, oavsett vilken hudfärg individen besitter. Hon 
upplever det som oroväckande att det finns elever på skolan som anser sig vara mer värda än 
andra. 
 
Även Göran visar på en stor osäkerhet när det gäller begreppen vithet och vithetsnorm och 
beskriver hur han tidigare aldrig hört talas om begreppen i denna form: 
 

Nej, alltså jag ska vara ärlig, när jag fick dom här frågorna så… då hade jag inte stött på dom. 
Sammanhanget vithet och vithetsnorm hade jag aldrig hört om innan, faktiskt inte. Det var helt nytt 
för mig. Alltså, man jobbar ju med att försöka bemöta rasism och fördomar på olika sätt, men inte de 
här uttrycken, det har jag inte stött på innan. Så det var helt nytt.84  

 

Göran berättar för mig att han innan intervjun har försökt att studera vithet och vithetsnormer 
genom enklare Google-sökningar, men att han fortfarande känner sig osäker. I Görans 
resonemang är det emellertid tydligt att han anknyter vithetsnormer med rasism och fördomar 

                                                             
81 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29. 
82 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29. 
83 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29 
84 Intervjuperson 2. ”Göran”, 2019-04-29. 



 
 

18 

och vill tydliggöra att det endast är begreppen i sig (vithet och vithetsnormer) som han är 
obekant med.  

 
Likt Emma och Göran är även Andreas obekant med vithet och vithetsnormer samt forskning 
kring detta, emellertid har han hört begreppen innan.  
 

När jag tänker på orden… jag har ju hört lite när man pratar om begreppen och så med, och nu kanske 
jag uttrycker mig fel men jag har ju ofta associerat det som att det har och göra med kulturen och 
normerna kring hur vi ser på etnicitet och vithet, att vi på något sätt utgår från ett samhälle där vit är 
mer det normala.85  

 
Min tolkning är att Andreas är obekant med begreppen trots att han tidigare hört talas om 
dem. Svårigheten har möjligtvis varit definitionen av begreppen. Andreas visar att han är 
medveten om och har förståelse för hur vithetsnormer ändå påverkar samhället i stort, men 
att han likt de andra respondenterna inte har reflekterat närmare kring dessa i förbindelse med 
skolverksamheten. När Andreas beskriver hur han arbetar med vithet och vithetsnormer i 
historieundervisningen, förklarar han att han sällan benämner normerna i dessa termer, vilket 
kan förklaras med att han, som de flesta respondenter, var osäker kring begreppens innebörd. 
Nyligen har Andreas och hans klass behandlat området kring medborgarrättsrörelsen där han 
gör nutidsanknytningar till hur det ser ut i dagens USA.  
 

Vi har ju berört bland annat medborgarrättsrörelsen och pratat om det nu när vi hade kalla kriget och 
pratat just om afroamerikaners rättigheter och hur det såg ut i segregationen, hur det såg ut i USA. 
Det är det ju i och för sig fortfarande, men det var mer eller mindre uppdelat så. Rent juridiskt sätt. 
Det uppkom ju ofta mycket diskussioner kring detta, många ställde frågor, det kan bli mycket pikar, 
det kan bli irritation. Jag har haft diskussioner där vissa känner att ”vadå, jag har väl rätt att säga så 
här” ”du kan inte kalla mig rasist för det här”, sen om det är kopplat direkt till vithet och 
vithetsnormer… men det är det närmsta jag kan koppla till frågor kring ras och etnicitet och så.86  

 
Han upplever alltså att vissa elever uttrycker åsikter och fördomar inom detta område, samt 
att elever anser att de har rätt att uttrycka sig och tänka som de önskar. Andreas beskriver i 
citatet hur vissa elever resonerade i samband med detta arbetsområde samt att de inte kunde 
se problematiken i deras diskussioner. Enligt Andreas väcker dessa arbetsområden mycket 
tankar och funderingar bland eleverna, samtidigt som det yttras problematiska åsikter i 
klassrummet.  
 
Även Josef är inne på samma spår, emellertid med en skäligen självsäker användning av 
begreppen. Hans beskrivning av vithetsnormer koncentreras vid vem som skrivit historien 
och vilken bild det ger eleverna.  
 

Jag är bekant med begreppen. Inte att det sker som forskning… är jag inte bekant med. Som 
historiker… eller vad man nu ska kalla sig och inom ramen för historieämnet så möter man ju på 
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vithetsnorm men också en slags patriarkal norm också. Det är ju väldigt mycket män… vita män i 
historien.87 

 
Forskningsområdet är emellertid det som gör Josef osäker. När han resonerar kring vad 
vithetsnormer är förknippar han det med patriarkala normer och menar att det genomsyrar 
historieskrivningen i stort. Min tolkning är att Josef har reflekterat över detta innan, men likt 
en stor del av respondenterna har det genomförts med andra begrepp och i andra 
sammanhang. Josef upplever att det ger ett bättre resultat när läraren arbetar med dessa frågor 
på ett naturligt sätt och att det inte får kännas påtvingat, eftersom det då kan få motsatt effekt. 
Han menar att när han undervisar kring triangelhandeln och slavhandeln under kolonialtiden, 
stöter han på ett dilemma att det blir det svårare att tala om det när han har elever som inte 
tillhör vithetsnormen.  
 

Ja… och så har man elever i klassen som är färgade… och då kommer vi till identitetsfrågor. Ser man 
sig själv som färgad, ser man sig kanske som… alltså man kan se sig som en etnisk svensk ändå. Det 
här kan ju få två reaktioner… antingen att man inte reagerar alls för att man tänker att ”det handlar 
inte om mig” eller så tar man det som nästan ”men det här handlar om mig”, och hur jag ser ut eller 
min etnicitet eller så.88 

 
Josef upplever att det är svårt att tala om vissa historiska aspekter när han har elever i klassen 
som är ”färgade” eftersom han som lärare inte vet hur de själva identifierar sig. Om eleven 
inte tillhör vithetsnormen kan hen ändå identifiera sig som ”etnisk svensk”, menar Josef. 
Oavsett hur eleven själv identifierar sig blir hen alltid tillskriven en identitet av någon annan, 
anser Josef. Därför bedömde han att det var enklare att tala om Amerikas urinvånare och hur 
de behandlades, för att sedan dra paralleller till slavhandeln. Min tolkning är att Josef känner 
en osäkerhet i att tala om vissa historiska händelser eftersom det kan förknippas med hudfärg, 
då han inte vill tillskriva eleverna en identitet. När han då har elever som inte tillhör 
vithetsnormen väljer han att behandla händelsen utifrån ett annat perspektiv.  
 
Sofia berättar att hon har reflekterat kring vithet och vithetsnormer tidigare i sin yrkesroll och 
min tolkning är att hon tycktes vara bekant med begreppen. Hon menar att hon har ett eget 
intresse av att ifrågasätta vithetsnormen i dagens historieundervisning eftersom hon anser att 
det är viktigt, framför allt som historielärare. 

 
Men när jag tänker vithetsnorm och framför allt ”Vems historia berättar vi?”, så anser jag… utifrån 
våra läromedel beroende på vilket läromedel vi använder oss av… det är segrarnas historia vi 
berättar… eller det är det perspektivet, och det är oftast vita män med tanke på att vi rör oss i den 
västerländska historieskrivningen. Det måste man veta något om, särskilt jag som har elever som 
kanske har ett annat perspektiv.89 

 
”Det är segrarnas historia vi berättar”, menar Sofia. I samtalet om hur Sofia resonerar kring 
vithetsnormer menar hon att dagens historieundervisning och dess läromedel fortfarande 
genomsyras av en vithetsnorm, vilket hon beskriver som problematiskt eftersom hon har 
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elever som inte kan relatera till historieskrivningen. När Sofia resonerar angående 
vithetsnormer menar hon att elever som inte tillhör, eller upplever att de inte tillhör 
vithetsnormen kan känna sig exkluderade. I samtalet med Sofia beskriver hon även att det är 
hennes uppgift som lärare att reflektera över dessa normer och hon anknyter sina tankar direkt 
till sin egen historieundervisning.  
 

Om jag då faller inom den här normen som lärare, och står och undervisar utifrån läromedlets struktur 
och ordning så kommer jag ju ta en vithetsnorm, omedvetet. Det ska finnas en balans där emellan. Vi 
har haft diskussionen, ska vi ha en balans… det är ju trots allt majoriteten som faller inom den här 
normen, är det då inte rättvist att vi undervisar mest utifrån den här normen och hur man delar upp 
det då. Det ena behöver inte utesluta det andra.90  

 
Som Sofia tidigare nämnt menar hon att det finns en vithetsnorm i dagens läromedel och att 
hon av den anledningen inte endast kan förlita sig på den, utan att hon själv måste vara påläst 
och kritiskt reflektera över vad hon undervisar om. Hon berättar även att kollegiet tillsammans 
har diskuterat vad det är för historia de förmedlar och att deras slutsatser landade kring att 
den rådande normen ändå överväger, men att det inte behöver bli antingen eller.  
 
Peter tvivlar på om han har några verktyg eller metoder för att arbeta kring vithetsnormer, 
men han kände sig övertygad om att arbetet ändå utförs. För Peter är det viktigt att eleverna 
kan identifiera sig med historieundervisningen och att de får möjlighet att reflektera över sin 
identitet.  
 

Ja, den frågan… vilka verktyg och metoder kände jag att ”oj”… det har jag nog inga. Det jag vill… 
just på den här skolan… det är ju många från olika länder, det är att kunna få fram en stolthet för vem 
man är, för sitt ursprung eller sina föräldrars ursprung. Att man har rätt att vara stolt. Sen att det 
finns… ”jag är svensk men jag har en annan etnicitet”, att man pratar en hel del om det.91 

 
Peter berättar att elevernas definition av sig själva inte ska behöver innefatta eller utesluta det 
ena eller andra, utan att samtliga elever ska få möjlighet att utvecklas. När han beskriver sitt 
arbete kring vithetsnormer förklarar han att det ofta blir arbeten om elevernas ”ursprung.” 
Min tolkning är att Peter värderar elevernas självbild och att han av den anledningen vill ger 
dem möjlighet att arbeta utifrån det.  
 

6.1.2 Associationer 
Under intervjuerna framkommer det vad respondenterna associerar vithet och vithetsnormer 
med, vilket framför allt centreras kring manlighet, kolonialism och västvärlden.  
 
I samtalet med Andreas associerar han vithetsnormer med kultur, etnicitet och hur människor 
ser på vithet, att vithet är normen för det ”normala.” Andreas drar även paralleller till 
”hudfärg” på plåster. Där kan han se hur vithetsnormer speglar samhället i kontexter som vi 
sällan reflekterar över. Färgen på plåster samt att det benämns som ”hudfärg” är något som 
är värt att reflektera över menar Andreas eftersom hudfärg finns i olika varianter, inte bara 
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beige. Han berättar: ”Det är ofta där jag ser vithet och vithetsnormer, och att det drabbar folk 
som kanske inte är vita. För att man på något sätt blir exkluderad ur den definitionen. Man 
blir på något sätt inte en del av… vad ska man säga… ja, men det som ses som normen.”92 
Andreas upplever alltså att människor som inte tillhör vithetsnormen blir exkluderade 
eftersom de hamnar utanför normen och diskrimineras i de mest banala former.  
Sofia menar att vithetsnormer blir extra tydligt när man diskuterar imperialismen, 
nationalismen, första- och andra världskriget, efterkrigstiden och USA:s historia. Emellertid 
anser hon att dagens läromedel oftast ger en och samma bild, oavsett vilken man väljer. Hon 
anser att de nyare upplagorna har inflikade områden som måste finnas med i en reviderad 
upplaga, vilket säger mycket om vad som är viktigt och inte, bedömer Sofia.  

 
Jag brukar ta upp det exemplet… ”ja, men det kanske inte är någon som är mer eller mindre 
diskriminerad utifrån att man får sämre platser, men om jag går in i vår skolas matsal… i vissa årskullar, 
vissa klasser… ja, men ni har ju delat in er i olika grupper utifrån etnicitet”. Varför gör vi det, och hur 
gör vi… är det ok att vi delar upp oss utifrån etnicitet? När är det ok, när är det mindre ok? Jag kan 
ju inte säga att man absolut inte får göra det. För att komma åt de här normerna så måste man våga 
möta någon som inte faller inom samma norm. Eller som man inte TROR faller inom samma norm… 
kanske jag ska säga.93 

 
Sofia associerar vithetsnorm med olika historiska arbetsområden, men främst till en fråga kring 
elevernas umgängeskrets. När hon arbetar med dessa områden i sin undervisning möter hon 
ofta reflektioner från eleverna där de har svårt att begripa hur människor kan behandla andra 
människor på det sättet. För att bemöta detta refererar hon till hur eleverna själva kategoriserar 
sig och sina umgängen utifrån normer och att det då blir mer begripligt för dem. Sofia indikerar 
att detta är en svår fråga som hon försöker hantera i sin yrkesroll, men att svårigheten kan 
bero på bristen av konkreta verktyg för att hantera det.  
 
Peter reflekterar kring vithet som något manligt, han associerar normen till den vita mannen.  
 

Det är jag inte så bekant med. Jag har… om du säger vithet och vithetsnorm… det första man tänker 
på är en medelålders vit man. Att det är dom som har bestämt hur det ska vara i… världen… höll jag 
på att säga… men västvärlden framför allt. Jag tänker väl på… inom ämnena… historien är ju skriven 
framför allt av… känns som att den är skriven av vita medelålders män. Om man inte reflekterar kring 
det så blir det ju den delen av historien man får.94  

 
Peter menar att en stor del av historieämnet som framställs i undervisningssyfte är skapat av 
den vita mannen, vilket lärare borde reflektera över för att kunna ge eleverna andra 
infallsvinklar. En aspekt som Peter diskuterar och associerar vithetsnormen med är dess effekt. 
Elever som inte tillhör vithetsnormen blir väldigt medvetna om det och elever som tillhör 
vithetsnormen behöver sällan reflektera över det: ”De blir medvetna om att historien är ett 
förtryck… ’vi kan inte klara oss, vi kan inte förändra, vi har inga ledare, vi har inga personer 
som vi pratar om’. Medan dom som är vita så att säga… de är ju… de reflekterar ju inte, utan 

                                                             
92 Intervjuperson 3. ”Andreas”, 2019-05-01 
93 Intervjuperson 4. ”Sofia”, 2019-05-02 
94 Intervjuperson 6. ”Peter”, 2019-05-02 
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det bara är så här. Man blir bara matad med det.”95 Detta upplever Peter som problematiskt 
eftersom inte alla elever behöver reflektera över hur de upplevs av omgivningen.  
 
Även Fredrik associerar vithet och vithetsnormer med ”ras”, européer och manligt:  
 

Vithetsnormen… jag tänker på att man utgår från sin undervisning, att det är det som är det… det är 
det som är utgångspunkten. Vita rasen då… om det är det som jag tänker på… vithet… ja… européer 
kanske så där. Manligt kanske man också kan… det är väl där som man hör det i olika sammanhang. 
Vit man, manlighet, att det är det man utgår ifrån.96 

 
När Fredrik resonerar kring vithet och vithetsnormer associerar han det till sin undervisning 
och vad det är för historia han undervisar om. Han berättar med andra ord att vithetsnormer, 
den vita mannen och européer, möjligtvis blir utgångspunkten i undervisningen.  
 
Även om Göran är obekant med begreppen associerar han det till främlingsfientlighet och 
fördomar. Han diskuterar även kring sin undervisning och att han ofta kanske hamnar i 
beskrivningar som speglar en västerländsk historieskrivning. För Göran är således 
västerländskt och vithetsnorm synonymt med varandra och han yttrar att detta sker 
omedvetet. 

 
När jag hör ordet vithet och vithetsnorm då tänker jag väl att man säkert… säkert många gånger i sin 
undervisning kan utgå från de vitas… för mig är det liksom… för mig blir det nästan identiskt med 
västerländsk kultur, att vi kanske utgår från att vårt sätt att tänka och vårt sätt att se på olika saker och 
ting, kanske resonerar kring olika saker, och att det på något sätt skulle vara en norm för det normala. 
Att vi har det normala synsättet och tankesättet. Att man kanske ser de andras synsätt i relation till 
vårt, alltså vår norm då. Och det tror jag. Jag tror att jag är ganska omedveten om det kanske… man 
tänker inte på det liksom.97 

 
När Göran beskriver hur han arbetar kring vithetsnormer i undervisningen ger han uttryck för 
att det är problematiskt eftersom han eventuellt utgår från vithetsnormer, men att detta sker 
omedvetet från hans perspektiv. Eftersom han tidigare inte har reflekterat över det kan det 
finnas tillfällen då han utgår från ett västerländskt perspektiv i sin undervisning, vilket han 
indirekt menar är att applicera en vithetsnorm på historieundervisningen.  
 

6.1.3 Att vara eller inte vara killjoys 
Som en del av min teori används Sara Ahmeds uttryck ”feminist killjoy” för att synliggöra 
problematiken vid konfrontationer som berör känsliga ämnen. Om man väljer att vara en 
killjoy är man även den personen som förstör stämningen i rummet och upplevs vara den som 
startar problem.98  
 
I samtalet med Göran om hur han arbetar kring vithetsnormer i sin undervisning berättar han 
att undervisningen främjas när elever kan dela med sig av sina erfarenheter i klassrummet. 
                                                             
95 Intervjuperson 7. ”Peter”, 2019-05-02 
96 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02 
97 Intervjuperson 2. ”Göran”, 2019-04-29 
98 Se mer utförligt under ”5.2 Feminist Killjoy” 
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Göran menar även att en viktig del av historieundervisningen handlar om att göra 
nutidsanknytningar för att eleverna enklare ska kunna relatera till ämnet.  

 
Ja, men vi knyter ju an mycket till nutiden och så också tycker ju jag. Man lyfter fram aktuella 
händelser, utvecklingen i USA med Trump, utvecklingen i Sverige här med SD, lyfter vi också. Hur 
det påverkar… vad är det som gör att dom kanske växer och så vidare. Vad har dom för människosyn 
i grunden och sånna grejer, vad står dom för egentligen och så där. Det är ganska svårt egentligen 
eftersom det finns väldigt många som sympatiserar med dom. Så man får liksom inte predika utan 
man får försöka ett respektfullt samtal på något sätt.99 

 
Även om Görans reflektion inte är direkt ansluten till vithetsnormer finns det här en viktig 
tanke att uppmärksamma. Han anser att det är svårt att tala om Sverigedemokraterna och 
deras ideologi i klassrummet, eftersom det finns en stor del människor som är politiska 
sympatisörer, han vill alltså inte vara en killjoy utan berättar att man måste föra en respektfull 
konversation med eleverna som det berör, där man emellanåt kan använda humoristiska inslag 
för att stärka sina argument. Göran vill inte vara en killjoy i denna situation eftersom han är 
osäker på vad konfrontationen resulterar i, vilket kan antyda på att det är ett känsligt ämne. Å 
andra sidan förklarar Göran att man som lärare måste ifrågasätta de normer som finns i 
samhället, om man inte gör det blir man i stället en del av befästandet.  
 

Absolut, ifrågasätter man inte den här normen så visst måste det medföra en ökad segregation i 
samhället mellan kanske vi och dom då, alltså att man ser sig som… och att de tillhör dom. Det är 
kanske svårare för dom som inte passar in i den vita normen då och integreras i samhället och komma 
in på arbetsmarknaden och på olika sätt då. Att bli en del av det svenska samhället.100 

 
Precis som Göran beskriver är en viktig del för ifrågasättandet av normer att synliggöra dem. 
Här antyder Göran på att han är beredd på att vara en killjoy, men att det är beroende av 
situationen han befinner sig i. 
 
Som tidigare nämnts berättar Emma under intervjun att det förekommer rasism i olika former 
på skolan, både i och utanför klassrummet. Hon menar att liknande situationer behöver 
hanteras direkt, samtidigt som hon anser att vissa diskussioner kan förlora fästet och eskalera 
till något större och värre än det hade behövt bli. Vissa diskussioner går inte att ha i ett 
klassrum, menar Emma, och ger som exempel mottagandet av nyanlända. Denna diskussion 
menar hon inte är produktiv i ett klassrum och att man av den anledning inte ska låta det 
”sväva över”, utan att man som lärare kort kan markera vad skolans värdegrund står för.101 
Emma berättar även att den senaste tiden har förekommit klotter i form av hakkors på skolan. 
Hon menar att det är av stor vikt för henne att läraren alltid bemöter dessa fördomar och att 
hen aldrig låter dessa passera obemärkt. Detta är något som hon varit förskonad från under 
ett flertal år i läraryrket. Emma återkopplar till det hon tidigare sagt under intervjun, att hon 
lägger vikten vid att lärare måste angripa fördomar och rasistiska uttryck i och utanför 
klassrummet: 
 

                                                             
99 Intervjuperson 2, ”Göran”, 2019-04-29. 
100 Intervjuperson 2. ”Göran”, 2019-04-29. 
101 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29.  
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Nej, men jag tänker att vi har en viktig uppgift som lärare att ge dom ett historiemedvetande och att 
många, många hör ju i dag bara talas om alla problem med invandring som finns och att… ja ibland 
att det finns skillnader mellan kulturer som dom ibland då kan vilja likna vid raser, och det är ju en 
fara som jag tänker att vi måste hjälpa till och bemöta i skolan.102 

 
Även Emma menar att hon gör överväganden när det gäller vilka konfrontationer hon 
bemöter i klassrummet eftersom de kan eskalera, vilket hon uttrycker osäkerhet kring då de 
kan bli utmanande att hantera. Emma upplever att eleverna vid vissa tillfällen liknar kultur 
med ”ras” och att det är viktigt att bemöta som lärare, men att diskussionen om ”nyanlända” 
är betydligt svårare och avfärdar den skyndsamt när den uppkommer i klassrummet samt 
hänvisar till skolans värdegrund. I vissa konfrontationer åtar sig alltså Emma rollen som en 
killjoy men i andra gör hon inte det, vilket möjligtvis kan bero på osäkerheten kring 
hanteringen av diskussionen.  
 
Andreas anser själv att han är eftertänksam kring att använda sig för frispråkigt av elevers olika 
erfarenheter och bakgrund, eftersom han anser att det kan vara känsligt för individen och ge 
upphov till stereotypa bilder eller fördomar. Klassen som Andreas pratar om i detta 
sammanhang benämner han som en homogen klass, vilket gör att han sällan behöver tänka 
på att ta hänsyn till elever med en annan bakgrund, eleverna i klassen befinner sig i samma 
”kulturella kontext” menar Andreas.103 Andreas väljer att inte vara en killjoy i detta 
sammanhang eftersom han anser att det inte finns behov av det i en homogen klass.  
 
Fredrik upplever inte att hans arbete som historielärare påverkas av vithetsnormen och menar 
att den avgörande faktorn är vilken typ av skola man arbetar på. Eftersom han anser skolan 
vara mångkulturell finns det heller inga normer som är kopplade till vithet på skolan, menar 
Fredrik: ”Om det är så att det är en norm på saker och ting här… det är väl ett antagande att 
det är en norm här. Teoretisk ståndpunkt att det är gällande. Nu kanske jag inte alltid tycker 
det på den här skolan eftersom vi är så mångkulturell [sic!] liksom.”104 Han upplever inte att 
vithetsnormer är rådande på skolan eftersom den är mångkulturell men att det kan variera 
beroende på skola.  
 
Josef är kluven i hur vithetsnormerna påverkar elever konkret, men att de påverkas är han 
övertygad om. Han tror att lärare på ett diskret sätt ska arbeta med dessa frågor, främst för att 
inte ”göra det till ett problem.”105 Josef beskriver att elevers identitetsskapande är individuellt 
och att det av den anledningen är oerhört komplext. 
 

Om vi leker med tanken… jag som lärare möter elever oavsett vad de har för ursprung eller hudfärg. 
Så tänker jag… eller i alla fall hoppas jag att de andra eleverna… att så gör jag. Alltså… att det inte är 
något konstigt. Att ibland så kan det nästan bli konstigt för att man nästan gör det till ett problem. 
Sen så vet jag inte om detta är rätt… jag vet faktiskt inte.106 

 

                                                             
102 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29. 
103 Intervjuperson 3. ”Andreas”, 2019-05-01. 
104 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02. 
105 Intervjuperson 7. ”Josef”, 2019-05-06. 
106 Intervjuperson 7. ”Josef”, 2019-05-06. 
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Josef upplever att det ger ett bättre resultat när man som lärare arbetar med dessa frågor på 
ett naturligt sätt och att det inte får kännas påtvingat, eftersom det då kan ge motsatt effekt. 
Josef vill inte vara en killjoy i denna situation eftersom han upplever att han då skapar ett 
problem som tidigare kanske inte existerat. Som tidigare nämnts berättar Josef om när han 
undervisar om triangelhandeln och slavhandeln. Han möter då ett dilemma när han har elever 
som inte tillhör vithetsnormen: ”Ja… och så har man elever i klassen som är färgade… och 
då kommer vi till identitetsfrågor. Ser man sig själv som färgad, ser man sig kanske som… 
alltså man kan se sig som en etnisk svensk ändå.”107 Josef vill alltså inte skapa ett problem som 
han upplever inte fanns där från början. När han hade elever som han benämner som 
”färgade” i klassen valde han i stället att diskutera ämnet ur ett annat perspektiv, främst 
eftersom han inte ville att de skulle identifiera sig med arbetsområdet.108 Han menar att det 
blir problematiskt åt båda hållen eftersom eleverna i fråga kan identifiera sig med det ena eller 
andra perspektivet. Som citatet visar menar Josef även att elever som inte tillhör 
vithetsnormen kan definiera sig som ”etnisk svensk ändå.”  
 
 

6.2 Identitetsskapande 
I samtalen med respondenterna uttrycker de flera komplexa aspekter där de som lärare talar 
om sina elever på olika vis, samtidigt som nästintill alla respondenter menar att lärare borde 
arbeta för att inte generalisera och separera sina elever. Samtliga respondenter upplever att 
identitetsskapande är en viktig del av historieundervisningen, men de resonerar kring dessa 
frågor på olika sätt.  
 

6.2.1 ”Vi och dem”  
I samtalen med respondenterna framkommer det att de resonerar om sina elever på olika sätt 
samt att lärarna upplever att eleverna i viss mån har olika egenskaper som påverkar hur deras 
inlärningsprocess ser ut.  
 
Andreas menar att elever som inte tillhör vithetsnormen kan uppleva en viss form av 
exkludering, men han anser att det är väldigt komplext.  
 

…jag upplever kanske inte att eleverna… nu tar jag ofta elever med invandrarbakgrund som exempel. 
Att de har kanske inte alltid den här ”historiemedvetande-bakgrunden” med sig och den identitet som 
för dom har kanske… dom läser mycket om vad som kanske är på nyheterna och så kanske men dom 
har… deras verklighet kanske snarare är kopplat till mer socioekonomiskt på något sätt tycker jag.109   

 
Andreas beskriver hur han upplever elever med icke-svensk bakgrund och enligt hans 
beskrivning saknar de ibland ett historiemedvetande, vilket jag tolkar som i förhållande till 
”svenska elever.” Andreas anser i stället att deras identitet är mer förenade till 
socioekonomiska förhållanden. I citatet delas eleverna alltså upp i ”svenskar” och ”de andra”, 
där de andra eleverna har en annan form av historiemedvetande än vad de svenska eleverna 
                                                             
107 Intervjuperson 7. ”Josef”, 2019-05-06. 
108 Intervjuperson 7. ”Josef”, 2019-05-06. 
109 Intervjuperson 3. ”Andreas”, 2019-05-01. 
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har. Andreas intervju avslutas med att han reflekterar kring hur elever som inte tillhör 
vithetsnormen känner om de upplever sig exkluderade: ”Alltså, det är klart… är du inte del av 
normerna så känner du dig exkluderad, du kan nog känna lite viss förbittring över det hela 
också, tror jag. Du kan nog känna att du inte är representerad… tror jag.”110 Andreas beskriver 
här att han har förståelse för att den andre upplever sig exkluderad i olika sammanhang.  
 
Sofia berättar att man måste granska sig själv och hur det ser ut i ens närhet. Som historielärare 
menar Sofia att man många gånger kan trampa i klaveret om man inte är påläst. 
 

Och sen så kan jag ju titta lite på vilka normer vi har i SO kollegiet… ja, inte ens på den här 
mångkulturella skolan så har vi en enda lärare som har någon annan bakgrund än svensk. Man menar 
väl, man vill ju liksom inte dela in sina egna elever och sätta dom i fack… för det vill vi inte. Men det 
är ju i princip det vi gör… omedvetet.111 

 
Sofia menar att lärare grupperar sina elever men att det sker omedvetet från lärarna och att 
separationen inte är något de egentligen vill medverka till. Hon lämnar även ett påstående här. 
Skolan hon arbetar på anses vara mångkulturell, men det finns inga lärare med en annan 
bakgrund än svensk. Min tolkning är att hon upplever lärarkollegiet som homogent. Sofia 
uttrycker att den svenska skolan har strukturella problem som borde åtgärdas mer effektivt: 
 

Den som påstår att det inte finns någon strukturell rasism i den svenska skolan, hoppas jag inte jobbar 
i den svenska skolan. Så kan jag väl sticka ut hakan och säga. Eller som inte heller kan öppna upp för 
att ”jo, det finns strukturell rasism”, visst fasen finns det, men vi måste ju… Vi menar ju ingenting 
illa med den… men visst finns den.112 

 
Sofia säger att ”vi”, i detta fall lärarna, inte har onda avsikter med den strukturella rasismen 
som hon anser finns inom den svenska skolan, men att det ändå existerar. Min tolkning är att 
Sofia anser att detta påstående är utmanande av en verksam lärare att uttrycka, men att hon 
samtidigt uttrycker det med en genuin oro.  
 
Fredrik nämner Förintelsen i samband med beskrivningen av hur han arbetar kring 
vithetsnormen. Han anser att läraren ska använda sig av elevers erfarenheter, men att eleverna 
sällan vill delta och upplever att de inte vill utmärka sig i klassrummet, eleverna vill inte känna 
sig annorlunda i relation till sina studiekamrater. Det Fredrik mer upplever som ett problem 
på skolan är att eleverna delar in sig utefter vilken bakgrund de har. Han menar att elever som 
inte tillhör vithetsnormen kanske inte känner tillhörighet och har därför svårare att finna sin 
identitet, om man jämför med elever som tillhör vithetsnormen. Emellertid tillägger han att 
”tonåringar” ofta letar efter sin identitet under högstadieperioden, därför är det inget som är 
direkt kopplat till vithetsnormen.  
 

Men för dom så kan det vara extra svårt. Men här [skolan] behöver man nog inte känna sig utanför 
utifrån det… man är ju liksom inte själv. Utan i stället kanske vi har ett annat problem… problem ska 
man väl inte säga men något vi får tänka på att arbeta med. Det är ju liksom att vi hittar 

                                                             
110 Intervjuperson 3. ”Andreas”, 2019-05-01. 
111 Intervjuperson 4. ”Sofia”, 2019-05-02. 
112 Intervjuperson 4. ”Sofia”, 2019-05-02. 
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umgängesformer och kanske splittrar upp… man söker ju sig till… ja som i detta fallet då när man 
pratar om ras alltså… man söker sig till dom med samma ursprung.113 

 
Fredrik uttrycker att elever som inte tillhör vithetsnormen inte behöver känna sig exkluderade 
på det han anser är en mångkulturell skola. Han upplever emellertid att det är en aning 
problematiskt att eleverna grupperar sig utefter ”ras” och menar att detta är något skolan 
måste arbeta med.  
 

6.2.2 Arbetet för att främja identitetsskapande 
Respondenterna diskuterar utförligt kring hur eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 
historiemedvetande samt identitetsskapandet i relation till historieämnet. Nedan presenteras 
hur lärarna upplever att processen kan se ut.  
 
Josef nämner att det är svårt att använda sig av elevers erfarenheter, eftersom det måste ske 
på ett respektfullt sätt med samtycke från eleven: 
 

Identitet brukar ju liknas med en spegel… att vi ser liksom oss själva, men vi ser också det vi vill se. 
Eller på något vis. Vi säger då att jag har en färgad elev i klassen så frågar jag henne om hon vill ta 
upp något om detta… då projicerar jag ju att ”du har en identitet som mörkhyad”. Alltså… det är 
ju… det kan ju bli jättekonstigt. Eller om någon är från ett annat land… eller så där, har en annan 
kultur eller så. Det måste ju nästan få komma spontant eller så. Jag tycker att risken att få med 
elevernas egna erfarenheter… det går hand i hand med rätt så mycket risk.114 

 
Josef markerar att han är medveten om vithetsnormen han själv bär med sig, att han inte tycker 
sig ha rätt att identifiera någon annan, men också medveten om att han ändå kanske gör det, 
omedvetet. Även om Josef anser att användandet av elevers erfarenheter är riskfyllt ser han 
att det är en stor tillgång om de vill dela med sig. Han beskriver samtidigt att det inte är något 
han kommer kräva från sina elever. Samtidigt beskriver han hur riskfyllt det är att peka ut 
elever beroende på om man tillhör eller inte tillhör vithetsnormen, eftersom det helt beror på 
hur eleven själv identifierar sig.  
 
Sofia resonerar om att man som lärare alltid kommer att möta elever som inte kan relatera sin 
identitet till historieämnet. Man ska kämpa för att historieundervisningen ska vara för alla, 
men att det alltid kommer finnas elever som inte tror att det berör dem, och att de alltid 
kommer känna sig exkluderade, menar Sofia: 
 

… alltså vi pratar om helt andra saker än vad som pågår i elevens verklighet och det är väl just det, vi 
ska få in elevens verklighet in i undervisningen för att vissa elever ska förstå att det är dig jag pratar 
om, det här har med dig att göra. Det här är inte Sveriges historia… för om man då inte anser att man 
tillhör Sverige, man kanske inte har fått sitt uppehållstillstånd eller man kanske inte känner att man… 
man har inte knäckt de andra normerna som finns i samhället för hur man ska vara eller inte vara 
[skrattar], då ska jag dessutom prata utifrån en vithetsnorm eller en västerländsk historiebeskrivning. 
Jag blir ju då ytterligare en pusselbit in i vithetsnormen i så fall.115 

                                                             
113 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02. 
114 Intervjuperson 7. ”Josef”, 2019-05-06. 
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Sofia reflekterar kring elever som inte identifierar sig som svenskar, och att det här blir 
problematiskt eftersom svensk historieundervisning då inte inkluderar alla elever i den svenska 
skolan. När eleverna faller utanför normen och läraren undervisar utifrån en vithetsnorm eller 
västerländsk historieskrivning, upplever Sofia att det är en faktor som skadar elever i deras 
identitetsbyggande.  
 
Emma berättar att hon gärna tar tillvara på elevers olika bakgrund och erfarenheter, men 
endast om eleverna själva samtycker. Hon berättar: 
 

Jag har försökt med alla de elever som har flyktingbakgrund att… om det är möjligt och om de 
orkar… att berätta sin historia för klassen. För det ger så mycket perspektiv åt många svenska elever, 
som inte kan föreställa sig vad många av deras klasskompisar har varit med om. Ja, jag tänker att det 
skapar väldigt mycket förståelse.116   

 
Emma är tydlig med att eleverna inte måste dela med sig, men att de gärna får om de orkar 
och vill eftersom det skulle ge perspektiv till klasskamraterna. Emma önskar att elever som 
bär på erfarenheter är villiga att dela med sig av dem i klassen, men att det alltid inte är 
genomförbart.  
 
Andreas upplever att vissa elever uttrycker åsikter och fördomar när arbetsområdet handlar 
om medborgarrättsrörelsen samt att elever anser att de har rätt att uttrycka sig och tänka som 
de själva önskar. Andreas menar att dessa mönster kan bara brytas genom att inte endast ge 
en västerländsk sida av historien: 
 

Lyfta in andra personer… och då utmanar man väl normerna tänker jag genom att man inte bara 
lyfter fram ett spår då. Vi pratar om avkolonialiseringen mycket nu och då, under kalla kriget, och då 
lyfter jag upp hur olika personer, så som Martin Luther King och Gandhi, hur de… från deras 
perspektiv och hur dom såg på väst och hur det påverkade samhällena i mångt och mycket.117 

 
För att bryta dessa normer menar Andreas att man som lärare ska arbeta med att nyansera det 
som förmedlas i undervisningen. Han nämner att det kan vara användbart att lyfta fram 
människor som har varit avgörande för de historiska händelserna man berör, samt att det kan 
bidra till att finna personer att anknyta kunskap till. Genom att synliggöra dessa personer kan 
han även ge en bild av hur de såg på västvärlden, vilket ger eleverna ytterligare perspektiv 
menar Andreas.  
 
Peter menar att en viktig del i elevernas relation till historieämnet handlar om att vara stolt 
över sin bakgrund. Av den anledningen låter Peter ofta eleverna arbeta med sin bakgrund mer 
aktivt: 
 

Men just i historieundervisningen handlar det väl mer om att få dom att jobba med sina hemländer, 
om man säger som så. Kunna få hitta personer som är viktiga… hitta saker som lyfter… för oftast 

                                                             
116 Intervjuperson 1. ”Emma”, 2019-04-29. 
117 Intervjuperson 3. ”Andreas”, 2019-05-01. 
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kan det ju vara en tragisk anledning till att du har lämnat, men att man kan hitta det som är det 
positiva.118 

 
Peter berättar att han aktivt arbetar med att eleverna ska känna sig stolta över sin bakgrund 
och att han av den anledningen ofta låter arbetet i undervisningen cirkulera kring det. Peter 
menar att det handlar om att ge eleverna möjlighet att skapa ny kunskap kring sin bakgrund, 
som inte behöver associeras med något negativt. Likt Andreas lyfter Peter fram att 
framstående personer inom arbetsområdet kan vara användbart eftersom de då ger eleven 
möjlighet att relatera, och vid vissa fall även någon att identifiera sig med. Peter berättade 
under intervjun om sin tidigare arbetsplats som var på en homogen högstadieskola. Han 
berättar om ett fåtal elever på skolan med ”ursprung” från Eritrea och Etiopien. När Obama 
blev president väcktes en entusiasm hos dessa elever, en entusiasm som inte funnits där innan:  
 

Jag reflekterade lite kring det… och jag hamnar tillbaka till när jag snackade om Obama. Dom letade 
sin identitet rätt mycket. Och genom att det var en vithetsnorm som rådde på skolan så kände dom 
sig ju annorlunda. För dom blev väl historien väldigt mycket att… ja kolonialismen… man snackar 
om… de kom från Etiopien och Eritrea… men då var det så mycket som var negativt egentligen. 
Vilket gjorde att dom blev lite hämmade utav det. Och det är ju också tråkigt. Då får ju den här 
vithetsnormen råda.119 

 
Peters reflektioner gestaltar hur avgörande lärarens historiska referensram är samt betydelsen 
av vilka normer läraren förhåller sig till. Peter beskriver hur elevernas intresse blev starkare 
eftersom de nu fick möjlighet att identifiera sig med en aktuell och framstående person. Peter 
skildrar skolan som homogen och att dessa elever hämmades i sin kunskapsutveckling på 
grund av det, vilket han framställer som problematiskt.  
 
I samtalet med Göran framkommer det att han har rest mycket i sitt liv och att han av den 
anledning ofta använder sig av människor som han har mött under sina resor, i sin 
historieundervisning: 
 

Jag tycker att det är ganska intressant när man jobbar med människor från olika kulturer, man kanske 
lyfter fram… ibland kan det vara så att jag lyfter fram exempel på människor som jag har mött och 
sådär, som jag har träffat. Jag kanske tar fram en bild och så där. Någon person som jag känner då 
kanske. Jag har ganska mycket vänner i olika delar av världen och sådär. När det blir en verklig person 
av kött och blod och inte bara någon som man läser om i en bok då blir det mer påtagligt och kanske 
kan berätta om sin situation, hur den lever och hur den påverkas av sin bakgrund och att man är 
kanske då exempelvis, lever i ett land med andra förutsättningar och så där.120 

 
När Göran arbetar för att främja eleverna i deras identitetsutveckling så vill han förmedla 
kunskaper genom att lyfta verkliga personer som han mött genom sina resor. Han menar att 
detta arbetssätt blir mer levande för eleverna i jämförelse med dagens läromedel. På detta sätt 
kan han genom berättelser förmedla kunskap om människor och hens livssituation och förena 
det med den geografiska platsen samt dess historia. Göran reflekterar även kring elevers 
historiemedvetande och beskriver hur bristen av identifikation kan upplevas som en 

                                                             
118 Intervjuperson 6. ”Peter”, 2019-05-02. 
119 Intervjuperson 6. ”Peter”, 2019-05-02. 
120 Intervjuperson 2. ”Göran”, 2019-04-29. 



 
 

30 

”rotlöshet.” Elever som inte känner anknytning till historieämnet kommer ha svårare att 
relatera till ämnet, vilket kan hämma dem i deras identitetsskapande, menar Göran: 
 

Det är ju jätteviktigt att ha en historia att knyta an till. Är man historielös så kan det ju säkert skapa 
en rotlöshet, en rotlöshet i tillvaron där man kanske inte alltid vet hur man ska förhålla sig till saker 
och ting… för att man inte har historien bakom. Man kan liksom inte identifiera sig med den historien 
då. Så det kan säkert skapa problem.121 

 
Om eleven inte kan relatera till historieundervisningen kan det upplevas som en identitetskris, 
eller som Göran beskriver det, en rotlöshet. Ett samhälle innehåller en mängd normer som är 
en effekt av den historiska utvecklingen i landet de berör, om eleverna inte vet hur de ska 
förhålla sig till dessa normer kan det skapa problem i identitetsskapandet, menar Göran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
121 Intervjuperson 2. ”Göran”, 2019-04-29. 
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När resultatet av studiens intervjuer kategoriserades och sammanställdes gick det att uttyda 
två större teman som redovisningen av materialet sedan utgick från, osäkerhet samt identitets-
skapande. Under slutdiskussionen kommer undersökningen presenteras utefter studiens 
frågeställningar för att på ett tydligt vis besvara frågorna.  
 

7.1 Vilken förståelse och kunskap har lärarna av vithet och vithetsnormer? 
Ett genomgående tema under intervjuerna var osäkerhet kring innebörden av begreppen 
vithet och vithetsnormer, samt användningen av dem. Min tolkning är att respondenterna 
ansåg att det är svårt att föra samtal och reflektera kring vithet och vithetsnormer eftersom 
det är ett kontroversiellt ämne och väcker emotionella associationer. Ytterligare en anledning 
till osäkerheten kan vara att de saknar begreppsverktyg för att diskutera frågorna. Det är en 
utmaning att tala om ett problem när man inte vet hur man ska benämna det. Får man tala om 
”ras”? Inom kritisk ras- och vithetsforskning finns det, som tidigare nämnts, inga fasta 
teoretiska begrepp, men ordet ”ras” används av vissa forskare inom fältet där de då talar om 
”ras” som ett historiskt och socialt fenomen.122 Lärarna diskuterar problemen men har svårt 
att formulera sig.  
 
Samtliga respondenter fick, som tidigare nämnts, tillgång till studiens huvudfrågor innan 
intervjun eftersom de då skulle få goda möjligheter att förbereda sig och därmed ge mer 
utvecklade resonemang i sina intervjuer. Min tolkning är att detta resulterade i att 
respondenterna blev, i viss mån, lugnare i intervjusituationen än om de hade överraskats av 
frågorna. Resultatet visar att nästintill samtliga lärare var osäkra på begreppen vithet och 
vithetsnormer och gav därmed osäkra resonemang kring betydelsen av dem samt hur 
begreppen används i en kontext. Osäkerheten upplevde jag som komplex och påverkade en 
stor del av respondenterna och diskussionerna upplevdes därmed som osäkra eftersom det 
fanns bristande kunskaper kring begreppen samt att de inte hade konkreta verktyg och 
metoder att använda sig av i undervisningssyften. Samtliga respondenter var obekanta med 
forskningsfältet kritisk ras- och vithetsforskning, vilket kan förklaras av att det ännu inte 
betraktas som ett institutionaliserat forskningsfält.123  
 
Osäkerheten är ett genomgående tema som främst blev tydlig när respondenterna berättade 
om hur de resonerade kring vithetsnormer i historieundervisningen, vilket kan bero på att det 
är svårt att resonera kring begrepp som man saknar i sin vokabulär. Ytterligare ett uttryck för 
osäkerhet kring ämnet är att flertalet respondenter ofta ursäktade sig i sina resonemang och 
diskussioner; ”… är det rätt så?” eller ”… jag kanske uttrycker mig fel nu…”124 De ville på 
något vis uppmärksamma sin osäkerhet. Respondenterna gav även uttryck för att frågorna 
skulle besvaras genom ett ”rätt svar”, vilket gjorde att jag ständigt återkopplade till mina 
intervjufrågor som inte utgår från något rätt eller fel, utan utgår från hur lärarna resonerar 
                                                             
122 Hübinette, 2017. s. 11-12. 
123 Hübinette, 2017. s. 10. 
124 Intervjuperson 2, ”Göran”, 2019-04-29. Intervjuperson 3, ”Andreas”, 2019-05-01. 
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kring vissa aspekter av undervisningen. Enstaka respondenter gav uttryck för att aktivt 
resonera kring och förhålla sig till vithetsnormer i historieundervisningen och beskrev det som 
ett självklart förhållningssätt. De menar emellertid att det måste finnas ett eget intresse bland 
lärare att vilja synliggöra och ifrågasätta normer, både inom skolan och i samhället i stort.  
 
Varför var respondenterna osäkra i resonemangen kring vithet och vithetsnormer? Min 
tolkning är att det till stor del vilar på avsaknaden av konkreta verktyg och metoder samt 
kunskap för att kunna arbeta med det, vilket i sin tur kan bero på att forskningsfältet och 
begreppen inte är väl etablerade i ett svenskt sammanhang. Samtliga respondenter saknar ett 
begreppsverktyg att förhålla sig till vilket troligtvis bidrog till osäkerheten som genomsyrade 
intervjuerna. Övervägande del av respondenterna var obekanta med begreppen vithet och 
vithetsnormer, emellertid associerade ett flertal av dem vithet med manlighet, kolonialism, 
västvärlden, Europa och ”ras”, men även svenskhet i vissa fall. Enligt Hübinettes resonemang 
är respondenterna i denna studie inga undantagsfall utan menar att detta är en typisk 
tolkningsram.125 Samtliga respondenter associerade alltså en eller ett flertal gånger våra 
diskussioner med kolonialismens historia, framför allt i relation till ”den vita mannen.” 
Anledningen till dessa associationer kan vara mångsidiga, men min förståelse hamnar ändå 
kring att samtliga respondenter faktiskt arbetar med historieämnet och gör därför dessa 
associationer. Både vithet och manlighet förknippas med makt. För att återkoppla till det som 
Ahmed nämner om makt, ”Vi måste komma ihåg att vissa former av våld, till följd av sociala 
normer utanför synfältet, förblir dolda som våld.”126 Samtliga respondenter reflekterade kring 
att dagens historieundervisning presenteras ur ett västerländskt perspektiv och associerade det 
till vithet och vithetsnorm, men oftast med andra ord. Emellertid gav en stor del av 
respondenterna uttryck för att denna association mellan västerländskt och vithet sker 
omedvetet och även utan att de reflekterar över det. Enligt Ahmeds tankar upplevs vitheten 
och den västerländska kulturen ideligen som synonymer till varandra där den andre tar formen 
som främlingen.127 Eftersom västvärlden betraktas som ”ett hav av vithet” behöver alltså dess 
kroppar passera som vita för att inte misstänkliggöras. Ahmed menar följaktligen att när 
kroppen passerar ”behöver man inte konfrontera sin vithet”, utan den är redan en del av det 
vita rummet.128  
 
En slutsats är därmed att respondenterna kan, till viss mån, resonera kring vithet och 
vithetsnormer men med andra begrepp. Emellertid har de innan intervjutillfället sällan behövt 
reflektera kring normer ur detta perspektiv. Samtliga respondenter har som avsikt att aktivt 
arbeta mot fördomar och rasism genom sin yrkesroll, emellertid blir det tydligt att de tidigare 
aldrig behövt utgå från normer på detta vis. Min förståelse är att enstaka respondenter, till viss 
mån, förstår hur elevernas kroppar påverkar vad de kan och inte kan göra. Det synliggörs även 
att vissa resonemang bland respondenterna är djupt problematiska eftersom de faktiskt 
förstärker vithet som norm genom hur de talar om sina elever.  
 

                                                             
125 Hubinette, 2017. s. 241. 
126 Ahmed, 2011. s. 118. 
127 Ahmed, 2011. s. 41.  
128 Ahmed, 2011. s. 135.  
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7.2 Hur hanterar lärarna perspektiv, fördomar och okunskaper utifrån vithetsnormer? 
Eftersom en övervägande del av respondenterna var osäkra kring betydelsen av begreppen 
vithet och vithetsnormer, var det svårt att konkretisera tydliga arbetssätt, verktyg eller metoder 
som de använde sig av i undervisningen. Emellertid berättar enstaka respondenter att de aktivt 
arbetar med att diskutera och reflektera kring historiska händelser som berör förtryck av 
människor.  
 
Samtliga respondenter nämner flertalet arbetsområden; Förintelsen, transatlantiska slav-
handeln, triangelhandeln samt medborgarrättsrörelsen, i samband med vithetsnormer och 
uttrycker att dessa är viktiga historiska händelser för att synliggöra förtryck. Emellertid möter 
respondenterna svårigheter inom dessa arbetsområden vilket de upplever som komplexa att 
bemöta. Flertalet respondenter berättar att det kan uppdagas rasistiska åsikter och 
föreställningar i klassrummet vid dessa arbetsområden. Samtliga anser att läraren måste 
bemöta dessa yttranden omedelbart, men resonerar samtidigt kring att det finns nackdelar med 
vissa konfrontationer och att de därför inte ska föras i ett klassrum. Hanteringen av dessa 
konfrontationer varierar alltså beroende på situationen. ”When you expose a problem you 
pose a problem.”129 Som tidigare nämnts använder Ahmed benämningen ”feminist killjoy” i 
beskrivningen av hur stämningen förändras i rummet när samtalen berör feminism eller 
rasism. När personen väljer att ifrågasätta dessa strukturer blir de också utpekade som en 
killjoy, med andra ord den ”som dödar stämningen” i rummet. Ahmeds menar att personen 
upplevs då vara den som vill skapa problem och beröva andra på rätten till att uttrycka sig på 
bekostnad av andra.130 Uttrycket har varit behjälpligt eftersom det har underlättat 
analysprocessen kring respondenternas argument för vilka konfrontationer som är lämpliga 
för klassrummet. En stor del av respondenterna har tillfällen då de inte vill vara en killjoy 
eftersom situationen kan eskalera och att de då har skapat ett problem som tidigare inte 
existerade. Vissa respondenter är en killjoy i andra situationer eftersom de upplever att de är 
mer hanterbara. Det finns inga tydliga riktlinjer för respondenterna, men om de som lärare 
väljer att inte ta en diskussion eftersom rädslan är större än vad resultatet förväntas bli, gör 
man även ett aktivt val som kan stigmatisera och befästa bilden av ”den andre.” Ahmed 
uttrycker det väl när hon säger att ”Vithet ’håller’ genom vanor.”131 Det handlar således mer 
eller mindre om hegemonisk vithet, en maktposition. Lozic menar att lärare bör reflektera 
över hur de ser på kunskap och relevans i ämnet, samt att de ständigt borde granska 
undervisningen de utför eftersom läraren själv förfogar över en mängd normer som påverkar 
vem historieundervisningen berör.132 
 
Enstaka respondenter upplever att man inte behöver vara en killjoy eftersom konfrontationer 
kan ske med humoristiska bemötanden. Det som kan bli diskutabelt med att använda 
humoristiska inslag vid en allvarlig diskussion är att elever som uttrycker sig fördomsfullt inte 
förstår allvaret i vem som skadas av deras yttranden. I relation till vad Elmeroth hävdar kring 
utanförskap kan elever som befinner sig i klassrummet vid denna tidpunkt och som inte 
instämmer med dessa fördomar, få bilden av att läraren själv anser att detta är något 
                                                             
129 Ahmed, 2017. s. 37. 
130 Ahmed, 2017. s. 37.  
131 Ahmed, 2010. s. 56.  
132 Lozic, 2018. s. 51.  
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humoristiskt, vilket kan upplevas kränkande, framför allt om det finns elever som fördomen 
berör eftersom det förstärker känslan av utanförskap.133 Elever som tillhör vithetsnormen 
kanske inte kan relatera till eller förstå erfarenheter som elever vilka inte tillhör vithetsnormen 
har upplevt och fortfarande upplever. Ahmed menar att de som faller inom normen för vithet 
”känner sig mer hemma i en värld som orienterar sig kring vithet.”134 Detta kan bidra till att 
elever som inte tillhör vithetsnormen är obekväma i liknande situationer som nämns ovan. 
 
Något som är återkommande bland samtliga respondenter är behovet av att knyta icke-
västerländsk historia till enstaka personer eftersom man anser att det ger ytterligare perspektiv. 
Det kan vara så att läraren känner att det blir mindre komplicerat för elever att knyta ”den 
historien” till en person som på ett eller annat sätt varit betydelsefull.  
 

7.3 Hur arbetar historielärarna med elevers historiemedvetande och 
identitetsskapande?  
En övervägande del av respondenterna ansåg att vithetsnormer påverkar elever i deras 
identitetsskapande och historiemedvetande. Enstaka respondenter ansåg inte att eleverna 
påverkades av normerna utan att det fanns andra avgörande aspekter. Med olika referens-
ramar diskuterar de kring eleverna som inte kan relatera till historieundervisningen och att de 
troligtvis upplever sig själva och upplevs av andra som ”den andra eleven”, vilket skapar en 
form av identitetskris där den svenska skolans historieundervisning blir någon annans historia. 
Mellberg menar att ”Historia brukas och är ett maktmedel” och att det därför är viktigt att 
läraren inte endast utgår från sin egen referensram.135 Mellberg menar även att 
historieundervisningen tenderar att bli meningslös och ointressant för eleverna när lärare och 
elev inte befinner sig inom liknande referensramar. När läraren gör medvetna val och förhåller 
sig till elevens historiemedvetande blir undervisningen i stället en faktor i elevens 
identitetsskapande och dess utveckling.136 I samtalen med respondenterna framkommer det 
olika tankar kring hur eleverna utvecklar sin identitet i relation till historieämnet, där enstaka 
lärare anser att eleverna behöver arbeta mer praktiskt med sina föräldrars bakgrund, sin egen 
bakgrund eller genom att tilldelas andra infallsvinklar (alltså inte bara västerländskt) från 
läraren i undervisningen. En central del som samtliga respondenter har gemensamt är tanken 
att elevernas erfarenheter är en tillgång i klassrummet, men att problematiken i stället handlar 
om att få eleverna att dela med sig av dem och att det ska ske i samtycke med eleven. 
Respondenterna upplever att det är svårt att använda sig av elevernas erfarenheter eftersom 
det är personligt och inget som ska ske ofrivilligt. Flera respondenter ansåg även att 
vårdnadshavarnas bakgrund var av betydelse i elevernas identitetsskapande. Lozic menar att 
det finns en stor risk när man placerar för stor vikt vid vad elevernas vårdnadshavare har för 
geografisk bakgrund. Han menar att den strategin förstärker tanken om vi och dem vilket 
exkluderar eleverna i relation till ”svenska elever.” Samtidigt menar Lozic att ”ett intresse för 

                                                             
133 Elmeroth, 2018. s. 77. 
134 Ahmed, 2011. s. 140-141. 
135 Mellberg, 2009. s. 346-347. 
136 Mellberg, 2009. s. 347. 
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föräldrarnas födelseländer och en ’svensk identitet’ utesluter inte varandra”, det ska finnas en 
god balans.137 
 
Enskilda respondenter beskriver dilemman när de berör arbetsområden som elever kan 
identifiera sig med. Vissa respondenter menar att de inte vill tillskriva sina elever en identitet 
utan att eleverna själva ska få möjlighet att utveckla den. Samtidigt menar de att eleverna alltid 
blir tillskrivna identiteter av andra, även av lärarna. Min tolkning är att denna problematik 
grundar sig Ahmeds teori om att det är tabubelagt att tala om kroppar som inte tillhör 
vithetsnormen. Vithetsnormen skildras genom att det är tabubelagda att tala om svarta 
kroppar, vilket alltså förstärker vithet som norm.138 Denna strategi kan förstärka 
vithetsnormen, mer eller mindre, eftersom läraren gör ett aktivt val att inte tala om en specifik 
historisk händelse, då de elever som inte tillhör vithetsnormen kan känna sig obekväma när 
läraren talar om svarta kroppar. Med andra ord är det fortfarande tabubelagt att tala om vissa 
kroppar eftersom vithetsnormer fortfarande råder.139 Det blir även synligt i hur respondenterna 
väljer att benämna kroppar som inte tillhör vithetsnormen, eller de kroppar som inte kan 
passera det vita rummet.140 Det som är centralt här och som kan associeras med Ahmeds 
definition av hegemonisk vithet är hur vithet manifesteras, ”den kropp som känner sig 
hemma” är den kropp som kan förfoga över vithet.141 Arbouz menar att det finns en föreställd 
gemenskap i det svenska samhället där en gemensam faktor är föreställningen om svenskar 
som vita, blonda och blåögda. Det finns därmed en grupp människor som faller inom den 
kategorin, resten betraktas som ”annorlunda och avvikande.”142 Hon menar även att; ”Om 
och hur våra kroppar kommer att betecknas som vita eller icke-vita styrs av mentala idéer och 
representationer, som ramar in vår kollektiva förståelse av kroppar och deras 
utseendeaspekter, egenskaper, förmågor och identiteter.”143 
 
Det fanns föreställningar hos enstaka respondenter som beskrev att elever med annan 
bakgrund än svensk, i vissa fall, kan sakna ett historiemedvetande i jämförelse med svenska 
elever. Indirekt blir dessa elever den andra eleven, vars historiemedvetande är mer relaterat till 
andra faktorer än de svenska elevernas historiemedvetande. Historiemedvetandets 
utvecklingsfas kan se olika ut, men samtliga elever ska få möjligheten att utmana och utveckla 
sin historiska referensram. Lozic talar om en ”stämplingsprocess” vilken i detta fall separerar 
elever utifrån lärarens referensram.144 Det som möjligtvis borde problematiseras i detta 
sammanhang är hur elever och lärare ser på människor med annan hudfärg än den de själva 
erhåller. Om man talar om rasism i klassrummet är det lätt att samtalen handlar om de andra. 
Lozic menar att om man i stället byter perspektiv och faktiskt försöker synliggöra stereotypa 

                                                             
137 Lozic, 2018. s. 58-59. 
138 Rosales León, René. ”Där är alla svenskar, inte en enda är svartskalle”. Martinsson, Lena & Reimers, Eva 
(red.). Skola i normer. 2. [omarb.] uppl. Malmö: Gleerup, 2014. s. 160. 
139 Ahmed, 2011. s. 141. 
140 Ahmed, 2011. s. 135.  
141 Ahmed, 2011. s. 131. 
142 Arbouz, 2017. s. 200. 
143 Arbouz, 2017. s. 202. 
144 Lozic, 2018. s. 65.  
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föreställningar som grundas i maktförhållanden, samt ges möjlighet att reflektera över sina 
privilegier, kan det eventuellt ge andra resultat.145 
 
Det var respondenter som hävdade att elever som inte tillhör vithetsnormen, inte ”behöver” 
känna sig exkluderade på en mångkulturell skola eftersom de då har andra elever att identifiera 
sig med.146 Att inte ”behöver känna sig” exkluderad är kanske inte likvärdigt med om man gör 
det eller inte. Ahmed talar om hur kroppar upplevs och passerar genom vita rum. Om 
samhället och skolan är ett rum betingat av vithet, begränsar det vad den andra kroppen kan 
och inte kan göra.147 Även Lozic menar att den uppsättning normer som finns i samhället 
avgör vem det är som får ta plats och inte.148 Det reflekterades även kring när man som lärare 
behöver eller inte behöver fundera över vithetsnormen i undervisningen. Resonemanget 
fördes då kring om läraren befinner sig i en homogen klass som tillhör vithetsnormen, vilket 
hen inte ansåg var relevant just eftersom det var en homogen klass. För att återkoppla till 
Ahmeds teori om rum som förfogar över vithet kan inte ”andra” passera utan att exkluderas 
från den föreställda gemenskapen.149 När läraren medvetet väljer att inte ifrågasätta vithet blir 
hen således ytterligare en förstärkande aspekt av vithetsnormers befästande, som i detta fall 
sker i klassrummet. Enligt Ahmed kan det däremot upplevas mindre problematiskt att tala om 
de andra eftersom det ger mer distans och att man som vit då inte behöver känna skuld och 
skam för sitt privilegium.150  
 
Det fanns även respondenter som indirekt talade om att skolan har strukturella problem med 
rasism, både bland lärare och elever. Denna problematik är förankrad i både elevernas 
möjlighet till identitetsskapande och att utveckla sitt historiemedvetande. I samtalet kring den 
strukturella rasismen inom skolan anses den vara djupt rotad, men att lärare i denna situation 
inte har onda avsikter med den. Den strukturella rasismen är alltså något som respondenterna 
upplever som omedvetna handlingar. ”Vi menar ju ingenting illa med den…” är ett exempel 
på vithetens paradox.151 När det samtalas om vita kroppar upplevs det ofta som stötande (av 
vita) eftersom man tidigare aldrig behövt reflektera över sin hudfärg. Ahmeds teori kring 
hegemonisk vithet omfattar detta och gestaltar att det är mindre problematiskt att tala om de 
andra eftersom det ger mer distans och att man som vit då inte behöver känna skuld och skam 
för sitt privilegium.152  
 
I samtalet kring hur respondenterna tror att vithetsnormer påverkar eleverna i deras 
identitetsskapande och historiemedvetande framkommer det tankar kring skolans 
styrdokument. Tankarna florerar då kring att styrdokumentens riktlinjer stärker 
föreställningen kring vi och dem samt väljer vad som är viktigt att undervisa om och inte. Det 
centrala innehållet för historia berör endast Förintelsen och Gulag.153 Respondenten upplever 

                                                             
145 Lozic, 2018. s. 52-53. 
146 Intervjuperson 5. ”Fredrik”, 2019-05-02. 
147 Ahmed, 2011. s. 129.  
148 Lozic, 2018. s. 52-53. 
149 Ahmed, 2011. s. 51.  
150 Ahmed, 2011. s. 114. 
151 Intervjuperson 4. ”Sofia”, 2019-05-02. 
152 Ahmed, 2011. s. 114. 
153 Skolverket, 2011. s. 209. 
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alltså att det finns mer eller mindre viktiga händelser och den resterande delen kan där efter 
tilläggas, men utan tvång. Historieämnet präglas av olika intressen och normer. Likaså varierar 
det mellan lärare och vad de väljer att förmedla i sin undervisning. Enstaka respondenters 
slutsatser gestaltar hur avgörande lärarens historiska referensram är samt betydelsen av vilka 
normer läraren förhåller sig till. Mellberg menar att när lärare och elev inte befinner sig inom 
liknande referensramar tenderar historieundervisningen att bli meningslös och ointressant för 
eleven. Men när läraren gör medvetna val och förhåller sig till elevens historiemedvetande blir 
undervisningen i stället en faktor i elevens identitetsskapande och dess utveckling.154 Därför 
menar Potapenko att skolan tillhör den inrättning ”som intresserar samhällets makthavare och 
skolans historieundervisning spelar därmed en viktig roll.”155 Mellberg diskuterar även kring 
vems historia lärare undervisar om i den svenska skolan. Eftersom lärare möter elever med 
olika bakgrunder och historiemedvetanden krävs det att läraren förstår elevernas 
sammanhang, eller förstår deras ”historiekultur.” Historieundervisningen ska utveckla ett 
historiemedvetande hos eleverna, men ett historiemedvetande kan också leda till destruktiva 
förhållningssätt gentemot andra, därför har läraren en viktig uppgift i att begripa och arbeta 
med dessa förhållningssätt.156  
 
Samtliga respondenter uttrycker en önskan om att arbeta förebyggande mot dessa normer, 
men hur de vill utföra arbetet varierar. Vissa lärare talar fortfarande med och om elever, som 
är födda och uppvuxna i Sverige, som att de har ett annat ”ursprung” och som att de inte 
tillhör Sverige. Elmeroth menar att den andra eleven därför blir den elev som ska fostras och 
bli ”som svenska elever.”157 Om lärare väljer att kritiskt granska sig själva och hur de uppfattar 
sin omgivning blir de (förhoppningsvis) mer medvetna. Elmeroth menar även att det finns en 
stark maktstruktur inom den svenska skolan, där ”svenskhet” råder som norm. Hon menar 
även att en stor del av skolans lärare är ”svenskar” och har därför ingen mångkulturell 
referensram att relatera till.158 Trots att den svenska skolan ska vara för alla, är den inte det 
utan är i stället ytterligare en faktor för segregering och olika maktstrukturer. Enligt Elmeroth 
har lärare varken kompetensen eller resurserna för att hantera den mångkulturella skolan.159  
 
Syftet med denna uppsats är inte att bedöma vilka kroppar respondenterna förfogar över, men 
det är väsentligt att åter igen reflektera över att inte alla kroppar förfogar över vithet. Det är 
inte alla kroppar i vårt samhälle som behöver reflektera över om de passerar eller inte, utan då 
är ”den kropp som känner sig hemma en kropp som kan besitta vithet.”160  
 
 
 
 

                                                             
154 Mellberg, 2009. s. 347. 
155 Potapenko, 2006. s. 32.  
156 Mellberg, 2009. s. 344. 
157 Elmeroth, 2018. s. 76.  
158 Elmeroth, Elisabeth. Etnisk maktordning i skola och samhälle. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018. s. 79.  
159 Elmeroth, 2018. s. 87. 
160 Ahmed, 2011. s. 131.  



 
 

38 

 
 

Denna uppsats har behandlat ett kontroversiellt ämne som väcker starka känslor och en stor 
osäkerhet. Ett faktum är emellertid att vithetsnormer existerar i samhället. Av den anledningen 
är det av stor vikt att de som befinner sig inom samhället, framför allt inom läraryrket, 
reflekterar över och kritiskt granskar sig själva och sin omgivning eftersom dessa normer 
påverkar hur vi som lärare ser på och samtalar med våra elever, samt hur vi förmedlar kunskap 
till dem. Vid inledningsfasen av denna uppsats insåg jag inte hur viktig roll min egen identitet 
hade för undersökningens resultat. En reflektion inför framtida studier inom området är att 
jag som individ tillhör vithetsnormen och är därmed en del av att den fortfarande existerar. 
Om jag däremot hade genomfört denna studie och inte tillhört vithetsnormen hade jag 
eventuellt presenterat andra resultat. Likaså om undersökningen hade haft respondenternas 
identifikationer i åtanke, om de tillhörde eller inte tillhörde vithetsnormen, även detta kanske 
hade medfört andra resultat och analyser då deras svar och resonemang troligtvis hade sett 
annorlunda ut. Troligtvis hade samtliga faktorer påverkat det slutgiltiga resultatet. 
 
Normer måste synliggöras och ifrågasättas för att alla människor, oavsett om man tillhör eller 
inte tillhör vithetsnormen, ska få samma möjligheter i livet. Hudfärg ska aldrig vara avgörande 
för vad individen kan eller inte kan göra i livet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Framtida forskning 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Presentation av mig:  

- Namn, utbildning, bakgrund till studien.  
 
Presentation av respondent: 

- Namn, ålder, ämnen, yrkesliv. 
 
Allmänt om skolan och klasserna:  

- Antal elever på skolan? 
- Storlek på klasserna?  
- Anser du att det är en homogen eller heterogen skola? Mångkulturell? 

 
Huvudfrågor: 

- Om jag säger vithet och vithetsnorm, vad tänker du på då?  
o Hur bekant är du med kritisk vithetsforskning/vithetsstudier? 

- Hur upplever du att frågor om vithet och rasifiering påverkar ditt arbete som 
historielärare? 

- Hur arbetar du med vithetsnormen och rasifiering i din undervisning?  
o Vilka olika verktyg och metoder använder du dig av? 

- Hur ser du på elevers olika erfarenheter och hur arbetar du med dessa i din 
historieundervisning?  

- Hur tror du att dessa normer påverkar elevers historiemedvetande och 
identitetsskapande? 

 
Avslut: 

- Tacka för intervju.  
- Erbjuda hen att läsa sin transkribering.  
- Upprepa anonymitet för lärare och skola.  

 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Sandra Lehikoinen och jag studerar till ämneslärare på Högskolan för lärande 
och kommunikation vid Jönköping University. Nu under vårterminen skriver jag min C-
uppsats i historia där jag ska undersöka hur historielärare uppfattar och reflekterar kring vissa 
aspekter inom historieundervisningen. Min utgångspunkt kommer främst vara hur lärare 
förhåller sig till frågor om normer, identitet och historiemedvetande i sin historieundervisning. 
Anledningen till att jag kontaktar dig är alltså för att fråga om du har ett intresse av att 
medverka i min studie? 
 
Bra att veta: 

- Intervjun kommer ta ungefär 30 minuter. 
- Jag kommer att spela in intervjun med hjälp av ett inspelningsverktyg på 

mobiltelefonen, men detta är främst i transkriberingssyfte. 
- Du och skolan kommer vara anonym, ditt namn kommer alltså inte användas i studien 

utan alla respondenter tilldelas ett pseudonymnamn. 

Om du känner ett intresse av att intervjuas, kontakta gärna mig på: 
Mail: lesa14SL@student.ju.se 
Telefonnummer: 070-578 21 37 
 
Om du eller en kollega känner ett intresse så kan jag återkomma med mer information och ni 
kommer även få tillgång till frågorna innan intervjun. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sandra Lehikoinen 
 

 
 


