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“Lärares nyttjande av den kulturella mångfalden i svensk skola och dess betydelse för elevers 

identitetsbildning i historieundervisningen”. 

                           Antal sidor: 41 

Denna undersökning behandlar gymnasielärares arbete med att möta den kulturella mångfalden 

som finns i den svenska skolan idag, samt hur de arbetar med elevers identitetsbildning i 

historieundervisningen. Lärarnas sätt att arbeta med elevers historiemedvetande är avgörande 

för hur de formar undervisningen till att skapa möjligheter för elever att bilda och utveckla sin 

identitet. I studien framställs detta i form av kvalitativa intervjuer med tre verksamma lärare. 

Studien syftar till att undersöka hur lärare undervisar i historia utifrån elevers olika identiteter, 

samt hur lärare nyttjar elevers bakgrund och berättelser i undervisningen. Uppsatsen bygger på 

tidigare forskning kring historiemedvetande, identitet och mångkultur. I undersökningen visas 

de utmaningar som lärarna ställs inför vad det gäller att tolka begreppet historiemedvetande och 

kunna tillämpa ett arbetssätt utifrån styrdokumenten. Detta förblir problematiskt eftersom 

begreppet anses som otydligt definierat i styrdokumenten. Undersökningen visar även att lärare 

utmanas med att möta den kulturella mångfalden som finns i det svenska samhället. Utifrån de 

intervjuade lärarnas beskrivningar kring sitt sätt att undervisa i historia visas en del faktorer 

som spelar roll i att skapa ett interkulturellt lärande och att motverka de utmaningar som dem 

ställs inför. Dessa faktorer kan uppfattas bero på elevernas saknade färdigheter från 

grundskolan och lärarnas begränsade undervisningstid, men även deras saknade färdigheter i 

att undervisa i ett mångkulturellt klassrum och medvetenhet kring sitt urval av ämnesstoff vars 

syfte är tydligt anpassat för elevers identitetsbildning. Dessa faktorer har en avgörande roll för 

att ett interkulturellt lärande ska tillämpas. Utifrån dessa orsaker resulterar lärarna att utmanas 

med att möta den kulturella mångfalden och där historieundervisningen förhåller sig till ett 

eurocentriskt perspektiv.  

Nyckelord: Historiedidaktik, historiemedvetande, historieundervisning, identitetsbildning, 

mångkultur, interkulturell undervisning, narrativ undervisning.  
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Förord  
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arbetsprocessen, stärkt mitt självförtroende och gjort det möjligt för mig att slutföra arbetet. Jag 
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för läraryrkets stora betydelse för såväl samhället som för människor i stort.  
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1. Inledning  
Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och består av människor som emigrerat från flera 

olika delar av världen. Den kulturella mångfalden har resulterat i att den svenska skolan 

genomgått stora förändringar över tid och att det svenska klassrummet idag befinner sig i en 

mellanposition där mötet mellan nationella- och internationella elever sker. Detta innebär att 

skolan har både en möjlighet och ett ansvar att stärka elevers förmåga att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar. 1  Den kulturella mångfalden har dock medfört en del 

utmaningar för den svenska skolan att anpassa sig efter samhällets mångkulturella utveckling.2 

Dessa utmaningar representeras även i PISA-undersökningen 2018 som visar att den svenska 

skolan även brister i likvärdighet och där detta sägs bero på flera faktorer som bland annat 

boendesegregation och skolsegregation.3 

Bortsett från skolans utmaningar så har en del historiedidaktiska forskare, varav bland annat 

Kenneth Nordgren, kritiserat skolans styrdokument med anledning av att de inte tar hänsyn till 

att många elever i den svenska skolan har olika identiteter och vars etnisk tillhörighet inte är 

svensk. 4  Ett annat problem som lyfts fram är även att läroplanen för historieämnet på 

gymnasieskolan understryker att elever ska ges möjlighet till ”att med olika presentationsteknik 

levandegöra och fördjupa förståelsen för människor och samhällen”.5 En sådan beskrivning i 

läroplanen utelämnar en del förklaringar till hur lärare ska kunna tillämpa detta i 

undervisningen. 6  Vad innebär den svenska skolans utmaningar och brister för elevers 

identitetsbildning? Frågan lägger grund för motivet till varför undervisningen bör förändras.  

Utifrån Nordgrens kritik mot de svenska styrdokumenten och den problematik som PISA 

resultaten visar för svensk skola, är denna undersökning därför angelägen och relevant. Detta 

med anledning av att den svenska skolan idag är mångkulturell, och där utmaningarna att möta 

den kulturella mångfalden är bestående.7 Utifrån dessa faktorer syftar undersökningen till att 

belysa vikten av lärares förmåga att påverka de möjligheter som kan skapas för elever i svensk 

skola. Det har motiverat mig till att undersöka i vilken omfattning lärare uppmärksammar den 

enskilde elevens egen historia och hur de väljer att arbeta med elevers identitetsbildning i 

historieundervisningen. 

  

 

1 Skolverket. (2011). Läroplan för gymnasieskolan. s.1.  
2 Nordgren, Kenneth. (2006). Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige. Karlstads Universitet, s. 217.   
3 Jällhage, Lenita. (2019-12-13). Slopa skolvalet. Bottenresultat för likvärdighet. Lärarnas tidning (14), s. 7. 

[2019-12-29] 
4 Nordgren (2006) s.13.  
5 Skolverket. (2000). Kursplan i historieämnet för gymnasieskolan. 
6 Hermansson Adler, Magnus. (2014). Historieundervisningens byggstenar - Grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Liber AB, Stockholm, s. 137. 
7 Lärarnas tidning. (2019-12-10). Gläds åt PISA-resultatet med en nypa salt. [2019-12-29] 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att, genom kvalitativa intervjuer, kunna synliggöra hur lärare tillvaratar 

den kulturella mångfalden och vilka möjligheter de skapar för elevers identitetsbildning i 

historieundervisningen. Detta besvaras genom att undersöka hur lärare undervisar i historia 

utifrån elevers olika identiteter och bakgrund. Undersökningen bygger på tre verksamma lärares 

perspektiv och syftar till att redogöra för följande frågor:  

• I vilken grad nyttjar historielärare den kulturella mångfalden i undervisningen? 

• Vilka möjligheter skapar historielärare för elevers identitetsbildning i undervisningen? 

• Hur arbetar historielärare med elevers historiemedvetande i undervisningen? 

• Hur ser historielärare på berättelser som redskap i undervisningen till att utveckla 

elevers historiemedvetande och identitet? 

1.2 Uppsatsens disposition  

För att följa undersökningen på ett tillfredställande sätt har uppsatsen därför delats upp i tre 

delar. Den första delen innehåller de verktyg som behövs för att kunna förstå 

undersökningsområdet. Dessa verktyg är bakgrund; som syftar till att ge en förståelse om 

viktiga begrepp som omfattar undersökningsområdet, tidigare forskning, metod, teori, urval, 

avgränsning, och material. Den andra delen redogör för undersökningens resultat och 

återkopplar även till forskningsfrågorna. Den tredje delen ger en sammanfattning med 

diskussion och utsikter för framtida forskning. 



   
 

   

1.3 Bakgrund  

I bakgrundsdelen redogörs de begrepp som omfattar undersökningsområdet. Dessa begrepp 

syftar till att skapa förståelse och ge ett förtydligande kring forskningsområdet.  

1.3.1 Mångkultur 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och där den svenska skolan genomgått stora 

förändringar i möte med människor från olika delar av världen. Detta har resulterat att det 

svenska klassrummet idag består av elever med olika identiteter och bakgrund. För att kunna 

förstå det mångkulturella klassrummet och vad dess förändringar innebär för skolorna i Sverige, 

förklaras därför begreppet mångkultur. 

Begreppet mångkultur innefattar många olika kulturer och kulturyttringar som oftast har en 

tonvikt på de positiva möjligheter som ett mångkulturellt samhälle kan ge. Den positiva 

samhällsanda bygger på Sverige som en nation, förståelse och en kreativt skapande miljö.8 

Mångkulturalism beskrivs, utifrån ett politiskt perspektiv, som en integrationssträvan av flera 

kulturer med möjlighet att behålla sina kulturella särdrag.9 Begreppet mångkulturell har på 

många områden i en svensk diskurs kommit att ersätta begreppet interkulturell, då det uppfattas 

vara mer positiv och öppen för kulturella överskridanden. Interkulturell avser de processer där 

människor med olika språk och kulturer kommunicerar och integrerar med varandra.10  

Interkulturellt lärande 

För att öka förståelse kring att arbeta med mångkultur i skolan förklaras därför även 

interkulturellt lärande. Interkulturellt lärande är en dynamisk lärandeprocess som ger elever 

kunskaper till att förstå och leva bland de kulturella skillnader som finns i ett demokratiskt och 

mångkulturellt samhälle. År 1985 beslutade riksdagen att det interkulturella synsättet på lärande 

skulle inkluderas inom all undervisning. Riksdagen ansåg att ett interkulturellt perspektiv på 

undervisningen ska syfta till att skapa en ömsesidig respekt och öka förståelse för olika kulturer 

vilket även innebär att förändra attityden gentemot andra kulturer och motverka negativa 

fördomar hos såväl minoritetsgrupper som majoritetsbefolkningen. Riksdagens beslut 

resulterade dock inte till att undervisningen utvecklades mot en interkulturell riktning, utan 

ersattes istället med en undervisning som genomsyras av demokratifostran och 

värdegrundsfrågor, vilka ryms i läroplanen.11  

I läroplanen lyfts det fram att ”samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

 

8 Nationalencyklopedin. Mångkulturell. www.ne.se [2019-12-30] 
9 Nationalencyklopedin. Mångkulturalism. www.ne.se [2019-11-17] 
10 Nationalencyklopedin. Interkulturell. www.ne.se [2019-12-30] 
11 Nationalencyklopedin. Interkulturellt lärande. www.ne.se [2019-12-30] 
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ligger i en kulturell mångfald”. Det lyfts även fram att skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och skapa möjligheter för ställningstaganden samtidigt som de uppmuntras till att 

föras framåt. Vidare understryks att undervisningen ska vara saklig och allsidig samtidigt som 

den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska vara likvärdig och 

”främja elevernas fortsatte lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”.12 Utifrån detta kan vi förstå att skolan 

ska arbeta med att utgå från elevers bakgrund, erfarenheter och kunskaper, vilket innebär såväl 

infödda elever som invandrarelever.13 

Historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle  

För att tillgodose en allsidig undervisning med relevans, saklighet och objektivitet, krävs ett 

strängt urval av ämnesstoff.14 Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler lyfter fram vad 

som krävs för att skapa en allsidig undervisning och hur urvalet kan organiseras. Han nämner 

bland annat att det krävs att lärarna är medvetna om grunderna för urvalet och att innehållet 

tillgodoser intersektionella perspektiv som skapas för såväl nationella som internationella 

elever. Det krävs att lärarna ständigt formar innehållet med anpassning till samhällets 

mångkulturella utveckling och att de legitimerar det i undervisningen.15 De möjligheter som 

lärarna kan skapa när de medvetet gör ett urval utifrån dessa grunder är att de skapar en 

gemensam bas av lokalhistoria. Adler nämner att urvalet av stoff kan organiseras utifrån tre 

kärnområden; frihet och förtryck, makt och moral, och kultur och teknik. Ett komplement till 

dessa kärnområden är att inkludera exempel från andra kulturer och epoker.16 Inom dessa tre 

kärnområden finns även en nationell del som är gemensam för alla elever och där den anpassas 

efter lokala och individuella förutsättningar. Elever ska ges möjlighet att fördjupa sig i den 

lokala historien för att öka förståelse kring dess betydelse för deras identitetsbildning. Lärarna 

kan skapa mötesplatser i historieundervisningen genom att inkludera migration, 

kulturblandning eller dagsaktuella problem med en historisk bakgrund. När ett sådant innehåll 

utformats lyckas lärarna bedriva en gemensam historieundervisning som skapar möjligheter för 

elevers identitetsbildning i ett mångkulturellt klassrum.17 

1.3.2 Historisk identitet 

För att utveckla förståelse kring elevers identitetsbildning förklaras därför även dess innebörd 

och betydelse för varje särskild individ.  

Identitet är ett begrepp som lyfts fram i läroplanen och utgör en viktig roll i syfte att hjälpa 

elever finna och utforma sin egen identitet. Begreppet identitet innebär “självbild, medvetenhet 

 

12 Skolverket (2011). Skolans värdegrund och uppdrag. www.skolverket.se [2019-12-30] 
13 Adler (2014) s. 223.  
14 Adler (2014) s. 221.  
15 Adler (2014) s. 224.  
16 Adler (2014) s. 223.  
17 Adler (2014) s. 225.  
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om sig själv som en unik individ”. I första hand beskrivs identitet som medvetenhet om sig 

själv, självmakt över sina tankar och handlingar, och den information som berör jaget. I andra 

hand beskrivs identitet som medvetenhet om personligheten som utformats av individens 

livserfarenheter.18 En individs identitet skapas i ett sociokulturellt sammanhang, och utvecklas 

hela livet. Individers självbild formas genom deras livserfarenheter och möten med andra 

människor.19 

Historisk identitet beskrivs som människors självuppfattning om varför de blivit den person 

som de blivit. Det innefattar även människors förståelse och påverkan på historien genom sin 

förmåga att kunna identifiera samband i deras egen historia.20  

I historieundervisningen får elever utveckla sin historiska identitet lättare genom att de ges 

möjlighet att studera sin egen historia samt förstå vad som hänt i historien. Dessa möjligheter 

skapas genom god struktur och ett gott förhållningssätt, vilket leder till att elevers historia 

inkluderas och länkas med skolans historia. Genom denna metod kan lärandeprocessen 

synliggöra hur själva lärandet utvecklar en självförståelse hos eleven. En utvecklad historisk 

identitet bidrar till att människor lättare kan förstå sin position i samhället. I skolan förblir den 

historiska identiteten ett verktyg för eleven att analysera och förstå sin position i samhället, 

vilket synliggör vikten av skolans stora påverkan på elevers identitetsbildning.21  

Sammanvävning av nationell och internationell identitet  

För att en nationell identitet ska fungera krävs ett inkluderande av både ett nationellt och 

internationellt perspektiv. Christer Karlegärd framför möjligheter för att öka en gemensam 

identitet i Sverige och skapa förutsättningar för olika människor att förstå varandra. Detta sker 

genom att de ges möjlighet att studera särdrag och likheter i varandras historia. Det är även 

viktigt att förstå sin egen nationella identitet för att kunna skapa sig en uppfattning om hur andra 

nationer ser på sig själva och även andra; ”Om vi vet vad vi har varit, och har en god uppfattning 

om vart vi är påväg, finns det goda förhoppningar om att vi vet vad vi är”. Karlegärd framför 

även att det är viktigt för såväl svenskar som människor med annan bakgrund, att förstå vad det 

innebär att vara svensk, detta för att kunna komplettera den nationella inriktningen med den 

internationell.22 Vad innebär denna sammanvävning i historieundervisningen? 

Historieundervisningen befinner sig i en mellanposition där mötet mellan nationella och 

internationella elever sker. Genom denna position kan historieundervisningen skapa 

möjligheter att beakta iakttagbara skillnader och likheter, och samtidigt anföra normativa 

ståndpunkter. Utifrån dessa möjligheter kan det även uppstå konsekvenser som fördomar och 

 

18 Nationalencyklopedin. Identitet.www.ne.se [2019-11-17] 
19 Barn- och ungdomspsykiatri. Identitet. www.bup.se [2019-11-17] 
20 Adler (2014) s. 42–43. 
21 Adler (2014) s. 44–45.  
22 Karlegärd, Christer. (1997). ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt förhållande”, 

Historiedidaktik. Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red). Studentlitteratur Lund. s. 112–114. 
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stereotyper. När sådana konsekvenser uppstår innebär det inte att historieundervisningen förblir 

problematisk, utan det är genom dessa konsekvenser som eleverna börjar analysera sin egen 

irrationella syn på andra och sin omvärld, vilket bidrar till den förståelse de sedan får om sig 

själva, och även andra. Dessa undervisningssituationer ska ses som en del av den process som 

lägger grund för elevernas utveckling i att skapa sig en större förståelse för andra människor 

och andra kulturer. Det kräver snarare att eleverna ges möjlighet till konfrontation genom ett 

historiskt och socialt perspektiv som lägger grund för den gemenskap som bildas, och där 

rasism och främlingsfientlighet även kan motverkas. Historieundervisningen anses därför 

kunna bidra med en viktig funktion för den nationella och etniska identitetsbildningen.23 

1.3.4 Historiedidaktik 

Historiedidaktik handlar om förmedling av historia. Det står för “vetenskapliga studier av 

människors möte med historien”.24 Historiedidaktisk forskning växte fram under 1982, men 

kan anses ha sitt embryo i 1800-talet genom filosofen Friedrich Nietzsche.25  

Historiedidaktiker utgår från historiemedvetande, historiekultur och historiebruk. De 

undersöker historiekulturer och hur de förändras.26 De studerar vilken historia som förmedlas, 

hur den förmedlas, av vem och till vilket syfte.27 Till en början fokuserade historiedidaktiker på 

hur man bäst förmedlar historia i skolundervisningen. 28  Detta genomfördes genom att de 

studerade läroplaner, läroböcker och historieämnets plats i skolan. 29  Ett intresse för 

historiedidaktisk teoribildning och begreppsanalys växte sedan fram, men även frågor som 

berörde historiens betydelse för individ och samhället i stort.30 Dessa intressen av olika frågor 

kring historia har bidragit till att historiedidaktiken utvecklats till ett tvär- och flervetenskapligt 

fält som studerar hur historien konstrueras, uppfattas och används av individer, grupper och 

samhället för att få igenom sin vilja.31 

Inom historiedidaktiken tillkom sedan historiemedvetande och historiekultur som var 

nödvändiga för att undersöka historiens betydelse för individen och samhället, utan att förhålla 

sig inom den traditionella historiografins begränsningar.32 

 

23 Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (red.) (1997) s. 114. 
24 Dybelius, Anders. (2012). Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848–2009, 

Jönköping. s. 7. 
25 Nietzsche, Friedrich. (1998). Om historiens nytta och skada. En otidsenlig betraktelse, Stockholm. s. 57, 62. 
26 Karlsson, Göran & Zander, Ulf (red). (2009). Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund. 

s.38. 
27 Karlsson & Zander (2009) s. 37–39. 
28 Dybelius (2012) s. 7–8. 
29 Karlsson & Zander (2009) s. 15. 
30 Karlsson & Zander (2009) s. 38–39. 
31 Karlsson & Zander (2009) s. 15. 
32 Dybelius (2012) s. 8. 
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Lärarnas undervisningsmetod i förhållande till en tidsaspekt 

Vad det gäller att undervisa i historia krävs att lärare har tillräckligt goda 

undervisningsstrategier för att kunna skapa möjligheter till att utveckla elevers 

ämneskunskaper. Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler lyfter fram kritik om att 

lärarutbildningen ger mindre tid till att utveckla ämnesdidaktiska färdigheter kring hur man 

undervisar. Detta har resulterat att en generation historielärare saknar färdigheter kring 

undervisningsstrategier som lägger grund för att skapa ett elevaktivt klassrum som bidrar till 

elevers kunskapsutveckling. 33  Detta kan upplevas som problematiskt då det kan ge 

konsekvenser för lärarnas urval av arbetsområden i historieundervisning, och där detta sedan 

kan påverka elevers möjlighet till att utvecklas i så stor mån som möjligt.  

1.3.5 Historiemedvetande 

Begreppet Historiemedvetande är ett centralt begrepp som lades till i 1994 års läroplan i historia 

och kan tolkas vara mångtydigt då det inte är tydligt definierat. Trots detta förekommer 

begreppet en stor del i historieundervisningen genom de tankesätt som omedvetet skapas.34  

Begreppet introducerades redan år 1979 av den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismann, 

som lanserade termen för att kunna illustrera relationen mellan dåtid, nutid och framtid. 

Jeismann anser att historiemedvetande kan anses som en mental tankeprocess; emotionell och 

kognitiv, medveten och omedveten. Det bygger på att studera relationen mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av nutiden och förväntningar inför framtiden för att skapa mening i 

tillvaron.35 Han har listat ut fyra definitioner av begreppet vilka är följande:  

1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla inriktningar och 

former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga, de har en härkomst och en framtid och utgör 

inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.  

2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för nutiden och 

perspektiv på framtiden. 

3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning.  

4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga 

samhällen.36 

Utifrån Jeismann syfte med begreppet visar det på att det inte enbart är det förflutna som utgör 

begreppet, utan även nutiden och framtiden är inräknad.37 Jeismanns fyra kategoriseringar har 

bidragit till att historiedidaktiker kunnat identifiera begreppet historiemedvetande. Det finns 

dock en del skilda tolkningar kring begreppet då det är brett, och kan därför anses vara 

komplext. Viktiga frågor som har ställts kring historiemedvetandet har berört identitet, 

 

33 Adler (2014) s. 62.  
34 Adler (2014) s. 97–98.  
35 Karlsson & Zander (2009) s. 47–49. 
36 Karlsson & Zander (2009) s. 51. 
37 Karlsson & Zander (2009) s. 49. 
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historiemedvetandets förändring, och läroprocesser. Dessa läroprocesser har även handlat om 

hur man själv kan påverka sitt eget historiemedvetande och möjligtvis kvalificera sitt 

historiemedvetande samt konfrontera historievetenskapen och det som inkluderas i 

historieundervisningen. Synen på historiemedvetande sägs ha utvecklats genom att forskare 

bearbetar tankar kring insikterna om att människan är skapad av historien och är skapare av 

historien.38  

1.3.6 Historieämnet enligt aktuell läroplan för gymnasieskolan 

I skolans läroplan framförs lärares uppdrag, vilket bland annat är att de ska utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar och erfarenheter. 39  Lärare ska även planera och 

utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna, och skapa möjligheter för elever att pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer.40 I skolverket nämns gymnasieskolans uppdrag att driva 

undervisningen utifrån ett historiskt perspektiv. Detta beskrivs genom att undervisningen ska 

utveckla elevers förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden.41  

I skolans läroplan framförs även att skolan ska bidra till att elever får en identitet som de kan 

relatera till såväl det svenska men även det nordiska, europeiska och ytterst det globala.42 I 

kursplanen för historia belyses vikten av att historieämnet ska syfta till att “elever ges möjlighet 

att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning, samt att de 

breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande”. 43 Sammanfattningsvis ska 

historieundervisningen bidra till att utveckla elevers historiemedvetande i syfte att använda och 

skapa historia. Detta sker genom att elever reflekterar över sin egen och andras användning av 

historia, lär sig att förstå tidssammanhang sinsemellan; dåtid, nutid och framtid, samt att de lär 

sig förstå historien och dess viktiga begrepp.  

I kursplanen och ämnesplanen nämns att “eleven ska förstå historien utifrån varje tids 

människors villkor”. Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler anser att detta kan bli 

problematiskt då det bidrar till att elevers samband till sin egen historia begränsas i förhållande 

till att förstå och använda historien utifrån de historiska människors villkor, och inte nutidens 

villkor. Ansvaret för elevers lärande lämnas därför till arbetslagen på de respektive skolorna 

som syftar till att underlätta lärandeprocessen.44  

1.4 Forskningsläge 

Eftersom studiens forskningsområde berör olika fält har ett urval skett genom att representera 

fyra forskares arbete och resultat som syftar till att ge en helhetsbild av hur forskningsläget ser 

 

38 Karlsson & Zander (2009) s. 54–55. 
39 SKOLFS. (2011). Förordning om läroplan för gymnasieskolan. s. 6 [2019-11-05] 
40 SKOLFS. (2011). Förordning om läroplan för gymnasieskolan. s. 8 [2019-11-06] 
41 SKOLFS. (2011). Förordning om läroplan för gymnasieskolan. s. 1 [2019-11-06]  
42 SKOLFS. (2011). Förordning om läroplan för gymnasieskolan. s. 8 [2019-11-06]  
43 Skolverket. (2011). Ämnesplan i historia för gymnasieskolan. [2019-11-06] 
44 Adler (2014) s. 58–59.  
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ut idag. De utvalda forskarna som representeras är Laila Nielsen, Bernard Eric Jensen, Magnus 

Hermansson Adler, och Jörn Rüsen. Urvalet av samtliga forskare baseras på att deras arbeten 

och resultat redogör för den problematik som finns i den svenska skolan och som berör 

begreppen mångkultur, identitet, och historiemedvetande. Forskarna redogör för hur 

historielärare kan arbeta med att utveckla elevers historiemedvetande och identitet i ett 

mångkulturellt klassrum.  

1.4.1 Laila Nielsen  

Globaliseringen och det mångkulturella samhällets framväxt har förändrat historieämnets roll i 

den svenska skolan och resulterat att ha en stor betydelse för utvecklingen av både en nationell 

och internationell identitet. Trots denna förändring har problematiken kring skolans utmaningar 

att möta den kulturella mångfalden varit bestående och där antalet elever som lämnar skolan 

utan godkända betyg ökat. Denna problematik handlar om att undervisningens innehåll, fokus 

och perspektiv fortfarande har tydliga monokulturella och eurocentriska inslag. Det rör sig även 

om att lärare ofta känner osäkerhet och upplever det svårt att arbeta med elever i ett 

mångkulturellt samhälle. vilket dels resulterar till 45  

Laila Nielsen, universitetslektor i historia, har bland annat redogjort för dessa utmaningar som 

råder i den svenska skolan. I sin studie Historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle 

redogör hon för hur historielärare undervisar i relation till elevers identitetsskapande processer 

i det mångkulturella samhället. Hon presenterar ett analysverktyg som består av fyra olika 

strategier för undervisning i ett mångkulturellt samhälle. Dessa fyra analysverktyg är 

universalistisk strategi, en särartspolitisk strategi, en strategi utifrån multipla identiteter och 

en strategi utifrån kritisk mångkulturalism.46 Den universalistiska strategin kopplas samman 

med liberalistisk politik och anses behandla människor på ett särartsblint sätt som förnekar 

identiteter i en hegemonisk kultur. Den andra strategin, särartspolitisk strategi, innebär att den 

särskilda identiteten hos en individ eller grupp erkänns. Det innebär även att gruppers olikheter 

gentemot andra skyddas från att ignoreras genom fördömandet av diskriminering. När denna 

teori brukas till att analysera sociala situationer tenderar kulturbegreppet lyftas fram som en 

självständig faktor och samtidigt betona behovet av att bevara den kulturella. Den tredje 

strategin, multipla identiteter, ifrågasätter de föreställningar som råder inom den 

särartspolitiska strategin och tydliggör betydelsen av multipla identiteter för den gemensamma 

 

45 Nielsen, Laila. (2013). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella samhället. Nordidactica (2), s. 

48. 
46 Nielsen (2013) s. 46. 
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människan att leva i en värld i harmoni utan gränsdragningar. Den sista strategin, kritisk 

mångkulturalism, ställer sig kritiskt mot den universalistiska strategin och idén om multipla 

identiteter. Denna strategi ägnar sig åt att rikta uppmärksamhet mot de strukturella orättvisor 

och maktrelationer som råder i det mångkulturella samhället. Nielsen menar att individer och 

grupper har begränsade handlingsutrymmen som styrs av kapitalism, rasism, kolonialism och 

sexism, samt att människor inte har likvärdiga villkor och därav saknar möjligheter att välja sin 

identitet. Utifrån detta riktas därför kritik mot den universalistiska strategin och idén om 

multipla identiteter.47  Nielsen motiverar att strategin om kritisk mångkulturalism i skolan 

innebär att utmana maktrelationer genom att synliggöra hur makt används och 

institutionaliseras, och utifrån detta arbeta för en förändring. 

Tidigare forskning har främst lagt fokus på att undersöka läromedel och historieundervisningen 

utifrån ett elevperspektiv, däremot har forskning kring historielärares 

undervisningserfarenheter varit mer begränsad. Nielsens har i sin studie fokuserat på att 

undersöka sju historielärares undervisningsstrategier i det mångkulturella klassrummet och 

prövat hur de fyra representerade analysverktygen används i praktiken på gymnasiet. Resultatet 

visar att lärarna kombinerar alla strategier tillsammans och utgår inte enbart från en, vilket även 

bidrar till de svårigheter som uppstår i undervisningen. Orsakerna till dessa svårigheter sägs 

även bero på elevernas olika förutsättningar och studiemotivation.48 Nielsen redogör även för 

styrdokumentens framställning av en mångkulturell undervisning, och fokus läggs på den 

universalistiska strategin samtidigt som strategierna om multipla identiteter och kritisk 

mångkulturalism inte har någon tydlig förankring i skolans styrdokument.49  

1.4.2 Magnus Hermansson Adler  

Generellt kan det fastslås att forskningsläget bland historiedidaktiker mestadels består av att 

fokusera på begrepp och teorier. Det råder stor brist på historiedidaktisk forskning med 

inriktning mot begreppet historiemedvetande, som fokuserar på empiriska undersökningar med 

tydliga exempel.50 

Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler diskuterar begreppet historiemedvetande och 

ifrågasätter om de tyska historiedidaktikers syn på begreppet har en giltighet i Sverige. Adlers 

argument ligger i att Tyskland utgjordes av två länder när begreppet växte fram, och kan anses 

 

47 Nielsen (2013) s. 46–47.  
48 Nielsen (2013) s. 59.  
49 Nielsen (2013) s. 60. 
50 Karlsson & Zander (2009) s. 50.  



   
 

11 
 

vara ett försök att skapa ordning i sin splittrade historia.51 Adler diskuterar vidare och menar att 

begreppet innehåller en osäker kausalitet och där en tydlig definition av begreppet även saknas 

i de svenska styrdokumenten. Adler kritiserar de svenska styrdokumentens sätt att definiera 

begreppet historiemedvetande som otydligt samt att begreppsdefinitionen uteblivit. Hans syn 

på hur begreppet historiemedvetande definieras i kursplanen i historia, kan förklaras med att 

vara starkt präglat av John Dewey, frontfiguren för den amerikanska progressivismen. Dewey 

utgick från att eleven lär sig genom sin egen lust och vilja till att lära sig och därmed tar eget 

ansvar för sitt lärande. Han ansåg alltså att lärandet sker genom att eleverna själva söker 

kunskap och lär sig genom att tänka, göra och skapa. Adler anser att denna inställning är 

dominerande och motiverar att detta är förklaringen till varför begreppsdefinitionen i läroplanen 

är utebliven. Adler diskuterar även sin syn på hur eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande 

genom att orientera sig i tid och anser att övergångarna mellan då-, nu, och framtid inte är 

självklara. Han anser att det inte är självklart att ett historiemedvetande automatiskt kan 

utveckla eleverna om då, nu och framtid, och ifrågasätter vad det är som säger att tolkning av 

historiska händelser automatiskt leder till sammanhang och perspektiv. 52  Han menar att 

begreppet inte tar ställning till om eleverna är aktiva eller passiva i att den kunskapsprocessen 

som historieundervisningen förväntas inkludera.53 Adler anser att det bör utredas under vilka 

omständigheter som eleverna tillgodogör sig övergången mellan dåtid, nutid och framtid.54 

Utifrån Adlers argument anses begreppets definition i kursplanen upplevas som oerhört 

komplex. För att underlätta förståelse för definitionen av historiemedvetande, anser Adler att 

det krävs ett utredande av förarbeten till de svenska styrdokumenten som ger en 

kunskapsteoretisk bakgrund till att begreppet måste anses vara mångtydigt då det förekommer 

olika formuleringar som tyder på att begreppet inte är entydigt.55 

1.4.2 Jörn Rüsen  

En del andra historiker har skilda åsikter med Adler kring begreppet historiemedvetande, då de 

anser att historiemedvetandet i sig självt bildar en utgångspunkt för en definition av 

historiedidaktik. En av dessa historiker är Jörn Rüsen, som är en tysk historiedidaktiker och 

talar för att historiedidaktik är en disciplin där historiemedvetandet står i centrum. Han anser 

att alla människor har ett medvetande som bidrar till att de reflekterar och integrerar historien i 

bildandet av sin egen identitet.56  

Rüsen har lyft fram historieämnets betydelse för människors kompetens och 

personlighetsutveckling genom att orientera sig i tid och där detta blir möjligt genom att 

använda sig av historiska berättelser. Synen på historiska berättelser har sedan 1970-talet 

 

51 Adler (2004) s. 49.  
52 Adler (2004) s. 80.  
53 Adler (2004) s. 80. 
54 Adler (2004) s. 80. 
55 Adler (2004) s. 80.  
56 Rüsen (2004) s.127. 
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utvecklats inom historievetenskap, historieundervisningen och främst inom det 

historiedidaktiska fältet. Berättelser förr i tiden berättades genom att gå framåt och i kronologisk 

ordning utan att blicka tillbaka för att analysera sanningen eller diskutera något moraliskt. 

Berättelserna syftade bland annat till att väcka elevernas intresse för fosterlandet och öka deras 

fosterlandskärlek. Under 1990-talet kom berättelser att utvecklas och användes istället i syfte 

att fördjupa elevers förståelse för det nutida samhället.57 Narrativ historia är skapad av Jörn 

Rüsen och växte fram som en motreaktion mot 1980-talets genomförande av analytisk 

undervisning som fokuserar på orsak, verkan och följder. Den analytiska undervisningen ansågs 

endast bidra till ytterligare förvirring och osäkerhet i att studera och förstå samtiden. Den 

narrativ historia skulle istället syfta till att skapa trygghet och säkerhet i att tolka historien. 

Rüsen menar att detta blir möjligt eftersom berättelser förmedlar en historisk sanning och 

aktiveras med hjälp av de historiska föreställningar som människor har, vilket sedan lägger 

grund för att människors historiemedvetande utvecklas.58 

Narrativ historia i undervisningen utgörs av elever som berättare, och där de upplever en 

historisk och meningsfull rekonstruktion. Berättelser i form av lärande kan skapa möjligheter 

för elever att utvecklas genom självständigt tänkande om historien och hantering av det 

förflutna. Elever bör själva få ta del av berättelser för att inte begränsas genom att de enbart 

berättas av läraren.59 Berättelser är normativt trovärdiga, detta genom att normer bekräftar de 

handlingar som utförts eller händelser som uppstått i det förflutna.60 Berättelser förmedlar fakta 

och normer på olika sätt. De ger betydelse för framtida handlingar genom att berättaren blickar 

tillbaka till det förflutna och berättar om tidigare handlingar som sedan bedömts och tagits till 

nytta i nutid. Det skapar även en förståelse för världen och sig själva.61  

Rüsen är kritisk mot att all historieskrivning kan delas in i tematiseringen romantik, tragedi, 

komedi och satir, på grund av att det inte tillräckligt tar hänsyn till den historiska berättelsens 

särart. Han föreslår istället traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska berättelser.62 

Inom alla dessa fyra former relateras fakta och normer till varandra, då det är nästintill omöjligt 

att minnas ett förflutet handlande i form av berättelser utan att ta hänsyn till de normer som 

vägleder detta handlande.63Traditionella berättelser anser Rüsen vara de mest dominerande. 

De redogör för tidigare utförda handlingar och som idag är en verksam tradition. De är även till 

för att förstärka och påminna om nutida handlingsnormer, dess förhållanden i det förflutna och 

hur de utvecklats över tid. Exemplariska berättelser framställer erfarenheter från tidigare 

utförda handlingars lyckade respektive misslyckade försök, för att lära och förändra framtiden. 

Kritiska berättelser redogör för flera sätt att se på det förflutna och framställer ny kunskap om 

 

57 Karlegärd & Karlsson (1997). s. 140–141.  
58 Rüsen (2004) s. 61. 
59 Karlegärd & Karlsson Lund (1997). s. 149.  
60 Rüsen (2004) s. 67. 
61 Rüsen (2004) s. 62, och 67.  
62 Dybelius (2012) s. 11.  
63 Rüsen (2004) s. 64. 
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det förflutna. Det skapar en självförståelse för nutida handlingar och förstärker även förmågan 

att vara kritisk mot det som påverkar utförda handlingar. Genetiska berättelser knyter an det 

förflutna, nutiden och framtiden. Det syftar till att visa att nutiden är i behov av förändring och 

utveckling.64  

John Fines  

Den andra teorin inom narrativ historia utgår från ett anglosaxiskt perspektiv som grundar sig 

på den engelska historiedidaktikern, John Fines. I jämförelse med Rüsens teori om att eleven 

ska få äga berättelsen, så understryker Fines betydelsen av att berättelsen istället ska få ägas av 

läraren. Anledningen till detta beror på att det är lärarens ansvar att skapa goda 

klassrumsupplevelser som gynnar eleverna. Fines metod anses inte ställa lika höga krav på 

eleverna som Rüsen då de inte förväntas producera en berättelse. Läraren förväntas därför vara 

engagerade, förberedda och arbetsamma för att kunna berätta. Berättelserna ska vara noga 

utvalda och ha ett tydligt syfte, exempelvis att väcka intresse och skapa upplevelse inför en ny 

påbörjad epok. Han föredrar den klassiska berättelsen som bidrar till att elever tänker och 

reflekterar. Den anses vara enkel, och har en sluten narration vilket inkluderar en tydlig början 

och ett tydligt slut.65 För att tydliggöra skillnaden på den tyska och den anglosaxiska synen på 

berättelser har en sammanställning gjorts i schematisk översikt. 

 

Källa: Hermansson Adler, Magnus (2014). Historieundervisningens byggstenar– grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Liber AB. Stockholm. 

Dessa två teorier är överens om att narrativ historia syftar till att utvinna historisk kunskap, 

vilket innebär att det inte finns ett rätt sätt med att bedriva narrativ historia, men att det ger 

eleven en upplevelse av att uppleva historisk och meningsfull rekonstruktion. Detta innebär att 

eleven får förklaringar för historiska händelser och processer samtidigt som de utvecklar 

förståelse kring dem.  

 

64 Rüsen (2004) s. 62ff.  
65 Karlegärd & Karlsson (red.) (1997) s. 155–175.  

 Jörn Rüsen John Fines 

Huvudaktör Eleven  

(Läraren berättande fördöme) 

Läraren  

(För att kunna leda ett klassamtal) 

Målet Utveckla elevens historiemedvetande Skapa en motiverande upplevelse i 

klassrummet 

Effekter Existentiell trygghet Eleven får lust till aktivitet 

Fokuserar Eleven som samhällsmedborgare Eleven som människa 

Betonar Kritiskt tänkande Berättande teknik 
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Berättelser som tillgång i historieundervisningen  

Berättelser i förhållande till historiemedvetande innebär människors förmåga att kunna förstå 

och framställa sig själva och andra i processer som har en början, en mitt som inkluderar 

omfattande förändringar som äger rum, och ett preliminärt eller definitivt slut.66 Synen på 

utvecklandet av historiemedvetandet som berättelser kan skiljas på två sätt. Det första är när 

människor skapar berättelser i efterhand genom att framställa handlings och händelseförlopp 

på ett bestämt sätt. Det andra utgår från att människor berättar och framställer andra människors 

levda berättelser och har sin utgångspunkt i att ”[S]tories are being lived and lived in being told. 

[…]” Vilket innebär att människans historiemedvetande kan anses som en process där hon 

handlar och lever utifrån berättelser.67  

I skolundervisningen innebär narrativ kompetens att eleverna ska ges möjlighet att öka sin 

förståelse kring människors historieskapande och utveckla sin förmåga att själva kunna berätta. 

Rüsen fastslår att en narrativ kompetens tillämpas först när elever lärt sig att artikulera genetiska 

berättelser, som bygger på att eleverna tidigare lärt sig att tillämpa traditionella berättelser som 

anses vara något lättare att begripa. Genom genetiska berättelser kan elever sammanställa dåtid, 

nutid och framtid och genom detta utveckla sitt historiemedvetande.68 

För att kunna känna och förstå historiska processer som inkluderas i berättelserna så krävs det 

att de framställs som öppna. För att historieundervisningen ska vara en viktig del i elevernas 

utveckling kring historia och förstå de olika sätt som de är skapade av historia, krävs att skolan 

anstränger sig och skapar möjligheter för välfungerande undervisningsmetoder. 

Narrativ undervisningsmetod anses därför vara en viktig del i att hjälpa elever att förstå, förklara 

och framställa sin egen historia, och genom detta kunna se sig själva som skapade och skapare 

av historia.69 

1.4.4 Bernard Eric Jensen  

Bernard Eric Jensen, som är en dansk historiedidaktiker, beskriver begreppet 

historiemedvetande som ett samspel mellan människors dåtidstolkning, nutidstolkning och 

framtidsförväntan.70  Han grundar sin teori på att människan lever och handlar utifrån sitt 

historiemedvetande, vilket inkluderar människans identitet, sociala relationer, och handlingar.71 

Jensen anser, likt det som Rüsen förespråkar, att en individ inte kan avstå från sitt 

historiemedvetande då det är något alla människor har och som fortgår konstant. Jensen anser 

att dess betydelse för en individ är likt ett språk, och att vara utan det skulle en individ inte 

 

66 Jensen (1997) s. 78 
67 Jensen (1997) s. 78–79.  
68 Rüsen (2004) s. 62–65.  
69 Jensen (1997) s. 79–80. 
70 Bernard Eric Jensen. (1997). ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik”. Historiedidaktik 

Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red) Studentlitteratur Lund. s. 58. 
71 Jensen, Bernard Eric (1997) s. 71. 
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kunna orientera sig i sociala och kulturella förhållanden. Det är något som sker i det omedvetna, 

och som bidrar till att en individ kan verka aktivt och vara en samhällsmedborgare.72  

Fortsättningsvis diskuterar Jensen möjligheter för människor att skapa sammanhang mellan 

dåtid, nutid och framtid samt hur de kan orientera sig i tid genom olika läro- och 

bildningsprocesser. Dessa processer i historiemedvetandet är dock komplexa och 

sammanvävda vilket innebär att de rör sig i en väldigt stor utsträckning. Jensen problematiserar 

begreppet historiemedvetande och visar, likt Adlers argument, att begreppet är mångsidigt och 

menar att det finns behov av tydliga definitioner.73 Jensen lyckas dock urskilja fem processer, 

vilka är följande; Historia som identitet, mötet med det annorlunda, socio-kulturell läroprocess, 

värde- och principförklaring samt det sista vilket är historiemedvetande som berättelse. Dessa 

processer syftar till att försöka förstå, bearbeta och besvara frågor som berör människors 

medvetande kring sig själva och andra. Jensen motiverar att det är möjligt att behandla dessa 

frågor på djupet i skolans historieundervisning, men att det inte är en enkel uppgift.74  

För att klargöra Jensens resonemang så talar han för att historiemedvetande skapar och 

utvecklar människors förmåga att förstå och värdera socio-kulturella förhållanden. En sådan 

kompetens bidrar till att människan kan leva och fungera tillsammans med andra i ett 

samhälle.75  

Det sociokulturella perspektivet på lärande  

För att öka förståelse kring människans förmåga att förstå och värdera de socio-kulturella 

förhållanden som Jensen nämner, representeras även den ryske psykologen Lev Vygotskij teori 

om hur lärande och utveckling sker i sociokulturella sammanhang. Vygotskij anser att lärande 

sker i sociokulturella sammanhang där människor lär genom att kommunicera utifrån sina 

kulturella erfarenheter. I klassrummet innebär detta att eleverna inkluderas, och lär i samspel 

med andra och där det sker genom att läraren styr eleverna i rätt riktning. Vygotskij anser att de 

aktiviteter där eleverna får vara delaktiga i, bidrar till deras egen inlärning och att 

undervisningen formas till att spegla elevernas intressen. I en sådan undervisning integreras 

elevernas olika färdigheter och den utveckling som sker lägger grund för att ett enhetligt intresse 

skapas.76 Detta kan kopplas samman med de möjligheter elever kan ta del av i ett mångkulturellt 

klassrum. Läraren har förmåga att underlätta lärandeprocessen i det mångkulturella 

klassrummet genom att skapa möjligheter för självständigt lärande i historieundervisningen. 

Genom ett självständigt lärande skapas möjligheter för elevers utveckling av sitt 

 

72 Jensen (1997) s. 51. 
73 Jensen (1997) s. 79.  
74 Jensen (1997) s. 74 
75 Jensen (1997) s. 78 
76 Lundgren, Säljö, och Liberg (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur 

och kultur.  
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historiemedvetande vilket sker genom att de lära sig konstruera en tankebild av verkligheten, 

och sedan använda sin tankebild till att förstå världen.77  

 

77 Adler (2014) s. 40–41.  
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2. Teori 

En teori utgör en sammanhängande helhet utifrån vilket vi kan förklara eller förstå empirin och 

syftar till att ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt.78  

Denna uppsats har sin teoretiska ansats i de tre ämnesdidaktiska frågorna; vad, hur och varför? 

De tre ämnesdidaktiska frågorna är avgörande för läran om undervisning i historieämnet och 

leder till kunskap genom att dessa frågor ställs. När dessa frågor ställs framställs svar som 

redogör för de teorier och metoder som lärare använder i sin historieundervisning.79 Teorin är 

därför relevant att användas i undersökningen för att kunna tolka och förstå hur lärarna arbetar 

med elevers identitetsbildning. Dessa frågor ska även syfta till att hjälpa lärarna att på olika sätt 

resonera och reflektera kring intervjuns undersökningsområde.  

För att kunna tolka i hur stor utsträckning eleverna ges möjlighet att utveckla sitt 

historiemedvetande, har Jörn Rüsens fyra kategoriseringar av begreppet historiemedvetande 

tagits till bruk och använts i denna undersökning. Dessa fyra olika kategoriseringar är 

traditionsbundet-, exemplariskt-, kritiskt-, och genetiskt historiemedvetande.80 

Det finns flera olika teorier som kan beskriva och förklara det studerande problemet i studien 

på olika sätt och där detta inte behöver innebära en svaghet även om det kan tyckas vara så. De 

olika och likvärdiga teorierna beror på att ett studieobjekt inom human-, beteende och 

samhällsvetenskapen befinner sig i ständig förändring och förändras av sin egen dynamik som 

sedan förblir en ny vetenskaplig kunskap. För att förtydliga syftet så innebär det att det inte 

finns en slutgiltig eller riktig teori som beskriver samhället och människan.81 och därför har de 

två teorierna valts med anledning av deras relevans för undersökningsområdet. De är 

utgångspunkten för denna undersökning och syftar till att redogöra för forskningsfrågorna som 

omfattar begreppen mångkultur, identitet och historiemedvetande. Utifrån dessa teorier anser 

jag kunna nå ett kvalitativt resultat i förhållande till studiens forskningsfrågor.  

2.1 Metod  

Individuella lärarintervjuer har valts som undersökningsmetod för denna studie. Genom en 

kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter hade möjligheten till ett ökat 

forskningsunderlag varit möjligt, samtidigt som en observationsundersökning kunnat utöka 

möjligheten att uppnå en nyanserad och trovärdig bild över forskningsområdet. Trots dessa 

fördelar har de två metoderna inte använts i denna studie. Anledning till detta beror på deras 

begränsade möjlighet till fördjupning inom ämnet, samtidigt som interaktionen och dynamiken 

 

78 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2019). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund. s. 22.  
79 Adler (2014) s. 75.  
80 Rüsen (2004) s. 62ff. 
81 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2019). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund. s. 22.  
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i samtalet inte är tillgänglig som i en kvalitativ metod. Eftersom syftet är att synliggöra lärares 

arbete och inte elevers uppfattningar eller tolkningar, så har statistiska frågeställningar som 

förekommer inom kvantitativa studier valts bort. För att uppnå trovärdighet och ett kvalitativt 

resultat som synliggör lärares utförande av deras uppfattning och tolkning över sin 

undervisning, genom en observationsundersökning, så hade det krävt flera 

observationstillfällen som sträcker sig över en längre tid. På grund av undersökningsområdets 

krävande svar i form av motiverade tankar och uppfattningar, ryms därför inte dessa 

exemplifierade metoder i uppsatsen.  

En annan motivering till varför en kvalitativ metod är relevant för denna typ av undersökning 

är för att kvalitativa studier anser att tonvikten ligger i ord och språk, och inte i antalet siffror 

som en kvantitativ studie redovisar. Detta innebär att med en kvalitativ metod finns möjlighet 

till öppna forskningsfrågor som arbetar med tolkning och att komma fram till en beskrivning. 

Kvalitativ metod förblir ett arbete mellan teori, forskningslitteratur, tidigare forskning och 

analys av datainsamling, vilket denna undersökning bygger på.82 

Kvalitativ metod har även använts med motivering av att det ger möjlighet till att få en djupare 

helhetsbild i jämförelse med en översiktlig helhetsbild som råder inom kvantitativ 

undersökningsmetod. Den kvalitativa forskningen skapar möjligheter till att upptäcka problem 

och möjligheter, samt att tolka och förstå människors upplevelser och interaktioner, vilka i detta 

fall förblir lärarnas upplevelser av att undervisa i historia och deras interaktion med eleverna.83 

Intervjusamtalen genomförs utifrån kategoriseringarna; identitetsbildning, mångkultur, 

historiemedvetande och narrativ undervisningsmetod, som omfattar undersökningsområdet i 

denna studie. Intervjuerna bygger på halvstrukturerade frågor som inkluderar ingångsfrågor 

samt uppföljningsfrågor. Ingångsfrågorna är övergripande och syftar till att beröra 

undersökningsområdet samtidigt som de minimerar risken att informantens svar leds och 

påverkas i ett visst spår. Eftersom riktigheten och tillförlitligheten eftersträvas i intervjusvaren, 

finns därför även en möjlighet till uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågorna är ostrukturerade 

och kritiska, och används i anpassning till situation och svar från informanten med syfte att 

pröva personens tillförlitlighet.84  

I undersökningen utgår även ett metodologiskt perspektiv; Emotionalismen. Inom 

Emotionalismen, anses verkligheten sitta på en emotionell nivå hos människors insida. Genom 

intervjuerna med lärarna ska samtalen ge upphov till skapandet av de emotionella tolkningarna 

som berör lärarnas egen tolkning och uppfattning av sitt arbete, vilket påverkar deras 

handlingar.85 Verkligheten förutsätts att beskrivas genom intervjupersonernas egna tolkningar 

 

82 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2019). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund. s.55.  
83 Patel & Davidsson (2019) s.53.  
84 Kvale, Steinar- (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund.  
85 Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (1997). The new language of qualitative method. New York, Oxford 

University Press.  
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och de termer som används för att beskriva verkligheten. I intervjun läggs därför fokus på 

lärarnas emotionella erfarenheter och är en avgörande faktor för resultatet i denna studie. Det 

emotionella perspektivet förblir ett nyttigt redskap som hjälper författaren att skapa en bättre 

ingång till att förstå det empiriska och komplexa materialet som samlas in efter de slutförda 

samtalen.  

Insamlingsmetod  
Den metod som använts till att samla in informationen som givits i intervjuerna är genom en 

ljudinspelning på en privattelefon som tillhör författaren till denna studie. Fördelen med att 

spela in samtalet är att författaren ges möjlighet att återgå till den information som 

informanterna har uppgivit i intervjuerna, och där detta sedan lägger grund för att det resultat 

som redovisas förblir korrekt och trovärdigt. Nackdelen är att denna ljudinspelning behöver 

transkriberas för att kunna redovisas i studien, och resulterar att kräva mycket tid. En annan 

faktor är även att respondenterna kan påverkas på så sätt att de anpassar sitt sätt att uttrycka sig 

och där detta sedan påverkar det svar som dem väljer att framställa.86  

Intervjuerna transkriberas, kodas och analyseras. Transkriberingen utförs i enlighet med de 

principer som gäller inom metoden ”konversationsanalys”, även kallad CA efter den engelska 

beteckningen Conversation Analysis, som framhåller betydelsen av att transkribera noggrant 

och systematiskt.87 Vid transkribering sker en mer eller mindre medvetenhet i att det insamlade 

materialets betoningar försvinner eftersom talspråket ändrar form till skriftspråk. Detta kan 

även påverka författarens analys på ljudfilens innehåll i samband med transkriberingen.88 

För att säkerställa att deltagande personer i undersökningsintervjun inte kommer till skada på 

något vis, har intervjun genomförts utifrån de fyra kraven inom Vetenskapsrådets riktlinjer för 

etik. 89  Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att intervjupersonerna blivit informerade om att de deltar 

frivilligt och har möjlighet att avsluta sin medverkan, att deras samtycke och godkännande 

krävs för att samtalen ska få spelas in i syfte att skribenten ska kunna återgå till den information 

som givits i samtalet och genomföra undersökningen korrekt. De informeras även om att deras 

personuppgifter förvaras hemligt genom att de förblir anonyma och garanteras att det insamlade 

materialet enbart används för undersökningen, och aldrig nyttjas på något annat sätt. 90 

Avslutningsvis kommer en sammanfattning av intervjun redovisas och diskuteras i 

resultatdelen. 

 

86 Patel & Davidsson (2019) s. 87.  
87 Tholander, Michael & Cekaite, Asta. (2015). ”Konversationsanalys”. Handbok i kvalitativ analys. Andread 

Fejes & Roberg Thornberg (red.). Liber AB. Malmö.  
88 Patel & Davidsson (2019) s. 107.  
89 Se bilaga 1 - ”Information och överenskommelse”.  
90 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [2019-

11-12] 
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2.2 Materialdiskussion, Avgränsning och urval  

För att få kvalité på resultatet i undersökningen har ett urval skett genom att intervjuer 

genomförts med tre historielärare i samhällsprogrammet. Anledningen till detta beror på 

kursplanen i samhällskunskap har större möjligheter till fördjupning inom historieämnet i 

jämförelse med övriga program som finns i gymnasieskolan. För att få variation på 

undersökningen har ett ytterligare urval skett genom att historielärarna undervisar på olika 

gymnasieskolor inom Jönköping kommun. De intervjuade lärarna har valts genom ett 

slumpmässigt urval då jag inte kan undersöka alla lärare, och har därför valt att genomföra en 

intervju med tre lärare som blir representativa för det resultat som undersökningen visar.91 Jag 

har i första hand fokuserat på att intervjua lärare som undervisar i de största gymnasieskolorna 

och som befinner sig i Jönköping Kommun. Anledningen till detta berodde på att hitta erfarna 

lärares upplevelser i att bemöta många elever vars olika identiteter integreras i ett 

mångkulturellt klassrum. Genomförandet av att hitta frivilliga lärares samtycke att delta i 

intervjun resulterade med att de lärare som var tillgängliga och intresserade valdes att 

intervjuas. Detta beror på att en del av de tillfrågade lärarna var överbelastade och där andra 

inte hade möjlighet att ta del av en intervju.  

Avslutningsvis innebär detta att denna studie inte redogör alla lärares uppfattningar då en sådan 

undersökning skulle kräva betydligt större ramar än vad denna studie tillåter. Jag hävdar inte 

att resultatet i denna uppsats ska ses som representativt för lärare i allmänhet. En sådan slutsats 

går naturligtvis inte att dra efter denna studies omfattning. De lärare som givit sitt samtycke och 

valt att delta i intervjun definieras som “Lärare A”, “Lärare B”, och “Lärare C” i texten.  

 

91 Patel & Davidson (2019) s. 76 
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3. Resultat  
I resultatdelen redovisas och sammanställs de transkriberade intervjuerna som genomförts med 

de tre verksamma lärarna. Intervjufrågorna redovisas med anpassning till begreppen 

mångkultur, identitet, historiemedvetande och narrativ undervisningsmetod som omfattar 

studiens forskningsområde. Frågorna har sin utgångspunkt i de tre ämnesdidaktiska frågorna 

och analyseras med anpassning till historiedidaktikers forskning. Jörn Rüsens fyra 

kategoriseringar av begreppet historiemedvetande har använts till att tolka i vilken utsträckning 

eleverna ges möjlighet till att utveckla sitt historiemedvetande.  

Svaren till intervjufrågorna syftar till att besvara frågeställningarna i denna undersökning och 

redovisas i citatform utifrån varje lärares svar i förhållande till intervjufrågorna.92 För att skapa 

en tydlig struktur och minska förvirring så har lärarnas svar även valts att redovisas i ordning 

utifrån ”Lärare A”, ”Lärare B” och ”Lärare C”. Dessa svar kommer sedan att diskuteras i nästa 

del under rubrik ”slutsatsdiskussion”. 

3.1 Mångkultur  

3.1.1 Lärares syn på den kulturella mångfalden i skolan  

De tre lärarnas syn på den kulturella mångfalden var väldigt olika då det gav ett resultat på att 

den upplevs vara svår, väldigt positiv eller neutral då det svenska samhället varit mångkulturellt 

i flera år. 

Den första läraren, Lärare A, ser den kulturella mångfalden som den svåraste utmaningen och 

diskuterar begreppet mångkultur och dess betydelse: 

”Mm… det är nog den svåraste som är. Då först då måste vi liksom bestämma vad vad är det 

mångkulturella. Vad ska vi lägga i det begreppet? För det, det blir ju väldigt svårt att säga exakt vad 

är egentligen detta va. En del har sin historia...”.93 

Läraren nämner inget vidare om sin syn på den kulturella mångfalden och diskuterar istället 

vidare kring de tillfällen som eleverna fått möjlighet att arbeta med sin bakgrund och hur det 

såg ut.  

Lärare B uttrycker sig däremot se den kulturella mångfalden som väldigt positiv och att den 

tillför mycket genom att nyanlända får möjlighet att berätta sin historia och där en variation av 

olika historier kan sättas in i ett globalt sammanhang:  

”Jag ser på det som ett väldigt väldigt positivt sätt för att ee vi får så många olika historier, som vi 

kan använda för att sätta in i ett globalt sammanhang. Men även i ett mikrosammanhang då alltså. 

När vi tittar på Jönköping exempelvis, en mångkulturell stad som växer så att säga. Hur kommer 

folk hit, Exempelvis. och då kan man... Vi har ju en hel del elever som nyanlända exempelvis, och 

 

92 Se bilaga 2 – Intervjufrågor.  
93 Lärare A, 00:15:05 – 00:15:23 
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då får de sin chans att berätta sin historia... då alltså. Och då kan vi koppla det till händelser som 

händer där ute i världen då. så att ee... Jag tycker att det tillför väldigt väldigt mycket.”94  

Lärare C anser sig vara medveten om att den kulturella mångfalden finns, och att det resulterat 

till att mer fokus har lagts åt att arbeta med språkutveckling: 

”Jag kan dels konstatera att den finns där och att det samtidigt har varit så under ganska många år. 

Så det är kanske ingenting som är nytt tänker jag. Men det som det syns på allra mest just nu är väl 

kanske att man måste arbeta med språkutvecklande än vad jag har behövt göra någonsin förut. Det 

är väl det mer konkreta. Sen är det ju så att skolan speglar samhället som vi har människor med 

många olika bakgrunder. 95 

Då lärarens svar uppfattades som neutral och inte riktigt konstaterade ifall den kulturella 

mångfalden ansågs som en utmaning eller tillförsel i undervisningen så ställdes en följdfråga: 

”Ser du det som en utmaning i klassrummet eller hur ser du på det?”.  

”Det är det nog men kanske först och främst, kan jag ju säga då att eftersom min bas är i 

samhällskunskap känns som att jag är ganska van vid att hantera den sortens frågor men också från 

religionsämnet. Det är ju så att man hela tiden arbetar med olika kulturer, olika religioner och olika 

samhällsfrågor och olika perspektiv så... Jag är inte så obekväm med det eller ganska van vid att 

tänka på.”96 

Lärare C anser sig vara van vid att arbeta med elever från olika kulturer och upplever inte den 

kulturella mångfalden som en utmaning i sig utan anser att utmaningen ligger i att elever har 

olika språkkunskaper. Läraren förklarar detta genom att uttrycka:  

”Det som jag tror är svårare, det är kanske att det inte är alla som har gått i svensk skola och har en 

bakgrund i svensk historia och att det kanske inte heller alltid känns så relevant för en del som har 

kommit ganska nyligen till Sverige så... det är väl kanske det. Men annars så är det nog mest språket 

som jag har blivit medveten om på ett helt annat sätt än innan”.97 

För att förstå ytterligare lärarens syn på den utmaning som upplevs, ställdes ytterligare en 

följdfråga: ”Så det är alltså inte själva historieämnet du behöver lägga mer fokus på, hur du 

planerar själva ämnet eller undervisningen?” 

”Kanske att det ändå har slagit igenom att man mer har en utgångspunkt från svensk europeisk och 

västerländsk historia men också gör jämförelser ut mot andra kulturområden. Men samtidigt så ska 

man ju veta att det ju till exempel Historia 1b, är det så otroligt kort om tid. Så det är svårt att hinna 

hinna det man ska. Det är en stoff trängsel kan man ju känna... så... men absolut att man försöker 

göra kopplingar utåt och visa att finns sammanhang på andra ställen i världen och också kanske 

utifrån europeisk historia. Hur européer har påverkat och konsekvenserna av européernas... till 

exempel kolonialismen och upptäckterna o så...”98 

 

94 Lärare B, 00:00:26 - 00:01:09 
95 Lärare C, 00:00:28 – 00:01:00 
96 Lärare C, 00:01:00 – 00:01:17 
97 Lärare C, 00:01:17 – 00:01:57  
98 Lärare C, 00:02:02 – 00:02:56  
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Läraren bekräftar att utgångspunkten ligger främst i ett svenskt-, eurocentriskt-, och 

västerländskt perspektiv, men att det genomförs även en del jämförelser mot andra kulturer. 

Läraren bekräftar även att det fokuseras mycket på stoffkunskaper i Historia 1 med anledning 

av den begränsade tidsramen. Läraren har även i likhet med den andra läraren exemplifierat 

kolonialismen när jämförelser med andra kulturer sker i undervisningen. 

3.1.2 Lärares nyttjande av elevers bakgrund, erfarenheter och upplevelser i 
historieundervisningen.  

För att kunna få ett förtydligande om lärarna tillvaratar den kulturella mångfalden, har frågan 

om hur elevers bakgrund, erfarenheter och upplevelser inkluderas i undervisningen. Lärare A 

ger exempel på två tillfällen där eleverna har fått möjlighet att, utifrån eget initiativ, välja att 

arbeta med sin egen bakgrund. Det första tillfället var genom att eleverna fick skapa en egen 

tidning.  

”Vi gör en del i… vi säger medeltiden. Dem fick göra en tidning. Och då skulle dem fylla den där 

själv. Och då gjorde jag ett exempel. Och det var många exempel som var långt utanför. Ee… Det 

kan vara bra eller dåligt att ge exempel. Ee… dem jobbade, dem jobbade i par, två och två. Och jag 

tror att dem skulle skriva 14 artiklar sammanlagt, små korta. Ee… dem kunde göra egentligen, alltså 

skriva den där som en tidning alltså som artiklar, eller serie strippar… Men dem hade liksom 

möjligheter där också att komma då till någonting annat, det vill säga utanför, eller till sin egen, 

egen historia från det landet där dem kom tillexempel. Eller något sådant sammanhang. Men det var 

väldigt få som valde det.”99 

Läraren har alltså gett exempel på vad eleverna kan göra och lämnat förslaget ganska öppet till 

eleverna och där de själva kunnat välja vilken slags information som ska inkluderas i tidningen. 

Det resulterade att väldigt få valde att ta med något som berörde deras egna rötter.  

Det andra tillfället som läraren ger exempel på är gymnasiearbetet, och berättar om en flicka 

som själv valde att undersöka sin egen historia.  

”Däremot när dem kommer upp och skriver sina gymnasiearbeten… då kommer dem mycket 

mycket närmare detta. Till exempel, jag hade en flicka då… som var Assyr, och hon ee... hade ett 

problem tyckte hon… att… den muntliga traditionen, om, till exempel Seifo, var… tyckte hon 

konstig. Den stämde inte överens i i hennes berättelser när hon hade läst om det sen. Så hon ville 

undersöka varför det var på det här sättet. Och hon kommer ju fram till att dem kunde inte sin 

historia. Utan det var alltså en muntlig tradition som hade förändrat den… ganska rent radikalt 

faktiskt va. Ee… Nu var inte det, så att den undersökningen den var inte, inte generaliserbar så det 

fanns liksom inte något, någon evidens i den egentligen då så att säga va. Men den gav ändå en hint 

om… om problemet. Hur man såg på Seifo och hur man såg på sig själv, och sitt eget folk… i det 

läget då. Och där hade hon utrymme att göra det här.”100 

Läraren fortsätter att berätta om sin syn på att arbeta med elevers bakgrund i undervisningen 

och genom sin förklaring visar sig vara medveten och kunnig i hur man hade kunnat arbeta med 

 

99 Lärare A, 00:15:15 – 00:16:18 
100 Lärare A, 00:16:18 – 00:17:40 
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historia i mellanöstern, men tyder sedan att det är få elever som trots allt inte väljer att ta del av 

detta och lyfta fram delar som hör till historien bortom den västerländska gräsen.  

”Vi har en gammal historia, vi har en kolonial historia, och vi har en modern historia egentligen då 

va. Om vi talar Mesopotamien, så skulle man ha kunnat göra jättemycket. Sedan bara, utifrån en 

kolonial del varit alltså, andra länder runt omkring. Perserna har varit där, och ja, och, och sen 

européerna och, och, och så vidare, och sedan Osmanska riket och araberna och så vidare, och så 

vidare va. Så det finns massa olika förändringar i det här va. Om vi då tar ett exempel, ee… araberna 

och arabernas expansion, utifrån Mecka och Medina… så var det ingen liksom som tog upp dem 

sakerna. Där hade man verkligen haft möjligheter att göra till exempel där va. Och titta på sin egen 

historia. Samma sak med högkulturer. Så hade man väldigt dåligt med sig. Jag trodde att det skulle 

vara mer, men det är det inte.”101 

I jämförelse med lärare A, så nämner Lärare B att elevers bakgrund inkluderas i undervisningen 

genom att eleverna ges möjlighet att undersöka sina rötter. Lärare B tyder även på att eleverna 

kan ges möjlighet att diskutera och jämföra olika kulturer med varandra:  

”Jo men exempelvis i vissa arbetsområden som berör just identitetsskapande inom historia då alltså, 

så får de undersöka sina rötter, exempelvis. Dem får undersöka sitt lands hem-historia i den mån att 

källor finns exempelvis. Ee... och ee dessutom får de möjlighet då att ee jämföra mot andra kulturer 

också om man så skulle önska.”102 

Lärarens svar var lite för tunt och gav inget konkret exempel på hur läraren arbetat med detta, 

vilket ledde till en följdfråga: ”Har du något exempel på det? Någon arbetsuppgift eller så på 

hur du lagt upp det?” Läraren talar om att inkludera olika perspektiv i samband med en del 

historiska epoker på både ett globalt och lokalt plan.  

”Ee... Ja men exempelvis inom ee kolonialismens historia då alltså, Jag brukar prata om den 

moderna, det moderna slaveriets grund så att säga då ju, vi kan koppla vad som händer i Libyen 

exempelvis med slavhandeln då. Att hela det tankesättet, en industrikedja kan man, se, börja då 

alltså i slutet av 14 talet med Christopher Columbus då alltså. Ee och då kan vi se att vi se 

triangelhandeln, att den inkluderade väldigt stora delar då utav världen då alltså. Så kan man komma 

in både på Mellanöstern exempelvis att européerna kopierade... ee... arabernas slavsystem... mm 

bara ’Copy-Paste’ i Afrika, då alltså. Ee och då får vi in massa olika samband då liksom hur vi kan 

binda ihop världen och förklara det, hur din historia faktiskt hänger ihop med min historia.”103 

Läraren nämner inte bara historiska händelser i Afrika och Mellanöstern utan kopplar även 

samman detta genom att inkludera ett svenskt perspektiv: 

”Och bland det svenska stålet då liksom exempelvis, att ee... vad var det... om att vi hade 60 procent 

av stålmarknaden inom slavindustrin exempelvis, det var svenskt stål. Så vi har ju definitivt inte 

oblodiga händer. Och det brukar förvåna många eleverna upplever jag.”104 

 

101 Lärare A, 00:17:40 – 00:19:13 
102 Lärare B, 00:01:15 - 00:01:32 
103 Lärare B, 00:01:37 – 00:02:31 
104 Lärare B, 00:01:31 – 00:02:52  
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Lärare C fokuserar likt den andra läraren på att dra kopplingar till elevernas bakgrund. Läraren 

anser sig själv även ta hänsyn till det som är intressant för eleverna.  

”Aa det gör jag ju. Det är ju ofta dels i klassrumsinteraktion med elever om de kommer upp med 

exempel som man tycker är relevanta så försöker jag koppla an till dem, och också när det gäller 

fördjupningsuppgifter om dem till exempel ska lyssna på en historiepodd så tänker jag att de får 

välja efter intresse men också att man i de uppgifter som jag hittar på försöker skapa... Ja tänka lite 

utifrån grupp-perspektiv och elevernas livsvärld och vad de kan tycka är intressant och så. Så visst 

absolut. Särskilt då i fördjupningar eller valuppgifter men också i det här spontana i klassrummet”105 

Analys  
Utifrån lärarnas beskrivning så arbetar de alla med elevers bakgrund, dock olika mycket. Den 

första läraren lägger fram öppna förslag och ger eleverna möjlighet att inkludera sin bakgrund, 

men skapar inte egna uppgifter som uppmanar eleverna att lära sig om sin egen historia. De 

andra två lärarna arbetar dock mer med att inkludera elevernas bakgrund genom dels 

klassrumsinteraktion där de diskuterar och drar kopplingar till andra kulturer, samt skriftliga 

uppgifter som ger eleverna möjlighet att lära sig om sin egen historia. För att återkoppla till 

PISA undersökningen i inledningen av uppsatsen samt skolverkets redovisning av skolans 

utmaningar med att möta den kulturella mångfalden, tyder lärarnas arbetssätt på att det 

stämmer. Dessa utmaningar kan sammanfattas genom att dels vara lärarnas upplevelser av att 

utmanas med att undervisa elever med olika språkkunskaper. En annan faktor som spelar roll 

är att lärarna lägger olika mycket vikt på att arbeta med elevers bakgrund och andra kulturer. 

Detta visas genom lärarnas beskrivning av det ämnesstoff som historieundervisningen 

innehåller, och som av största del förhåller sig inom svensk-, europeisk, västerländsk historia.  

Utifrån skolans läroplan och uppdrag förväntas undervisningen vara likvärdig genom att 

”främja alla elevers fortsatte lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. 106  Som tidigare nämnt kan lärarna 

tillämpa detta genom att dels göra ett strängt urval av ämnesstoff, med anpassning till 

samhällets mångkulturella utveckling, och sedan även legitimerar det i undervisningen. För en 

fungerande nationell identitet krävs både ett nationellt och internationellt perspektiv, och där 

detta sedan gäller grund för att öka en gemensam identitet i Sverige. Som Karlegärd framför, 

bör eleverna ges möjlighet att studera särdrag och likheter i varandras historia. Trots dessa 

metoder och antaganden av nämnda forskare i historiedidaktik, kan de utmaningar som lärarna 

ställs inför i ett mångkulturellt klassrum inte förnekas. Gemensamt för alla de tre intervjuade 

lärarna har varit deras argument kring deras undervisningstid i förhållande till kursplanens 

förväntningar och krav. Detta kan anses stämma överens med Kenneth Nordgrens argument för 

den svenska skolans utmaningar med att möta den kulturella mångfalden och PISA 

undersökningens resultat om den svenska skolans brister i likvärdighet. Det kan även kopplas 

samman med Magnus Hermansson Adlers kritik om att lärarutbildningen ger mindre tid till att 

 

105 Lärare C, 00:02:59 – 00:03:56 
106 Skolverket (2011). Skolans värdegrund och uppdrag. www.skolverket.se [2019-12-30] 
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utveckla ämnesdidaktiska färdigheter kring hur man undervisar och som resulterat att 

historielärare saknar färdigheter kring undervisningsstrategier för att kunna möta de utmaningar 

som de ställs inför. Utifrån lärarnas svar kring problematiken i att möta den kulturella 

mångfalden och skapa möjligheter för elever att utveckla förståelse för sin egen historia och 

andras, kan uppfattas bero på tre faktorer. Dessa faktorer anses vara den begränsade 

undervisningstiden som lärarna har, att de inte utgör ett medvetet urval av ämnesstoff som 

lägger grund för att skapa dessa möjligheter, eller att de saknar ämnesdidaktiska färdigheter 

kring hur de kan undervisa i historia i ett mångkulturellt klassrum.  

3.2. Identitet  

3.2.1 Lärares syn på hur de kan stärka elevers identitet i 
historieundervisningen  

Lärare A lyckas inte besvara frågan kring hur man kan stärka elevers identitet i 

historieundervisningen, dock kommer läraren in på identitetsskapande i samband med sin 

beskrivning kring begreppet historiemedvetande.  

Lärare B uttrycker, likt tidigare nämnt, att i Historia 1a tillägnas mycket fokus på 

stoffkunskaper, men däremot ges möjlighet till fördjupning i historieämnet i Historia 1b. 

Läraren förklarar sin upplevelse av kursplanens begränsningar till att fokusera på elevers 

identitetsbildning, och motiverar att det därav inte läggs tillräckligt mycket fokus på 

identitetsbildning.  

”Frågan på vem är jag? Och vilka är vi? Då alltså… Hur arbetar jag kring det… Det är i 

historieämnet, så upplever jag inte att det är lika tydligt som det kanske hade hoppats på att få ett 

svar på. Utan de… blir ganska subtilt så att säga. Ee i historia 1A1 kursen så lägger jag inte alls 

mycket fokus på det faktiskt. Det är så mycket annat som ska behöva gås igenom. Och jag upplever 

att många av dem har en rätt dålig förförståelse så då hinner man inte grotta ned sig i dem här 

fördjupningarna då liksom. Ee… Utan man får fokusera på Sveriges och omvärldens historia 

generellt sett. Sen är det första gången som jag leder Historia 1B nu exempelvis, jag har aldrig gjort 

det tidigare och det är dubbla tiden. Ee så, och där, håller jag fortfarande på att forma mitt 

kursmaterial… där är jag inte alls riktigt i det tänket. Så att ee… Men i religionskunskapen, där 

jobbar jag aktivt med det istället.”107 

Läraren nämner att fokus inte läggs på att utveckla elevers identitetsbildning i historia då det 

upplevs som något mer utmanande i jämförelse med religionskunskapen där läraren anser att 

det är mer aktivt. För att förstå lärarens syn på hur de två olika ämnena kan åtskilja hur mycket 

eller lite fokus som läggs på elevers identitetsbildning, ställs därför följdfrågan: Hur arbetar du 

med identitetsbildning i religionskunskapen i sådana fall? 

”Ja i och med att det är ett konkret kursmål så att säga att man ska kunna religionsåskådningar och 

hur du kan få din grupptillhörighet, identitet kopplat till en livsåskådning, till en religion. Man kan 

prata mycket om existentialismen exempelvis och hur den färgar dig alltså. Det här kommer vi inte 

 

107 Lärare B, 00:03:24 – 00:04:29 
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in på i historien på samma sätt. Och det kan ju… vara en brist jag har i min undervisning då att inte 

kan framhäva det så tydligt liksom. Men sen känner man ju också med själva elevgruppen, vad är 

deras intressen så att säga. Och det tycker jag är rätt viktigt liksom. Att man kan va flexibel som 

lärare att gunga lite med båten så att säga.”108 

Läraren visar ett engagemang för elevers intresse och försök till att anpassa undervisningen 

utefter det genom att försöka vara flexibel. Vad det gäller att skapa möjligheter för elevers 

identitetsbildning kan det anses ske omedvetet i förhållande till lärarens tidigare svar om hur de 

arbetar med att inkludera elevernas bakgrund genom att de får undersöka sina rötter. Lärarens 

svar visar på att det inte sker medvetet i historieundervisningen i jämförelse med hur det sker i 

lärarens andra ämne, det vill säga religionskunskapen.  

Lärare C anser att elevers identitet stärks i sociala sammanhang. Läraren nämner även att 

identitetsbildning är en process som pågår hela livet, dock sker det omedvetet vilket kan 

förknippas med tidigare förklaring om hur läraren arbetar med identitetsbildning.  

”Det är väl framförallt… eller ja, en del är ju att låta elever välja saker som de var intresserade av 

och som berör dem på något sätt för då antar jag att det är någonting som är viktigt för dem. Eller 

som dem åtminstone känner en större lust till. Sen är det ju också viktigt att… dem skapar också sin 

identitet inte i tomrum utan i förhållande till andra och då är det viktigt med diskussioner och det är 

viktigt att man får fundera över olika historiska problem och försöka tänka utifrån sig själv, hur... 

Hur skulle jag gjort? Hur gjorde man då? Hur tänkte dem då? Vad betyder det här för mig? Hur 

skulle jag värdera det här i dag.”109 

Läraren tar hänsyn till elevernas intresse och kan uppfattas som engagerande i sitt sätt att arbeta, 

men där identitetsskapande inte är något som står i centrum utan som sker omedvetet hos 

eleverna genom deras deltagande i klassrumsdiskussioner. Läraren motiverar även att 

identitetsskapande är en komplex process och kan vara lite flummigt och abstrakt.  

”Så egentligen är väl identitetsskapande... det är ju en process som pågår under hela livet och som i 

mångt och mycket sker i olika sociala sammanhang skulle jag säga... så, Identitet är både vad man 

läser och vad man pratar om och vad andra säger till en och hur man själv resonerar kring det. Så 

det är en väldigt komplex process som jag kanske inte tror att man kan fostra fram utan snarare att 

man ger eleverna ett smörgåsbord av olika handlingar och källor som kanske omedvetet formar hur 

man tänker om sig själv och om andra tror jag. Det går nog inte att medvetet gå in som lärare för att 

forma en elevs identitet men stärka och utmana eleverna hoppas jag gör. Det låter flummigt men det 

är ju lite flummigt eller svårt i alla fall, det är ju abstrakt.”110 

Lärarnas beskrivningar kan tolkas och sammanfattas genom att de anser att elevers 

identitetsbildning är något som de tror eleverna ges möjlighet till i sociala diskussioner kring 

historiska händelser. Det är dock något som sker omedvetet och något som lärarna inte arbetar 

aktivt med.  

 

108 Lärare B, 00:04:43 – 00:05:35 
109 Lärare C, 00:04:23 – 00:05:09 
110 Lärare C, 00:05:09 – 00:06:06  



   
 

28 
 

3.2.2 Lärares syn på vad den kulturella mångfalden kan anses ha för 
påverkan på elevers identitetsbildning  

Utifrån lärarnas svar kring vad den kulturella mångfalden kan ha för påverkan på elevers 

identitetsbildning, upplevdes det som något svårt att göra, svårt att förstå, eller att de inte riktigt 

reflekterat kring detta tidigare.  

Lärare A återkopplar till flickan som valde att skriva sitt gymnasiearbete om sin bakgrund och 

beskriver:  

”Om vi nu säger den här flickan som skrev om Seifo, ja men hon hade en historia om det här och 

för hon hade läst på också va, då när, när hon märkte att ’jag får olika svar’ och det irriterar mig. 

Och sen går hon in och så undersöker hon det och sen, sen så konstaterar hon det att, Ja det är såhär, 

man har alltså inte rätt uppfattning om det.”111 

Utifrån lärarens svar tyder det på att läraren är medveten om hur den kulturella mångfalden kan 

påverka elevers identitetsbildning. Läraren anser att den kulturella mångfalden påverkat flickan 

på så sätt att den motiverat henne till att försöka förstå det som ansågs vara förvirrande eller 

otydligt i hennes historia, och där hon genom sin undersökning kunde skapa sig en förståelse 

om sin egen identitet.  

Lärare B hade svårt med att ge ett fullkomligt svar på frågan och uttrycker:  

”Jag tror att de får ett större medvetande om ee... om sin plats i samhället, hur de blir formade och 

varför de kanske hamnat där de hamnat. Vissa kanske inte har koll på varför ens familj kom hit 

liksom. Både svenska och andra generationens första generationens ee... ee nysvenska så att säga då 

liksom. Att ee... jag får nog tänka mer på den frågan kan vi återkomma till det?”.112 

Efter att ha genomfört de kvarstående intervjufrågor som berört historiemedvetande och 

narrativ undervisningsmetod så avslutades samtalet med att frågan ställdes om på nytt i hopp 

om att läraren skulle utveckla sitt tidigare svar, men det inte fanns något mer att tillägga än det 

förgående.  

”Näe… det står rätt tomt just nu i huvudet”.113 

Lärare C nämner, tillskillnad från de andra två, att det är positivt och återkopplar till sin tidigare 

förklaring om att identitet sker i sociala sammanhang, vilket därmed innebär att den kulturella 

mångfalden har en positiv påverkan på elevers identitetsbildning.  

”Det är ju jättebra för att det med andra perspektiv som vi kan lyfta fram i undervisningen. Nu så 

formar ju en person vad man själv tycker att man står för och vad som är viktigt för en själv men 

också att man kan bidra med sådant som man kan ta med sig sin egen livserfarenhet och det blir på 

 

111 Lärare A, 00:17:40 – 00:19:13 
112 Lärare B, 00:06:02 – 00:06:37  
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något sätt som en grupprocess i sådana fall, det som omedvetet kan leda till att man bildar och stärker 

sin identitet. Det är viktigt.”114 

Analys 
Lärare A och C har utifrån sin beskrivning kring elevers identitetsbildning och den kulturella 

mångfaldens påverkan på elevers identitetsbildning visat att de förstår sig på vilka möjligheter 

de kan skapa. Utifrån deras beskrivning visar de även att det, likt inkluderandet av elevers 

bakgrund och erfarenheter, inte är något som sker aktivt eller något som lärarna lägger vikt på. 

Det kan kopplas samman med lärarnas tidigare beskrivning av att det är något som sker 

omedvetet i klassrumsinteraktion eller när eleverna själva tar initiativet att skapa sig en 

förståelse om sin egen bakgrund. Dessa sociala sammanhang kan kopplas samman med Lev 

Vygotskijs syn på att lärande sker i sociokulturella sammanhang där människor lär genom att 

kommunicera med varandra och ta del av varandras olika färdigheter som bidrar till den 

utveckling som lägger grund för att ett enhetligt intresse skapas. Utifrån lärarnas beskrivningar 

har de omedvetet skapat möjligheter för självständigt lärande i historieundervisningen, vilket i 

sin tur även skapar möjligheter för elevers utveckling av deras historiemedvetande. Vygotskij 

menar att detta sker genom att eleverna lära sig konstruera en tankebild av verkligheten, och 

sedan använda sin tankebild till att förstå världen. Utifrån lärarnas beskrivning anses de sakna 

en god struktur och ett gott förhållningssätt i sin undervisning som syftar till att skapa 

möjligheter för elever att utveckla en självförståelse och en identitet vilket förblir ett verktyg 

för eleven att analysera och förstå sin position i samhället. Trots lärarnas syn på den kulturella 

mångfalden och vikten av elevers identitetsbildning, kan det upplevas som att lärarna inte lägger 

stor vikt på att ta tillvara på den kulturella mångfalden och skapa möjligheter för elever att 

utveckla samt forma sin identitet genom att få studera sin egen historia.  

3.3 Historiemedvetande  

3.3.1 Lärares tolkning av begreppet historiemedvetande och dess betydelse 
för dem som historielärare  

Lärarna var även här olika i sina kunskaper inom historieämnet. Ena läraren var väldigt kunnig 

i vad begreppet innebär, och kopplade an det till olika sammanhang och även olika perspektiv 

på lärande, samtidigt som den andra läraren aldrig hade hört begreppet tidigare och krävde 

därför en förklaring innan samtalet spelades in.  

Lärare A beskriver begreppet historiemedvetande och dess innebörd väldigt utförligt. Läraren 

anser, trots sin stora kunskap om begreppets innebörd, att det är väldigt svårt och brett.  

”oj… Det är så svårt att ta det här begreppet att vara historiemedveten. När vi talar då om när det 

här begreppet kom, så kan man säga såhär då va... det kom alltså till läroplanen, som var 94års 

läroplan. Då börja dem här begreppen att komma fram. Att vi skulle ha dåtid, nutid, framtid. Att 
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vara medveten om sin historia. Att ha… Och det handlar ju om att, hur är du? Vem är du? Hur är 

ditt förhållande till historia? Din egen historia! Ee… Vad har jag varit med om för någonting, vad 

har mitt mitt land varit med om. Ee vilken historia kan jag. Vilken historia läser vi?” 115 

Läraren beskriver begreppet historiemedvetande tydligt likt historiedidaktikern Karl-Ernst 

Jeismanns beskrivning av begreppet. Läraren kommer i samband med sin beskrivning av 

begreppet även in på identitet och sätter in begreppet i ett större sammanhang.  

”Därför att du är ju inne på identitet också så småningom va… därför att det där skapar ju din 

identitet. Vem är du? Och vem är du i ett större sammanhang? Och då blir ju alltså 

historiemedvetenhet någonting som… där jag på något sätt försöker finna en plats för mig, min 

familj, ee… min stad, mitt land... what ever. Och försök liksom att finna det där på på något sätt då. 

Och sätta in det här liksom kanske då också i ett större sammanhang.”116 

Läraren motiverar likt Adlers argument att det är brett, och kan därför anses vara komplext. 

Lärarens beskrivning av begreppet tyder på Jeismanns syfte med att det inte enbart är det 

förflutna som utgör begreppet, utan även nutiden och framtiden är inräknat.  

”Det här gör ju också att jag måste kunna en del historia… För att jag ska kunna vara 

historiemedveten. Om jag nu ska kunna säga såhär att det som har hänt och föra fram det till nutid, 

ska jag också sen kunna föra fram det här i någon slags framtid, det vill säga att diskutera det här 

har hänt och såhär har det blivit. Och kunna se den här utvecklingen och kunna se nästa steg. Det 

vill säga någonting som händer i framtiden… Eftersom Historia är en kronologisk vetenskap, det 

vill säga att det handlar om tid. Ja. Framtid är en del av tiden. Men att vara medveten om tid… och 

hur svårt det är för många… och, för… ju yngre du är desto svårare är det att förhålla dig till tid. 

Ee… När du blir lite äldre, när du kommer upp på gymnasiet så förväntar vi oss kanske att elever 

ska kunna förhålla sig till tid.”.117 

Lärare B hade inte varit i kontakt med begreppet tidigare. Efter att läraren fått begreppet 

förklarat, har läraren därefter kunnat besvara frågan.  

”Ja nu när vi fick det definierat före lite där då så är vi med lite up to date”. 118 

Trots att läraren inte är bekant vid begreppet så upplevs läraren vara väl medveten i att dra 

kopplingar mellan de tre tidsaspekterna. Läraren är även här väldigt engagerad med att 

undervisa om historia som sträcker sig utanför Europas gränser och gör jämförelser med svensk 

historia. Läraren ger konkreta exempel på det som inkluderas i sin historieundervisning genom 

att svara på frågorna ”vad och hur?”.  

”Med mitt kursmål där så jobbar jag med tidslinjer mycket därvid, och med bilder just då. 

Exempelvis i den förhistoriska tiden så har vi tittat på när människan utvandrar från Afrika och 

sprider sig över världen då, och för 40,000 år sedan då så har jag en bild på… det var ett stort istäck 

över Norden. Och sen med 10,000 år i steg emellan så ser vi då hur de drar sig tillbaka. Och frågan 

är då hur kan det se ut i framtiden om vi kopplar det mot dem globala förändringar som sker med 
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klimatuppvärmningen exempelvis. Det är bara ett sätt att koppla in, med ett, så ganska tidigt på 

tidslinjen så att säga då, hur hur världen kan förändras.”119 

Läraren kompletterar sin okunskap om begreppet historiemedvetenhet genom att beskriva olika 

arbetsformer och metoder som ger eleverna möjlighet att koppla samman dåtid, nutid och även 

framtid. Läraren arbetar mycket med att ständigt koppla samman historiska händelser med 

globala förändringar, aktuella rasorganisationer med dåtida rasorganisationer, och politiska 

händelser med dagens aktuella politiker. Läraren har även här, likt de andra, lyft fram 

basinlärning, det vill säga stoffkunskaper som avgör grunden för att kunna arbeta vidare och 

försöka se olika samband mellan olika skeenden. Läraren nämner källkritik som arbetsmetod 

där eleverna diskuterar trovärdigheten i historiedidaktiska teorier. Denna metod väger samman 

med Adlers argument kring trovärdigheten i de teorier som historiedidaktikerna anser ska kunna 

tillämpas i undervisningen, och vad det är som utmärker detta.  

Läraren fortsätter beskriva sitt arbetssätt kring historiemedvetande:  

”Men sen då om man pratar om nutid exempelvis här så kan vi prata om exempelvis ee IS jämfört 

med Nazisttyskland, Nordkorea osv. ee… och vi kan titta på olika former utav rasistiska vågor 

exempelvis. Vi kan på tidslinjen se att det kommer olika mellanrum att ee… 50–70 år i genomsnitt 

tar det mellan höger och vänster våg, hur tror vi det kommer se ut i framtiden med dem här vågorna? 

Vi kan titta på…Donald Trump kan vi prata en hel del liksom då ju, och Jimmie Åkeson och att 

högerpartierna, just nu, är på en sån där pik. Men det innebär inte att vänstervågen med tiden 

kommer att komma upp igen så att säga. Och hur kan vi förutspå sånt exempelvis. Det är ju svårt 

men man kan ju skapa teorier exempelvis, eller också diskutera källkritik i det liksom då, hur 

trovärdiga är våra teorier.”120 

För Lärare C innebar historiemedvetande hur historiska faktorer påverkar elever och det som 

eleverna stöter på i livet. Det anses även vara konflikter och krig som gett konsekvenser i elevers 

liv och som de sedan bär med sig in till klassrummet.  

”För mig innebär det nog att man kan se hur historiska faktorer har format och forma saker som vi 

stöter på i vår tid, det är nog historiemedvetande.”121 

Läraren fortsätter beskriva sitt sätt att tolka begreppet historiemedvetande och nämner hur man 

kan dra koppling mellan aktuella händelser i nutid med händelser i dåtid:  

”Och att man kan göra medvetet den reflektionen att.… ee... Ja till viss del då oron i Mellanöstern 

kan kopplas till kolonialismen eller hur Afrika har formulerats utifrån europeiska mönster till 

exempel eller vad nationalsången kommer ifrån och vad den ville säga i sin tid när den skapas och 

så… det handlar väl om att hela tiden ha historia med som en ”botten” i det man ser och upplever.”122 

Lärarens beskrivning av att alltid ha med sig historia och att utgå från historia, går att knyta an 

till Rüsens teori som anser att alla människor har ett medvetande som bidrar till att de reflekterar 
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och integrerar historien i bildandet av sin egen identitet.123 Läraren fortsätter att beskriva sin 

tolkning av begreppet historiemedvetande och dess betydelse i undervisningen: 

”Det är ju någonting som man måste ta i, i både samhällskunskap och historia. Konflikter på Balkan 

som fortfarande finns kvar i folks medvetande, eller elevernas medvetande till exempel och som 

formar deras bild av sig själv och av andra. Sådana saker är ju faktiskt väldigt kopplat till mångkultur 

också i klassrummet. Men också då har man ju chans att prata om de sakerna på ett sätt som är 

ordnat och lägga olika tolkningar som man får titta på de och lägga de i dagen på något sätt.”124 

Lärarna har utifrån sin beskrivning visat sig förstå begreppet historiemedvetande olika mycket. 

Den första läraren, Lärare A, förstår begreppet fullkomligt och kritiserar även de förväntningar 

som styrdokumentet lyfter fram kring betygsättning i förhållande till att elever ska kunna 

relatera till tid. Lärarens beskrivning och tankar kring begreppet historiemedvetande är likt 

Adlers argument om hur eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande genom att orientera sig 

i tid och anser att övergångarna mellan då-, nu, och framtid inte är självklara.125 Det visar även 

på att det är oklart om vilka omständigheter som eleverna tillgodogör sig övergången mellan 

dåtid, nutid och framtid. 

Utifrån den beskrivning som Lärare B och C ger, visar det sig att de förstår begreppet 

någorlunda, men arbetar mycket mer med att ta hänsyn till elevers olika bakgrund i jämförelse 

med Lärare A. Detta är ytterligare något som knyter an till det Adler lyfter fram om att 

begreppet historiemedvetande inte är tydligt, men att det förekommer i undervisningen genom 

de tankesätt som omedvetet skapas. 

3.3.2 Lärares medvetenhet/omedvetenhet i att arbeta med att utveckla 
elevers historiemedvetande i undervisningen 

Lärare A beskriver hur arbetet med att utveckla elevers historiemedvetande kan se ut och hur 

eleverna ges möjlighet till att relatera till tid.  

”Jag försöker… mycket när när jag har min undervisning i historia… Att försöka få oss att relatera 

till tid, vilken kultur vi har egentligen, att att, och vilken identitet vi vi har och hur jag ser på den 

själv och hur min omgivning ser på den va, det är inte samma sak. För att det här är så många 

begrepp som jag måste fundera över när jag börjar säga att liksom, är jag historiemedveten?”126 

Läraren beskriver även sin utmaning med att sätta betyg på något som är framtid, och vad det 

innebär att förvänta sig detta av eleverna: 

”Därför att det här är väldigt svårt, och det är väldigt svårt alltså då, om jag då relaterar tillbaka till 

vad jag sa innan, hur att sätta betyg… på historiemedvetenhet. Hur kan du sätta betyg på någonting 

som är framtid… som du inte vet någonting om. Är det så att säga då vilket förhållningssätt ska du 

ha till det här? Är det liksom hur du har… analyserat det hela? För att då liksom få fram det här. 

 

123 Rüsen (2004) s. 127. 
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Eller vad är det som som då gör att du kan sätta betyg på tillexempel det här? För det ska vi göra! 

Jag anser att det är mer eller mindre hopplöst.”127 

Den hopplöshet som läraren upplever kan förknippas med Adlers kritik gentemot 

styrdokumentens förväntningar på att lärare ska implementera undervisningsmöjligheter för 

elever att utveckla sitt historiemedvetande och där betyg ska sättas, dock att det inte framförs 

hur det ska genomföras. 

Lärare B framför inga vidare åsikter kring hur läraren kan skapa möjligheter för att utveckla 

elevers historiemedvetande och ifall detta kan upplevas som problematiskt i förhållande till den 

första lärarens diskussion. Läraren väljer därför att svara kort och motiverar ärligt kring 

området.  

”Det här är så nytt för mig, det var inget som lyftes för mig på högskolan och det är inget jag fått 

vidare utbildning i så att säga. Det är första gången jag hör om detta. Så för mig är det väldigt svårt 

då, att möta den kritiken känner jag när jag själv inte är insatt i det. Och tycker att det vore rätt ovist 

av mig att försöka kritisera någonting jag inte kan någonting om.”128 

Trots detta svar så har läraren, utifrån sina tidigare beskrivningar om sitt arbetssätt, visat sig 

skapa möjligheter för elever att utveckla sitt historiemedvetande, dock att det sker omedvetet. 

En osäkerhet uppstår kring hur detta ska tolkas, då läraren brister i att förstå begreppet och dess 

innebörd, men ändå arbetar aktivt med detta utifrån sin beskrivning kring val av arbetsmetoder.  

Lärare C är medveten om att aktivt arbeta med elevers historiemedvetande genom att koppla 

samman dåtid och nutid, dock framförs inget om kopplingar till framtiden.  

”Det gör det, det försöker jag ju.… sen vet jag inte om jag lyckas så bra men det här med att man 

gör paralleller till nutiden och försöker se hur händelser eller personer eller tankar och format vårt 

tänkande idag och hur vårt tänkande kan kopplas tillbaka i historien och också hur vi har influerats 

från andra delar av världen i synen på mänskliga rättigheter till exempel... O också när det gäller 

moderna konflikter att försöka ge bakgrund... Eller det tänker jag att iallafall att jag ska hinna efter 

jul, ee ge bakgrund till sådant som kan ligga... eller som är aktuellt idag.”.129 

Utifrån lärarnas svar visas det även här att de har olika kunskaper och att de arbetar olika. De 

har olika kunskaper i begreppet historiemedvetande och där den ena läraren belyser vikten av 

att arbeta med elevers bakgrund och lyckas koppla samman dåtid och nutid, men däremot inte 

framtid. Likaså tvärtom, där den andra läraren lyckas arbeta mycket med alla tidssammanhang, 

men inkludera inte elevers bakgrund i lika stor mån som den andra läraren. Lärare A (som utger 

sig vara den första läraren), visar utifrån sina kunskaper kring begreppet historiemedvetande, 

att det är ett komplext begrepp som saknar en tydlig definition i styrdokumenten. Detta är något 

som kan knytas an till både det som Adler och Jensen lyfter fram. De har båda problematiserat 
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begreppet och kommit fram till att begreppet är mångsidigt, samtidigt som de anser att det finns 

behov av tydliga definitioner. 

3.3.3 Lärares uppfattning kring att skapa möjligheter att utveckla elevernas 
fyra nivåer av att historiemedvetande   

Lärare A motiverar hur eleverna ges möjlighet att utveckla alla fyra nivåer i sitt 

historiemedvetande, vilket grundar sig på Rüsens teori om att förstå det förflutna, möta ny 

historia, koppla samman dåtid och nutid samt även framtid. Läraren motiverar dock att det är 

svårt då eleverna inte har tillräckligt med kunskaper att bygga vidare på när de kommer till 

gymnasiet då de arbetat och tillägnat olika mycket tid till olika delar inom historia på 

grundskolan.  

”Ja, egentligen är det så att säga att jag tagit upp alla dem här stegen då va. Det vill säga så att, att… 

du du måste liksom, på något sätt, kunna relatera saker och ting till till en historia. Annars är det 

också svårt att vara historiemedveten. Ee… Och då kan vi säga såhär, vi märker att elever idag har 

allt svårare att relatera till saker och ting… Att vi… har ett problem idag, med hur du behandlar 

historia på grundskola. Vad läser du på lågstadiet, vad läser du på mellanstadiet, vad läser du på 

högstadiet? Ee… en del har inte läst någonting. En del har ägnat hela årskurs 9, och all historia åt 

andra världskriget. Dem har inte läst förintelsen, eller dem har bara läst förintelsen. Det är alltså så 

olika vad man har gjort.”130 

För att förstå lärarens kritik gentemot grundskolans upplägg och val av arbetssätt, ställdes därför 

följdfrågan: ”Vad tror du att det kan bero på? Att historieundervisningen har sett ut på det sättet 

eller att eleverna har tagit till sig just dem delarna?” Läraren väljer att istället förtydliga vad 

historiemedvetande innebär och hur eleverna kan tänka i undervisningen för att kunna utveckla 

sitt eget historiemedvetande:  

”Det har, alltså…O Om om du ska kunna ha… ett historiemedvetande så måste du kunna relatera 

till saker som jag säger då va. Enklast är att relatera till dig själv. Vad är jag, vem vem är jag. Var 

vad vad har jag varit med om, va har vad har va har de det här… vad va va är min historia egentligen 

då. Ee… alla människor har en historia.” 131 

Lärarens beskrivning av historiemedvetande kan kopplas samman med Jensen och Rüsens teori 

om att en individ inte kan avstå från sitt historiemedvetande då det är något alla människor har. 

Läraren lyfter fram vikten av stoffkunskaper, och beskriver att det har en avgörande roll i att 

utveckla elevers historiemedvetande då eleverna kan ha något att relatera till.  

”Men vi har alltså olika perspektiv på det va. Du ska kunna ha en en historia som som du kan börja 

bygga vidare på. Om vi har vårt, om vi har Sveriges historia, hur står den i relation till Norden, hur 

står den i relation till Europa, hur står den i relation till övriga världen. Det vill säga att du måste 

börja bygga någonting. För då, då är den här medvetenheten om var någonstans finns jag och de du 
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kan relatera till dig själv, det är mycket lättare att bygga på, eller hur? Om jag får förståelse för 

någonting, du får förståelse för någonting. Då kan vi börja bygga.”132 

Läraren menar att de kunskaper som eleverna saknar när de kommer till gymnasieskolan förblir 

problematisk för hur undervisningen kommer att utformas. Läraren förklarar att det inte går att 

bygga vidare på de kunskaper som eleverna förväntas att ha och kan därför inte heller diskutera 

olika perspektiv som exempelvis, hur en faktor står i relation till en annan. Det är först när 

eleverna får förståelse för någonting, när de får tillräckligt med stoffkunskaper, som de sedan 

kan börja bygga vidare på dessa kunskaper.  

Lärare B beskriver hur elever ges möjlighet att utveckla sitt historiemedvetande inom alla dessa 

fyra nivåer och lyckas utifrån sin beskrivning uppfylla alla Rüsens nivåer:  

”Jag har inte gjort en aktiv reflektion över detta, så att säga. Ja till att börja med så handlar det om 

för att förstå vår nutid så måste vi förstå det förflutna. Ee… och då handlar det om basinlärningen 

ju, så att säga, att kontrollera vad kan man om nu och vad är det vi behöver fylla på för att förstå vår 

nutid så att säga.” 133 

Läraren B har, likt Lärare A, fokuserat på att stoffkunskaper utgör sig vara grunden till att kunna 

fortsätta utveckla dessa kunskaper och bilda sig en ny kunskap. Läraren fortsätter beskriva sitt 

sätt att arbeta med elevers historiemedvetande och att orientera sig i tid:  

”Sen så försöker jag då koppla samman då och nutid, så att säga, genom att, på så logiskt sätt som 

möjligt, se, olika samband.” 134 

Läraren är kreativ och nämner en metod som kan vara användbar för eleverna att veta hur de 

ska tänka för att koppla samman dåtid, nutid och framtid. Läraren tar även hänsyn till betygen 

och de krav som ställs på att eleverna ska redogöra för dessa kunskaper: 

”Och då kan man ge en… en… ee… bas-mall på hur man kan tänka. Och utifrån den kan eleverna 

få möjlighet då att nå dem höga betygen om så skulle önska, ee… genom att koppla samman egna 

reflektioner och se egna samband. Ee och utifrån den nya kunskapen på hur man kan koppla samman 

då och nutid så kan man då ställa dem här mer teoretiska frågorna om ee... hur… kan vi förutspå 

framtiden med hjälp av att se hur vi är nu, och hur det har varit, så att säga.”135 

Läraren har alltså inte reflekterat kring dessa nivåer tidigare, men upplevs ändå kunna arbeta 

aktivt med att ge eleverna möjlighet till att utveckla alla fyra nivåer. 

Lärare C beskriver sig arbeta med dåtid och nutid vilket innebär att elevernas ges möjlighet att 

utveckla sitt historiemedvetande i två nivåer av Rüsens kategorisering.  

”Så, vi gör ju ett urval i dåtid men den nivån jobbar man ju definitivt med och man jobbar ju också 

med den andra som handlar om att försöka koppla sånt som händer i dag till historien.” 136 
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Läraren diskuterar svårigheten med att arbeta med att koppla dåtida och nutida händelser med 

framtiden. Läraren motiverar detta genom att förklara att eleverna ska kunna ha något att 

relatera till och att det kan beröva känslan av att de faktiskt kan påverka framtiden. 

”Det här med framtid tycker jag är... den är svår, för att det är ju inte så att framtiden är given och 

det får man inte säga till elever heller tycker jag. För det är ju verkligen berövar dem känslan av att 

saker och ting går att påverka eller att saker och ting kan förändras och bli bättre eller sämre. Utan 

på något sätt så måste en elev som är i tonåren också känna att man ska…se att det är dem som ska 

forma framtiden. Att det dem gör spelar roll. Sen kan man ju utveckla ett antal tankar och scenarion, 

men det är ju mer spekulativt. Men man kan ju diskutera vad har folk med sig ifrån den här 

konflikten, hur skulle det kunna påverka samhället, men man kan liksom inte slå fast att det här är 

framtiden utifrån det vi vet om historien”.137  

Analys  
Lärare C, har likt Lärare A, ett synsätt som kritiserar styrdokumenten och betygskraven som 

förväntar att eleverna ska kunna dra kopplingar mellan nutid, dåtid och även framtid. Båda 

lärarna upplever att det är en utmaning och en svårighet. Lärare B kan uppfattas ha en god 

struktur och ett gott förhållningssätt kring hur undervisningen kan utformas för att ge eleverna 

möjligheter till att utveckla sitt historiemedvetande i alla fyra nivåer. Utifrån lärarnas 

beskrivningar kring deras sätt att arbeta med begreppet historiemedvetande tyder det på att 

Lärare A och C förstår sig på det, men förhåller sig till att arbeta med dåtid och nutid, medan 

Lärare B upplevs arbeta med även framtida perspektiv. Jensens anser att de fem olika läro- och 

bildningsprocesser, vilka är följande; Historia som identitet, mötet med det annorlunda, socio-

kulturell läroprocess, värde- och principförklaring samt det sista vilket är historiemedvetande 

som berättelse ska syfta till att skapa sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid. Jensen anser 

även att de syftar till att skapa förståelse för hur människor kan orientera sig i tid. Jensen 

motiverar att det är möjlighet att behandla frågor som berör människors medvetande men att 

det är komplext och utmanande. Lärarnas olika sätt att arbeta med att utveckla elevernas 

historiemedvetande tenderar att falla inom Rüsens två nivåer som är att förstå det förflutna, och 

att koppla samman dåtid och nutid, vilket utser sig vara Traditionella berättelser. Det stämmer 

även väl överens med Rüsens argument om att de traditionella berättelserna är de mest 

dominerande då de redogör för tidigare utförda handlingar och som idag är en verksam 

tradition. De är även till för att förstärka och påminna om nutida handlingsnormer, dess 

förhållanden i det förflutna och hur de utvecklats över tid.  

Vad det gäller lärarnas tolkning av historiemedvetande har de, som tidigare nämnt, olika mycket 

kunskaper kring begreppets betydelse, och där detta stämmer överens med det Adler kritiserar. 

Det visar även på att lärarnas förståelse av begreppet instämmer med att det råder stor brist på 

den historiedidaktiska forskningen med inriktning mot begreppet historiemedvetande, som 

saknar tydliga exempel i sina empiriska undersökningar. 

 

137 Lärare C, 00:10:23 - 00:11:56 
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3.4. Narrativ undervisningsmetod  

3.4.1 Lärares användning av berättelser i historieundervisningen  

Lärare A använder sig alltid av berättelser och använder främst berättelser till att få eleverna att 

läsa böcker, att väcka deras intresse och motivera dem till att förstå olika perspektiv om 

historien. De berättelser som läraren har använt och som läraren lyfter fram i samtalet är dock 

svensk historia. Läraren nämner sedan även amerikansk historia.  

”Alltid. Varför varför varför. Bra fråga.”138 

[Läraren reser på sig för att hämta en bok från sitt skrivbord och kommer sedan tillbaka, visar 

boken och berättar vidare].  

”Det här är ett narrativt. Det är ett väldigt bra narrativ. Den här läser vi i årskurs 3. Den heter 

Barnbruden. Anna Laestadius Larsson. Den handlar om drottning Hedvig Elisabeth Charlotta… som 

kommer till Sverige och ska gifta sig med hertig Karl, I början på 1770 talet. Den bygger på... mellan 

5- och 7 000 handskrivna sidor. Stora sidor, som Hedvig Elisabet Charlotta Har skrivit. Hon skriver 

om hur det är. Hon skriver om politiken, hon skriver om hur det sociala i Sverige ser ut det, vill säga 

hon ger oss en berättelse. Sedan har den här människan då Larsson satt satt in det här i ett perspektiv 

nämligen ett feministiskt perspektiv det vill säga vi ser ju allting utifrån Hedvig Elisabeth Charlotte. 

Hennes perspektiv. Det här är att förklara liksom liksom så att säga då, hur vi kan göra historien till 

ett narrativ. Det är min tanke i alla fall.”139 

Detta innebär att läraren har använt sig av en bok i form av en berättelse med inslag av svensk 

historia under 1700-talet. Läraren berättar vidare om hur eleverna arbetar med berättelsen till 

att utveckla sina kunskaper om svensk historia.  

”Vi får en berättelse och vi får en lång berättelse. Vi har en, vi träffas... Dem läser ungefär en sex, 

åtta, tio kapitel, beror på hur långa de är. Ungefär 50, 60 sidor till varje gång. Ee… Vi har alltså ett 

schema, med samma frågor varje gång. Vi tittar på olika perspektiv. Hur er vi det feministiska 

perspektivet? Ser vi andra perspektiv? Ja men det kan vara så att säga då ekonomiskt, eller socialt 

eller…Vi talar om författarens historiesyn, hur vi ser den här och hur vi kan liksom, diskutera den 

historiesynen. Vi diskuterar källorna varje gång, hur stämmer dem in i den historiska kontexten? 

Det vill säga vi har också läst då… om, 1700-talet i sig. Vi tittar om det finns ett historiebruk, 

tillexempel i det här. Isåfall vilket? Övriga synpunkter och beaktanden. Dem här har vi varje gång. 

Så att, det är alltid dem här sakerna som vi kollar på. Och det var mycket liksom hur såg det ut? Ja 

men då tittade vi vidare på bilder och så vidare som jag plockade fram. Det är ett narrativ. Vi skapar 

allting utav det här egentligen då va”.140 

Läraren menar att berättelser har använts till att utveckla elevers kunskaper om svensk historia. 

Läraren förklarar även att eleverna får möjlighet till att skapa sig en större förståelse om 

historien genom att man som lärare utgår från olika perspektiv.  

 

138 Lärare A, 00:07:14 – 00:07:17 
139 Lärare A, 00:07:26 – 00:08:29  
140 Lärare A, 00:08:29 – 00:11:07 
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Lärare B har valt att inkludera sin egen berättelse i undervisningen och framförallt vid varje ny 

påbörjad kurs. Läraren har erfarenheter av att arbeta med elever som vuxit upp under svåra 

sociala förhållanden. Läraren har gett dessa elever möjlighet att berätta sin egen berättelse och 

bakgrund för att förstå sin egen identitet, men även för att göra historien mer levande.  

”Jag har använt min egen bakgrundsberättelse för att få igång historieintresset. Det gör jag i varje 

kurs i princip. Jag är adopterad, och hur jag kom till Sverige grundar sig i mina föräldrars historia 

[…] Och krig gillar alla elever att prata om lite, kan man ju prata lite om vad det är för någonting. 

Och i det sambandet brukar jag berätta då om mikrohistoria, om hur… dina val då kan definitivt 

påverka framtiden. […] Då brukar jag använda den historian just för att få igång deras intresse som 

en berättelse.”141 

Lärare B visar utifrån sin beskrivning kunna skapa möjligheter för elever att lyssna till sin egen 

berättelse och ta lärdom av den historia som inkluderas i berättelsen. Läraren utgår inte endast 

utifrån sig själv utan skapar även möjligheter för elever att inkludera sin egen historia: 

”Sen så kan jag ju fråga dem, har ni någon berättelse som ni vill dela med er om? Någon gång, inte 

på den här skolan men på andra skolor, har jag fått… när jag arbetat på Statens institutionsstyrelse 

för unga dömda kriminella. Det var många som berättade om att dem började sitt liv när dem var 

två år gamla exempelvis. Och hur dem blir kriminella, drogs in i den verksamheten, och hur dem 

kom till Sverige och hur deras identiteter har förändrats då med tiden, där fick vi in identitet lite 

grann.”142 

Lärarens sätt att arbeta med att inkludera elevers egen berättelse med syfte att förstå sin egen 

identitet och hur den har utformats, kan knytas an till Rüsens teori kring narrativ historia. 

Eleverna har utifrån detta fått möjlighet till att förmedla en historisk sanning i from av en 

berättelse. I samband med detta aktiverar eleverna historiska föreställningar vilket sedan lägger 

grund för att deras historiemedvetande utvecklas. Läraren anser även att: 

”Personliga historier som man sätter in i stora sammanhang där man kan se tydliga direkta 

konsekvenser utav. Dem historier gillar eleverna att lyssna på. Och då känner dem att historien blir 

levande.”143 

Utifrån lärarens arbetssätt upplevs läraren arbeta aktivt med att engagera sig med att inkludera 

elevers bakgrund och berättelser i undervisningen i jämförelse med Lärare A och C.  

Lärare C arbetar främst med berättelser för att väcka intresse, eller i samband med att utveckla 

kunskaper kring källkritik.  

”Mm… Delvis så blir det ju berättelser när man jobbar med källor…källmaterial och källövningar. 

Och något som jag gjort hittills, det, för att väcka intresse, var att jag har jobbat med… jag har läst 

lite ur Peter Englunds förflutenhetens landskap för att ge en bild av 1600-talets Frankrike. Och då 

har vi gjort det för att levande göra lite grann hur livet kunde te sig…ee… under 1600-talet, på just 

den platsen. Och också för att Frankrike är en stormakt under 1600-talet och sen så pratar vi om 

 

141 Lärare B, 00:11:48 – 00:13:02 
142 Lärare B, 00:13:02 – 00:14:16 
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Frankrike utifrån ett envälde… ehm... och då har jag använt berättelser och då har jag läst och försökt 

diskutera texten med eleverna.”144 

Läraren nämner ytterligare ett tillfälle på när berättelser har brukats i undervisningen som är i 

form av en källkritisk text och även filmer.  

”Ee… också i anknytning till det så jobbade vi med en ganska enkel källövning om Ludvig den 

14e:s morgonuppstigande […] Men det är ju utifrån källtext. Så egentligen då, hittills Peter Englund 

plus att vi, nu är det ju inte mitt narrativt men vi ser ju på en del filmer och där finns det ju ett 

narrativt berättande också. Å filmer om den äldre historien som vi har jobbat med hittills dem är ju 

inte alltid så uppdaterade så det är det ju ganska mycket politisk historia som man lyfter fram. Lite 

socialhistoria o så. Men kanske inte utifrån en given vinkel direkt.”145 

Alla lärare använder sig av ett narrativ i historieundervisningen, dock till olika syften. 

Gemensamt för alla lärare är att de använder berättelser för att väcka elevernas intresse. Det 

som skiljer dem åt är att Lärare A använder sig av berättelser genom att utgå från flera olika 

perspektiv som får eleverna att fördjupa sig i det händelseförlopp som tar plats i berättelsen. 

Lärare B använder berättelser för att skapa möjligheter för elever att förstå sin egen historia, sin 

identitet och hur den har utformats. Lärare C har valt att använda berättelser vid källkritik men 

har likt Lärare A använt berättelser som är kopplade till en historia som förhåller sig inom 

Europas gränser. Lärarna A och C arbetar lika med att utgå från olika perspektiv och där 

berättelsen ägs av lärarna själva, vilket kopplas samman med John Fines teori i narrativ historia.  

3.4.2 Lärares syn på Rüsens teori kring narrativ historia  

Lärare A ser främst att läraren ska äga berättelsen, och motiverar detta genom att läraren i 

sådana fall abdikerar när eleverna istället får äga berättelsen. Läraren föreslår sedan att en 

kombination av att både läraren och eleven berättar kan vara en god metod i att undervisa i 

historia. 

”Alltså du kan aldrig ta… om du tar bort narrativet från läraren, då abdikerar du. Du abdikerar som 

lärare. Du abdikerar för att vara den som eleven också ska ha någon att relatera till.” 146 

Lärarens argument bygger på John Fines teori om att berättelsen ska ägas av läraren med 

anledning av att det är lärarens ansvar att skapa goda klassrumsupplevelser som gynnar 

eleverna. Läraren diskuterar Rüsens och Fines teorier och föreslår en kombination av båda. 

”Jag är ganska imponerad av hur engelska lärare får utrymma och att man kräver att dem gör det här 

då va. Sen måste det till någonting. Det vill säga så att eleven måste få testa, pröva sin egen förmåga. 

Om man ska kunna lyckas vid det här, och då kommer det tyska in. Så om vi tar lite av varje, så kan 

det bli en ganska bra mix.” 147 

 

144 Lärare C, 00:12:15 - 00:13:07 
145 Lärare C, 00:13:07 - 00:14:06 
146 Lärare A, 00:11:30 – 00:11:43 
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Läraren förtydligar hur detta kan tillämpas i undervisningen och förklarar det genom att läraren 

själv hittar sig en välfungerande metod som inkluderar både att läraren och eleven ska ges 

möjlighet till att äga berättelsen.  

”I de här fallet då. Då bygger det på att alla läser, och i seminarieform så diskuterar vi det hela. Och 

det blir ju lite grann att vi vi vet så att säg att vi har samma historia. Jag fyller på med det som inte 

finns med. Men jag kan inte som lärare, abdikera och överlåta berättelsen till någon annan. Utan, 

jag kan överlåta en del. Därför att du har din. Och du får liksom ha, men du måste ha liksom en 

början och en start på den, om man säger så. Och det kan du få. Det är så jag har utvecklat mig 

själv… utvecklat sin didaktik egentligen, eller metodik som det talades vid på min tid, då fanns inte 

ordet didaktik då egentligen… att utveckla någonting själv sånt som liksom fungerar, att du når 

resultat. Och det är väl egentligen det allting ska utmynna i.”148 

Lärarens beskrivning är något otydligt kring hur eleven ges möjlighet att äga berättelsen i den 

metod som läraren anser sig fungera väl. För att förstå läraren korrekt kring sin syn på narrativ 

historia har en följdfråga ställts. Följdfrågan har ställts med hänvisning till Rüsens motivering 

om varför eleverna bör äga berättelsen, och det i förhållande till att lärare bör arbeta med att ge 

utrymme till att elevers bakgrund inkluderas i undervisningen. “Du har ju boken som fokuserar 

på den svenska historien, men ges eleverna möjlighet till att inkludera sina berättelser i 

undervisningen? Hur och varför?” 

Läraren nämner ett annat alternativ än den svenska berättelsen, vilket är en amerikansk historia. 

Läraren argumenterar för varför och hur detta urval sker och anser att det beror på elevers brister 

i sin sökmetodik.  

”Det beror på. Det beror på. I det här fallet hade jag en bok om amerikansk historia också, som dem 

hade att välja på. Va vad som var viktigt för mig, det är också att dem läser då. Och att man läser 

och att man läser så att man får ett narrativt då va. För det är ur boken som du gör det. Alltså det 

finns ju mängder med olika sök me… möjligheter egentligen då va. Ee… där är eleverna för dåliga. 

Alltså sin sökmetodik är dem alldeles för dåliga i. Jag försöker att lära dem att, hur att ställa frågor. 

På det sättet så kan dem ju… liksom… få möjlighet att vara med själva och bestämma inom vissa 

ramar.” 

Utifrån lärarens argument för de urval av berättelser som brukas i undervisningen anses bero 

på elevernas brister i sin sökmetodik och kan uppfattas som att urvalet därför begränsas. Läraren 

fortsätter beskriva en del orsaker till att samtliga berättelser valts att användas i undervisningen 

medan andra inte.  

”Jag säger liksom att, våra kunskapskrav våra mål säger att, det här ska vi göra. Men vad vi exakt, 

vilket o område, och så vidare… det kan ju liksom vara det här, vi kan nog köra svensk social 

historia, vi kan köra andra världskriget, vi kan köra franska revolutionen, vi kan köra medeltiden. 

Det de liksom. I årskurs 2, årskurs 3 kan du göra det. Årskurs 1… där är det egentligen ganska… 

tajt egentligen då va. Utan dem måste liksom göra vissa saker. Och i och med att du måste göra vissa 

saker där… så är det risk då att du inte hinner komma fram till slutet, eller fram till idag. Jag hade 
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väl egentligen önskat att grundskolan skulle ge mer. Det vill säga så att vi hade kunnat börjat jobba 

med historia istället för att… ta om historia”.149 

Läraren motiverar att eleverna saknar kunskaper i sin sökmetodik vilket anses minska deras 

möjlighet till att själva få söka efter de berättelser som involverar deras bakgrund och sin egen 

historia. Läraren nämner även här att det ges för lite utrymme i årskurs 1, att arbeta med fler 

områden än det som berör västerländsk historia genom att exemplifiera andra världskriget, 

franska revolutionen, och medeltiden. Läraren anser därför att grundskolan bör arbeta mer med 

att utveckla elevers förkunskaper i historia, vilket kan tolkas som en motivering till varför 

läraren inte ger stort utrymme till att eleverna får äga sin berättelse och genom det kunna 

inkludera sin bakgrund i undervisningen. Detta argument har tidigare lyfts fram av lärarna och 

kan förknippas med den begränsade undervisningstiden som lärarna har vilket även resulterar 

att de fokuserar på det som Lärare C uttrycker som ”trängselstoff”.  

Lärare B utgår från, som tidigare nämnt, sin egen historia och ger även eleverna själva 

möjligheten att få berätta sin egen. Läraren förklarar varför eleverna ges denna möjlighet genom 

att uttrycka:  

”För att dem börjar reflektera. Dem börjar tänka och dem blir nyfikna.”150 

Lärarens motivering kan koppas samman med att alla människor har ett medvetande som bidrar 

till att de reflekterar och integrerar historien i bildandet av sin egen identitet. Läraren förtydligar 

sitt tankesätt genom att beskriva: 

”Ett av de viktigaste verktygen, det som vi lärare har, det är att locka fram kunskapssökande, att 

dem ska bli nyfikna och undersöka saker och ting. Och ju mer nyfikna dem blir, och kan koppla det 

till sin bakgrundshistoria, så får vi in dem i ämnet.” 151 

Även detta argument kan kopplas samman med Rüsens motivering av att narrativ historia i 

undervisningen ska utgöras av elever som berättare där de upplever en historisk och meningsfull 

rekonstruktion. Vad det gäller lärarens synsätt på historiens betydelse för elever så beskriver 

läraren i samband med berättelsens betydelse att:  

”Ee… många elever som jag mött har frågat ”vad ska vi ha historia till för?” För er själva liksom, 

er historia. Ni vill säkert att någon ska komma ihåg er. Då är det väl er uppgift också att komma 

ihåg dem andra. Och då genom att spela det på dem känslorna och koppla det till deras egna historia. 

Ee. Och sätta in det i ett större globalt perspektiv. Såå... Har många i kursutvärderingen uttryckt att 

det blev rätt roligt faktiskt.”152 

Lärarens motivering visar ett engagemang att inkludera elevers bakgrund och berättelser, samt 

väcka intresse hos eleverna. För att förstå lärarens arbetssätt ytterligare, har en följdfråga ställts 

 

149 Lärare A, 00:13:05 – 00:14:53 
150 Lärare B, 00:14:57 – 00:15:02 
151 Lärare B, 00:15:02 – 00:15:19 
152 Lärare B, 00:15:19 – 00:16:04 



   
 

42 
 

kring hur arbetsuppgifterna har sett ut. ”Är det bara muntligt det sker i klassrummet eller har 

du ett exempel på någon arbetsuppgift där dem har fått jobba med detta?” Läraren svarar: 

”Dem har fått göra ett personporträtt av sig själva. Att dem får ehm… fråga sina föräldrar. Hur 

hamna vi här? Har ni någon koll på det? och det är därifrån vi har utgått ifrån helt enkelt, att lägga 

det nära dem liksom. I 50 poängskurser kan det bli svårt att ta sig till biblioteket och göra 

släktforskning, det tar sån tid. Men ee… det är det momentet vi använt oss av sen har vi utgått ifrån 

deras historia när vi gått vidare i undervisningen. Lite vagt sådär.”153 

Lärare C anser, likt lärare A, att en kombination av både John Fines och Rüsens teori kan vara 

ett nyttigt redskap till att utveckla elevers historiemedvetande. 

”Jag tror att det behövs både och. Och delvis är det ju läraren som äger den för det är läraren som 

gör ett urval från olika material o så. Men. Jag tänker att elevens berättelse är ju absolut viktig. Sen 

är ju elevens berättelser gärna… nu, tänker jag mycket utifrån jag hunnit själv, men elevers 

berättelser kanske handlar mer om den moderna historien i sådana fall… ehm... så, jag tänker, 

kanske framåt att man har…aa, de båda, båda har sin plats såklart.”154 

Lärarens svar och beskrivning kan upplevas som något otydligt då lärarens synsätt på elevers 

berättelser inte uppfattats korrekt. Enligt det Rüsen beskriver utser sig berättelser vara normativt 

trovärdiga, detta genom att normer bekräftar de handlingar som utförts eller händelser som 

uppstått i det förflutna. De förmedlar fakta och normer på olika sätt. De ger betydelse för 

framtida handlingar genom att berättaren blickar tillbaka till det förflutna och berättar om 

tidigare handlingar som sedan bedömts och tagits till nytta i nutid. Läraren utgår istället från 

det som kan kopplas samman med Fines teori genom att läraren ska leda klassamtal. Läraren 

uttrycker:  

”Läraren leder ju undervisningen och strukturerar den för eleven och det är ju en slags berättelse för 

det blir ju en historieberättelse som vi lyfter fram till eleven. Men sen måste ju eleven finnas där 

som ett objekt någonstans och reflektera kring det som läraren säger. Och sen tror jag att när vi 

kommer in på mer nutida historia så är det viktigt att också eleven får förhålla sig och sitt personliga 

liv till det. Absolut. Och skriva utifrån den synvinkeln och så.”155 

Analys  
Lärarna har på ett eller annat sätt en liknande syn på att arbeta med berättelser i undervisningen 

vilket motiveras genom att de vill väcka intresse hos eleverna. Lärare B använder berättelser 

genom att dels inkludera sin egen berättelse och bakgrund för att motivera eleverna och väcka 

intresse, och genom att eleverna ges möjlighet till att själva få berätta sin egen berättelse. Lärare 

B tar hänsyn till att eleverna ska ges möjlighet att förstå sin egen identitet och hur den har 

utformats vilket kan göras genom att de får studera sin egen historia och sedan berätta om den. 

Lärare A och C utgår från att dem själva berättar, just för att leda klassrummet och väcka 

elevernas intresse. För att historieundervisningen ska vara en viktig del i elevernas utveckling 
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kring historia och förstå de olika sätt som de är skapade av historia, krävs att skolan anstränger 

sig och skapar möjligheter för välfungerande undervisningsmetoder. Enligt forskning anses 

berättelser vara en välfungerande undervisningsmetod. Det visas dock att de, utifrån lärarnas 

gemensamma svar, med största anledning används till att väcka ett intresse hos eleverna. 

Elevernas historiemedvetande, att orientera sig i tid och skapa förståelse för hur tidigare 

händelser lagt grund för nutiden och redogöra för framtida händelser, lyfts inte fram i lärarnas 

beskrivning av att använda berättelser i undervisningen.  

4. Diskussion och Slutsats  
Resultatet i undersökningen visar på att det som forskare lyft fram kring de utmaningar som 

lärare ställs inför vad det gäller att möta den kulturella mångfalden, att arbeta med elevers 

historiemedvetande och identitetsbildning stämmer väl. Utifrån lärarnas svar bekräftas att den 

kulturella mångfalden tillvaratas olika mycket då lärarna arbetar på olika sätt. Lärare B har goda 

kunskaper och undervisningsstrategier i att ta tillvara på den kulturella mångfalden genom att 

läraren ger utrymme till att elevernas berättelser och bakgrund inkluderas i undervisningen. 

Lärare A har mycket goda kunskaper i historieämnet och många års erfarenhet kring begreppet 

historiemedvetande och att lära elever att förhålla sig till tid. Läraren saknar dock ett 

engagemang, likt Lärare B, att arbeta med att inkludera elevers bakgrund och berättelser i 

undervisningen, och därav tolkas det som att den kulturella mångfalden inte tillvaratas. Ett 

ytterligare exempel på detta är att läraren lyfter fram exempel på de arbetsområden som de 

arbetat med och där dessa exempel berör svensk-, europeisk-, och västerländsk historia. Lärare 

C arbetar med att försöka dra paralleller till elevers bakgrunder och de områden som rör sig 

utanför det eurocentriska perspektivet, men nämner själv att undervisningen mestadels förhåller 

sig till det. Anledningen till att Lärare C och A förhåller sig till den eurocentriska historien 

motiveras med att eleverna saknar tillräckligt med stoffkunskaper från grundskolan samt att 

lärarnas tidsram är begränsad och kan därmed inte ge eleverna möjlighet att bygga vidare på 

dessa stoffkunskaper, även fast de förstår vikten med det. Alla lärare är eniga om historieämnets 

betydelse för individens förståelse av sin egen historia och att kunna förstå sin position i det 

svenska samhället. Det framförs dock tydligt i de alla lärarnas beskrivningar att de saknar ett 

medvetande kring sitt urval av innehåll och där innehållet ska medvetet syfta till att lägga grund 

till utformandet av att elever skapar en gemensam identitet i Sverige, att förstå och utveckla 

färdigheter kring sin egen historia samt andras historia som sträcker sig utanför Europas 

gränser.  

Vad det gäller lärarnas tolkning av begreppet historiemedvetande, bekräftar deras svar att 

historiemedvetande är ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Trots detta arbetar 

lärarna med elevernas historiemedvetande och där detta sker omedvetet och olika mycket. 

Lärarna arbetar olika mycket med att utveckla elevers nivåer vilket visas genom att Lärare B 

lyckas koppla samman framtida perspektiv och tolkningar i sin undervisning, medan Lärare A 

och C fokuserar på att eleverna utvecklar kunskap i att koppla samman dåtid och nutid men inte 
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framtid. Detta kan kopplas samman med Jeismanns tredje definition av begreppet; att 

historiemedvetande innebär att dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. Samtliga 

lärare är överens om att de tycker att det finns en utmaning med att arbeta med 

historiemedvetande och även bedöma elevernas historiemedvetande. Detta överensstämmer 

med Hermansson Adlers ifrågasättande och kritiska ställning om att den tidssamband som 

automatiskt förväntas uppstå inte är en självklarhet. Utifrån lärarnas beskrivning och som 

Lärare A förklarar, vad det även gäller att lärarna förväntas sätta betyg på elevernas 

historiemedvetande, kan kopplas samman med Adlers ifrågasättande om vad som säger att det 

tyska begreppet även är möjligt att tillämpa i Sverige?  

Utifrån Lärare B:s arbetssätt och de möjligheter som läraren ger eleverna genom att själva få 

inkludera sina berättelser och bakgrund, och samtidigt inkludera historiska händelser genom att 

koppla samman dessa med den moderna tiden, och även diskutera de med anpassning till 

framtiden, har läraren lyckats skapa sammanhang för eleverna att förstå hur de bör tänka utifrån 

ett tidsperspektiv. Detta tidsperspektiv är något som kan knytas an till Bernard Eric Jensens 

definitioner av historiemedvetande. Det är dock även här inte säkert att övergången automatisk 

sker och förblir uppenbar för eleverna, vilket är just det som Adler ifrågasätter. För att lärarna 

ska kunna säkerställa elevernas tidssammanhang och förstå ifall eleverna lyckats ta sig an detta, 

kan de genom att reflektera och analysera elevernas historiemedvetande utifrån det som 

Jeismann och Jensen definierar, möjligtvis upptäcka att de flesta eleverna omedvetet arbetar 

med sitt historiemedvetande men att det kan ske i olika lång utsträckning.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den problematik som råder i den svenska skolan, 

utifrån de tre lärarnas perspektiv på historieundervisningen och deras sätt att undervisa, kan 

uppfattas bero på tre orsaker. Dessa orsaker anses vara den begränsade undervisningstiden som 

lärarna har, att de inte utgör ett medvetet urval av ämnesstoff som lägger grund för att skapa 

möjligheter för ett interkulturellt lärande, och/eller att de saknar tillräckliga ämnesdidaktiska 

färdigheter kring hur de kan undervisa i historia i ett mångkulturellt klassrum.  

Vad det gäller lärarnas begränsade undervisningstid, är det en avgörande faktor till att de 

förhåller sig till läroplanen och att fokusera på att utveckla elevernas stoffkunskaper då eleverna 

upplevs sakna tillräckliga kunskaper från grundskolan. Detta innebär att eleverna ges möjlighet 

till att utveckla sitt historiemedvetande enbart till steg två, som är att koppla dåtid och nutid, 

och där kopplingar till framtiden inte är lika prioriterad. Den begränsade undervisningstiden 

bidrar även till att lärarna, mer eller mindre, utesluter ett interkulturellt lärande vars 

undervisning anpassas efter elevers etniska och kulturella bakgrund. Lärarnas begränsade 

undervisningstid går även att koppla an till deras urval av undervisningsinnehåll, som minskar 

möjligheten till ett interkulturellt lärande. Detta kan även anses bero på att lärarna saknar 

tillräckliga ämnesdidaktiska färdigheter i hur de ska undervisa, och där detta kan tolkas i 

lärarnas svar. Exempelvis beskriver Lärare B att kursmaterialet inte riktigt är färdigformat än 

och därav heller inte fokuserat på elevers identitetsbildning, samtidigt som läraren även 

motiverar att det även kan vara en brist som läraren själv har i sin undervisning. Lärare C och 
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Lärare A har, som tidigare nämnt, valt att fokusera på elevernas stoffkunskaper. Det lärarna 

beskriver kring identitetsbildning är att det är något de tror sker omedvetet eller att det är något 

som sker när eleverna själva tar initiativ till att lära sig om sin bakgrund. Utifrån lärarnas 

beskrivning kan det därför uppfattas som att ett medvetet urval kring undervisningens innehåll 

och dess syfte att skapa dessa möjligheter saknas hos lärarna.  

Detta väcker funderingar kring vad lärarnas utmaningar egentligen ligger i. Beror det på att 

lärarna möjligtvis saknar mer undervisningstid för att skapa möjligheter till att elevernas 

bakgrund inkluderas samtidigt som det interkulturella lärandet formar och utvecklar elevers 

identitet? Eller kan det bero på att de möjligtvis saknar stöd i hur de ska undervisa elever med 

olika identiteter och bakgrund för att, i största möjliga mån, kunna skapa en likvärdig utbildning 

för alla? Det kan eventuellt saknas ett komplement av båda som reder ut dessa utmaningar. För 

att sätta in lärarnas utmaningar i ett större sammanhang kan detta kopplas an till ett samhälls- 

och ekonomiskt perspektiv. Resultatet i PISA undersökningen redogör för att den svenska 

skolan fortsätter att sjunka i likvärdighet och där en del av dessa orsaker sägs bero på bland 

annat skol- och boendesegregation. Nielsen bekräftar att det råder en boendesegregation och 

skolsegregation i landet samtidigt som detta resulterar i att allt fler elever lämmar skolan utan 

godkända betyg. Hur ska lärarna, och de utmaningar de ställs inför, med den begränsade 

undervisningstiden, förväntas leva upp till styrdokumentens krav och mål samt bidra till att 

skapa en likvärdig skola? Forskningen visar på att det finns undervisningsstrategier som gör det 

möjligt för lärare att skapa ett interkulturellt lärande, att utveckla elevers historiemedvetande, 

skapa möjligheter för elevers identitetsbildning och sträva efter en likvärdig utbildning för alla. 

Trots detta är problematiken i den svenska skolan bestående, och där detta väcker funderingar 

kring vart ansvaret ligger för att motverka detta? Är det lärares ansvar? Eller bör frågan istället 

riktas mot högre positioner, vilket i detta fall skolnämnden och staten? Frågan lägger grund för 

framtida forskning.  

4.1 Utvärdering av metod och genomförande  

I den här studien har de intervjuade lärarna valts med anledning av deras tillgänglighet och att 

de undervisar i historia 2 i samhällskunskapsprogrammet. För att uppnå ett mer kvalitativt 

resultat hade en god tidsanpassning kunnat öka möjligheten till att välja ut samtliga lärare med 

icke-svensk bakgrund och undersöka hur de möter den kulturella mångfalden och integrerar 

elevers bakgrund och erfarenheter i undervisningen i jämförelse med lärare med svensk 

bakgrund. Det hade dock krävts ytterligare en avgränsning som inkluderar antingen 

historiemedvetande, identitetsbildning eller mångkultur då undersökningsområdet är allt för 

brett och kräver en stor tidsram. Genomförandet hade även kunnat utvecklats genom att 

intervjufrågorna varit mer preciserade, dock hade detta bidragit till att följdfrågorna inte kunnat 

anpassas till lärarnas unika svar. Följdfrågorna resulterade att naturligtvis variera under de tre 

samtalen och har därmed även lyckats besvara forskningsfrågorna i denna studie, vilket är något 

som fungerat väl.  
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4.2 Framtida forskning  

För framtida forskning kan det vara intressant att utgå från tre lärare med icke-svensk bakgrund 

och jämföra deras erfarenheter och undervisningsmetoder med lärare med svensk bakgrund. Ett 

annat alternativ kan vara att utgå från elevers perspektiv kring hur de själva upplever de 

möjligheter de ges till att inkludera sin bakgrund och skapa sin egen identitet i svensk skola.  

När det gäller den svenska skolan kan man se hur skolor skiljer sig åt från varandra. Det finns 

många skolor som bedrivs av kommunen, men det finns även en del som bedrivs privat. En 

annan tänkbar undersökning hade varit att jämföra eleverna i privata liksom kommunala skolor. 

Exempelvis hur resurserna ser ut vad gäller förutsättningar för den kulturella mångfalden i 

undervisningen samt elevers identitetsbildning. Ett annat exempelvis kan vara en jämförelse 

mellan hög- samt låg presenterande elever på dessa skolor. 

Det hade även varit intressant att ta reda på hur pedagogerna dokumenterar sitt arbete med 

elevernas kulturella mångfald och identitetsbildning, på vilket sätt elevernas 

utvecklingsprocesser inom historia ämnet lyfts fram i pedagogernas dokumentationsarbete och 

hur dessa synliggör elevernas lärande och innehåll i verksamheten. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Information och överenskommelse   

Mitt namn är Aje Albayatti och studerar till ämneslärare för gymnasieskolan på Jönköpings Universitet. Jag är i 

färd med att skriva en C-uppsats i historia som omfattar begreppen historiemedvetande, berättelser, identitet 

och mångkultur. Min uppgift är att genomföra en intervju med dig som verksam lärare och där jag bedömer att 

intervjun förväntas ta mellan 30–60 min. Syftet med intervjun är att samla in ett kvalitativt material som lägger 

grund för min undersökning.  

Under intervjun kommer frågor ställas kring din uppfattning om hur du som lärare kan påverka elevers 

identitetsskapande processer i historieundervisningen genom utvalda undervisningsmetoder, och vilka 

utmaningar samt möjligheter de kan skapa i ett mångkulturellt klassrum. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas till undersökningen, och för att jag ska ha möjlighet att hantera den information som ges i 

intervjun på ett korrekt sätt, krävs det att samtalet spelas in.   

För din egen säkerhet har jag valt att ta hänsyn till de fyra kraven inom vetenskapsrådets riktlinjer för etik, vilket 

är följande; information-, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet.  

Detta innebär att: 

• Du som informant har en fri vilja att delta. 

• Du har möjlighet att avbryta din medverkan närsomhelst.  

• Du garanteras att samtalet endast spelas in i syfte att intervjuaren ska kunna återgå till den information 

som givits i samtalet.  

• Du garanterats att det insamlade materialet enbart används för undersökningen. 

• Dina personuppgifter förvaras hemligt genom att du förblir anonym under hela intervjun, och även i 

studiens redovisning av det insamlade materialet.  

Jag bekräftar här med att du blivit tilldelad ovanstående information, att du förblir anonym och att jag tagit 

hänsyn till dina rättigheter.  

Datum___________________ Intervjuarens underskrift________________________ 

Samtycke  

Jag har tagit del av informationen, jag deltar frivilligt, och ger tillåtelse att samtalet spelas in och används i 

studien. 

Datum___________________ Informantens underskrift________________________ 

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med följande:  

Intervjuare: Aje Albayatti  

Mejl: (Sekretess) 

Telefon: (Sekretess) 

Handledare: Anders Dybelius 

Mejl: (Sekretess) 

Telefon: (Sekretess)  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

Mångkultur 

Den svenska skolan är idag mångkulturell och klassrummen består av elever med olika identiteter och 

bakgrund. Detta har resulterat till en utmaning för skolan att möta den kulturella mångfalden.  

 

• Hur ser du som historielärare på den kulturella mångfalden i skolan?  

• Använder du dig av elevernas bakgrund, erfarenheter, och upplevelser i historieundervisningen? 

Förklara gärna hur och varför?  

 

Identitet 

I läroplanen framförs att skolans uppdrag är att skapa möjligheter för elevers identitetsbildning. En del 

forskare som Magnus Hermansson Adler har kritiserat detta då det inte framförs hur det ska genomföras 

i undervisningen. Min fråga till dig är: 

• Hur anser du som lärare att man kan stärka elevers identitet i historieundervisningen?  

• Vilken påverkan anser du att den kulturella mångfalden kan ha på elevers identitetsbildning?  

 

Historiemedvetande 

• Hur tolkar du begreppet "historiemedvetande" och vad innebär det för dig som historielärare?  

• Finns det ett medvetande hos dig att arbeta med att utveckla elevers historiemedvetande i 

undervisningen? Hur?  

 

Enligt en tysk historiedidaktisk forskare, vid namn Jörn Rüsen, finns det fyra nivåer av 

historiemedvetande. 1. förstå det förflutna 2. att möta ny historia 3. koppla samman dåtid och nutid, 4. 

koppla samman dåtid, nutid, och framtid. Min fråga är:  

• Vilka av dessa nivåer ges eleverna möjlighet till att utveckla i historieundervisningen? Hur och varför?  

 

Narrativ undervisningsmetod  

• Vad det gäller undervisningsmetoder i historia så finns narrativ undervisningsmetod (berättelser). Har 

du använt dig av berättelser i historieundervisningen, och i sådana fall till vilket syfte har du använt det? 

 

Det finns den brittiska, anglosaxisk synen på berättelser vilket innebär att läraren berättar. Sedan finns 

det även ett tyskt perspektiv på berättelser som syftar till att eleven ska få ägaberättelsen. Ifall vi utgår 

från det tyska perspektivet där eleverna får äga berättelsen... 

• Tror du att detta kan vara ett nyttigt redskap i historieundervisningen för att utveckla elevers 

historiemedvetande och identitet? Förklara gärna hur och varför.  


