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1  Inledning 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om hi-

storiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande” (Skolverket, 

2011b, s. 172). Citatet är hämtat ur historieämnets syftestext, men ges verkligen alla elever en 

likvärdig möjlighet att utveckla dessa långsiktiga mål i historieundervisningen? 

Lozic (2011) menar att historieämnet ständigt står inför nya utmaningar och att det hela tiden 

anpassas till de samhällsförändringar som sker. En utav dagens främsta utmaningar är fram-

växten av det mångkulturella1 samhället. Skolan i allmänhet, däribland historieundervisning-

en, har fått genomgå stora förändringar med utgångspunkt i dessa kulturella förändringar 

(Lozic, 2011). 

Fokus i denna studie kommer vara att undersöka hur utomnordiska2 elevers självbild och 

identitet påverkas av historieundervisningen i den svenska skolan. Lozic (2011) menar att 

kursplanen i historia i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

[Lgr11] är skriven ur ett eurocentriskt3 perspektiv. De förutsättningar som ges i historieämnets 

centrala innehåll är inte tillräckligt anpassningsbara för att läraren ska kunna bedriva mång-

kulturell undervisning (Lozic, 2011). Den utomnordiska eleven får då inte möjlighet att ut-

veckla kunskaper om sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta är en negativ 

konsekvens av den eurocentriskaundervisningen, och är en orsak till examensarbetets ut-

gångspunkt.  

Denna studie kommer utifrån en historiedidaktisk synvinkel, med utgångspunkt i begreppen 

historiebruk, historiekultur och historiemedvetande, belysa nedanstående syfte och frågeställ-

ningar. Det är i mötet mellan ämnesteori och didaktik som våra funderingar kring ämnet vuxit 

fram. 

 

 

                                                 

1 Innefattar många olika kulturer och kulturyttringar, ofta med tonvikt på de positiva möjligheter detta ger 

(NE.se, u.å.c) 
2 Elever som själva är födda utanför Norden eller vars förälder/föräldrar är födda utanför Norden. 
3 Historieskrivningarna tar sin utgångspunkt i Europa och det västerländska samhället (Lozic, 2011). 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad forskningslitteratur ger för olika slutsatser kring hur 

utomnordiska elevers identitet påverkas och formas genom historieundervisning i svensk 

skola. Att studera vad forskning säger om lärarens perspektiv på mångkulturell undervisning 

och även hur denna bedrivs är centralt i detta examensarbete. Studiens frågeställningar är föl-

jande: 

 Hur påverkas utomnordiska elevers identitetsbildning genom den svenska skolans 

historieundervisning 4–6? 

 Hur ser lärare på mångkulturell historieundervisning och på vilket sätt bedrivs denna 

undervisning? 

3 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel behandlas kursplanen i historia och dess eurocentriska skrivningar. 

Begreppen historiebruk, historiemedvetande och historiekultur förklaras på en grundläggande 

nivå då de utgör grunderna inom historiedidaktiken. Slutligen behandlas hur elever skapar och 

utvecklar sin identitet, både privat och i skolmiljöer. 

3.1 Kursplanen i årskurs 4–6 

 Undervisningen ska […] bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste 

 bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. […] därigenom ska eleverna få olika perspektiv på 

 sin egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. (Skolverket, 2011b, s. 172)  

Citatet är taget ur de långsiktiga mål som står skrivna i syftestexten för ämnet historia. Det 

skulle enligt Franck (2013) kunna förstås som att eleven ska bli medveten om olika slags sätt 

att tolka historien. Vidare ställer Franck (2013) frågorna som är angelägna att fundera över: 

Vems historieskrivning ska egentligen ges företräde? Är det fortfarande det västerländska som 

till stor del anses vara dominerande, där den västerländske, vite, heterosexuella mannens nor-

mer ska styra historievetenskapen? Eller har vi kommit till den punkt där perspektiven måste 

vidgas? Och hur är det med ett icke eurocentriskt fokus på historien, vilket utrymme får det? I 

historieämnets kursplan lyfts numera begreppen historiebruk och historiemedvetande fram 

tydligare jämfört med Läroplan för det obligatoriskaskolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet Lpo 94 [Lpo 94]. Eleverna ska även få olika perspektiv på sina och andras identiteter, 

föreställningar och värderingar (Skolverket, 2011b). Franck (2013) menar vidare att genom 
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dessa perspektiv ges eleverna möjligheter att utveckla en människosyn som vidgar det etiska 

perspektiv som formas av en allmänmänsklig förståelse.  

Nordgren (2006) finner att innehållet i svenska styrdokument är otydligt och delvis motsägel-

sefullt vad gäller riktlinjer och mål för att utveckla elevernas interkulturella4 kompetens. Ele-

ver i skolan ska genom historieundervisningens centrala innehåll ges kunskaper om flera sa-

ker. Ett urval utav dessa är nedanstående: 

Under rubriken ”Forntiden och medeltiden” behandlas bland annat utmärkande drag för sten-

åldern, bronsåldern och järnåldern. Även hur de nordiska staterna bildades och kristendomens 

införande i Norden är centralt innehåll i undervisningen. Vidare får eleverna genom rubriken 

”Norden och Östersjöriket Sverige”, lära sig om bland annat Nordens deltagande i globalt ut-

byte, reformationens framväxt och hur den svenska staten organiserades och växte fram. Slut-

ligen får eleverna genom rubrikerna ”Ökat utbyte och jordbrukets omvandling” och ”Hur 

historia används och historiska begrepp” undervisning kring jordbrukets omvandling och 

dess konsekvenser för människor. Även tidsbegreppen vikingatid, medeltid, stormaktstid och 

frihetstid behandlas med olika syn på deras betydelser (Skolverket, 2011b, s. 174f). 

Nordgren (2006) menar att anpassningen till samhällets mångkulturella utveckling har gått 

långsamt, vilket har lett till att läroböcker därför i stor utsträckning fortfarande är monokultu-

rella. Utomeuropeisk och global historia ges begränsat med utrymme. Han liknar historie-

skrivningen som ett stafettlopp, där pinnen i kronologisk ordning blir buren av greker, romare, 

medeltidens kristna européer för att slutligen tas över av de protestantiska nationalstaterna. 

Johansson (2012) förtydligar detta där hon menar att läroböcker och kursplanen i historia ofta 

för fram en kanoniserad5 historisk berättelse, där den eurocentriska nationalstaten blir ut-

gångspunkt. Detta har bidragit till svårigheterna att frigöra sig från den kanon som styr under-

visningen (Johansson, 2012). 

Bristen på formulerade mål gör det svårt att veta vad som är uppnåendemålen. Styrdokumen-

ten uttrycker en obeslutsamhet mellan att betrakta kultur och identitet som något stabilt, eller 

att se dem som föränderliga processer. Begrepp som kulturarv och interkulturell, som båda 

nämns i kursplanen, blir de motsägelsefulla orden i kursplanen (Nordgren, 2006). Johansson 

                                                 

4 Det förhållningssätt lärare och elever har till varandra i en mångkulturell skola (Borgström, 2011).  
5 Kanon är ett begrepp som syftar på den kunskap som anses vara viktigare än annan kunskap (Lozic, 2011). 

Exempelvis inom historia så värderas undervisning om vikingar högre i Sverige än vad den gör i Mellanöstern. 
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(2012) menar att det interkulturella uppdraget i läroplanerna är en stor del av skolans värde-

grundsuppdrag, och därmed en angelägenhet för alla ämnen i skolan. Fenomen som präglar 

dagens svenska samhälle som globalisering, handel och internationell migration relateras till 

detta, men mer än så preciseras sällan uppdragets innehåll. Johansson hänvisar till Runblom 

(2006) som menar att det finns flera otydligheter i styrdokumenten som berör relationen mel-

lan västerländska och icke-västerländska värderingar. Johansson (2012) menar vidare att det i 

läroplanen finns skrivet om ”multipla kulturarv”, varav det ena arvet är svenskt och väster-

ländskt, och det andra är de nationella minoriteternas. Ett inkluderande ”vi” ställs mot det ex-

kluderande ”de andra”, där de som exkluderas är elever som inte bott i Sverige så länge och 

som därmed inte heller har del utav det svenska kulturarvet. Ur den forskning som genomförts 

om innehållet i svenska styrdokument framkommer det att lärarna genom styrdokumentens 

formuleringar, om ett medborgarskap som omfattar alla, ges ett interkulturellt värde-

grundsuppdrag. Trots det så är detta uppdrag otydligt formulerat med olika inbyggda betydel-

ser för olika grupper (Johansson, 2012).  

3.2 Historiebruk och historiekultur 

Genom historiebruk aktiverar människor sitt historiemedvetande och skapar på så sätt en 

historiekultur. På detta sätt kopplar Johansson (2012) ihop de tre centrala begrepp som är van-

ligt förekommande i den historiedidaktiska forskningen. Genom begreppet historiebruk riktas 

uppmärksamheten mot hur människor brukar historia för att tillfredsställa sina historiska be-

hov och intressen. 

Primärt så handlar inte historiedidaktiken om enbart ett historiebruk, där äldre forskning haft 

det vetenskapliga bruket som utgångspunkt. Fokus ligger nuförtiden istället på flera olika sor-

ters användande av historia. Ett exempel på detta är Karlssons (1999) analys av begreppet där 

han delat upp människors bruk av historia i fem kategorier; vetenskapligt, existentiellt, mora-

liskt, icke-bruk och ideologiskt historiebruk.  
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Nordgren (2006) har använt sig av Karlssons modell i sin avhandling, där han beskriver olika 

gruppers behov av historiebruk (Tabell:1)  

Tabell:1. Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling 

 i det mångkulturella Sverige 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

 

Verifiering/falsifiering 

Tolkning 

 

Minnas 

 

Existentiellt Alla  Orientering 

Förankring 

 

Återupptäcka Moraliskt Breda befolknings-

grupper 

Rehabilitering 

Restaurering 

 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella och 

politiska elitgrupper 

Legitimering 

Rationalisering 

 

Glömma 

 

Icke-bruk Intellektuella och 

politiska elitgrupper 

Legitimering 

Rationalisering 

 

Källa: Nordgren, K. (2006, s. 42) 

I ovanstående modell identifierar Nordgren ett antal idealtypiska historiebruk. Det vetenskap-

liga bruket används för att rekonstruera det förflutna som i sin tur kan verifieras eller falsifie-

ras. Det existentiella historiebruket används för att kunna minnas och orientera sig i tillvaron. 

Vidare är det moraliska brukets syfte att ge människor upprättelse genom att återupptäcka 

historien. Det ideologiska bruket syftar till att legitimera politiska ambitioner. Icke-bruket har 

samma funktion som det ideologiska, men praktiseras genom medveten förträngning av histo-

rien (Nordgren, 2006). Denna typologi ska inte ses som en fullständighet, utan mer som struk-

tureringsprinciper. Detta då flera av dessa bruk kan överlappa eller utesluta varandra. Mo-

dellen ska ses som ett redskap för att få historiebrukare att reflektera över sitt eget bruk av 

historia, men också över historiens roll i samhället (Karlsson & Zander, 2009). 
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Historiekultur är ett begrepp som har stark koppling till historiebruk (Lozic, 2010). Historie-

kultur innebär att historiska skildringar som förekommer inom familjen och andra gemen-

skaper i samhället förmedlas på olika sätt. En kommunikationskedja byggd kring historia ge-

nom exempelvis utbildning, TV, internet, böcker och andra kommunikationskanaler kallas en 

historiekultur (Karlsson & Zander, 2009). Aronsson (2004) menar att dessa olika typer av 

kommunikationskedjor ger möjlighet att koppla samman historiemedvetandets tre tempus-

former, dåtid, nutid och framtid. 

3.3 Historiemedvetande och historiedidaktik 

Didaktik ett viktigt begrepp att känna till när man studerar hur undervisning bedrivs. Ordet 

betyder ”läran om undervisning” och berör undervisningens och inlärningens teori och praktik 

(NE.se, u.å.a). Karlegärd och Karlsson (1997) menar att det inte finns en allmänt rådande de-

finition av ordet historiedidaktik i anglosaxisk forskning. Däremot finns mer forskning på om-

rådet i den nordiska och tyskspråkiga världen, där begreppet Geschichtsdidaktik visar att 

historiedidaktik inte endast används i skolan. Historiedidaktik handlar om förmedling av 

historia och har i Sverige och Norden sedan 1990-talet knutits till begreppet historiemed-

vetande (Karlsson, 2009). Jeismann har sedan 1970-talet argumenterat för att begreppet histo-

riemedvetande skall betraktas som historiedidaktikens centrala utgångspunkt (Jensen, 1997). 

Jensen (1997), menar att vid definiering av begreppet historiemedvetande är det vanligt att 

historiedidaktiker idag tar sin utgångspunkt i Jeismanns artikel Geschichtsbewusstsein i 

Handbuch der Geschichtsdidaktik från 1979.6 Det är den andra definitionen som historiedi-

daktiker utgår ifrån, nämligen att ”historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolk-

ning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på framtiden” (Jensen 1997, s. 51). 

Det är viktigt att inte tilldela dåtid, nutid eller framtid en avgörande roll i definitionen av 

historiemedvetande. Istället ska man fokusera begreppet på samspelet mellan dåtid, nutid och 

framtid där ingen av tempusformerna får en förstarangsposition (Jensen, 1997). 

Vissa didaktiker menar att begreppet historiemedvetande inte är tillräckligt teoretiskt utveck-

lat för att vara användbart. De menar på att historiemedvetande är något privat, som därför 

blir svårt att studera (Johansson, 2012). Nordgren (2006) håller med om att historiemed-

                                                 

6 Många historiedidaktiker har inte uppmärksammat att det finns fyra olika definitioner av historiemedvetande i 

Jeismanns artikel. Det är viktigt att lägga märke till att det finns olika definitioner eftersom betydelsen av be-

greppet kan skilja sig mycket åt beroende på definition (Jensen, 1997). 
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vetande är något privat, men menar att det ändå kan studeras genom uttrycken historiekultur 

och historiebruk. 

Forskningen kring historiemedvetande är relativt ny, men har fått stor genomslagskraft i sko-

lans värld. Kommentarmaterialet till ämnet historia skriver att ”[...] undervisningen ska bidra 

till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. Detta görs genom tolkning av det förflutna 

för att förstå sin samtid och få perspektiv på framtiden” (Skolverket, 2011a, s. 6). 

3.4 Identitetsbildande 

Identitet är ett begrepp som används inom både vetenskapliga och vardagliga sammanhang. 

Identitetsbegreppet diskuteras intensivt inom flera vetenskapliga områden, alltifrån litteratur-

vetenskap till psykologi. Begreppet fångar vårt intresse i en tid som präglas av migration, glo-

balisering och andra kulturella intryck. Identitet handlar om att definiera sig själv som individ 

gentemot andra i en större grupp, och kan innehålla en mängd beståndsdelar som ex. kön, ål-

der, livsstil eller etnisk tillhörighet (von Brömssen, 2006). Historiemedvetande, historiebruk 

och historiekultur är förknippade med identitetsbegreppet, vilket gör begreppen användbara 

för studier av identifikationsprocesser (Lozic, 2010). 

Utifrån ett bredare samhällsperspektiv talar man om identiteter som kollektiva, som alltså inte 

enbart är en personlig ”produkt”. Etniska, nationella och kulturella identiteter kan klassifice-

ras som former av kollektiv identitet. Trots att det ofta finns givna utgångspunkter för ens kol-

lektiva identitet, exempelvis ett gemensamt ursprung, så utvecklas identiteten genom hela li-

vet. De kulturella och etniska identiteterna är ofta betydelsefulla för människor, då genom be-

rättelser kring var ”vi” kommer ifrån ger en grund för gemenskap och samhörighet (Pota-

penko, 2006). 

Klasstillhörighet var länge kategorin för identitetsforskning, men numera är det tydligt att 

forskare vill analysera andra kategorier som konstruerar vår identitet där kön, etnicitet, språk, 

nation och religion är exempel. Den samverkan flera av dessa kategorier har på varandra har 

också uppmärksammats i nutida forskning (von Brömssen, 2006). Människor är skapade av 

historia, men även skapare av historia då våra erfarenheter påverkar vilka vi är. Vår identitet 

påverkas av institutionellt historiebruk, men också av den kultur som gäller inom våra famil-

jer och i samhället i stort (Lozic, 2011). 
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Identiteter formas och förändras ständigt genom relationer med andra människor i vår omgiv-

ning. Enligt detta socialkonstruktivistiska synsätt är identiteter inte medfödda, utan historiskt 

och socialt konstruerade. Identiteter handlar också om olikheter och grupperingar av männi-

skor och delas ofta upp i grupper om ”Vi” och ”De andra”. Klassificeringar av sexuella, et-

niska och könsmässiga preferenser fungerar som ett sätt att ordna världen för att skapa en en-

formig karta över det sociala landskapet. Vi placerar människor i fack med deras värderingar, 

bakgrund och personliga historier som utgångspunkt. Exempelvis så används ordet etnicitet 

för att beskriva grupper som delar liknande kollektiva identiteter. Då samhällsrelationer och 

människor tolkas utifrån stereotyper, underlättas individens förståelse av världen (Lozic, 

2010). 

Identitetskonstruktion är ett oavslutat arbete som är pågående genom livet. Detta innebär att 

en individs identitet växlar beroende på situation. Identiteten måste ”passa in” i samman-

hanget, och individen har då möjlighet att välja bland sitt förråd av identiteter (Engblom, 

2004, refererad i Lorentz & Bergstedt, 2006). 

3.5 Identitet i den mångkulturella skolan  

Skolan har alltid varit, och är fortfarande, en av samhällets viktigaste platser för att konstruera 

identiteter. Varje elev som en lärare möter får sin identitet förstärkt, förminskad och/eller be-

kräftad. En viktig insikt är att detta gäller även för möten elever emellan (Lorentz & Bergs-

tedt, 2006). 

Nielsen (2012) menar att det idag finns två gemensamma kännetecken för mångkulturell ut-

bildningsforskning. Det första är betydelsen av att individer inte bär på singulära identiteter, 

utan ingår i flera sammanhang där familj, historia, social klass, religion, etnicitet, sexualitet är 

faktorer som påverkar. Detta definierar multipla identiteter. För det andra framhålls att identi-

tetsskapande som process är en viktig tanke i områdets vetenskapliga studier. Nielsen (2012) 

menar vidare att betydelsen och innebörden som olika forskare tillskriver individens multipla 

identiteter skiljer sig åt beroende på forskarnas teoretiska och ideologiska positioner i andra 

frågor. 

I skolans styrdokument skrivs det tydligt att alla elever ska ges lika möjligheter oavsett kön, 

klass, språk och etnisk bakgrund (Skolverket, 2011b). Samtidigt konstaterar Lorentz och 

Bergstedt (2006) att skolan blir alltmer segregerad. Många ungdomar med utländsk bakgrund 

saknar tillit till det offentliga samhället, då de upplever diskriminering, rasism och främlings-
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fientlighet. Detta är ett tecken på att utbildningssystemet fortsätter i ”samma gamla banor”, 

och flera vetenskapliga studier visar på fortsatt monokulturalitet i skolan (Ljungberg, 2005, 

refererad i Lorentz och Bergstedt, 2006). En monokulturell utbildning innebär att en stor del 

av elevers erfarenheter och behov exkluderas (Lorentz & Bergstedt, 2006). 

Frågor kring barns socialisation, undervisning och identitetsskapande blir ett hett ämne i de-

batten kring den mångkulturella skolan. För vem eller vilka är kunskapen relevant? Hur kon-

strueras egentligen identiteter i en mångkulturell miljö? Diskussionen om den mångkulturella 

skolan tillsammans med en interkulturell undervisning problematiserar identitetsskapande 

processer. Kategoriseringar vi använder inom vårt språk är en bidragande faktor som förhind-

rar förståelsen av identitetskonstruktioner. Kategoriseringar är exempelvis svenskar-

invandrare. Dessa klassificeringar avidentifierar båda grupperna, och tar därmed bort mer be-

tydande identiteter, såsom kön, utbildning och politisk identitet (von Brömssen, 2006). 

4 Metod  

Studien bygger på en teoretisk analys av forskares kvalitativa resultat. Med en kvalitativ me-

tod syftas att intresset riktas mot och utgår från någon/några specifika individ/individer. Hur 

de tolkar och formar sin verklighet är i fokus. Analysen har en komparativ struktur, vilket in-

nebär att illustrationen blir tydlig vid jämförelser av flera olika perspektiv (Backman, 2008).  

De databaser som använts under sökningarna är PsycInfo och Digitala vetenskapliga arkivet 

[DiVA] som tack vare dess breda utbud av svensk forskning varit relevant för oss. De sökord 

som använts är history teaching, identity, multicultural, historical consciousness, historical 

culture, intercultural education, history didactics. Även katalogen Primo har använts för att 

finna material. En inventering över ämnesdidaktisk forskning gjord av Olsson (2011) har an-

vänds till att finna ämnesdidaktiska avhandlingar inom historieundervisningen. En metod som 

ofta förekom i vår analys var kedjesökning. Med kedjesökning menas att en granskning har 

gjorts av materialets referenslistor vilket lett vidare till ytterligare material. Genom vår sök-

metod och databassökning har vi funnit antologier och relevanta avhandlingar. 

Något vi fann vara diskutabelt i arbetet, var vår benämning på de ”utomnordiska” eleverna 

och vilka begreppet skulle innefatta. Eftersom kursplanen i historia är eurocentriskt skriven 

var vår ursprungliga tanke att benämna eleverna som ”utomeuropeiska”. Dock hade vi då va-

rit tvungna att exkludera forskningsmaterial som vi ansåg vara relevant för vår frågeställning 
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eftersom flera studier i vårt examensarbete grundades på elever från forna Jugoslaviens identi-

tetsskapande. För att kunna inkludera dessa studier ansåg vi det befogat att istället benämna 

den elevgrupp vi ville undersöka som ”utomnordiska”. I och med vår benämning ”utomnor-

diska” elever, är vi medvetna om att begreppet inkluderar elever med bakgrund i exempelvis 

Storbritannien eller Tyskland. Dessa nationer har på olika sätt nära samhörighet med den nor-

diska historien. Men då vi inte undersökt studier där elever med tyskt eller brittiskt ursprung 

deltagit, är denna reflektion nödvändig, men inte väsentlig i sammanhanget. 

En del av den forskning som gjorts på området, och som vi använt oss utav i vår studie, 

stämmer inte helt överens med de nya läroplansskrivningarna från 2011. En del av den forsk-

ning vi behandlat i vårt examensarbete har sin utgångspunkt i Lpo 94 och Läroplan för de fri-

villiga skolformerna Lpf 94. Detta har vi varit medvetna om under skrivandets gång, men 

inom det område vi behandlat har problem med svårtolkade läroplansskrivningar funnits un-

der längre tid oavsett läroplan.  

Då studien behandlar svensk historieundervisning och historiemedvetande vilar studien 

mestadels på nordisk forskning med inriktning på den svenska historiedidaktiksforskningen. 

Därför har inte internationell forskning haft stor relevans i vår studie. Vi har sett till litteratu-

rens abstract, sammanfattning och innehåll för att inkludera eller exkludera materialet. De 

nyckelord vi har letat efter är historia, didaktik, historiedidaktik, identitet, mångkultur, under-

visning och historiemedvetande.  

Viktiga kriterier för studien var att litteraturen skulle vila på en vetenskaplig grund. Därav an-

vändes doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna är refereegranskade. När vi granskade vårt material utgick vi från vårt syfte och frå-

geställningar för att jämföra med materialets syfte och abstract. Utifrån detta ställde vi frågor 

till texten för att se om texten var relevant för vår studie. 

 Belyser materialet elevers identitetsformering i skolan?  

 Diskuteras begreppet historiemedvetande? 

 Vilka är de intervjuade målgrupperna? Är det elever, lärare eller båda grupperna? 

 Finns det likheter eller skillnader mellan materialen som är relevanta att använda i vårt 

resultatkapitel?  
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För att strukturera vår litteratursökning letade vi efter tre viktiga delar som är relevanta för 

vårt syfte. Dessa är hur elevers identitet påverkas, lärarens syn på mångkulturell undervisning 

och slutligen hur denna bedrivs.  

Vi har använt oss av 13 stycken publikationer varav två är vetenskapliga artiklar, fem är dok-

torsavhandlingar och licentiatuppsatser och sex stycken är antologikapitel av etablerade fors-

kare inom området. 

5 Resultat 

Med utgångspunkt i elev- och lärarintervjuer undersöks hur utomnordiska elevers identitet 

påverkas av en eurocentrisk historieundervisning. Lärares perspektiv på hur den mångkultu-

rella undervisningen bedrivs är ytterligare ett område som kommer behandlas. 

5.1 Hur påverkas identiteten 

Det har varit Europa eftersom Europa har skött koloniseringen och därifrån har vi kommit in på Afrika 

och Nordamerika, allt det här med Sidenvägen och där har Kina kommit in. Så fokus har varit på Europa 

och Europas bedrifter, om man nu vill kalla det så. Jag tycker att det är hemskt. Okey att vi ligger där och 

att på vår karta syns det att Europa ligger i mitten, men vi behöver inte ha hela historieundervisningen 

som det ser ut på kartan. Det behöver vara mer utspritt (Intervjuad elev). (Lozic, 2011, s. 72) 

Forskning visar att svensk historieundervisning till stor del förmedlar hur det västerländska 

samhället har utvecklats. Vid undervisning om andra kulturer läggs de ofta bredvid den ”all-

männa historien”, ofta för att studera hur exempelvis minoriteter förtrycks. Att ämnet innehar 

en historisk kanon som inte är kopplad till alla elevers identiteter är ett didaktiskt problem 

som lyfts fram i forskning gjord utav bland annat Igor Potapenko, David Mellberg och Vanja 

Lozic (Skolverket, 2013). 

I en studie av Mellberg (2009) framkommer det att många lärare undviker att prata om bland 

annat den assyrisk/syrianska historien eftersom den är konfliktfylld. Elever med ursprung från 

forna Jugoslavien får inte heller mycket av ”sin” historia berättad. Många lärare har i studien 

påpekat att flera av deras elever inte är medvetna om varför de befinner sig i Sverige. Hur 

skall dessa ungdomar då kunna förstå sitt eget liv och sin omvärld? Ytterligare ett problem 

som föds ur detta är den öppna rasismen mellan folkgrupper, vilket ger en otrygghet i skolan. 

Ett exempel på denna problematik var när en elev med palestinsk ursprung uttryckte att det 

Hitler gjorde mot judarna under andra världskriget var bra, eftersom judarna försökte ta Hit-
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lers land. Elevens historiebruk är tydligt ideologiskt då den har sin grund i Israel-

Palestinakonflikten. Eleven ansåg att det är de israeliska judarna som ockuperar Palestina, inte 

den israeliska politiken. Exemplet visar på att eleven söker sig tillbaka till historien, till sin 

identitet, för att på så sätt försöka förstå vilka som är skyldiga till hans och sin familjs trauma-

tiska upplevelser. Att eleverna i den svenska skolan inte får ta del av sin ursprungshistoria är 

därför ett stort problem idag (Mellberg, 2009). 

I Potapenkos (2006) studie med ungdomar från forna Jugoslavien, fann han några gemen-

samma nämnare eleverna emellan. Något som de intervjuade ungdomarna hade gemensamt 

var de reflekterande tankar över livet som ofta är relaterade till ungdomars sökande efter en 

identitet. Det var uppenbart att kriget i Jugoslavien fått en central plats i elevernas med-

vetande. Detta tog sig olika uttryck hos eleverna, men innebörden var att förstå vem man är 

och vilken grupp man tillhör. En elev uttryckte en frustration över att hon inte fått någon klar 

uppfattning om varför kriget startade. Eleven fick istället lära sig om konflikten i ämnena re-

ligionskunskap och företagsekonomi vilket kom som en överraskning då eleven förväntat sig 

denna undervisning i historieämnet (Potapenko, 2006).  

En intervjuad elev har ett stort intresse i Balkans historia, med motiveringen att man måste 

veta vart man kommer ifrån. Europeisk historia finner han också intressant, för att det är där 

mycket har utspelats och förändrat samhällen. En annan intervjuad elev uppger att svensk 

historia inte väcker något intresse alls. Detta förklaras genom att hon inte känner sig som en 

del i den historia som på många sätt associeras med vikingatidens berättelsetradition. Däremot 

är intresset för världshistoria större, då hon ser det som något som ”berör oss alla” (Pota-

penko, 2006, s. 101). En annan informant känner en tveksamhet när frågan om hans egna nat-

ionella tillhörighet berörs under intervjun. Enligt honom så har svaret på frågan ”vilka han 

tillhör” växlat otroligt mycket under hans liv. Det har lett till en osäkerhet när det gäller hur 

han ska förhålla sig till sitt svenska medborgarskap. Han uttrycker att han känner sig svensk 

”på pappret” men han vet att han inte är svensk ”på riktigt” (Potapenko, 2006). 

I Lozic (2011) intervjuer med utomnordiska gymnasieelever anses det att vissa av de länder 

som eleverna identifierar sig med försummas i historieundervisningen. I samtliga elevers 

ögon är det västeuropeiska perspektivet befogat, däremot ifrågasätter många av dem dess to-

tala dominans. Flera elever funderar dagligen över sin etniska identitet, då de ständigt på-

tvingas etnicitetsmarkörer av människor de möter. Detta ”påtvingade” invandrarskap går 
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bland annat att finna i läromedelsrepresentationer av invandringen. Många elever identifieras 

inte som svenskar, utan som invandrare, vilket gör att de berövas på sina historiska erfaren-

heter och därmed även sina identifikationer. Något som däremot formar elevers identiteter har 

visat sig vara modersmålsundervisningen. I ett exempel bemöter modersmålsläraren en elev 

som en individ vars identitet ligger i Iran och inte i Sverige. Det var tydligt att läraren utifrån 

föräldrarnas ursprung bestämde elevens identitet och plats i samhället. Den intervjuade ele-

vens identitet påverkades då modersmålsläraren försökte påtvinga denne ett historiskt arv som 

eleven inte kände samhörighet med (Lozic, 2011). Informanterna anser att de etniska identite-

terna i klassrummet borde vara en faktor som påverkar undervisningen. Detta beror på en ny-

fikenhet om sina föräldrar och släktingars ursprung, och i vissa fall också om sina klasskamra-

ters ursprungsländer. En intervjuad elev uttrycker att det är viktigt att inte glömma bort sitt 

språk eller sitt ursprungsland, vilket är en grundläggande del i elevens sökande efter sin iden-

titet (Lozic, 2011). Under Potapenkos (2006) studier framkommer likartade tankar från infor-

manterna. Elever berättar att de anser sin egen historia vara värdefull och viktig för att förstå 

vem man är och var man kommer ifrån. För eleverna är det värdefullt att ta reda på mer om 

sin familj och dess bakgrund. Vissa av eleverna kan se ett samband mellan familjens historia 

och deras funderingar om sitt ursprung. Lozic (2011) menar att elever vill lära sig mer om 

föräldrarnas födelseländer då den historien är viktig för deras identiteter. 

Historien är viktig i elevers identifikationsskapande. Däremot finns det elever som inte identi-

fierar sig med varken det ena eller det andra landets historia och kultur. Istället identifierar sig 

eleven ibland med exempelvis den forna jugoslaviska kulturen och ibland med den svenska. 

Många elever kan även identifiera sig med världshistorien istället för att enbart identifiera sig 

med ett lands historia (Potapenko, 2006). Liknande återfinns bland de intervjuade eleverna i 

Lozics (2010) studie, där det framkommer att vissa elever är intresserade av både den svenska 

och europeiska historien samt deras ursprungslands historia. De identifierar sig med mer än 

ett lands historia, något som kan kännetecknas av hybriditet7. Lozics (2011) analys visar ex-

empel på detta då en elev ser sig själv som ”pers”, samtidigt som hennes identiteter påverkas 

av de sociala nätverk hon befinner sig i. Liknande återfinns i en studie gjord av Barker och 

Moore (2011) där informanterna talade om sin förmåga att växla mellan identiteter beroende 

av kulturella sammanhang. Det blev tydligt att växlingen mellan dessa identiteter sker intui-

tivt, vilket gör det lättare att anpassa sig till den omgivning man befinner sig i för stunden.  

                                                 

7 Identitetsformer som är föränderliga (Lozic, 2011). 
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Betydelsen av närområdet är en central fråga för elevernas identiteter, något som framkommer 

i studien. Att få mer undervisning om de lokala delarna av sin hemort är önskvärt av många 

elever (Lozic, 2011). Aronsson (2004) stödjer detta genom att mena att människor sorterar 

erfarenheter utefter förhållandet till de platser de upplevt. 

Avslutningsvis beskriver både Lozic (2011) och Potapenko (2006) hur de under studiernas 

gång funnit att det inte endast är historia som spelar roll i elevers identitetsskapande. Språket, 

religionen, musiken, matkulturen och fritidsintressen är alla komponenter som bidrar till den 

gemenskap och samhörighetskänsla som många ungdomar behöver för att skapa en trygg 

identitet.  

5.2 Lärares perspektiv 

Jag tror helt enkelt att ju mer man kan, desto mer kontroll har man över sin omvärld och ju mer kontroll 

man har över sin omvärld, desto bättre mår man, det ger en trygghet, personlig trygghet, där tror jag 

historia är ett bra ämne att läsa för den skull (läraren Peter). (Potapenko, 2006, s. 191) 

Förutom det elevperspektiv Potapenko (2006) redogjort för, har han även studerat lärares per-

spektiv på studiens problematik. Han har försökt att analysera hur skolan och lärarna arbetar 

för ett utvecklande av historiemedvetande hos ungdomarna, där främst elever med invandrar-

bakgrund och deras historiemedvetande varit i fokus. Lärarna är överens om att historieämnet 

är centrerat till Västeuropa, men samtidigt saknas en eftertanke hos lärarna vad detta kan in-

nebära för olika elevgrupper (Potapenko, 2006). 

I Potapenkos (2006) studie framkommer flera dilemman som lärare möter i praktiken. Tids-

brist, problem med att frångå det nationella perspektivet och den historietradition som råder är 

tre svårigheter för lärare. De uppger också att de har svårigheter med att individualisera 

undervisningen utan att göra den osammanhängande. Det blir svårt att stimulera alla elevers 

historia och samtidigt behålla den svenska historietradition som råder i samhället. Flera av de 

intervjuade lärarna väljer att undervisa kronologiskt8, vilket leder till tidsbrist för den enskilde 

elevens historia. Ett flertal lärare uppger även att de har svårigheter med definitionen av be-

greppet historiemedvetande, innebörden i ordet tolkas olika av lärarna. Det leder till en oför-

ståelse för elevernas identitetsskapande, och en osäkerhet hos läraren vad denne ska utveckla 

hos eleven i historieundervisningen. 

                                                 

8 Undervisning som följer en tidslinje, ordnad från den tidigaste händelsen till den senaste (NE.se, u.å.b). 
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Flera av de intervjuade lärarna i Mellbergs (2009) studie uttryckte liknande tankar som i 

Potapenkos (2006) studie och menar på att tidsbristen gjorde att de inte hann arbeta med ele-

vernas individuella historier. Även här var den kronologiska undervisningen vanligt före-

kommande då många lärare ansåg detta vara en naturlig undervisningsform, det viktiga var att 

förstå helheten och mönstren i historien. Flera lärare i studien uttryckte en önskan om att 

kunna arbeta mer med elevernas individuella historia, men ansåg att de inte hann med detta. 

Den kronologiska undervisningen kan ses som en konsekvens av tidsbristen, där allt tenderar 

att bli lika viktigt och svårigheter att hinna med all tänkt undervisning uppstår. Intervjuerna 

vittnade om att lärarna generellt inte arbetade med andra områden i historien än vad som är 

”vanligt” att undervisa om i svensk skola. Enligt flera lärare är det omöjligt att gå in på alla 

enskilda elevers historia, och tankar som uttrycktes var att på grund av att vi befinner oss i 

Sverige måste vi utgå från ett svenskt perspektiv på historien (Mellberg, 2009). Lärarna var 

överens om att hemmet har en betydande del i var eleverna hämtar sina bakgrundskunskaper 

om historien. Även detta nämner de intervjuade lärarna i Potapenkos studie (2006) där det 

menas att eleverna skaffar historisk kunskap även utanför skolbyggnaden. Dock spelar skolan 

en avgörande roll för att skapa ett historieintresse. Det är enligt en utav de intervjuade lärarna 

en vanlig föreställning bland historielärare ”att familjens och släktens historia är viktigare för 

elever med invandrarbakgrund” (Potapenko, 2006, s. 193). Lahdenperä (2004) styrker detta i 

sin avhandling. Hon menar att samarbetet mellan skola och föräldrar är väsentligt för barns 

skolframgång, och att det kräver en öppenhet och vilja att lära sig om elevernas kulturella 

bakgrund. 

Potapenko (2006) anser att pedagogernas reflektion angående historieämnets roll för identi-

tetsutveckling är värt att uppmärksamma. Detta då både positiva och pessimistiska toner ut-

trycks när frågan kommer på tal. En av respondenterna menar att historia tillsammans med 

språket och religion är väldigt viktigt för identitetsutvecklingen. Att vara medveten om sin 

kultur och historia spelar en viktig roll för historisk medvetenhet. Däremot uttrycker en annan 

av respondenterna skepsis mot ämnets roll för identitetsutveckling. Hon menar att hon har 

mött elever som är intresserade utav historieämnet ur ett samhällsformande perspektiv, men 

att de inte förstår denna koppling till sin egen identitet.  
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Nielsen (2013) har även hon i sin studie av historielärare funnit intressanta tankar kring histo-

rieundervisningen.9 Att uppmärksamma elevernas olika identiteter och bakgrund har stor be-

tydelse och är en gemensam utgångspunkt för de intervjuade lärarna. Samtidigt ansåg främst 

de kvinnliga lärarna, att de vanligtvis inte aktivt arbetar utifrån elevers olika identiteter. Dessa 

lärare hävdade istället att den personliga relationen, att känna sina elever, betraktades som den 

betydande faktorn för att kunna utforma relevant undervisning. En av lärarna utvecklar 

ovanstående resonemang och menar att hon ofta är försiktig i hanteringen av elevernas bak-

grund, detta för att undvika att tvinga in någon i en förutbestämd identitet. Hon vill ge elever-

na en möjlighet att välja sin identitet, den som de vill visa sina kamrater. Det kan exempelvis 

vara en fritidsaktivitet som eleven identifierar sig med. När det gäller hennes undervisning så 

är hennes mål att eleverna ska kunna känna igen sig i historien och finna någon att identifiera 

sig med, detta genom en medveten historieundervisning utifrån mångfaldsbegreppet (Nielsen, 

2013). 

  Jag vet att vi har pratat om att gränser inte alltid följer nationsgränser […] som att en fiskare i Bohuslän 

 har lättare att identifiera sig med en fiskare i Normandie än vad fiskaren i Bohuslän har att göra med 

 göteborgaren från innerstan. Trots att de lever väldigt nära varandra geografiskt så kan de leva väldigt 

 olika liv. (Intervju med kvinnlig lärare 3). (Nielsen, 2013, s. 50)  

I Mellbergs (2009) studie finns även här en liknande ambition hos flera intervjuade lärare att 

knyta an till elevernas egen historia genom att arbeta både kronologiskt och genealogiskt10. 

Den genealogiska undervisningen, med mål att öka elevens förståelse för hur historien brukas, 

förlorades ofta i stressen där den kronologiska undervisningen tog mest plats. Elevernas läm-

nades i och med detta ofta att själva reda ut sin historia. 

Runfors (2004) har genomfört en studie i tre kommunala låg- och mellanstadieskolor för att 

studera lärarnas samspel med de elever som lärarna benämnde som ”invandrarbarn”11. Mot-

satsordet lärarna använde var ”svenska barn”. Lärarna koncentrerade sig ofta på det som upp-

fattades gemensamt i klassen, nämligen upplevelsen av ”invandrarbarnen” som icke-svenska 

med avsaknad av svenskdefinierade erfarenheter. Detta visade sig vara en återkommande ten-

dens i undervisningen. Samtidigt uttryckte de en målmedvetenhet att individualisera under-

visningen och motverka gruppindelning. Men Runfors (2004) anser att användning av katego-

                                                 

9 Dessa slutsatser har dragits genom Nielsens (2013) intervjuer med gymnasielärare. 
10 Ett genealogiskt perspektiv rör sig bakåt i tiden för att söka en förklaring, exempelvis genom att söka rötterna 

till ett visst händelseförlopp (Lozic, 2011). 
11 ”En avledning av det högfrekventa men sällan preciserade begreppet invandrare” (Runfors, s. 33). 
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riseringar i klassrummet nästintill är nödvändigt för att kunna hantera undervisningen. Orden 

”invandrarbarn” och ”svenska barn” påverkade skolpraktiken på ett grundläggande sätt. Lä-

rarnas välmenande avsikter fick i kombination med dessa klassificeringar konsekvenser. Ele-

verna avindividualiserades, en konsekvens som blev tydlig i och med klassificeringsprinci-

perna. Skolans definitioner av dessa elever som avvikande bidrog till utanförskap. Likheter 

mellan den heterogena samlingen ”invandrarelever” frammanades. De etniskt heterogena sko-

lorna framstod som homogena då de ansågs domineras av ”invandrarelever”. En annan kon-

sekvens som blev tydlig var att elevernas individuella skillnader doldes när deras erfarenheter 

alltför ofta passerade obemärkt förbi (Runfors, 2004). 

5.3  Undervisning i ett mångkulturellt klassrum  

 Jag tycker att t.ex. de svenska ungdomar, de har ju allting så självklart, de är ju födda i Sverige, de 

 får läsa om sin historia på historielektioner i skolan, jag tror att då blir det mer en vanlig sak… att det 

 är inte viktigt, men eftersom vi andra…liksom från andra länder inte får lära oss det, får vi ju själva 

 söka all fakta. (Radana, 17). (Potapenko, 2006, s. 155) 

Potapenko (2006) anser att Sveriges inträde i EU i mitten av 1990-talet, bidrog till att den 

historiedidaktiska debatten bland annat fokuserade på den europeiska identiteten. Elever 

skulle på grund av inträdet få insyn i det gemensamma europeiska arvet. De elever som hade 

svaga länkar till såväl svensk som europeisk historia glömdes bort, på grund av det eurocent-

riska perspektiv som hamnade i fokus. Idag präglas fortfarande undervisningen av det euro-

centriska och västerländska synsättet trots att det i klassrummen finns elever med annan kultu-

rell bakgrund. Dessa elevers möte med utbildningsväsendets kultur, som är präglad av det 

svenska samhället, kan bli problematiskt då det berör frågor om ungdomarnas etniska ur-

sprung. De intervjuade eleverna ansåg att ämnet är viktigt för allmänbildningen, och den hi-

storiska utvecklingen i andra delar av världen är också viktig att känna till. Dock tyckte de 

flesta att Sveriges historia är mindre intressant. Den citerade eleven nedan ansåg att till följd 

av den historieundervisningstradition som är bruk i skolan, finns det risk att missa ”mer vär-

defull” historia (Potapenko, 2006). 

Gustav Vasa och Karl XII, de tar upp mycket tid av kanske mer värdefull historia[…] de där två sakerna 

tillsammans kan ta kanske ett helt block på åtta veckor, medans [sic!] man tränger in kanske Mesopo-

tamien, hjulets uppfinning, skriftens uppfinning, astronomi, matematik och allt annat som har format 

våran värld tränger man in på åtta veckor. (Milan). (Potapenko, 2006, s. 107f)  
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Potapenko (2006) finner att elever från forna Jugoslavien skulle vilja fördjupa sig i den jugo-

slaviska historien, vilket de tycker att man inte får möjlighet till i skolan. Mellberg (2009) vi-

sar på liknande problematik där han genom sin studie drog slutsatsen att historieundervisning-

en anpassas lite eller inget alls till elever med utomnordisk bakgrund. Detta beror på att 

undervisningen styrs av det kronologiska perspektivet. Genom en mer genealogiskt präglad 

undervisning kan ämnet bidra till ökad dialog om historia, nutid och framtid (Mellberg, 2009). 

Läraren kan inte endast utgå från det centrala innehållet i kursplanen utan måste fundera över 

vad som ska uppnås med historieundervisningen. Läraren måste anpassa undervisningens in-

nehåll efter historieundervisningens syfte. Det är viktigt att elever får möjlighet att utveckla 

sin självreflektion och ett historiskt självtänkande i undervisningen. För att skapa en historia i 

klassrummet som berör alla elever måste läraren ta hänsyn och återkoppla till elevernas liv 

och förförståelse (Johansson, 2012). 

För elever med bakgrund i exempelvis Mellanöstern och Balkan har historia ofta en mer bety-

dande roll än för elever med svensk bakgrund. Detta då elever med svensk bakgrund ofta inte 

har någon koppling till historiska konflikter, vilket utomnordiska elever oftare har. Eleverna 

med svensk bakgrund är engagerade i historiska konflikter men blir inte lika personligt be-

rörda som elever med bakgrund i Mellanöstern och Balkan blir. För att skillnaden mellan ele-

vers bakgrund inte ska vara något problem i klassrummet krävs det en medvetenhet från lära-

ren om de historiska skillnader eleverna bär med sig. Elever kan uttrycka åsikter som inte 

överensstämmer med läroplanens värdegrund, exempelvis genom att uttrycka ett hat mot län-

der och folkgrupper. För att kunna påverka dessa elevers värderingar måste läraren försöka 

förstå dem och deras tankar (Öberg, 2009). Nordgren (2006) visar ett tydligt exempel på den 

problematik som kan uppstå när lärare saknar förståelse för elevers bakgrund. Några av de 

elever som var delaktiga i studien har bakgrund i länderna Irak, Iran och Libanon. Dessa 

gymnasieelever valde att störa de tre tysta minuter som hölls i skolan för att hedra offren i ter-

rorattacken den 11 september 2001 i New York. De tyckte att de tre tysta minuterna visade på 

att västerländska människoliv värderades högre än andras liv. Eleverna menade att när ameri-

kaner mördar muslimer genom terrorism hålls inga tysta minuter världen över för att hedra de 

muslimska offren. Eleverna har en historia som de tolkar för att förstå och ta ställning till det 

som händer idag. Skolan reagerade kraftigt på elevernas protester och att eleverna tvingades 

till samtal med kurator samt att ge offentliga ursäkter visar på att lärarna saknar en förståelse 

för elever med olika historiska erfarenheter (Nordgren, 2006). För att undvika denna proble-
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matik behöver läraren vara medveten om att elever har olika historiska erfarenheter (Öberg, 

2009). I skolan behövs en interkulturell kompetens där lärare måste sträva efter öppenhet och 

förståelse för att elever med olika kulturella bakgrunder ska få en god kommunikation (Borg-

ström, 2004). Lärare måste se till att den information eleverna får ta del av om andra minorite-

ter och länder i undervisningen är aktuella, nyanserade och positiva (Lahdenperä, 2004). 

Mötet mellan lärare och elev i historieundervisningen kan ses som mötet mellan två historie-

medvetanden. Denna kommunikation underlättas om dessa två är från samma kultur, då ele-

ven kan spegla sig i lärarens historiemedvetande och få sitt eget bekräftat. I ett senare skede 

kan elevens närmaste krets bekräfta detta ytterligare. Om läraren och eleven dock inte tillhör 

samma kultur minskar speglingen av historiemedvetande. Erfarenheterna blir svåra att be-

kräfta i hemmet. Om inte läraren medvetet uppmärksammar elevens historiemedvetande är 

det stor risk att undervisningen blir ointressant för eleven. Ämnet tappar därmed sin potential 

att utveckla elevens attityder och föreställningar (Mellberg, 2009). 

I Nielsens artikel från 2013 lyfts fyra olika undervisningsstrategier fram för undervisning i ett 

mångkulturellt klassrum: en universalistisk strategi, en särartspolitisk strategi, en strategi uti-

från multipla identiteter och en utifrån kritisk mångkulturalism. Hon vill testa dessa strategier 

i skolans historieundervissning genom studier av sju gymnasielärare. Genom den universalist-

iska strategin ska läraren fokusera på elevernas rättigheter oavsett deras klass, kön eller etni-

citet. Man försöker undvika de orättvisor som kan uppstå mellan individer eller grupper. Den 

särartspolitiska strategin är lik den universalistiska och menar på att man ska ta hänsyn till att 

grupper är olika och därmed har olika behov. Läraren ska lyfta fram elevernas olikheter och 

försöka värna om dessa. Strategin utifrån multipla identiteter syftar till när lärare vill fånga 

elevernas intresse i undervisningen och då tar hänsyn till att eleverna har olika bakgrunder 

och tillhörigheter. Slutligen lyfter Nielsen (2013) fram strategin utifrån kritisk mångkultural-

ism. Den innebär att lärare och elever ska ifrågasätta strukturella maktrelationer genom att 

läraren visar hur makt används och rekonstrueras. I sin undersökning kommer Nielsen (2013) 

fram till att ingen av de lärare hon studerat använder sig utav endast en, utan av flera strate-

gier. Lärare kan hitta stöd till den universalistiska strategin och den särpolitiska strategin i 

styrdokumenten. Samtidigt visar flera rapporter att strategierna om multipla identiteter och 

kritisk mångkulturalism är viktiga i undervisningen med tanke på dagens mångkulturella 

samhälle (Nielsen, 2013). 
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Lozic (2011) finner att elevers olika identitetsformer samspelar med varandra, vilket gör dem 

intresserade av flera olika historieskrivningar.12 För att lyfta fram olika typer av historia och 

inte endast den eurocentriska i historieundervisningen måste läraren ta hänsyn till elevernas 

ståndpunkter och erfarenheter för att individualisera undervisningen. På så sätt kan elevernas 

utveckling av historiemedvetande underlättas (Lozic, 2011). Han menar även att större in-

vandrargruppers historia kan integreras med den svenska historieundervisningen. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en komparativ litteraturstudie av tidigare forskning, vilket var ett 

bra tillvägagångssätt då likheter och skillnader mellan vårt valda material blev tydliga. Vår 

ursprungliga tanke var att studera forskning endast inom årskurserna 4–6, men då vissa av-

handlingar var inriktade på intervjuer med gymnasieelever fick vi samråda om och avgöra 

vilka delar av intervjuerna som ansågs vara allmängiltiga oavsett ålder. Vi mötte samma form 

av dilemma i de avhandlingar som inriktat sig på bestämda nationaliteter. Dock har vi funnit 

liknande resultat oavsett ursprung och ålder vilket gör att en allmän slutsats kan dras utifrån 

avhandlingarnas resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien har syftat till att undersöka hur historieundervisningen i det mångkulturella klass-

rummet påverkar utomnordiska elevers identitetsbild, och hur lärare planerar sin undervisning 

utifrån detta perspektiv.  

I inledningen ifrågasatte vi ifall alla elever, oavsett kulturell bakgrund, ges en likvärdig histo-

rieundervisning. Skolans uppdrag är enligt Lgr 11 att eleverna ska utveckla förståelse för kul-

turell mångfald samtidigt som endast de svenska, nordiska och västerländska kulturarven ska 

tas upp i undervisningen i årskurs 4–6, vilket blir motsägelsefullt. Detta är ett av flera pro-

blem vi fann i vår undersökning. Skolans uppdrag enligt Lgr 11 är att undervisningen ska” 

individualiseras” för att alla elevers förmågor ska utvecklas på bästa sätt, men kursplanen i 

historia för årskurs 4–6 talar emot individualiseringen med sitt eurocentriska innehåll då icke 

västerländsk historia inte prioriteras. Elever med utomnordisk bakgrund ”glöms bort”. Genom 

                                                 

12 Dessa slutsatser har Lozic (2011) dragit genom sina intervjuer med gymnasieelever. 
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denna eurocentriska historieundervisning kan inte utomnordiska elever koppla historien till 

sin egen identitet. De blir ”påtvingade” en svensk historia som de ofta inte känner samhörig-

het med vilket kan ge en identitet i obalans.  

Det finns många faktorer som påverkar elevers identiteter. Något vi funnit gemensamt är att 

eleverna skaffar sig historiska kunskaper även utanför skolan, exempelvis via familjen. Uti-

från genomförd studie anser vi att historieundervisningen måste ta hänsyn till elevers historia 

utanför skolan för att inte undervisningen ska upplevas som irrelevant. Vi har funnit att krigs-

historia är en central identitetsmarkör för många av de utomnordiska eleverna. De vill ofta 

veta mer om familjens och sitt hemlands historia, vilket gör det viktigt att läraren är påläst om 

och uppmärksammar historiska konflikter. Vi anser att kursplanen i historia för årskurs 4–6 

inte ger lärare tillräckligt stort utrymme för att undervisa om de historiska konflikter elever 

bär med sig, vilket kan leda till att elevens erfarenheter försummas.  

I dagens skola är tidsbristen ett stort problem och lärare har svårt att hinna med sina ordinarie 

uppgifter. Att som lärare då finna tiden att fördjupa sig i varje individs historiekultur blir svårt 

och prioriteras därför bort. Det är viktigt att lyfta fram att tidsbristen kan leda till oförståelse 

bland lärarna gentemot elever med annan kulturell bakgrund. Mellberg (2009) lyfter fram att 

lärare aktivt väljer bort viss historisk undervisning då den anses vara för konfliktfylld. Bristen 

på undervisning om exempelvis Mellanöstern anser vi kan ge upphov till utanförskap och 

främlingsfientlighet bland elever. Detta då okunskap ofta leder till rädsla för det okända. Med 

tanke på de främlingsfientliga åsikter som idag tar större utrymme i samhället, krävs det att 

läraren aktivt undervisar om andra kulturer för att motverka intolerans och främlingsfientlig-

het i skolan och samhället. 

Utifrån egna erfarenheter från bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU] anser vi 

det vara vanligt i många klassrum att läraren undervisar ur ett "vi-mot-dem-perspektiv”, där 

”vi” är det västerländska samhället och ”dem” är de utan västerländsk bakgrund. Detta är ofta 

ingen medveten handling av lärarna men det avspeglas ändå i undervisningen vilket förstärker 

elevernas känsla av utanförskap. Med stöd av Runfors (2004) anser vi det nödvändigt att "ka-

tegorisera" för att underlätta undervisningen, men detta måste ske som en medveten handling 

för att eleverna inte ska påverkas negativt. Utifrån erfarenheter från vår VFU vill vi visa på ett 

exempel hur elever kan känna samhörighet med den svenska historien. Exemplet lyfter fram 

elevers känsla för samhörighet med flera kulturer i historieundervisningen och dessutom hur 
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undervisningen suddade ut ”vi-mot-dem”-känslan. I arbetsområdet om vikingar diskuterades 

byteshandeln som skedde mellan vikingarna och handelsmännen i Konstantinopel. Eleverna 

tyckte det var väldigt intressant och många elever med utomnordisk bakgrund fick möjlighet 

att känna samhörighet med den svenska historien. Arbetsområdet utvecklades till att fokusera 

ytterligare på relationen mellan folkgrupper under vikingatiden. Utifrån detta exempel anser 

vi undervisningsmetoden vara väl lämpad för mångkulturell historieundervisning där alla ele-

ver inkluderas. 

Kronologisk och genealogisk undervisning är exempel på metoder som påverkar elevers iden-

titeter. Kronologisk undervisning utgår från det svenska historiska kulturarvet vilket gör den 

genealogisk för elever med svensk bakgrund men inte för utomnordiska elever. Det vi anser 

vara problematiskt med den kronologiska undervisningen, som ofta präglar historieundervis-

ningen, är att den inte tar hänsyn till elevernas olika bakgrunder. För att lyfta fram alla elevers 

historia borde läraren göra aktiva val av arbetsområde där den genealogiska undervisningen 

prioriteras. Dock anser vi att det kan vara problematiskt för läraren att arbeta genealogiskt när 

kursplanen i historia är kronologiskt uppbyggd. Om läraren använder sig utav ett genealogiskt 

undervisningssätt med utgångspunkt i Nielsens (2013) strategier ges fler elever möjlighet att 

utveckla sitt historiemedvetande och därmed sin identitet. Lärarens interkulturella kompetens 

kan stärkas genom dessa strategier. Med tanke på att många av dagens skolor är mångkultu-

rella är det oundvikligt att inte ta hänsyn till elevers olika bakgrund och identiteter. Den 

undervisningsstrategi vi anser borde få mer utrymme i skolans historieundervisning är därför 

strategin utifrån multipla identiteter.  

I skolan är språk, religion och historiemedvetande viktiga komponenter i elevers identitetsut-

veckling. Dock blir det tydligt i vår analys att trots att ”historiemedvetande” finns utskrivet i 

dagens kursplan kan inte alla lärare definiera begreppet. Det blir eleverna som drabbas när 

lärare inte förstår sambandet mellan elevers historiemedvetande och deras identitetsutveckl-

ing. Vi vill därför poängtera att lärare måste ha en gemensam kunskap och förståelse av be-

greppet historiemedvetande. Detta kan uppnås genom fortbildning och ett förtydligande över 

betydelsen i kursplanerna.  

”Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter” (Skolverket, 

2011b, s. 177). Citatet är ett exempel på att kursplanen för årskurs 7–9 har mer tydligt ut-

skrivna mål när det gäller identitetsarbete i historia än vad det centrala innehållet än kurspla-
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nen i årskurs 4–6 har. Med förutsättning i att dessa skrivningar syftar till fler nationaliteter än 

den svenska, ges högstadieläraren mer stöd att bedriva undervisning anpassad13 till elevernas 

mångkulturella bakgrund. Trots det så anser många elever i årskurs 7–9 att de saknar en histo-

rieundervisning som är anpassad efter deras ursprung. Då lärare i årskurs 7–9 har svårt att an-

passa undervisningen, trots de tydligare riktlinjerna, är förutsättningarna för att lärarna i års-

kurs 4–6 ska lyckas med denna anpassning ännu mindre. Dessa lärare behöver lika tydliga 

riktlinjer i kursplanen för årskurs 4–6 som för årskurs 7–9. Om utomnordiska elever inte får 

en anpassad undervisning i årskurs 4–9 är risken stor att de ständigt blir påtvingande en 

”svensk identitet” som de inte kan relatera till. Problemet blir att eleverna sällan får möjlighet 

att utforska sin historiska identitet under grundskolans historieundervisning. Utifrån genom-

förd forskningsöversikt anser vi att ovanstående centrala innehåll från årskurs 7–9 borde stå 

med i kursplanen redan för årskurs 4–6 då innehållet inte är begränsat av elevers ålder. Just 

detta centrala innehåll går att anpassa till individer på flera sätt. 

Utifrån vår första frågeställning vill vi förtydliga att utomnordiska elevers identiteter påverkas 

av hur stort utrymme deras historiska bakgrund får i historieundervisningen. Det finns flera 

faktorer som inverkar på detta, men den viktigaste rollen har läraren. Dennes kunskap och en-

gagemang i elevens bakgrund är viktig för elevens självbild och identitetsskapande. Dock så 

ska lärare utgå från kursplanen vid planering av undervisningen. Eftersom kursplanen är kro-

nologiskt uppbyggd med ett eurocentriskt perspektiv i fokus begränsas möjligheten till anpas-

sad undervisning. När läraren genom det västerländska perspektivet begränsas i sin undervis-

ning kommer det först och främst drabba de utomnordiska eleverna. Kursplanen är därför 

också en faktor som påverkar utomnordiska elevers identitet. Elevers identitet påverkas även 

av lärarens syn på begreppet historiemedvetande. Lärare behöver en större kunskap om vad 

begreppet innebär. En fördjupad kunskap anser vi kan utveckla förståelsen för utomnordiska 

elevers identitetsbildande i historieundervisningen.  

Här avser vi besvara vår andra frågeställning, nämligen hur lärare ser på och bedriver mång-

kulturell undervisning. Det har framkommit att lärare har svårt att ta hänsyn till olika kultu-

rella bakgrunder i historieundervisningen, trots att forskningen visar att det är en viktig del i 

elevernas historiska identitetsskapande. Därför bör ett förtydligande ske i kursplanen för års-

kurs 4–6 som stödjer lärarnas arbete i det mångkulturella klassrummet. Historieundervisning-

                                                 

13 I den fortsatta texten syftar ordet "anpassad undervisning" till lärarens beaktande till klassens mångkulturella 

sammansättning. 
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en är oftast uppbyggd kronologiskt, vilket lärare ser som ett problem då de inte fullt ut kan 

möta alla elever. De känner på grund av det en tidsbrist där den genealogiska undervisningen 

får stå åt sidan. Många lärare är medvetna om att elever har olika historiska bakgrunder, men 

de saknar tid att bedriva jämlik undervisning fullt ut. Det är viktigt att lärarna är medvetna om 

de kategoriseringar som finns i skolan och aktivt motverka elevernas känsla av utanförskap i 

klassrummet. Om eleverna blir kategoriserade som invandrare är det ännu svårare att integre-

ras i den svenska historien. 

 Detta arbete har i utbildningssyfte varit givande, tack vare ny och intressant forskning, dock 

anser vi det finnas för få studier gjorda på elever i årskurs 4–6. Mycket av dagens forskning 

om identitetsbildande genom historieundervisningen är grundat på elevers erfarenheter och 

tankar i årskurs 7–9 och gymnasiet. Vi skulle därför vilja jämföra denna litteraturstudie med 

en framtida empirisk studie i årskurs 4–6. Det vi vill undersöka är hur de yngre eleverna upp-

fattar historieämnet som identitetsformande. Det vore intressant att lyfta fram tankar och erfa-

renheter i en jämförande studie mellan elever med svensk bakgrund och deras jämnåriga 

klasskamrater med utomnordiskt ursprung. Genom en sådan studie kan betydelsen av anpas-

sad undervisning belysas.  

Ges verkligen alla elever en likvärdig möjlighet att utveckla sin identitet och sitt historiemed-

vetande i årskurs 4–6? Det är svårt att ge ett bestämt svar på frågan, men som blivande lärare 

har vi möjlighet att förändra undervisningen från eurocentrisk till elevcentrisk. På så sätt bi-

drar den svenska skolans historieundervisning till utomnordiska elevers identitetsskapande. 
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Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikat-

ionsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Aronsson,P. 

Historiebruk-

att använda 

det förflutna 

(2004). Sve-

rige. 

”Att uppmärk-

samma de mångfa-

setterade situation-

er och sammanhang 

som gör det för-

flutna meningsbä-

rande i många av 

samhällets olika 

handlingsfält, pri-

vat och offentligt, 

kommersiellt och 

institutionaliserat” 

Denna bok  innehar kapitel som foku-

serar på olika saker inom historiedidak-

tiken. Kap 1-3 visar på hur historia 

används och betraktas.  Kap 4-5 har en 

politisk inriktning, och kapitel 6 be-

handlar privatlivets historia på olika 

sätt. 

Med tanke på att varje kapitel har olika 

inriktingar är resultatet olika i varje kapitel. 

Men sammanfattningsvis så har boken har 

gett allmänna begreppsliga verktyg för 

studiet av historiebruk, och illustrerar 

historiebruk från de olika sfärerna av histo-

riekulturen (institutionelt, offentligt, kom-

mersiellt och privat). 

Barker, G & 

Moore, A. 

Confused or 

multicultural - 

third culture 

individu-

als´cultural 

identity. 

(2011). United 

States. 

Studiens syfte var 

att undersöka del-

tagarnas uppfatt-

ningar om identitet, 

känsla av samhö-

righet och multikul-

turalitet.  

Intervjuer med en kvalitativ metod. De 

intervjuade deltagarna var utvalda på 

grund av att de spenderat mins tre av 

sina ungdomsår (6-18 år) utanför sitt 

ursprungsland.  

Resultaten visar att deltagarna har lättare 

att besitta multipla identiteter.  
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Borgström, M. 

"Lärarens in-

terkulturella 

kompetens i 

undervisning-

en". I P. Lah-

denperä (Red), 

interkulturell 

pedagogik i 

teori och prak-

tik. (2004). 

Sverige 

 Förklarar vad in-

terkulturell kompe-

tens innebär samt 

vad brist på detta 

kan innebära. 

Har studerat tidigare språkliga, socio-

kulturella och identitetsfrågor hos barn 

och ungdomar i Sverige och Spanien. 

Med sin artikel tar hon sin utgångs-

punkt i ett exempel från vardagen ge-

nom induktiv metod. 

Genom ömsesidig kunskapsöverföring kan 

interkulturell kompetens uppnås. En lärare 

kan inte förstå alla elevers bakgrunder utan 

måste låta varje elev få en möjlighet att 

säga sin mening och uttrycka sina erfaren-

heter, kunskaper, värderingar. 

Johansson, M. 

Historieunder-

visning och 

interkulturell 

kompetens 

(2012) Sve-

rige. 

”Att undersöka vad 

interkulturell kom-

petens skulle kunna 

vara i historieun-

dervisningen” 

Avhandlingens kapitel 1-2 beskriver 

bakgrund och teoretiska utgångspunk-

ter till undersökningen. Resterande 

kapitel beskriver undersökningen och 

beskrivning av det empiriska materi-

alet. Undersökningen är en kvalitativ 

fallstudie som består av ljudupptag-

ningar och transkiftioner, fältanteck-

ningar, lektionsmaterial och elevers 

loggböcker och hemskrivningar. 

Resultatet av avhandlingen mynnade ut i en 

diskussion där Johansson beskriver sin 

övertygelse att undervisningens tidsför-

lopp, då olika berättelseelement fogas till 

varandra har betydelse för den mening som 

i sista hand skapas. Historieundervisningen 

är förankrad i begreppet historiemed-

vetande, och interkulturell kompetens har i 

avhandlingen betraktats som en aspekt av 

historiemedvetande. Undersökningen vi-

sade en komplex verksamhet där utma-

ningar och möjligheter bidrar till elevernas 

interkulturella kompetens. 

Lahdenperä, P. 

Interkulturell 

pedagogik -

Vad, hur och 

varför?  I 

Lahdenperä, P. 

Interkulturell 

pedagogik i 

teori och prak-

tik (2004) Sve-

rige 

”Antologin handlar 

om interkulturell 

pedagogik och de 

utbildningsmässiga 

utmaningar som 

denna inriktning 

inom pedagogiken 

lyfter fram. Ambit-

ionen är att ge en 

bred bild av inter-

kulturell pedagogik 

i Sverige” 

Kapitlet fokuserar först och främst på 

att beskriva begreppet historien bakom 

uppkomsten av begreppet interkulturel 

och på vilket sätt begreppet tolkas 

olika i olika situationer (inom exem-

pelvis psykologi och politik). Lahde-

perä beskriver sedan och exemplifierar 

hur interkulturell pedagogik används 

inom skolan. Avslutningsvis beskrivs 

hur forskning inom området bedrivs. 

Resultatet av kapitlet blev en sammanfatt-

ning där Lahdenperä vill lyfta fram inter-

kulturell pedagogik som en ny inriktning 

inom pedagogiken som avspeglar den 

mångkulturella samhällsutvecklingen. För 

att denna utveckling skall utvecklas behövs 

fyra olika delar i i kunskapsutvecklingen, 

undervisning, fältkontakter, forskning och 

internationellt samarbete. 
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Lozic, V. 

Historieunder-

visningens 

utmaningar- 

Historiedidak-

tik för 2000-

talet (2011). 

Sverige. 

”Att kritiskt 

granska histo-

rieämnets innehåll 

och syfte baserad å 

en analys av hur 

elevers identiteter 

påverkar synen på 

historia samt en 

vägledning när det 

gäller anpassning 

av historieunder-

visning till den 

alltmer komplexa 

skolverkligheten.” 

Baserad på intervjuer (kvalitativ me-

tod) med 36 elever från två gymnasie-

skolor i Malmö. Även intervjuer med 

elevernas lärare och tre läroboksförfat-

tare har gjorts. Lozic har även gjort en 

läroboksanalys och analys av kurspla-

ners innehåll.  

En viktig slutsats som kan dras utifrån in-

tervjuerana är att metoderna intersektion-

ella perspektiv och dekonstruktion med 

fördel kan inkluderas i skolans historieun-

dervisning. Det har framkommit att lärare 

och historieförmedlare behöver diskutera 

med eleverna varför de ska läsa histo-

rieämnet. Utgångspunkten för detta är utan 

insikter om de olika delarna i den ”didak-

tiska pyramiden” är det svårt att förklara 

och förstå ämnets legitimitet.  

Lozic, V. I 

Historie-

kanons skugga 

- Historieämne 

och identifikat-

ionsformering 

i 2000-talets 

månkulturella 

samhälle. 

(2010). Sve-

rige.  

Skildra relationen 

mellan ungdomars 

(etniska) identifi-

kationer och synen 

på historieämnet. 

Genom detta för-

söka visa på pro-

blematiseringen av 

historieämnets 

identitet i ett så 

kalla månkulturellt 

samhälle. Fokus 

ligger på elevers 

identifikationer och 

historieämnets in-

nehåll i den mång-

kulturella sam-

hällskontexten. 

Gjort en kvalitativ intevjustudie med 

36 gymnasieungdomar samt fem lärare 

vid två gymnasieskolor i Malmö.  

Lozic analys av intervjuerna har sin 

utgångspunkt i Joan W. Scotts genus-

vetenskapliga teorier och subjekttillbli-

velseprocesser (s. 58 och  60). som 

skrivits om för att åskådliggöra etniska 

relationer. Analysen grundar sig även 

på en kritisk diskursanalys (CDA) (s. 

298), 

Västeuropa har en central del i historie-

läroböckerna och undervisningen. Genom 

att uppmärksamma exempelvis famil-

jens/släktens erfarenheter och olika socio-

kulturella rum syftar historieämnet till att 

inkludera det som ibland nämns som den 

nära historien.  

Ungdomars etniska identifikationer är för-

änderliga och de tar ställning till deras et-

niska identifikationer dagligen. Föräldrar-

nas ursprung och deras historia är viktig för 

elevernas identifikationsprocesser samti-

digt som flera elever kan identifiera sig 

med den svenska eller europeiska historien. 
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Mellberg, D. 

"En studie av 

historieunder-

visning i ett 

multietniskt 

samhälle". I K-

G. Karlsson & 

U. Zander 

(Red.), Histo-

rien är nu - En 

introduktion 

till historiedi-

daktiken. 

(2009). Sve-

rige 

Undersöka hur 

undervisningen i 

allmänhet och 

historieämnet i 

synnerhet ska ori-

enteras i det multi-

etniska Sverige. 

Mellberg ville un-

dersöka om histo-

rieundervisningen 

ändrades i ett mul-

tietniskt klassrum. 

Materialet bygger på 10 intervjuade 

historielärare utförda under hösten 

2003 på fyra grundskolor i Rosengård.  

Historieundervisningen är starkt kanonise-

rad präglad och att historieundervisningen 

ändras lite eller inget alls efter att klass-

rummet var multietniskt.  

Nielsen, L. 

Historieunder-

visning och 

identitet i det 

mångkultu-

rella sam-

hället. (2013) 

Sverige. 

Syftet med artikeln 

är att, med ut-

gångspunkt i aktu-

ell svensk och ang-

losaxisk forskning 

på detta område, 

presentera ett ana-

lysverktyg av fyra 

möjliga strategier 

för undervisning i 

det mångkulturella 

samhället. Den 

praktiska använd-

ningen av analys-

verktyget kommer 

att diskuteras ge-

nom att jämföra de 

fyra strategier med 

erfarenheterna från 

sju historielärare. 

Artikeln inleds med en kort redogö-

relse för vissa socioekonomiska och 

utbildningspolitiska förändringar som 

skett i den svenska skolan under de 

senaste decennierna. Efter en anglosax-

isk och svensk forskningsöversikt föl-

jer en redogörelse för de fyra strategier 

som ingår i analysverktyget. Artikeln 

avslutas med en beskrivning och dis-

kussion av sju gymnasielärares erfa-

renheter från undervisning i historia 

där elever med olika identiteter och 

förhållanden i det mångkulturella sam-

hället befinner sig i kontexten. Urvalet 

av de sju lärare som har intervjuats 

styrdes av deras rykte om sig att vara 

duktiga, ambitiösa och att de anser sig 

ha utvecklat fungerande arbetssätt i 

historieundervisningen.  

”Sammantaget framgick det av intervjuerna 

att ingen av lärarna endast utgår från en 

strategi i sin undervisning. Det står klart att 

den försämrade likvärdigheten i svensk 

skola i första hand drabbar de elevgrupper 

som knappt eller inte blir godkända och 

därmed får sämre förutsättningar för både 

arbete och fortsatta studier. Det är samma 

elever som ofta identifieras som svaga och 

mindre studiemotiverade av lärarna och 

som på olika sätt kräver relevant innehåll, 

mer tydlighet, struktur och inte minst, mer 

av lärarnas tid och resurser. En medveten 

och riktad satsning på dessa elever skulle 

på kort sikt nödvändiggöra ökade anslag 

till skolan, vilket inte går i linje med den 

hittills förda skolpolitiken.” 
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Norgren, K. 

Vems är histo-

rien? 

Historia som 

medvetande, 

kultur och 

handling i det 

mångkultu-

rella Sverige 

(2006) Sve-

rige. 

”Denna avhandling 

undersöker historia 

som medvetande, 

kultur och handling 

genom hur tre  

olika samtida agen-

ter, en diaspora, 

enskilda elever, och 

läroplanen 

formulerar sin 

historia. Historie-

medvetande och 

mångkulturalism är 

begreppen som ger 

teoretiska samman-

hang i denna av-

handling.” 

Avhandlingen börjar på en nivå där 

historiebruk i det mångkulturella 

samhället undersöks, för att sedan fort-

sätta till en läroplansteoretisk och 

praxisnära nivå för att problematisera 

historieundervisningens villkor i det 

mångkulturella samhället. Nordgren 

har i sin studie intervjuat (kvalitativ 

metod) elever med irakisk bakgrund 

och deras lärare.  

Studierna visar hur vår förståelse av samti-

den påverkas av de historiekulturer vi till-

hör.  

Det innefattar utvecklandet av elevernas 

förmåga att upptäcka historiebruk i samti-

den för att därigenom få perspektiv på sitt 

eget och andras historiemedvetande. Den 

granskning av skolhistoriens interkulturella 

status som genomförts visar på ett kun-

skapsfält som inte utvecklats i takt med att 

samtidens frågeställningar 

förändras. Att undersöka hur ett ämnesin-

nehåll organiseras och förmedlar meningar 

är i första hand en analytisk verksamhet 

men kan samtidigt öppna vägar till föränd-

ringar. 

Potapenko, I. 

Elevens egen 

historia och 

skolans histo-

rieundervis-

ning - histori-

emedvetande 

och identitet 

hos några 

ungdomar från 

forna Jugosla-

vien. (2006). 

Sverige. Diva. 

Belysa relationen 

mellan historie-

medvetandet 

och identitetsut-

veckling hos ung-

domar med jugo-

slavisk bakgrund. 

Syftet är också att 

relatera den all-

männa historieun-

dervisningen 

i skolan och ung-

domarnas egna 

personliga historier 

och behov till 

varandra. 

Studien startade våren 2003 och blev 

klar 2006. Intervjuerna är gjorda ge-

nom en pilotstudie (förstudie) med 62 

gymnasieelever och en enkätundersök-

ning (huvudstudie) med 40 gymnasiee-

lever.  

Insamlingen av materialet är empiriskt 

och bygger på den kvalitativa idétradit-

ionen där hermeneutiken anses som en 

viktig grund.  

För att elever ska förstå samhället behöver 

de kunskap om sin historia. Historiemed-

vetande är kopplat till kollektiva identite-

ter. Elever känner sig inte delaktiga i ut-

formningen av historieundervisningen i 

skolan. Den etniska och kulturella bak-

grunden är en viktig faktor i deras identi-

tetsskapande.  
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Runfors. A. 

"När blir man 

svensk?" - Om 

hur skilda 

möjligheter 

skapas i skol-

vardagens 

samspel. 

(2004). Sve-

rige. 

Skillnaden mellan 

"invandrare" och 

"svenskar" för-

stärks. Runfors vill 

belysa denna pro-

blematik genom att 

visa hur den gestal-

tar sig på tre grund-

skolor. 

Studerat tre grundskolor i Stockholms 

utkant genom fältstudie. Artikeln base-

ras även på en tidigare avhandlingsstu-

die gjord av Runfors. 

Visar på hur allmänt omfattade ambitioner 

att inkludera i slutändan kan resultera i 

oavsiktlig diskriminering och underord-

ning. Skolorna har integrerade avsikter som 

får exkluderande effekter.  

Öberg, S. 

"Kontrafaktisk 

historia i 

undervisning-

en". I P. Elias-

son & 

J.Rudnert 

(Red.), Klass-

rummet och 

cirkeln : en 

forskningscir-

kel om histo-

rieundervis-

ning i det 

mångkultu-

rella klass-

rummet. 

(2009). Sve-

rige 

Undersöka elever-

nas syn på historia.  

Undervisar och har därmed undersökt 

elever i årskurs 6-9 på Lindeborgssko-

lan i Malmö.  

Testade olika saker  i klassrummet som 

skulle leda till större intresse för histo-

ria. Dessa försök 

utvärderades och tolkades med andra 

lärare. 

 

En kvantitativ enkätundersökning om 

elevernas historieintresse gjordes på 

totalt 91 elever i grundskolan.  

Majoritet av eleverna upplever ämnet bety-

delsefullt. De anser att kunskaper i ämnet 

är värdefullt både för dem själva och för 

andra människor. 

De tycker historieämnet ger svar på varför 

det ser ut som det gör och att ämnet också 

erbjuder kunskap om hur man kan förändra 

saker i framtiden. Detta upplever jag som 

hoppfullt.  

Elevernas svar tyder även på att det hos 

många finns en tydlig närvaro av historie-

medvetande. Hur utvecklat detta är kan 

däremot inte enkäten berätta om. 

Elever med utländsk bakgrund verkar 

ibland ha ett annat perspektiv när de ser 

skeenden i historien. Många 

kommer från länder som varit förtryckta av 

länder och människor i västvärlden.  Öberg 

märker dessutom att historia har en starkare 

laddning för eleverna med bakgrund i Mel-

lanöstern och Balkan. 

 

 

 

 


