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Samhället blir alltmer mångkulturellt och globaliserat i takt med den ökade invandringen och 

rörligheten mellan länder. Klassrummen speglar det mångkulturella samhället med elever från 

flera olika länder. Det centrala innehållet i historieämnet för år 4–6 återspeglar dock inte det 

mångkulturella samhället. Syftet med denna studie är att undersöka om lärare tar hänsyn till det 

mångkulturella klassrummet i valet av innehåll i historieundervisningen. Studien ska även un-

dersöka hur eleverna upplever urvalet av innehåll samt hur eleverna med utländsk bakgrund 

påverkas av innehållet. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie, där främst svensk 

forskning inom området analyserats. Resultatet av studien visar att majoriteten av lärarna un-

dervisar ur ett eurocentriskt perspektiv och följer en västerländsk kanon. Lärarna uttrycker 

många svårigheter med att anpassa innehållet efter elevernas bakgrunder, exempelvis kunskaps-

brist, tidsbrist och språksvårigheter. Eleverna med utländsk bakgrund visar en vilja att lära sig 

om ”sin” historia och vissa visar ett ointresse i att lära sig om Sveriges historia. Om eleverna 

med utländsk bakgrund inte får lära sig om ”sin” historia påverkas de negativt. Det kan uppstå 

en känsla av ”vi och dom” vilket leder till utanförskap. Elevernas identitetsbildande kan för-

svåras om de inte lär sig om sitt ursprung. Vår slutsats är att det är viktigt att lärare är medvetna 

om att den svenska historieskrivningen har en västländsk kanon, de bör därför anpassa 

innehållet efter elevernas bakgrunder eller förhålla sig kritiskt till det västerländska perspektivet. 

 
 

Sökord: Historieundervisning, mångkultur, identitet, eurocentrisk historieskrivning, västerländsk kanon 



 
 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................................................................. 1 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 2 

3. Bakgrund ................................................................................................................................................. 2 

3.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 ....................... 2 

3.2 Historiedidaktik .................................................................................................................................. 4 

3.3 En mångkulturell skola ...................................................................................................................... 5 

3.4 Identitet ............................................................................................................................................... 6 

4. Metod ........................................................................................................................................................ 7 

4.1 Metodval .............................................................................................................................................. 7 

4.2 Urval och avgränsningar.................................................................................................................... 8 

4.3 Analys av material .............................................................................................................................. 9 

5. Resultat .................................................................................................................................................... 9 

5.1 Lärares urval av innehåll i historieundervisningen ........................................................................ 9 

5.2 Elevernas syn på urvalet .................................................................................................................. 14 

5.3 Hur påverkas eleverna av urvalet? ................................................................................................. 16 

6. Diskussion ............................................................................................................................................. 19 

6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................................... 19 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................ 20 

7. Referenslista ......................................................................................................................................... 24 

Bilaga 1 ......................................................................................................................................................... 27 

Bilaga 2 ......................................................................................................................................................... 29 

 

 



 

1 
 

Enligt Skolverkets rapport, Överallt och ingenstans, fanns det 203 nationaliteter representerade i 

Sverige år 2006 (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). År 2014 var 16 procent av Sveriges 

befolkning utlandsfödda, vilket motsvarar 1,6 miljoner personer (SCB, 2016). I samband med de 

pågående konflikterna i bland annat Syrien och Irak så har invandringen ökat det senaste året 

(Migrationsverket, 2016b). Det mångkulturella Sverige återspeglas i klassrummen med många 

elever från flera olika länder. Det centrala innehållet i kursplanen för historia år 4–6 speglar dock 

inte det mångkulturella klassrummet Sverige har idag. Fokus i det centrala innehållet ligger enbart 

på Nordens och Sveriges historia från forntiden fram till 1700-talet, med undantag för ett kort 

inslag om europeiska upptäcktsfärder. Ett syfte i ämnet historia är att eleverna ska få olika 

perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar (Skolverket, 2011). 

Kursplanen blir i detta fall en aning motsägelsefull, när ett syfte är att eleverna ska få olika 

perspektiv på historien, men det centrala innehållet endast behandlar Sverige och Nordens historia.  

 

Under vår egen skolgång samt den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för våra 

högskolestudier, har vi upplevt att lärare främst undervisar om Sveriges historia och inte anpassar 

undervisningen efter elevernas kulturella bakgrund. Virta (2009) menar att lärare kan ha svårt att 

variera innehållet i historieundervisningen i förhållande till den mångkulturella variationen i 

klassrummet, det finns flera orsaker till varför, exempelvis: kunskapsbrist inom andra kulturers 

historia, rädsla för att peka ut elever med utländsk bakgrund eller eftersom lärare inte tycker att 

bakgrunden har någon betydelse. Enligt Lozic (2010) kan det bli problematiskt om lärare inte 

anpassar historieundervisningen efter elevgruppen, eftersom vissa elever med utländsk bakgrund 

visar intresse för att lära sig mer om föräldrarnas eller sitt hemlands historia. Eleverna kritiserar 

även den svenska historieundervisningens eurocentriska1 perspektiv. 

 

Föreliggande undersökning bygger på en litteraturstudie som undersöker vad forskning säger om 

vilket urval lärare gör av innehåll i historieundervisningen. Vi ville undersöka om lärare anpassar 

innehållet efter elevernas kulturella bakgrund och hur eleverna påverkas av urvalet. I vår 

litteraturstudie valde vi att fokusera på de didaktiska frågorna Vad?, Varför? och För vem?, och valde 

bort frågorna När? och Hur? Vi granskade framförallt svensk forskning eftersom vårt fokus legat 

på den svenska skolan och dess läroplan. 

                                                           
1 Historieskrivningarna utgår från Europa och västvärlden (Lozic, 2011). 

1. Inledning 
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Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning undersöka vilket innehåll historielärare väljer att 

undervisa om i ett mångkulturellt klassrum och varför. Studien ska även undersöka elevernas syn 

på innehållet i historieundervisningen.  

 

Frågeställningarna är: 

• På vilket sätt tar lärare hänsyn till elevernas olika kulturella bakgrunder i urvalet av innehåll 

i historieundervisningen? 

• Hur påverkas eleverna med utländsk bakgrund av lärares urval av innehåll i 

historieundervisningen? 

I detta kapitel kommer kursplanen i historia för år 4–6 beskrivas utifrån syftet, det centrala inne-

hållet och kunskapskraven. Det väsentliga för vår uppsats ur de inledande kapitlen i läroplanen 

kommer att presenteras. Kapitlet behandlar även historiedidaktik, vilket är uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Slutligen beskrivs den mångkulturella skolan samt begreppet identitet.  

 

3.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

Lgr 11 
 
I läroplanens inledande kapitel står det att skolan vilar på en kristen tradition och västerländsk 

humanism och eleverna ska genom detta fostras till generösa, toleranta och ansvarstagande indivi-

der. Eleverna ska ges en trygg identitet genom medvetenhet om delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet. Skolan ska uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram och främja förståelse för andra 

människor. Skolan har ett ansvar att stärka förmågan att leva sig in i andras villkor i ett samhälle 

med en kulturell mångfald. ”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell” (Skolverket, 

2011, s. 7). På ett djupare plan handlar utbildning om att överföra ett kulturarv från en generation 

till nästa, med värden, kunskaper, språk och traditioner (Skolverket, 2011).  

2. Syfte och frågeställningar 

3. Bakgrund 
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Ett syfte med ämnet historia är att eleverna ska utveckla kunskaper om historiska sammanhang och 

utveckla ett historiemedvetande. De ska få insikt om att det förflutna påverkar vår syn på nutiden 

och även vår uppfattning om framtiden. För att få en fördjupad förståelse för nutiden ska eleverna 

tillägna sig en historisk referensram. Eleverna ska utveckla förståelse för olika kulturella samman-

hang och levnadssätt. Förståelsen ska utvecklas genom att eleverna får kunskaper om likheter och 

skillnader mellan människors värderingar och levnadsvillkor. Eleverna ska få olika perspektiv på 

sina egna och andras värderingar, föreställningar och identiteter genom att utveckla en förståelse 

för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet (Skolverket, 2011, s. 188). 

 

I det centrala innehållet för historia i år 4–6 ligger fokus främst på Nordens och Sveriges historia. 

Rubrikerna är: kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500, Norden och Östersjöriket Sverige, 

cirka 1500–1700, ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850, hur historia används 

och historiska begrepp. Några delar under de fyra huvudområdena är exempelvis: kristendomens 

införande i Norden, Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen, den 

svenska statens framväxt och organisation, det svenska Östersjöriket, hur historiska personer, som 

drottning Kristina och Karl XII, har framställts på olika sätt (Skolverket, 2011, s.190–191).  

 

Kunskapskraven för historia i år 4–6 är att eleverna ska kunna föra resonemang om varför 

historiska händelser, personer och tidsperioder framställs på olika sätt samt tolka och visa spår av 

historien i dagens samhälle. Eleverna ska ha kunskaper om historiska gestalter, förhållanden och 

skeenden under olika tidsperioder. Vidare ska eleverna kunna beskriva samband mellan 

tidsperioder samt undersöka utvecklingen inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. 

De ska även kunna föra resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar samt 

människor levnadsvillkor och handlingar (Skolverket, 2011, s. 194–195).  

 

I den svenska läroplanen finns det motsättningar mellan elevernas individuella identitetsutveckling 

och betoningen på ett västerländskt kulturarv. Det finns även motsättningar i historieämnets 

kursplan för år 4–6. Syftet med ämnet är att eleverna ska få olika perspektiv på sina egna och andras 

identiteter, värderingar och levnadsvillkor samtidigt som det centrala innehållet främst fokuserar 

på Nordens och Sveriges historia. Detta bör dock ses i relation till de andra kursplanerna och hur 

progressionen sker genom hela grundskolan. Det centrala innehållet i år F–3 behandlar närområdet, 

forntiden samt enkla historiska begrepp (Skolverket, 2011, s. 189–190).  I år 4–6 ligger fokus på 

Sverige, Norden och till viss del Europa (Skolverket, 2011, s.190–191). I år 7–9 behandlas hela 
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världens historia men Europas historia har mest plats i det centrala innehållet (Skolverket, 2011, s. 

191–193). 

3.2 Historiedidaktik 
 
Enligt Potapenko (2006) är historiedidaktikens huvudproblem frågorna: Varför ska historia 

studeras i och utanför skolan, vilket innehåll ska väljas ur det historiska stoffet, hur ska urvalet 

göras och till vem ska urvalet riktas?  

 

Det finns olika uppfattningar om varför historia ska läras ut. En uppfattning är att historieunder-

visningens uppgift är att medverka till att människor ska kunna orientera sig i tid, vilket ses en viktig 

del i personlighetsutvecklingen. En annan uppfattning är att historieundervisningens främsta syfte 

är att träna sig i empatisk förmåga och källkritik (Karlsson, 2004). Vad historieundervisningen ska 

innehålla och huruvida lärare anpassar innehållet efter elevernas kulturella bakgrunder är vad vi i 

vår litteraturstudie kommer fokusera på.   

 

Under 1990-talet återkom ett intresse för historia, som varit svagt under de tidigare decennierna. I 

och med den starka välfärden i Sverige och det trygga folkhemmet ansågs inte historien viktig eller 

intressant. Under denna tid då Sverige var starkt ansåg många att det inte gick att lära sig något av 

historien. I samband med en försämrad ekonomi, välfärdens urholkning, en ökad flyktingström 

och ett medlemskap i EU under 1990-talet, ledde detta till att det svenska folket ställde sig frågor 

som krävde historiska svar. Vad gick fel och vem eller vilka bar skulden? Vilka är ”vi” när inte 

längre ett homogent Sverige är utgångspunkten för identitetsbildning? Därmed blev historia 

intressant och viktigt igen (Karlsson, 2004). Dock ledde inte det nya ökade intresset för historia 

några större förändringar i skolämnets plats och undervisningstid i skolan. De fyra SO-ämnena 

delar på 885 timmar i grundskolans timplan, vilket innebär att historieämnet är ett av de ämnena 

med minst undervisningstid. Historia har 221 undervisningstimmar medan exempelvis svenska har 

1490 undervisningstimmar (Skolverket, 2014).   

 

Historiedidaktiken förändrades under 1980-talet i och med att begreppet historiemedvetande blev 

aktuellt och diskuterades. Historiemedvetande innebär att historia ses som ett samband mellan 

dåtidstolkning, nutidsförståelse och framtidsförväntan. Historia är en process mellan dåtid, nutid 

och framtid som är framkallad av människors handlingar (Jensen, 1997). Det går inte att objektivt 

betrakta historia som fakta (Karlsson, 2004). Begreppet påverkade didaktiken till att inte endast 

behandla ”historia i skolan” utan även ”historia utanför skolan”. Didaktikerna och lärarna 
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betraktade inte längre elevernas historiemedvetande som opåverkade av samhället och hemmen, 

skolan sågs inte som den enda läromiljön där historiemedvetande bildas (Jensen, 1997). När 

begreppet historiemedvetande aktualiserades bidrog det även till ett förnyat intresse för hur 

historiemedvetenhet påverkar individens och kollektivens identitetsbildning (Potapenko, 2006). 

Eleverna med ett fördjupat historiemedvetande som kan diskutera hur en persons handlande 

påverkas av de tre tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid, kan därigenom förstå sina egna 

ageranden i de olika tidsdimensionerna. När eleverna inser att historien kunnat leda till olika 

senarior och inte är förutbestämd kan eleverna även få förståelse för att framtiden är öppen och 

påverkbar (Eliasson, 2004).   

 

Ahonen (1997) menar att en viktig del i historieundervisningen är att utveckla elevernas kritiska 

tänkande. Det är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sin källkritiska förmåga, och därigenom 

kunna analysera och tolka källor. Genom att ha ett kritiskt tänkande kan eleverna även utveckla sin 

historiskempatiska förmåga2 och sätta sig in i andras perspektiv. När eleverna kan sätta sig in i 

andras perspektiv kan de även få förståelse för att en historisk händelse kan ha olika betydelser för 

olika människor. För att eleverna ska kunna förstå människors avsikter med sina handlingar i 

historien är den historiskempatiska förmågan väsentlig (Ahonen, 1997).  

 

3.3 En mångkulturell skola 
 
År 2014 var 9 procent av befolkningen mellan 5–14 år utlandsfödda (SCB, 2016). Antalet nyanlända 

i åldrarna 1–12 var år 2015 cirka 2 procent av befolkningen i Sverige (Skolverket, 2016), vilket 

innebär att var tionde elev i förskolan och grundskolan år 1–6 är utlandsfödda. Det finns även en 

stor grupp elever med utlandsfödda föräldrar och därmed många med en annan kulturell bakgrund 

än svensk. De svenska klassrummen har idag en etnisk och kulturell mångfald. Sverige har länge 

varit ett mångkulturellt land, med mer eller mindre invandring. År 2015 ansökte 160 000 personer 

asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många som år 2014 (Migrationsverket, 2016b). En tredjedel av 

de asylsökande är i skolåldern (Migrationsverket, 2016a). I och med detta är en diskussion om den 

mångkulturella skolan aktuell.  

 

                                                           
2 Att ha en historieempatisk förmåga innebär att förstå vad någon i historien tyckte, kände, trodde och försökte uppnå. 
Det innebär inte nödvändigtvis att dela dessa föreställningar utan att kunna sätta sig in i personens position (Ahonen, 
1997).  
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Elever med utländsk bakgrund började uppmärksammas i skolpolitiska skrivningar i slutet av 1960-

talet. Grundtanken inom skolpolitiken var en likvärdig utbildning för alla elever och eleverna med 

utländsk bakgrund omtalades som att de tillförde kontakter med främmande tankesätt och miljöer. 

Jämlikhetsidealet och urskiljandet av invandrarelever som en särskild grupp har levt kvar. Under 

1970-talet framställdes invandrareleverna istället som ett problem, med anpassningsproblem och 

språksvårigheter, än en tillgång. Detta kan spegla övergången till en flyktinginvandring från en 

arbetskraftsinvandring som ledde till att många utanför Europas gränser invandrade till Sverige.       

I och med riksdagens beslut år 1985 att all undervisning ska präglas av ett interkulturellt3 synsätt 

framställdes invandrarelever åter som resurser. Den interkulturella undervisningen inbegriper alla, 

vilket skiljer sig från skolans tidigare mångkulturella ambitioner där invandrare fått en särskild 

undervisning (Nordgren, 2006).  

 

I styrdokumenten framhålls mångkultur som något positivt och okomplicerat som skapar harmoni 

mellan olika grupper (Granstedt, 2010)4. Det skrivs även fram som en resurs, men i praktiken ses 

det snarare som ett hinder och en orsak till dåliga studieresultat (Hällgren, Granstedt & Weiner, 

2006). År 2008/2009 saknade 24,5 procent av eleverna med utländsk bakgrund gymnasiebehörig-

het, motsvarande siffra för etniskt svenska elever var 8,8 procent (Granstedt, 2010). En anledning 

till de dåliga skolresultaten för elever med utländsk bakgrund kan vara att de har svårigheter med 

språket samt svenska ämnessammanhang (Hällgren, Granstedt & Weiner, 2006). Det finns ett 

glapp mellan styrdokumentens höga ambitioner och vad som händer i praktiken.  

 

3.4 Identitet 
 
Enligt Potapenko (2006) kan identitet ”handla om att definiera sig själv som person gentemot andra 

i en större individgrupp” (s. 21). Liljefors (2004) menar att identitet kan ses som ”jagets innehåll, 

som ett slags bestämning som ger individen tillhörighet i vissa gemenskaper och avskiljer honom 

från andra” (s. 93).  Identitet kan definieras på olika sätt, men vi delar Potapenkos och Liljefors syn 

på identitet som de beskrivit i citaten ovan. Vi delar även Potapenkos syn på identitetsutveckling 

som kontinuerlig, han menar att individers identitet förändras genom hela livet, under vissa 

perioder mer än andra. Identiteten påverkas av språk, historia, religion samt omgivningens 

uppfattning av individen. I identiteten kan flera komponenter ingå, exempelvis kön, yrke, ålder, 

                                                           
3 Ett synsätt där människor från olika kulturer och med olika språk interagerar med varandra.  I skolan innebär detta 
att utifrån ömsesidig respekt, tolerans och demokratiska värden skapa kulturmöten och mångkulturella lärandemiljöer 
(Lozic, 2010). 
4 Granstedt hänvisar till Lpo94, men liknande beskrivning av mångkultur finns i Lgr 11. 
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utseende och livsstil. Människor kan även identifiera sig med en större grupp, exempelvis en 

kulturell eller en etnisk. Dessa grupper beskrivs ibland som kollektiva identiteter (Potapenko, 2006). 

De kollektiva identiteterna kan skapas genom att människor delar ett kulturarv och en gemensam 

historia (Zander, 1997). Människor har ett behov av att känna till sina rötter samtidigt som ett 

fungerande samhälle kräver en gemensam historia. De etniska och kulturella identiteterna kan 

utgöra en grund för samhörighet, de kan även göra att människor ser sig som ”ett enat folk”. I 

dagens globaliserade samhälle diskuteras identitet utifrån tesen att människors identiteter blivit 

osäkra och rörliga. Det finns enligt detta perspektiv inte längre några stabila identiteter, utan 

människor lever med flera överlappade identiteter (Potapenko, 2006).    

       

Följande kapitel behandlar metodval samt motivering till och kritik mot detta. Vidare behandlar 

kapitlet även vilka urval och begränsningar vi gjort i valet av litteratur. Slutligen beskrivs hur 

analysen genomförts. 

 

4.1 Metodval 
 
Metoden som används i följande undersökning är en kvalitativ litteraturstudie. Kvalitativa metoder 

fokuserar vanligtvis på ord och en mindre mängd data. Kvalitativa undersökningar görs subjektivt 

och kritiseras även för att vara för subjektiva. Vidare kritiseras de även för att inte vara 

generaliseringsbara (Bryman, 2002). Vi har gjort en sekundäranalys av kvalitativ forskning. Fördelar 

med en sekundäranalys är att mer tid finns till att analysera materialet, eftersom vi själva inte 

behöver genomföra undersökningarna vi analyserar. Svårigheter med en sekundäranalys är att vi 

inte har samma förståelse som forskaren för den sociala kontext som studerats, det finns även en 

etisk problematik eftersom försökspersonerna endast godkänt att den ursprungliga forskaren 

analyserat deras svar (Bryman, 2002). I resultatdelen presenteras resultatet av undersökningen 

tematiskt, där varje del analyserats var för sig. Studiens teman är: lärares perspektiv, elevers 

perspektiv och hur elever påverkas. 

 

Vi har sökt efter forskning i Primo, vilket är högskolebibliotekets (Jönköping University) 

litteraturkatalog och söktjänst där de publikationer högskolan har tillgång till finns. Det går att finna 

publikationer på flera olika språk. Vidare använde vi oss även av Google Scholar och SwePub. Via 

4. Metod 
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Google Scholar går det att söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter, det går att finna 

resultat på flera språk. SwePub är en söktjänst där det finns tillgång till vetenskapliga publikationer 

via ett 30-tal svenska lärosäten. Vi använde oss även av Olssons (2011) SO-ämnesdidaktiska 

forskningsöversikt. Våra sökord var: historiedidakik, historieundervisning, identitet och mångkultur. Vi 

valde att använda svenska sökord eftersom vi främst letade efter forskning som gjorts i Sverige.  

 

Den sökmetod vi använde oss mest utav var kedjesökning. Kedjesökning innebär att referenser i 

böcker och artiklar används för att hitta annan litteratur. Denna metod fungerar bra om man söker 

vidare utifrån en publikation som motsvarar sitt eget forskningsområde väl. Ett problem med 

kedjesökning är att man aldrig hittar nyare forskning än den publikation man utgår ifrån. Det finns 

en viss risk att den senaste forskningen inom området missas (Harboe, 2013).  

 

Vi har analyserat 12 olika publikationer, varav fem antologikapitel, två doktorsavhandlingar, två 

vetenskapliga artiklar, en bok och två licentiatuppsatser. En tabell över de analyserade 

publikationerna finns att se i bilaga 1. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
 
Vi har framförallt analyserat svensk forskning, eftersom undersökningen fokuserat på den svenska 

skolan och den svenska läroplanen. Internationella forskare kan förvisso ha gjort intressanta 

undersökningar inom området, men har de gjorts i exempelvis den amerikanska skolan är de inte 

relevanta för oss, eftersom vi utgår från de svenska styrdokumenten. Då vi framförallt ville 

undersöka hur skolan ser ut idag valde vi litteratur som publicerats inom de senaste decennierna. 

Dock genomfördes vissa av de publikationer vi analyserat under perioden när skolan följde Lpo 94 

(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet). Vi har varit medvetna om 

detta men forskningen har sällan endast kretsat kring läroplanen. Väldigt lite forskning har gjorts 

efter 2011 och hade vi endast begränsat oss till dessa hade underlaget blivit mycket litet, därför 

exkluderade vi inte dessa. Trots att vi utbildar oss till lärare i år 4–6 har vi inte valt att exkludera 

litteratur där fokus legat på en annan åldersgrupp. Mycket av den analyserade litteraturen har 

undersökt elever i äldre åldrar, men eftersom vi ansett att resultaten i dessa studier är av relevans 

även för yngre elever har vi valt att inkludera dessa.  Det har varit viktigt för oss att litteraturen ska 

vara vetenskaplig, vi valde därför att analysera doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, 

vetenskapliga artiklar, en bok och antologier skrivna av kända forskare inom området. Artiklarna 

vi analyserat är refereegranskade.  
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4.3 Analys av material 
 
Vi analyserade främst resultat- och diskussionsdelarna i litteraturen (se bilaga 2). Kravet för att 

litteraturen skulle användas var att de hade en koppling till studiens frågeställningar och syfte. Lit-

teraturen skulle handla om historieundervisning med koppling till ett mångkulturellt klassrum, de 

kunde fokusera både på elevernas och/eller lärarnas perspektiv. Eftersom vårt syfte har fokus på 

innehållet i historieundervisningen krävde vi att litteraturen behandlade det på något sätt, den litte-

ratur som endast handlade om undervisningsstrategier i ett mångkulturellt klassrum exkluderades.  

 

När litteraturen analyserades sökte vi svar på studiens frågeställningar och syfte, således vilket 

innehåll lärare väljer att undervisa om och hur detta påverkar eleverna. Analysen gjordes 

semistrukturerat eftersom undersökningen är kvalitativ.  Litteraturanalysen var komparativ, vilket 

innebär att vi utreder och förklarar likheter och olikheter mellan de olika materialen. Vi använde 

alltså inte den kombinatoriska analysstrategin, som istället summerar och integrerar den utvalda 

litteraturen (Backman, 2016).  

 

Kapitlet behandlar forskning om vilket innehåll lärare väljer att undervisa om och varför. Vidare 

behandlas elevernas syn på innehållet i historieundervisningen. Slutligen beskrivs hur eleverna 

påverkas av lärares urval av innehåll i historieundervisningen. 

 

5.1 Lärares urval av innehåll i historieundervisningen 
 
Historielärares val av innehåll begränsas av samhällets kanon. Kanon innebär att vissa saker anses 

som viktigare att bevara än andra. Det svenska samhället har en västerländsk kanon med en 

västeurocentrisk historieförmedling. Normen i svensk historieförmedling är en vit, europeisk, 

heterosexuell man. Kritiker menar att ”minoritetsgruppers” historia endast tas upp i förhållande till 

”vita européer”, ”minoritetsgruppernas” historia förmedlas först när den krockar med västvärldens 

historia. ”De kommer in i historien först när ’vi’ behöver dem, d.v.s. när de blir koloniserade” 

(Lozic, 2011, s. 75). Nuvarande västerländska kanon försvårar för lärare att ge eleverna alternativa 

skildringar av världen (Lozic, 2011).  

5. Resultat 
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Potapenko (2006) har intervjuat gymnasielärare som undervisar i historia kring deras syn på 

historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. De intervjuade lärarna valde främst att undervisa 

kronologiskt5 för att inte missa något och för att de ville skapa ett sammanhang. De fördjupade sig 

sällan i områden, dels på grund av tidsbrist men också för att de inte trodde att eleverna hade ett 

tillräckligt stort intresse. Lärarna valde oftast innehållet själva, genom att kombinera sina egna 

intressen med skolverkets anvisningar. När de väl gjorde fördjupningsarbeten lät de ibland eleverna 

välja område och innehåll, då var det inte ovanligt att eleverna valde något med anknytning till sin 

bakgrund. Lärarna var medvetna om att den svenska historieundervisningen är centrerad till 

Västeuropa. De var också överens om att historien har större betydelse för elever med utländsk 

bakgrund. Trots detta reflekterade lärarna inte kring vad den västerländska kanon kan innebära för 

elever med utländsk bakgrund. De ville heller inte lyfta ut elever med utländsk bakgrund från 

elevgruppen (Potapenko, 2006). 

 

Mellberg (2004) har intervjuat 10 lärare som arbetar på grundskolor i Rosengård. Mellbergs syfte 

med studien var att undersöka om historieundervisningen förändras i ett mångkulturellt klassrum. 

Hans slutsats blev att undervisningen inte förändrades nämnvärt, utan de flesta lärarna höll sig till 

en västerländsk kanon. Möjliga anledningar till detta är att majoriteten av lärarna arbetade 

kronologiskt, precis som de intervjuade lärarna i Potapenkos (2006) studie, och följde lärobokens 

upplägg. Enligt Nordgren (2006) har läroboken traditionellt en stark ställning i den svenska skolan, 

i synnerhet i ett ämne som historia. Eftersom läroboken innehåller ett konkret urval fungerar den 

kanske mer normerande än de mer abstrakta riktlinjerna i läroplanen. Innehållet i läroböckerna 

fokuserar främst på Västeuropa och Sverige (Nordgren, 2006).  Flera av lärarna i Mellbergs (2004) 

undersökning uttryckte en vilja att arbeta med elevernas egen historia utifrån deras olika kulturella 

bakgrunder, men ansågs sig hindras av tidsbristen. Tidsbrist är ett tecken på en kronologisk 

undervisning där all historisk undervisning ses som lika viktig. Läraren som frångick det 

kronologiska arbetssättet och istället valde att arbeta tematiskt fick då möjligheten att ha elevernas 

bakgrund som utgångspunkt. I det tematiska arbetssättet prioriteras djupare kunskaper inom färre 

områden, snarare än grundare kunskaper inom flera områden. 

 

Många lärare i Mellbergs (2004) studie utryckte att anledningen till att de inte anpassade undervis-

ningen efter elevernas olika bakgrunder var att dessa elever inte kunde det svenska språket tillräck-

ligt bra. Den enda anpassningen lärarna gjorde var att lägga innehållet på en mer grundläggande 

                                                           
5 Kronologisk undervisning innebär att de olika tidsepokerna och händelserna lärs ut i naturlig tidsföljd (NE.se, u.å.d). 
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nivå, eftersom de ansåg att eleverna hade bristande bakgrundskunskaper. Lärarna beskrev att 

eleverna hade ett intresse för de länders historia som de har en anknytning till, dock trodde lärarna 

att eleverna inte alltid var intresserade av skolans bild av hemlandet. Enligt lärarna var det viktigt 

att försöka knyta an till elevernas egen historia, men detta skedde främst genom att ta upp möten i 

historien mellan Sverige och de andra länderna, exempelvis vikingarnas handel med araberna. 

Oftast togs detta bara upp i samband med att elevernas egen historia ”krockade” med den svenska 

historiekulturens6 berättelse (Mellberg, 2004). 

 

Virta (2009) har följt7 finska lärarstudenter som läser till historielärare för högstadiet. Syftet med 

Virtas studie var att undersöka om lärarstudenter påverkas av ett mångkulturellt klassrum i deras 

undervisning och om det påverkar deras urval av innehåll. Resultatet av hennes studie visar att det 

verkar vara svårt för lärare som ska börja undervisa i historia att variera innehållet i sin undervisning, 

i förhållande till den mångfald som finns i deras klassrum. Många av lärarstudenterna förnekade 

uttryckligen effekterna av mångfald i sitt val av innehåll, dock fanns det några exempel på fördjupad 

medvetenhet kring behovet att undervisa utifrån olika perspektiv. 

 

I början av kursen reflekterade lärarstudenterna över hur innehållet i historieundervisningen kan 

påverkas av ett mångkulturellt klassrum. De flesta förväntade sig att vad de som lärare kan lära ut 

kan påverkas av de icke etniskt finska elevernas värderingar, intressen och övertygelser som följer 

deras kulturella bakgrund. Lärarstudenterna var kritiska mot den eurocentriska kursplanen i historia 

och de var medvetna om att de behövde få in olika perspektiv i historieundervisningen. Några av 

lärarstudenterna såg mångfald som en tillgång som kan berika undervisningen med nya perspektiv 

och information om olika kulturer. Vissa var osäkra på om de hade de kunskaper som krävdes för 

att hantera en mångkulturell klass och de fanns också ett antal lärarstudenter som inte trodde att 

en mångkulturell klass skulle kräva några speciella överväganden (Virta, 2009). 

 

Efter att lärarstudenterna i Virtas (2009) undersökning hade arbetat i tre månader såg de framförallt 

problem relaterade till att undervisa i mångkulturella klasser. Det största problemet de upplevde 

var språket, exempelvis att de var tvungna att inte välja för långa texter och undvika abstrakta 

begrepp. En stor skillnad mot tidigare insamlad data var att lärarstudenterna inte längre ansåg att 

mångfald har någon större påverkan på undervisningen. Flera av lärarstudenterna uttryckte att det 

                                                           
6 I en historiekulturer uppmärksammas viss historisk fakta och vissa tolkningar. I olika historiekulturer kan ibland 
absolut motsatta tolkningar förekomma (Mellberg, 2004). 
7 All data för studien samlades in under utbildningen och bestod av flera olika delar, bland annat intervjuer, inlämningar, 
enkäter och portfolios.  



 

12 
 

var svårt eller inte ens möjligt att förändra innehållet i historieundervisningen utifrån elevernas 

bakgrunder. Det fanns dock andra åsikter, vissa av lärarstudenterna insåg vikten av att ha ett mång-

kulturellt perspektiv men de ansåg att de saknade kunskaperna om hur de skulle inkludera detta i 

sin undervisning. Några lärarstudenter påpekade också att de ville undvika att uppmärksamma skill-

nader mellan eleverna med utländsk bakgrund och de etniskt finska eleverna. I slutet av kursen var 

de flesta av lärarstudenterna fortfarande av åsikten att mångfald inte har några större konsekvenser 

för innehållet i deras historieundervisning. En del lärarstudenter såg dock skillnader och ansåg att 

det var viktigt att undervisa utifrån olika perspektiv, denna uppfattning grundar sig i diskussioner 

med elever med utländsk bakgrund om hur de upplever historieundervisningen (Virta, 2009). 

 

Alla deltagande lärare i forskningscirkeln Klassrummet och cirkeln (2009) kom fram till att de 

läroböcker som de använder i sin undervisning har en osynlig kanon och är västcentrerade. Hjelm 

(2009) lyfter fram att det kan vara svårt att ta till sig innehållet i läroböcker för eleverna med en 

annan kulturell referensram än den som finns i läroböckerna. Kindblad Lindqvist (2009) menar att 

historielärare gör avstickare från läroboken för att kunna frångå ett västcentrerat perspektiv och 

lyfta fram sina egna intressen och elevernas olika bakgrunder. Enligt Rudnert (2009) har en lärare 

som vill lära ut alla länders historia ingen hjälp av läroböcker. Det är tidskrävande för läraren att 

hitta böcker som tar upp länders historia som eleverna i klassrummet har kopplingar till. Är det en 

stor variation på nationaliteter i klassrummet är det närapå omöjligt att ”lära in” och ”lära ut” alla 

länders historia. Nordgren (2006) analyserade i sin doktorsavhandling fyra gymnasiehistorieläro-

böcker. Han sammanställde hur bilderna i böckerna var fördelade på geografiska områden, 

böckerna omfattar tillsammans 2003 bilder. Västeuropa och Norden upptar tillsammans det 

övervägande utrymmet av bilderna, nämligen 65 procent. Sydamerika upptar 3 procent, Afrika 4 

procent, Mellanöstern 5 procent, Nordamerika 6 procent, Asien 7 procent och Östeuropa 9 

procent. Nordgren (2006) framhåller att en möjlig åsikt till fördelningen är att den faktiskt speglar 

kursplanens tonvikt på västeuropeisk, nordisk och svensk historia. En annan möjlig åsikt kan vara 

att övriga geografiska områden utöver Norden och Västeuropa får i förhållande till geografi och 

demografi orimligt lite utrymme. Nordgren (2006) kommer fram till att läroböckerna saknar ett 

genomtänkt interkulturellt perspektiv. 

 

Hjelm (2009) tog under några lektioner upp Brasiliens, Colombias och Sierra Leones historia då 

hon har elever från dessa länder i sin klass. Eleven från Brasilien blev stolt när hon beskrev hans 

förfäder som smarta när Hjelm berättade hur de anpassade sig när de kom till landet. På grund av 

elevens reaktion valde Hjelm att inte berätta för klassen att de första européerna kom till Brasilien 



 

13 
 

som straffångar. Hjelm menar att lärare gör ett urval när de undervisar i historia för att minska 

risken för att framställa vissa länder som segrare och andra som förlorare. Vidare menar Hjelm att 

hon inte opartiskt kunde förmedla de olika ländernas historia så att eleverna inte kände sig som 

förlorare utan stolta över sin historia. Hjelm anser att det är historieundervisningens uppgift att 

vidga elevernas vyer. Det är enligt henne viktigt att inse som lärare att historien kretsar kring väst-

världen. Lärare måste se och uppmärksamma detta samt ifrågasätta hur vissa parter i historien 

framställs, vilket är särskilt viktigt i ett mångkulturellt klassrum. Historieundervisningen ska mot-

arbeta den eurocentriska världsbilden som gör att västvärlden framstår som måttstocken för allting 

i historien. Lärare borde ta hjälp av elever från andra kulturer som antagligen har en annan upp-

fattning om hur olika länder och deras historia bör värderas. Även Johansson (2012) påpekar att 

det är viktigt att lärare inser att historien kretsar kring västvärlden. Hon menar att det finns två sätt 

att motverka detta, antingen genom att synliggöra och kritisera vilket innehåll som tas upp och även 

vilket innehåll som exkluderas, eller berätta den historia som annars exkluderas (Johansson, 2012).  

 

Nielsens (2013) forskning kan ge en kontrast till tidigare presenterad forskning där lärare främst 

fokuserar på västvärlden och följer läroböckerna. Hon intervjuade sju gymnasielärare som 

undervisade i historia, lärarna valdes ut eftersom de hade ett rykte om sig att vara duktiga och 

ambitiösa. Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de ville uppmärksamma elevernas olika 

bakgrunder och identiteter i sin undervisning. Lärarna arbetade aktivt för att inte begränsa 

innehållet till vad som oftast utgör normen i traditionell historieskrivning: en vit, europeisk 

heterosexuell man från medelklassen. De ville utforma innehållet på ett sådant sätt att alla elever 

skulle kunna hitta någon i historien att identifiera sig med. Några lärare uttryckte att de brukade 

vara försiktiga i hanteringen av elevernas olika ursprung eftersom de inte ville tvinga in eleverna i 

en given identitet. De lät eleverna själva välja vilken identitet de vill visa för sina klasskamrater. 

Några av lärarstudenterna i Virtas (2009) undersökning uttryckte liknande tankar, att de ville vara 

försiktiga och undvika att uppmärksamma skillnader och konstruera en olikhet av utlandsfödda 

elever. Lärarna ville endast undervisa om dessa elevers historia om eleverna själva ville dela den 

med sina klasskamrater (Virta, 2009). 

 

Några av de intervjuade lärarna i Nielsens (2013) undersökning uttryckte att de styrdes mer av 

kunskapskraven än läroböckerna när de valde innehåll. En lärare uttryckte farhågor gällande 

begränsningarna i läroböckerna. Hon ansåg att de är eurocentriska och inte tar hänsyn till det 

mångkulturella klassrummet. En av lärarna utgick från sig själv och eleverna för att problematisera 

den eurocentriska historieundervisningen. En annan lärare utgick alltid från en frågeställning om 
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vad det innebar att vara människa under olika tider och omständigheter. Lärarna använde flera olika 

strategier för att undervisa i ett mångkulturellt klassrum, detta kan tolkas utifrån att lärarna kände 

att de hade ett stort handlingsutrymme att själva välja innehåll och handlingssätt (Nielsen, 2013).  

 

5.2 Elevernas syn på urvalet 
 
”[…] Jag kan mer om svensk historia, om jag ska vara ärlig, jag har inte läst nåt om mitt, men… 

jag skulle hellre vilja läsa om min historia, det… Jugoslavien, än det här (Zoran, 17 år)” (Potapenko, 

2006, s. 143). Potapenko har i sin licentiatuppsats intervjuat 12 gymnasieelever med jugoslavisk 

bakgrund om deras syn på historieundervisningen i skolan. De intervjuade eleverna visade litet 

intresse för Sveriges nationella historia. Eleverna kände sig inte som en del i denna historia. De 

kände sig dock mer delaktiga i världshistorien och de intresserade sig därför mer för den. 

Världskrigen ansågs vara de viktigaste händelserna i historien, men även krigen i Jugoslavien8 

eftersom det är den historiska händelse som påverkat elevernas liv mest. De skulle vilja läsa mer 

om sitt hemlands historia, för att förstå sitt ursprung, ”vem man är” och ”var man kommer ifrån”. 

Eleverna upplevde dock inte att skolan erbjöd dem det, de kände sig inte delaktiga i historieunder-

visningens utformning (Potapenko, 2006).  

 

En av de intervjuade eleverna i Potapenkos (2006) undersökning tyckte att historieundervisningen 

handlar för mycket om svenska kungar och hon tyckte att hon inte har någon nytta utav det. Hon 

ville lära sig mer om stora grupper, exempelvis tyckte hon det var intressant när de läste om samer-

nas historia och hur de blivit förtryckta genom tiderna. De stora krigen, första och andra 

världskriget samt krigen i Jugoslavien var även något hon ville lära sig om och få förståelse för 

varför det hände. Ytterligare en elev ville läsa mer om förtryckta grupper men framför allt krigen i 

Jugoslavien. Hon intresserade sig inte alls för svensk historia. En annan elev intresserade sig för all 

historia men han tyckte att den svenska historian kan ta för mycket tid av mer värdefull historia 

(Potapenko, 2006). 

 

Nordgren (2006) har intervjuat ett antal gymnasieelever, varav en av de assyriska/syrianska eleverna 

uttryckte liknande tankar om svensk historia som en av eleverna i Potapenkos (2006) undersökning, 

att svensk historia mest handlar om svenska kungar. När Nordgren (2006) frågade vad hon 

associerade med svensk historia svarade hon:  

                                                           
8 ”Jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa 
republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker” (NE.se, u.å.b). 



 

15 
 

 
Gustav Vasa, skidor, jag tänker på Gustav Vasa när han åker skidor, vet, han åkte skidor, han gömde 

sig för någon, jag vet inte, jag vet inte vem han gömde sig, bara hemma hos folk, så här, under 

golvet. Det är därför Vasaloppet kom till. [Elevcitat] (Nordgren, 2006, s. 211) 

 

I fortsatt diskussion bad Nordgren henne att utveckla sina tankar om historieämnet i skolan. Eleven 

tyckte, till skillnad från eleven i Potapenkos (2006) undersökning, att det var intressant att läsa om 

Sveriges historia eftersom hon ville veta lite om allas historia. Sveriges historia och kungar är något 

som eleven enligt Nordgren associerade med skolhistoria, som något man läser om eller tittar på. 

När hon berättade om historien som finns i hennes sammanhang nämnde hon Seyfo9, vilket är 

något som känns i kroppen (Nordgren, 2006). 

 

Lozic (2010) har i sin undersökning om historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle intervjuat 

36 elever med olika kulturella bakgrunder. Lozic kom fram till ett liknande resultat som Potapenko 

(2006), nämligen att eleverna ville lära sig mer om de länders historia som de har en koppling till. 

De elever Lozic intervjuade ansåg dock, till skillnad från Potapenkos elever, att Sveriges historia 

borde stå i fokus eftersom det är landet de bor i. Eleverna tyckte att fokus på Europa är självklart 

då Sverige ligger i Europa, men de skulle dock vilja läsa om annat också, och de önskade att 

läroböckerna inte enbart utgick från Europa. De upplevde att de gånger andra delar av världen togs 

upp i historieundervisningen var när Europa har påverkat eller påverkats av det området. Några av 

eleverna diskuterade att mycket av historieundervisningen befäster dikotomin10 mellan centrum 

(västvärlden) och periferin (resten av världen) vilket ledde vidare till tankarna om ”vi och dom”. 

Västvärlden står ofta i fokus och resten av världen står i bakgrunden och anses inte lika viktig. En 

elev ansåg att det är orimligt att hon kan så mycket om specifika länder i Europa men kan nästan 

ingenting om Afrika och Asien som innefattar en så stor del av världens befolkning. ”[…] Jag 

menar att vi kan ju allt om fransmän och deras historia men hur många är de i Kina? De är ju en 

femtedel av jordens befolkning och det borde ju vara mer än en parantes” [Elevcitat] (Lozic, 2010, 

s. 260). De flesta av de elever som ställde sig kritiska till det eurocentriska perspektivet var de elever 

som hade kopplingar till länder utanför Europas gränser (Lozic, 2011). 

 

I förhållande till tidigare visad forskning där eleverna kände att de inte fick lära sig om ”sin” historia 

har Hjelm (2009) genomfört ett antal lektioner där elever med annan bakgrund än svensk fick lära 

                                                           
9 Även kallat assyriska/syrianska folkmordet. Ägde rum 1914–1925, 70-90 procent av den assyriska/syrianska 
folkgruppen utplånades. 
10 Uppdelningen av två olika parter som ömsesidigt utesluter varandra (NE.se, u.å.a), i detta fall landskapsområden och 
människor.  
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sig om ”sin” historia, vilket uppskattades av hela elevgruppen. Efter lektionerna diskuterade Hjelm 

lektionerna med de tre eleverna som hade kopplingar till de länders historia som hon hade 

undervisat om. Eleverna tyckte om att lära sig mer om de länder de själva hade kopplingar till. De 

ansåg att det var viktigt att deras klasskamrater lärde sig om deras länders historia, eftersom de då 

lärde känna dem bättre. Även de etniskt svenska eleverna tyckte det var viktigt att lära sig om 

klasskamraternas historia och inte bara den svenska (Hjelm, 2009). 

 

5.3 Hur påverkas eleverna av urvalet? 
 
Kindblad Lindqvists (2009) undersökte hur eleverna i hennes klass utvecklade sitt historiemed-

vetande samt om det fanns någon skillnad mellan hur etniskt svenska elever och elever med ut-

ländsk bakgrund utvecklade historiemedvetandet. Undersökningen visade inga större skillnader 

mellan etniskt svenska elever och elever med utländsk bakgrund. Eftersom det inte fanns någon 

större skillnad mellan de olika elevgruppernas historiemedvetande menar Kindblad Lindqvist 

(2009) att det kan finnas en fara med att göra denna uppdelning mellan eleverna, eftersom det 

riskerar att cementera skillnader. Även Lozic (2011) påpekar att klassificera eleverna i grupperna 

invandrare och etniskt svenska skapar en segregation och leder till en känsla av ”utanförskap” och 

”innanförskap”. Lärare som gör denna indelning har inte förståelse för invandrarelevernas kom-

plexa identiteter. Elever med utländsk bakgrund kan ofta känna att de tillhör flera nationaliteter, 

exempelvis både svensk och kurdisk. Om läraren reducerar elevernas historia till endast det land 

eleverna har kopplingar till eller endast Sverige kan det uppstå problem med elevernas 

identitetsbildande. De tillåts inte att känna tillhörighet till exempelvis både en svensk och en kurdisk 

historia. Eleverna med utländsk bakgrund kan känna ett intresse för sitt eget eller föräldrarnas 

hemland utan att förlora sin svenska identitet (Lozic, 2011). Vissa elever kan ha svårigheter att finna 

sin identitet eftersom omgivningen placerar dem i olika fack vid olika tillfällen. En elev med 

bosniskt ursprung uttrycker denna svårighet genom att hon tillskrivs olika identiteter i olika miljöer.  

 
Det roliga är att när jag är i Sverige så känner jag mig som bosnier, så anses jag vara bosnier. Men 

när jag åker ner till Bosnien anses jag vara svensk. Det känns som man förlorar sin identitet. Man 

vet inte riktigt vem man är. Det är lite så. Man har en fot där och en här. Det är lite komplicerat. 

[Elevcitat] (Lozic, 2011, s. 64) 

 

En modersmålslärare uttryckte i Klassrummet och cirkeln (2009) svårigheter i att undervisa om elever-

nas hemländers historia eftersom det inte tas upp i den vanliga historieundervisningen. Många ele-

ver ifrågasatte hennes undervisning eftersom deras ordinarie lärare var ämnesauktoriteter och hon 
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var endast modersmålslärare. Enligt henne är det viktigt för invandrarelevers identitetsbildning att 

känna till sitt ursprung (Hjelm, 2009). Även lärarna i Potapenkos (2006) undersökning trodde att 

historien har stor betydelse för invandrarelevers identitetsutveckling, de trodde att den har större 

betydelse för dem än för etniskt svenska elever. De trodde detta eftersom invandrareleverna kan 

finna sina rötter genom historia. Lärarna trodde att det kan leda till att invandrarelever har större 

intresse för historia än etniskt svenska elever. Mellberg (2004) uttrycker en fara med att historieun-

dervisningen riskerar att bli ointressant för eleven om läraren och eleven tillhör olika historiekul-

turer. Om de tillhör samma historiekultur kan eleven få sitt historiemedvetande bekräftat genom 

att spegla sig i lärarens syn på historien. Familjen och hemmet kan senare bekräfta lärarens syn. 

Om läraren och eleven tillhör olika historiekulturer kan elevens historiemedvetande få mindre ut-

rymme i historieundervisningen, och elevens erfarenheter från historieundervisningen kan vara 

svårare att få bekräftade i hemmet. Då riskerar undervisningen att endast bli ett vanligt ”plugg-

ämne” och den kan inte längre utveckla elevens attityder och föreställningar (Mellberg, 2004). 

 

”Om jag visste mycket mer var jag kom ifrån och just det samhälle… och mina föräldrar, förfäder 

och allt sånt, då… skulle jag nog vetat mer om vem jag var eller alltså känna var jag kom ifrån […]” 

[Elevcitat] (Potapenko, 2006, s. 92). Citatet kommer ifrån en av Potapenkos intervjuer med en elev 

från forna Jugoslavien. Hon uttryckte tydligt i intervjun att hon inte har något intresse för Sveriges 

historia utan ville lära sig mer om Jugoslaviens historia eftersom hon kände större koppling till den. 

De flesta eleverna i Potapenkos undersökning uttryckte en stor vilja att lära sig mer om sin historia 

eftersom den är viktigare för deras identitetsbildning. Mellberg (2004) menar att det är ett problem 

om eleverna inte får ta del av ”sin” historia, eftersom dessa ungdomar kanske inte kommer kunna 

förstå sitt liv och sin omvärld. Flera lärare i hans undersökning tog upp att många utav deras elever 

inte visste varför de befinner sig i Sverige. Detta kan vara ett resultat av att de inte lärt sig om ”sin” 

historia. Eleverna i Potapenkos (2006) undersökning uttryckte större motvilja mot att lära sig om 

Sveriges historia än de intervjuade eleverna i Lozics (2010) undersökning. De visade en positiv 

inställning till att lära sig Sveriges historia även om de har ett intresse för sitt eget hemlands historia 

(Lozic, 2010). Mellberg (2004) utrycker ett ytterligare problem med att eleverna med utländsk 

bakgrund inte får ta del av ”sin” historia, att det då inte skapas några sammanhang mellan deras 

historia och den svenska historien. Det är även ett problem eftersom historiska sammanhang kan 

motverka rasism, nazism och nationalism hos alla elever.  
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Öberg (2009) genomförde ett antal lektioner i sin niondeklass med en kontrafaktisk11 historieun-

dervisning. Eleverna fick möjlighet att delta i ett antal debatter om bland annat Israel och Palestina 

konflikten. Det var frivilligt att delta i debatten, alla elever med utländsk bakgrund valde att delta. 

Eleverna fick i övningen ta ställning till om de ansåg att konflikten kan lösas genom en enstats- 

eller tvåstatslösning eller om konflikten inte går att lösa alls. Syftet med övningen var ge eleverna 

flera perspektiv på hur en konflikt kan lösas. Eleverna med utländsk bakgrund hade ett annat 

perspektiv än de etniskt svenska eleverna. Många av eleverna i Öbergs klass kom från länder som 

varit förtryckta av länder i västvärlden och de kan därför ha ett annat perspektiv, historia kan även 

ha en starkare laddning för dessa elever. Eleverna som var mest engagerade var de elever med 

utländsk bakgrund. De svenska eleverna kunde vara engagerade men blev sällan personligt berörda, 

möjligtvis eftersom de inte har någon personlig koppling till konflikterna på samma sätt som många 

av de utländska eleverna har. Öberg (2009) kom fram till att när eleverna blev berörda så ökade 

deras motivation. Två av lärarstudenterna i Virtas (2009) undersökning fick en annan respons av 

eleverna när de undervisade om konflikter som ett antal elever i deras klass hade kopplingar till. En 

lärarstudent försökte vara så neutral som möjligt i sin framställning av konflikten. När 

lärarstudenten framställde händelsen på ett sådant färglöst sätt blev inte eleverna engagerade. Den 

andra lärarstudenten lyckades inte engagera eleverna som hade koppling till konflikten, trots hennes 

försök att aktivera dem. En möjlig anledning till elevernas ovilja att delta trodde lärarstudenten 

kunde beror på ämnets känslighet (Virta, 2009).  

 

Nordgren (2006) har intervjuat ett antal elever som i likhet med Öbergs (2009) elever kände att de 

blivit förtryckta av västvärlden. Undersökningen hade attentaten mot World Trade Center 200112 

som utgångspunkt. I de intervjuade elevernas klass hölls en tyst minut för offren i attacken, vilket 

några av de muslimska eleverna valde att inte delta i. Dessa elever ville inte delta eftersom de såg 

attacken som en krigshandling och inte ett terrordåd. Eleverna framhöll att USA upprepade gånger 

bombat deras hemländer och då hölls ingen tyst minut i klassen. Därför kände de att de inte ville 

delta i en tyst minut för USA eftersom de ansåg att attentaten mot USA är en effekt av USA:s 

bombningar i Mellanöstern. De nära på ansåg att USA fick skylla sig själva. En elev uttryckte det 

på följande sätt:  

 
[…] När USA attackeras fylls förstasidorna. Oj, nu är det jättemånga människor som har dött. 

Varför blev det inte så förut? När en massa småbarn dör i Palestina varje dag, varför skrivs inget 

om det? […] [Elevcitat] (Nordgren, 2006, s. 140) 

                                                           
11 Undervisning där man diskuterar alternativa händelseförlopp om man ändrar något i historien (NE.se, u.å.c). 
12 Attentaten utfördes av en militant muslimsk terroristgrupp. I attentaten dog närmare 3000 människor (NE.se, u.å.e). 
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När eleverna valde att avstå från den tysta minuten blev skolans reaktion mycket negativ. En elev 

blev skickad till kuratorn och fick sedan be om ursäkt till sin klass och förklara att han inte 

sympatiserar med terroristerna. Skolans reaktion visar på att de har en bristande förståelse för 

elevernas olika historiska erfarenheter. Historien spelar en viktig roll för dessa ungdomars sätt att 

förstå samtiden. Den legitimerar deras åsikter och handlingar, och protesten var viktig för deras 

självkänsla. Deras bruk av historia spelar en viktig roll för deras självförståelse och 

identitetsskapande (Nordgren, 2006). 

 

I kapitlet diskuteras val av metod och litteratur. I den avslutande resultatdiskussionen presenteras 

vad vi kommit fram till i vår studie. I resultatdiskussionen lyfter vi även fram det vi anser vara 

viktigast i studien samt vad historielärare bör vara medvetna om när de undervisar i ett mångkul-

turellt klassrum. Vidare redogör vi för våra egna erfarenheter kring historieundervisningens inne-

håll utifrån vår VFU samt historiekursen under vår utbildning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Vår egen syn och åsikt kan ha påverkat urvalet av litteratur som i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

De forskare och lärare vars litteratur vi har valt att analysera har ofta varit av åsikten att det är 

viktigt att ta tillvara mångfalden i klassrummet. Resultatet kan ha påverkats eftersom även vi är av 

samma åsikt. Dock har inte alla intervjuade personer varit av den åsikten vilket ger resultatet en 

större variation och fler perspektiv.  

 

Vi valde att främst analysera svensk forskning eftersom det är den svenska skolan och dess styrdo-

kument vi har varit intresserade av. Endast en studie som inte är svensk valdes att inkluderas, Virtas 

(2009) studie som gjorts i Finland. Den inkluderas eftersom vi själva kände igen oss i lärarstuden-

terna som deltog i studien. Eftersom Finland och Sverige båda tillhör Norden, ansåg vi att det gör 

Virtas studie relevant. Det finns mycket intressant forskning kring ämnet, men mycket har 

exkluderats på grund av att forskningen genomförts i en annan del av världen vars kultur ligger för 

långt ifrån vår. Vi valde främst svensk litteratur vilket gör att vår studie inte är överförbar till alla 

länder. Eftersom vår studie är kvalitativ kan den anses vara mindre generaliseringsbar än en 

6. Diskussion 
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kvantitativ studie. Vi anser dock att den är relativt generaliseringsbar eftersom vi sammanställt 

resultaten från tolv olika studier och kan därigenom se ett mönster.    

 

Vår studie är inte helt överförbar till år 4–6 eftersom mycket av den analyserade litteraturen studerar 

elever i högstadiet och gymnasiet. Det kan vara så att yngre elever har ett mindre utvecklat histori-

emedvetande och inte reflekterar över undervisningen på samma sätt. Trots att de yngre eleverna 

kanske inte reflekterar över historieundervisningen på samma sätt anser vi att studien är minst lika 

viktig för lärare som undervisar i år 4–6 eftersom eleverna fortfarande kan påverkas lika mycket. 

Vår studie är inte heller helt representativ för hur undervisningen ser ut i förhållande till Lgr 11 

eftersom viss forskning har gjort under perioden när skolan följde Lpo 94. Vi har varit medvetna 

om detta och haft det i åtanke under studiens gång. Vi anser dock att de tidigare studierna 

fortfarande är relevanta och till viss del beskriver hur undervisningen ser ut idag.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
  
När vi påbörjade studien var vi av inställningen att forskningen skulle ge svar på hur innehållet kan 

anpassas efter elevernas olika bakgrund i historieundervisningen. Vi trodde också att det skulle 

finnas en relativt enkel metod för att utforma undervisningen på ett vis som fungerar för alla 

elevgrupper. Efter genomförd studie har den största insikten blivit att det inte finns några enkla 

eller givna svar på hur undervisningen bäst anpassas efter ett mångkulturellt klassrum. Det finns 

en större komplexitet kring detta än vad vi först förväntade oss. Dock står det klart att det är viktigt 

att ha elevernas olika bakgrunder i åtanke när innehållet för undervisningen väljs ut. Den 

analyserade forskningen visar att det är en viktig del i elevernas identitetsbildand att känna till sitt 

ursprung och ”sin” historia. 

 

Lärarna i den analyserade litteraturen hade en vilja att anpassa undervisningen efter eleverna och 

låta dem ta del av ”sin” historia. De levde dock upp till detta mer eller mindre eller inte alls. Lärarna 

som inte anpassade sin undervisning förklarade att det var på grund av kunskapsbrist och tidsbrist. 

De menade också att elever med utländsk bakgrund ofta saknade en kulturell referensram och de 

språkkunskaper som krävdes för att förstå den svenska historieundervisningen. Det största proble-

met var inte vilken historia de lärde ut, utan om eleverna kunde ta till sig den överhuvudtaget. 

Lärarna som anpassade sin undervisning gjorde det med viss försiktighet, eftersom de inte ville 

tvinga in någon i en given identitet. De ville inte skapa en olikhet hos elever med utländsk bakgrund 

och det var svårt att förmedla historien objektivt. Det är enligt oss främst de lärare som anpassade 
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sin undervisning som såg mest svårigheter med att anpassa innehållet efter elevernas bakgrunder. 

De såg även mer problem kopplade till hur eleverna påverkas och de som inte anpassade sin 

undervisning såg främst problem kopplade till sig själva.  

 

Ska lärare följa läroplanens riktlinjer att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar innebär det att varje elev ska få lära sig om ”sin” historia för att få en stabil identitet. 

Detta kan leda till en fragmentarisk undervisning där varje elevs historia berättas och en röd tråd 

blir mycket svår att följa. Flera av lärarna i den analyserade litteraturen uttryckte att den 

kronologiska undervisningsmetoden var den metod som de ansåg fungera bäst för att eleverna ska 

få ett samband. Att se samband är viktigt för elevernas historiemedvetande och för att de ska förstå 

hur historien påverkar nutiden. En historieundervisning som endast anpassas efter elevernas olika 

bakgrunder leder till att olika elevgrupper får lära sig om olika saker, vissa elevgrupper får lära sig 

om flera olika länders historia och andra endast får lära sig om ett eller ett fåtal länders historia.  

 

Följer lärare istället enbart det centrala innehållet i historia år 4–6 måste de frångå individanpass-

ningen till viss del, om de undervisar i ett mångkulturellt klassrum. Enligt oss kan det bli svårt att 

uppnå kunskapskrav som exempelvis: ”Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, 

migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder” 

(Skolverket, 2011, s. 194) om eleverna endast får lära sig om Sveriges och Nordens historia. 

Undervisning om Sveriges och Nordens historia exkluderar inte andra länders historia eftersom 

andra länder har påverkat Sverige och Norden. En påföljande problematik blir att fokus i 

undervisningen hamnar på andra länders möte med Sverige och Norden ur ett eurocentriskt 

perspektiv. Det kan även bli svårt för eleverna att få perspektiv på sina egna och andras identiteter, 

värderingar och föreställningar, vilket är en del av historieämnets syfte, om de endast får lär sig 

historia ett eurocentriskt perspektiv. Eftersom kunskapskraven väger tyngre än det centrala 

innehållet anser vi att lärare måste undervisa om flera olika länders historia för att eleverna ska 

kunna uppnå kunskapskraven och därmed frångå det centrala innehållet till viss del. Väljer lärare 

att frångå det centrala innehållet kan eleverna få problem i högre årskurser om de inte har tillräcklig 

bakgrundskunskap. Det finns uppenbara motsättningar i läroplanens riktlinjer, vilket innebär att 

lärare själva måste göra avvägningar och tolkningar av läroplanens anvisningar. Enligt oss krävs det 

en förändring av kursplanen i historia i år 4–6, i synnerhet det centrala innehållet eftersom det inte 

speglar det mångkulturella och globala samhälle vi lever i idag. Vi anser att det inte räcker att endast 

ta upp världshistorien i år 7–9 utan det bör göras i tidigare årskurser, eftersom identitetsbildningen 

sker hela tiden påverkas de yngre eleverna negativt om de inte får lära sig om ”sin” historia. 
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I år 7–9 har lärare en större möjlighet än i år 4–6 att undervisa om alla elevers historia på grund av 

att det centrala innehållet i år 7–9 behandlar världshistorien. I år 4–6 kan lärare undervisa om olika 

länders historia och anpassa undervisningen efter elevernas bakgrunder med stöd i historieämnets 

syfte, kunskapskrav och läroplanens övergripande mål, dock inte om de endast följer det centrala 

innehållet. Trots att lärare har en större möjlighet i år 7–9 att anpassa sin undervisning efter 

elevernas bakgrunder visar vårt resultat att många lärare inte gör det. 

 

Eleverna i den analyserade forskningen upplevde att fokus främst låg på Sverige och Europa i 

historieundervisningen. Några av eleverna ansåg att det var självklart att fokus bör ligga på Sverige 

eftersom vi befinner oss här, men de skulle även vilja lära sig om flera länders historia. Några andra 

elever hade inget intresse alls för Sveriges historia och skulle vilja lära sig mer om ”sin” historia. 

Forskningen visar att om elever med utländsk bakgrund inte får ta del av sitt hemlands historia kan 

det leda till att de tappar intresset för ämnet. Det kan också leda till att eleverna upplever ett 

utanförskap och ett ”vi och dom”, där dessa elever är en del av ”dom”. Om undervisningen endast 

har ett västerländskt perspektiv på historien kan det leda till att eleverna känner sig orättvist 

representerade och oftast som förlorarna. För eleverna med utländsk bakgrund är det viktigt att 

känna sitt ursprung och sin historia, då det spelar en stor roll för deras identitet. Om eleverna med 

utländsk bakgrund inte får lära sig om sin historia kan det leda till att de inte förstår varför de är i 

Sverige. Undervisning om de konflikter eleverna har flytt ifrån är viktigt för att eleverna ska få 

förståelse för varför konflikterna uppstod. 

 

Vi upplever att vi inte har fått tillräckligt med kunskaper kring att undervisa i historia i ett mång-

kulturellt klassrum hittills under vår lärarutbildning. Under historiekursen fick vi inte undervisning 

om vilka problem som skulle kunna uppstå i historieundervisningen i en mångkulturell klass. En 

annan aspekt vi saknade undervisning om var hur elevers identitet påverkas av innehållet i histo-

rieundervisningen. Under historiekursen fick vi endast undervisning om Nordens och Europas 

historia. Eftersom den analyserade forskningen visar på att känna till sitt ursprung är viktigt för 

identiteten och att det är viktigt att vara medveten om den svenska historieskrivningens eurocent-

riska perspektiv är vi kritiska mot den utbildning vi fått i historieämnet. Vi önskar att historiekursen 

hade gett en större medvetenhet kring att vi i Sverige har ett eurocentriskt perspektiv på historien 

och att det kan ha stor påverkan på identiteten hos elever med utländsk bakgrund.  
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Våra erfarenheter under VFU:n inom ramen för vår utbildning, stämmer överens med den riktlinje 

kursplanen, läroböckerna och vår egen utbildning ger, ett västerländskt perspektiv på historien samt 

stort fokus på Sveriges historia. Den historieundervisning vi har sett har behandlat vikingatiden, 

svenska kungar, pesten och häxprocessen i Sverige. Våra erfarenheter är inte generaliseringsbara 

för all historieundervisning, men det är ändå anmärkningsvärt att påpeka eftersom vi båda upplevt 

det vid flera tillfällen i olika kommuner på olika skolor.  

 

Vi har insett att det är nära på omöjligt att inkludera alla elevers specifika historia på ett naturligt 

sätt inom den tidsram historieämnet har. Som lärare hinner du inte med att varken lära in eller lära 

ut allas historia. Kan lärare inte förmedla allas historia anser vi att Johansson (2012) ger det bästa 

alternativet, hon menar att lärare istället kan vara kritiska mot den eurocentriska historieskriv-

ningen. Lärare kan inte ge alla perspektiv som finns på historien, men de kan istället uppmärk-

samma eleverna om att det finns fler perspektiv än det västerländska.  

 

Mycket utav forskningen som gjorts kring elevers syn på historieundervisningen har studerat äldre 

elever, därför skulle det vara intressant att göra en studie som studerar elever i år 4–6 eftersom det 

är den åldersgruppen vi ska undervisa i. Vi skulle vilja jämföra den tidigare forskningen med en 

studie där målgruppen är elever i år 4–6. Det skulle vara intressant att intervjua yngre eleverna om 

vad de har för syn på historieundervisningens innehåll och om den stämmer överens med de äldre 

elevernas syn i den tidigare forskningen. Något annat som skulle vara intressant att undersöka är 

vilket innehåll läroböckerna för år 4–6 har eftersom de läroböckerna som studerats i tidigare 

forskning är för äldre elever. Vi skulle vilja forska vidare om ämnet eftersom vi har förstått att 

innehållet lärare väljer att undervisa om har stor påverkan på eleverna. 

 

Studien visar att det är viktigt att ha elevernas kulturella bakgrunder i åtanke när lärare planerar sin 

undervisning. Genom att undervisa om flera länders historia kan eleverna få flera perspektiv på 

historien och förståelse för olika människors livsvillkor. När flera olika perspektiv inkluderas i 

historieundervisningen kan detta motverka känslan av ”vi och dom”. I dagens mångkulturella 

samhälle ingår flera olika människor i ”vi” än vad det gjort tidigare och därför är det viktigt att flera 

historier berättas än bara den svenska. Som framtida lärare vill vi lägga upp historieundervisningen 

på ett sådant sätt att ingen elev ska behöva säga: ”Varför berättar ingen min historia?” 
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Författare År Publikationstyp Titel 

Hjelm, Anna Lena 2009 Antologikapitel Ett försök att få den 
lilla historien i den stora 
historien. 

Johansson, Maria 2012 Licentiatuppsats Historieundervisning 
och interkulturell 
kompetens. 

Kindblad Lindqvist, 
Christina 

2009 Antologikapitel Jag är historia! Svensk 
stormaktstid, centrala 
begrepp och 
historiemedvetande. 

Lozic, Vanja 2011 Bok Historieundervisningens 
utmaningar: 
Historiedidaktik för 
2000-talet. 

Lozic, Vanja 2010 Doktorsavhandling I historiekanonens 
skugga: Historieämne 
och identifikationsfor-
mering i 2000-talets 
mångkulturella sam-
hälle. 

Mellberg, David 2004 Antologikapitel Det är inte min historia! 
Nielsen, Laila 2013 Vetenskaplig artikel Historieundervisning 

och identitet i det 
mångkulturella 
samhället. 

Nordgren, Kenneth 2006 Doktorsavhandling Vems är historien? 
Historia som med-
vetande, kultur och 
handling i det mångkul-
turella Sverige. 
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Potapenko, Igor 2006 Licentiatuppsats Elevens egen historia 
och skolans historieun-
dervisning. Historie-
medvetande och identi-
tet hos några ungdomar 
från forna Jugoslavien. 

Rudnert, Joel 2009 Antologikapitel En undersökning om 
barns 
historiemedvetande 
inom ramen för en 
forskningscirkel. 

Virta, Arja 2009 Vetenskaplig artikel Learning to teach 
history in culturally 
diverse classrooms. 

Öberg, Stefan 2009 Antologikapitel Kontrafaktisk historia i 
undervisningen. 
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Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Hjelm, A. L. (2009). 
Ett försök att få in 
den lilla historien i 
den stora historien. 
I P. Eliasson & 
J. Rudnert (Red.),   
Klassrummet och 
cirkeln: en 
forskningsstudie om 
historieundervisning i 
det mångkulturella 
klassrummet (s. 121–
134). Sverige.  

Undersökningens 
syfte är att 
undersöka hur 
historielärare 
praktiskt ska kunna 
tillgodose alla olika 
nationaliteter som 
finns i skola med 
deras historia. 

Undervisning i en år 
åtta i Malmö. I 
undersökningen 
håller Hjelm ett antal 
lektioner om 
upptäckarnas tid och 
i lägger sitt fokus på 
länder som eleverna i 
klassen har 
kopplingar till. 

Vidare diskuteras och 
analyseras hennes 
upptäckter och 
resultat med en 
forskningscirkel. 

För de elever detta berörde var det 
en värdefull upplevelse. Samtidigt 
pekar hon på svårigheter som ligger i 
att förmedla en bild av olika länders 
historia som leder till positiv 
identifikation men ändå inte väjer för 
historiens mörka sidor. 

Johansson, M. 
(2012). 
Historieundervisning 
och interkulturell 
kompetens. Sverige.  

Uppsatsens 
övergripande syfte 
är att undersöka vad 
interkulturell 
kompetens kan vara 
i historieundervisni-
ngen.  

Undersökningen är 
en kvalitativ fallstudie 
med fältanteckningar, 
lektionsmaterial, 
ljudupptagningar 
samt elevers 
hemskrivningar och 
loggböcker. 

En interkulturell 
historieundervisning kan innefatta 
strategier för att ett medvetet arbeta 
med att utveckla ett historiskt 
tänkande genom olika historiska 
tankebegrepp. För att elever ska 
utveckla ett interkulturellt perspektiv 
kan lärare använda dessa strategier 
och tankebegrepp som didaktiska 
planeringsverktyg. Det visade sig i 

Bilaga 2 



 

30 
 

undersökningen att genom att ge 
elever möjligheter samt att ställa dem 
inför utmaningar hjälper lärarna 
eleverna att utveckla en interkulturell 
kompetens. 

Kindblad Lindqvist, 
C. (2009). Jag är 
Historia! Svensk 
stormaktstid, 
centrala begrepp 
och 
historiemedvetande. 
I P. Eliasson & 
J. Rudnert (Red.),    
Klassrummet och 
cirkeln: en 
forskningsstudie om 
historieundervisning i 
det mångkulturella 
klassrummet (s. 86–
101). Sverige. 

Syftet med 
undervisningen i 
studien var att se 
hur utvecklat 
elevernas 
historiemedvetande 
var. Syftet var även 
att se om det var 
någon skillnad 
mellan hur etniskt 
svenska elever och 
elever med utländsk 
bakgrund utvecklar 
ett 
historiemedvetande. 

Studien innehåller 
undervisning med en 
år sex klass med 21 
elever med tio olika 
ursprung. 
Undervisningen 
utgick från begreppet 
makt och undersökte 
hur eleverna 
resonerade kring den 
svenska 
stormaktstiden under 
ett antal lektioner. 
Undersökningen 
innefattar även två 
stycken enkäter om 
elevernas syn på 
historia. 

 

 

 

Resultatet av de två enkäterna visade 
att eleverna hade ett välutvecklat 
historiemedvetande, vidare kunde 
Kindblad Lindqvist inte se någon 
skillnad mellan etniskt svenska elever 
och elever med utländsk bakgrund. 
Resultatet visar att det kan finnas en 
fara i att göra en uppdelning mellan 
etniskt svenska elever och elever 
med utländsk bakgrund. Att 
gruppera eleverna kan leda till att det 
skapar och cementerar skillnaderna 
mellan dessa två grupper. 

Lozic. V. (2011). 
Historieundervisningens 
utmaningar: 
Historiedidaktik för 
2000-talet. Sverige. 

Bokens syfte är att 
kritiskt granska 
historieämnets 
innehåll och syfte 
baserat på en analys 
av hur elevers 
identiteter påverkar 
synen på historia 
samt fungera som 
en vägledning när 
det gäller att 
anpassa 
historieundervisning
ens till den alltmer 

Studien bygger på 
intervjuer med 36 
elever från två 
gymnasieskolor i 
Malmö, deras 
historielärare och tre 
läroboksförfattare 
samt en analys av 
kursplanernas 
innehåll och en 
läromedelsanalys. 

Kunskapsideal anses vara oberoende 
av elevernas klass, kön och etnicitet 
men de är i själva verket 
västeurocentriska. Historieämnet 
bidrar enligt studie till 
identitetsformning eftersom man 
inom ämnet definierar vad som är 
”vårt samhälle” och ”vår kultur”. 
Historieämnet påverkas av 
samhällets och skolans syn på den 
”egna” historien. Majoriteten av de 
intervjuade eleverna anser att det 
västeurocentriska perspektivet 
dominerar och de vill ha en 
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komplexa 
skolverkligheten. 

 

utvidgning av historieämnets 
innehåll.  

 

 

 

Lozic. V. (2010). I 
historiekanonens 
skugga: Historieämne 
och 
identifikationsformering
i 2000-talets 
mångkulturella 
samhälle. Sverige.  

”Avhandlingens 
syfte är att skildra 
relationen mellan 
ungdomars (etniska) 
identifikationer och 
synen på 
historieämnet och 
därigenom bidra till 
en problematisering 
av historieämnets 
identitet i ett så 
kallat mångkulturellt 
samhälle.” 

 

 

Avhandlingen bygger 
på en kvalitativ analys 
av historie- och 
samhällskunskapsläro
böcker, samt 
intervjuer med fem 
lärare, tre 
läroboksförfattare 
samt 36 
gymnasieungdomar.  

De intervjuade vad överens om att 
historieämnets uppgift var knutet till 
ämnets demokratifostrande kapacitet 
samt dess möjlighet att hjälpa elever 
att utveckla ett moraliskt tänkande. 
De intervjuade lärarna ansåg dock att 
historieämnet inte alltid lyckas 
förhindra framväxten av 
odemokratiska tankesätt och 
identifikationer. De intervjuade 
eleverna beskrivs både av andra och 
sig själva som både svenskar och icke 
svenskar och båda dessa synsätt 
påverkar deras syn på vad relevanta 
historiska kunskaper är. 
Ungdomarnas komplexa identiteter 
leder till intressen av olika historiska- 
och geopolitiska fält, både lokala och 
globala. 

 

 

 

 

Mellberg, D. (2004). 
Det är inte min 
historia!. I K-G. 
Karlsson & U. 
Zander (Red.), 
Historien är nu. En 
introduktion till 
historiedidaktiken (s. 
343–359). Sverige.  

 

 

Syftet med studien 
är att undersöka om 
historieundervisning
en förändras i ett 
multietniskt 
klassrum. 

Studien bygger på 
intervjuer med 10 
historielärare på 
grundskolor i 
Rosengård. 

Sammantaget förändras inte 
undervisningen nämnvärt i ett 
multietniskt klassrum. Lärarna följde 
främst läroböckernas kronologiska 
upplägg och eurocentriska kanon.    
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Nielsen. L. (2013). 
Historieundervisning 
och identitet i det 
mångkulturella 
samhället. Sverige. 

Syftet med artikeln 
är att presentera ett 
analysverktyg 
bestående av fyra 
möjliga strategier 
för undervisning i 
ett mångkulturellt 
klassrum. Genom 
att jämföra med sju 
lärares erfarenheter 
av 
historieundervisning 
prövas den 
praktiska relevansen 
av analysverktyget.    

 

Studien bygger på 
semistrukturerade 
intervjuer med sju 
gymnasielärare som 
undervisar i historia. 
De valdes ut eftersom 
de har ett rykte om 
sig att vara ambitiösa 
och duktiga lärare. 

Lärarna använder flera olika 
strategier 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.” 

Nordgren, K. 
(2006). Vems är histo-
rien? Historia som 
medvetande, kultur och 
handling i det mång-
kulturella Sverige. Sve-
rige. 

”Jag har närmat mig 
problemområdet ge-
nom tre delstudier 
med mångkulturali-
tet som gemensamt 
tema. I den första 
studien undersöker 
jag vilken betydelse 
historieskrivningen 
kan ha för att skapa, 
bevara och utveckla 
en diasporaidentitet. 
I den andra studien 
riktar jag sökarljuset 
mot hur historiska 
föreställningar kan 
påverka förståelsen 
av samtiden. I den 

I den första studien 
analyserades 
tidskrifterna Hujådå 
och Bahro Suryoyo. I 
den andra studien 
genomfördes 
fokusintervjuer med 
gymnasieungdomar 
som har bakgrund i 
den 
assyriska/syrianska 
kristna 
minoritetskulturen. I 
den tredje och sista 
studien granskas 
skolans styrdokument 
och läroböcker 
närmare. 

”Mina studier visar hur vår förståelse 
av samtiden påverkas av de 
historiekulturer vi tillhör. Det pekar 
på att historiemedvetandet är ett 
slags kompetens att tolka och 
värdera handlingar och händelser. 
Skall undervisningen arbeta med 
detta perspektiv behöver, utöver att 
göra historiska berättelser 
tillgängliga, även historiebruk och 
historiekulturer studeras. Det 
innefattar utvecklandet av elevernas 
förmåga att upptäcka historiebruk i 
samtiden för att därigenom få 
perspektiv på sitt eget och andras 
historiemedvetande” 
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tredje och sista stu-
dien har jag grans-
kat vilka mål och 
möjligheter skoläm-
net historia har i ett 
mångkulturellt sam-
hälle.” 

Potapenko, I. 
(2006). Elevens egen 
historia och skolans 
historieundervisning. 
Historiemedvetande och 
identitet hos några 
ungdomar från forna 
Jugoslavien. Sverige.  

”Projektets 
övergripande syfte 
är att belysa 
relationen mellan 
historiemedvetande 
och 
identitetsutveckling 
hos ungdomar med 
jugoslavisk 
bakgrund.” 

Fallstudie med fokus 
på 
gymnasieungdomar. 
Bearbetning och 
analys av empiriskt 
material. Kvalitativ 
forskning. Förstudie 
med 
enkätundersökning 
och klassificering av 
elevuppsatser och en 
huvudstudie med 
styrdokumenten, 
ungdomarnas 
livsberättelser samt 
en intervjustudie med 
elever och lärare. 

Många av ungdomarna saknar 
kunskap om sitt tidigare lands 
historia, men ett intresse för deras 
”egna historia” finns. De är 
upprörda att ex. inte kriget i 
Jugoslavien tas upp i skolan. 
Eleverna anser att deras 
ursprungslands historia är en viktig 
del av deras identitetsskapande. 
Lärarna kopplade inte 
historieundervisningen till elevernas 
bakgrunder med orsaker som att det 
inte tas upp i kursplanen. 

Rudnert, J. (2009). 
En undersökning 
om barn 
historiemedvetande 
inom ramen för en 
forskningscirkel. I 
P. Eliasson & 
J. Rudnert (Red.),   
Klassrummet och 
cirkeln: en 
forskningsstudie om 
historieundervisning i 
det mångkulturella 
klassrummet (s. 58–
78). Sverige.  

Syftet med 
undersökningen var 
att undersöka hur 
man kan utforma 
sin 
historieundervisning 
på ett sådant sätt att 
yngre elever 
utvecklar en 
interkulturell 
kompetens samt se 
om yngre barn har 
ett 
historiemedvetande. 

Undersökningen 
genomfördes genom 
en insamling av 
tidigare forskning, en 
forskningscirkel samt 
elevmöten med elever 
i årskurs ett. 
Intervjuer med 
eleverna i 
fokusgrupper med  
4 – 5 elever per 
grupp. 

 

 

Yngre barn arbetar lite med 
interkulturellt perspektiv.  Ursäkten 
som används är att ”barn är barn”. 
Ser man yngre elever utifrån detta 
perspektiv så behövs inte konflikter 
som har sin grund i kulturmöten tas 
itu med. Lärarna lyfter istället fram 
”främmande” kulturer fram i 
konfliktfria sammanhang, ofta i form 
av temadagar. Den svenska kulturen 
ses som normen. För att motarbeta 
”vi” och ”dem” syn så är det viktigt 
att antingen försöka få eleverna tt 
utveckla interkulturella perspektiv i 
innehåller av historieundervisningen 
eller så arbetar lärare med elevernas 
färdigheter. Rudnert såg vidare att de 
flesta av barnen hade ett grynande 
historiemedvetande. 
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Virta. A. (2009). 
Learning to teach 
history in culturally 
diverse classrooms. 
Finland.  

Syftet med studien 
är att undersöka om 
lärarstudenter 
påverkas av ett 
mångkulturellt 
klassrum i deras 
undervisning och 
om det påverkar 
deras urval av 
innehåll, och om 
mångfald påverkar 
hur de hanterar 
känsliga eller 
kontroversiella 
ämnen. 

Målgruppen bestod 
av blivande 
historielärare på 
högstadiet och 
gymnasiet. All data 
för studien samlades 
in under utbildningen 
och bestod av flera 
olika delar, bl.a. 
intervjuer, 
inlämningar, enkäter 
och portfolios.    

Det verkar vara svårt för lärare som 
ska börja undervisa i historia att 
variera innehållet i sin undervisning i 
förhållande till den mångfald som 
finns i deras klassrum. Många utav 
lärarstudenterna förnekar 
uttryckligen effekterna av mångfald i 
sitt val av innehåll eller förekomsten 
av känsliga eller kontroversiella 
problem. Sammanfattningsvis kan 
omvandlingen av lärarstudenternas 
tankar om mångfald och dess 
påverkan på historieundervisningen 
beskrivas som en rörelse från 
idealism till konservatism och 
noggrannhet, och sedan en liten 
övergång till att se skillnader igen. 

Öberg, S. (2009). 
Kontrafaktisk 
historia i 
undervisningen. I P. 
Eliasson & 
J. Rudnert (Red.),   
Klassrummet och 
cirkeln: en 
forskningsstudie om 
historieundervisning i 
det mångkulturella 
klassrummet (s. 102–
120). Sverige.  

Studiens syfte var 
att undersöka 
elevernas syn på 
historia. 

Studerat eleverna i år 
6 – 9 på en skola i 
Malmö i diverse 
undervisningsmo-
ment i historia, där 
fokus legat på 
kontrafaktiskt 
historieundervisning. 
Studien består även 
av en kvalitativ enkät 
undersökning som 91 
elever på skolan 
deltog i. Vidare har 
resultaten diskuterats 
och analyserats i en 
forskningscirkel. 

Enkäten visar att eleverna upplever 
historieämnet som något 
betydelsefullt. Eleverna ansåg att 
historia var viktigt då det förklarade 
varför saker var som de var samt ge 
en bild på hur man kan påverka 
framtiden. Engagemanget hos de 
elever som hade en bakgrund i 
mellanöstern var större än vad de 
etniskt svenska eleverna i båda de 
kontrafaktiska projekten.  
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