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Abstract: 
 

Denna studie har som syfte att undersöka vilken innebörd några av de utmaningar som kan 
uppstå i ett mångkulturellt klassrum kan ha för några grundskolelärare i historia. Studien 
utgår ifrån två fallbeskrivningar om utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt klassrum. 
Den ena utmaningen rör en klassrumssituation där en lärare och elev inte förstår varandras 
sätt att tolka händelsen utifrån sin förförståelse. Den andra beskrivningen handlar om en elev 
som ber att få läsa om sitt hemland och läraren blir stressad då detta faller utanför ordinarie 
undervisningsinnehåll. 

Metoden som används är ostrukturerade intervjuer med sju lärare, som arbetar vid fyra 
olika skolor på två olika orter i Sverige. 

Studien utgår från en existensfilosofisk teori. Där lärarnas tolkning och hantering av de 
situationer som uppstår i fallbeskrivningarna står i fokus. Till detta får lärarna även beskriva 
vad de eftersträvar i sin undervisning. Med hjälp av de teoretiska begreppen bearbetas 
resultaten med avsikten att ge en djupare förståelse för innebörden av utmaningarna för 
läraren. 

Studien visar att innebörden av de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt 
samhälle skiljer sig åt för de intervjuade lärarna. En betydande faktor för innebörden är 
lärarnas tolkning av läroplanens styrning och vad de själva eftersträvar. För de lärare som 
menar att det eftersträvansvärda hindras av läroplanens styrning innebär utmaningarna ett 
problem. För de lärare som tolkar läroplanen som möjliggörande för det dom vill uppnå, 
innebär inte situationerna ett hinder. De upplever snarare situationerna som en möjlighet och 
ett medel till att uppnå det eftersträvansvärda. 
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Inledning 
Den nationella historien är starkt betonad i västerländska läroplaner. Ett vanligt sätt för 

regeringar att motivera fokusen på den nationella historien är dess betydelse för den nationella 

identiteten. För att stärka den nationella identiteten anser regeringar att den gemensamma 

historien bör föras vidare till kommande generationer.1  

Samtidigt har betoningen av det nationella i styrdokument fått mycket kritik under senare 

tid. Ett exempel är kritiken mot det första utkastet av kursplanen för historia i England 2013. I 

utkastet var de nationella perspektiven mer framskrivna än på länge och det väckte starka 

reaktioner hos både lärare och historiker. En kritiker menar att historien ska tilltala så många 

elever som möjligt, annars blir den inte relevant.2 Diskussioner av perspektiven i kursplanen 

för historieämnet har under senare tid varit vanliga i Västeuropa, men i Sverige har inte 

diskussionen förts på samma sätt.3 

Idag karaktäriseras de flesta samhällen i världen av etnisk, religiös och kulturell mångfald. 

Därför behövs ett nytt sätt att se på medborgarfostran.4 Genom globaliseringen och det 

mångkulturella klassrummet står även skolan inför ett nytt uppdrag och behöver därför 

förändras.5 I vårt mångkulturella samhälle gör många anspråk på sin historia.6 Genom en 

multikulturell utbildning ges eleverna en balans mellan identifikation i det nationella och 

globala.7  Idag är målet att förändra utbildningssystemet så att utbildningen blir jämlik för alla 

elever oavsett bakgrund. Mångkulturell utbildning ska tillåta och stödja samhällets mångfald.8 

I styrdokument skrivs förståelse, empati och identitet fram som viktiga begrepp i 

undervisningen. I den svenska läroplanens första del, skolans värdegrund och uppdrag, beskrivs 

de värden och mål som all undervisning ska syfta till. Ett av dessa mål är att skolan ska främja 

elevens förståelse för andra människor, sin egen samtid och den kulturella mångfalden inom 

landet. Vidare ska undervisningen utgå från varje elevs bakgrund och tillsammans med hemmet 

fostra och skapa möjligheter för elevens identitetsskapande. Eleven ska ges kunskaper om 

globala sammanhang och utveckla empatiska förmågor.9 I kursplanen för historia framgår att 

                                                           
1 Low-Beer Ann, 2003, s. 4–5 
2 Mansell Warwick, 2013 
3 Stolare Martin, 2016 
4 Banks James A, 2001, s. 5 
5 Johansson Maria, 2012, s. 9–12, 238 
6 Johansson Maria, 2012, s. 9–12 
7 Banks James A, 2001, s. 5 
8 Johansson Maria, 2012, s. 53 
9 Skolverket, 2016, s. 7–10 
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undervisningen ska stimulera elevers intresse för ämnet, samt ge eleven olika perspektiv på sin 

egen och andras identiteter och värderingar.10 

 Historieundervisningen i Sverige har dock ofta ett eurocentriskt perspektiv. Det innebär att 

undervisningen i hög grad fokuserar på Sveriges och Europas historia och när andra delar av 

världen studeras så är det för att koppla den till europeisk utveckling. Detta leder till att många 

elever som har utländska rötter inte finner ämnet historia intressant.11  

En av utmaningarna för lärare i ett mångkulturellt samhälle tycks vara att finna en balans i 

urval och perspektiv, där undervisningen blir meningsfull för alla elever. Tidigare forskning 

visar att många elever med invandrarbakgrund upplever den egna historien som mycket viktig 

för deras identitet. Kunskapen om de egna rötterna är betydande för förståelsen av sig själv och 

sin omvärld. Samtidigt visar tidigare forskning att lärare känner sig låsta av läroplanens centrala 

innehåll. Även om ambitionen finns så vet inte lärarna hur de, inom en snäv tidsram, ska 

utforma en historieundervisning som tilltalar alla elever och samtidigt följa läroplanen.12 

Tidigare forskning har synliggjort en del utmaningar för lärare i det mångkulturella 

samhället, men vilken innebörd dessa utmaningar har för lärare är inte lika beforskat. Lärare 

befinner sig i situationer de inte helt kan styra över, men hur lärare upplever dessa skiljer sig 

åt. Situationerna kan upplevas både som ett hinder eller som en möjlighet.13 Som en förlängning 

av tidigare forskning vore det därför relevant att undersöka vilken innebörd dessa situationer 

har för lärarna utifrån vad de faktiskt eftersträvar. 

  

                                                           
10 Skolverket, 2016, s. 196 
11 Orre Johanna Ulrika, 2009 
12 Johansson 2012, Lozic 2010, Nordgren, Eliasson 2016. 
13 Persson, Anders, 2017, s. 45-46 
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån vad lärare vill uppnå med sin undervisning, kan situationer de hamnar i upplevas som 

hindrande eller möjliggörande. Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om vilken 

innebörd de utmaningar som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle har för en grupp 

grundskolelärare i historia.  

 

Följande frågeställningar används för att besvara syftet med studien: 

Hur tolkar en grupp historielärare i grundskolan några av de utmaningar som kan uppstå 

i ett mångkulturellt samhälle? 

Hur skulle en grupp historielärare i grundskolan hantera några av de utmaningar som 

kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle? 

Vad anser lärarna är eftersträvansvärt både i sin historieundervisning och i läraryrket 

generellt? 
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Tidigare forskning 

Elevers historiemedvetande och historieämnets betydelse för identiteten 

Tidigare forskning visar att den historiska referensramen är betydande för hur elever tolkar 

nutida händelser och ser på världen. Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskaplig 

didaktik, undersöker i sin avhandling Vems är historien, bland annat hur historiska 

föreställningar påverkar individens tolkningar av nutiden. I avhandlingens intervjumaterial 

framgår hur elever med syriskt, assyriskt, iransk, irakiskt och palestinskt ursprung tolkar 

terrorattentatet mot USA den elfte september. Intervjuerna gjordes några veckor efter attentatet 

och visar att elevernas historiemedvetande påverkade deras sätt att värdera händelsen. Genom 

att tolka händelsen utifrån sina egna historier blev ungdomarna känslomässigt engagerade i sin 

värdering av händelsen.14  

Nordgren tolkar resultaten från intervjuerna som att ungdomarna relaterar händelsen både 

till kollektiva identiteter och den egna familjens berättelser. Några av ungdomarna tog avstånd 

från en religion och några andra vägrade delta i skolans tysta minut. Dessa ställningstaganden 

motiverades med hjälp av den historiska bakgrunden. För de elever som vägrade delta i den 

tysta minuten var det ett viktigt ställningstagande för självkänslan.15 Historiens betydelse för 

tolkningar av nutida händelser var alltså betydande för eleverna, som granskande aktörerna 

olika beroende på vilken historiekultur de tillhörde. 

Familjens och hemlandets historia visar sig vara viktig för identiteten för elever med 

invandrarbakgrund. Igor Potapenko, forskare i historiedidaktik, undersöker relationen mellan 

identitetsutveckling och historiemedvetande hos några ungdomar från forna Jugoslavien.16 I 

studien visar det sig, att elevernas egen historia är av stor betydelse för deras identitet. Den egna 

historien hos ungdomarna är starkt förankrad i familjens, släktens eller hemlandets historia. 

Eleverna beskriver hemlandets historia som sin egen historia, den etniska bakgrunden är 

betydande för elevernas identitet. I skolan uttrycker eleverna att de vill läsa om sin historia för 

att förstå sig själva och var de kommer ifrån. En elev anser att om minnet om ursprunget skulle 

gå förlorat, så finns det risk för en identitetskris. Potapenko menar att eleverna uppvisar ett 

relativt stort intresse för historia och anser att detta beror på den identitetsskapande funktionen 

ämnet har för dessa elever.17 

                                                           
14 Nordgren Kenneth, 2006, s. 216-217 
15 Nordgren Kenneth, 2006, s. 217 
16 Potapenko Igor, 2006, s. 19 
17 Potapenko Igor, 2006, s. 208-212 



 

5 
 

Vanja Lozic, lektor i pedagogik, undersöker i sin avhandling relationen mellan ungdomars 

etniska identifikationer och deras syn på historieämnet.18 Lozic menar att historieämnet har ett 

västerländskt perspektiv som i många fall ifrågasätts av ungdomarna. Historieämnet har enligt 

Lozic en identitetsformande funktion genom att det definierar vad som är vårt samhälle och vår 

kultur.19 Av intervjuer framkommer det att ungdomarnas identiteter är föränderliga och 

situationsbundna, etniciteten visar sig vara en stark del av identiteten och påverkar 

ungdomarnas historieintresse. Många av ungdomarna med invandrarbakgrund uttrycker en 

önskan om att läsa mer om sin historia, det är viktigt för deras identitet. Samtidigt visar det sig 

att ungdomarna upplever sig ha flera olika identiteter; lokala, regionala, nationella. 

Ungdomarna beskriver sig både som svenskar och icke-svenskar och det påverkar deras syn på 

vad som är viktigt inom historia.20  

Lozic slutsats är att ungdomarnas identifikationer är komplexa och förändras i olika 

kontexter. I Sverige ser de sig som invandrare och i sitt eller sina föräldrars hemland ser de sig 

som svenskar. När det kommer till historieundervisningen är de flesta av ungdomarna kritiska 

till det västerländska perspektivet, men menar att en gemensam historieundervisning är viktig. 

Att skapa en historieundervisning som utgår från elevers etniska härkomst riskerar att leda till 

särskiljande av elever. Eleverna förespråkar istället en breddning av perspektivet i en gemensam 

historieundervisning.21 

 

Interkulturell kompetens och lärares upplevelser 
Utbildningen i Sverige förändras allt mer med målsättningen att skapa en mångkulturell 

undervisning. Det innebär att utbildningen ska bli jämlik för alla elever oavsett bakgrund. 

Interkulturell kompetens är en viktig del i detta mål. Det innebär att elever ska ges en kompetens 

att befinna sig och kommunicera i en mångkulturell kontext.22 De interkulturella målen har 

dock visar sig vara svårtolkade och lärare har ingen tydlig bild av hur undervisningen ska 

utformas så att den blir meningsfull för alla elever.23 

Maria Johansson, filosofie licentiat i historiedidaktik undersöker, i sin avhandling 

Historieundervisning och interkulturell kompetens, hur de interkulturella målen skulle kunna 

tolkas i relation till historieämnet. Hon undersöker även hur dessa mål skulle kunna omsättas 

                                                           
18 Lozic Vanja, 2010, s. 297 
19 Lozic Vanja, 2010, s. 299-300 
20 Lozic Vanja, 2010, s. 302-304 
21 Lozic Vanja, 2010, s. 304-305 
22 Johansson Maria, 2012, s. 53 
23 Johansson 2012, Potapenko 2006, Nordgren, Eliasson 2016. 
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till undervisning. I studien följer Johansson två lärare under sin planering och genomförande av 

undervisning.24 Det visar sig att de interkulturella målen i läroplanen är svåra att precisera. 

Målen i läroplanen är för generella och sammanfaller med värdegrundsuppdraget.25 Eftersom 

lärandemålen var svåra att precisera gick lärarna direkt över till lektionsplaneringen, utan att ha 

definierat det exakta innehållet i lärandemålet.26 Johanssons menar att tillvägagångsättet delvis 

kan bero på att det interkulturella lärandemålet är nytt och otydligt. Det ledde till att lärarna inte 

kunde gå mer systematiskt tillväga.27 

Lärarna i Johanssons studie ville ha ett globalt perspektiv. Genom att frångå en klassisk 

eurocentrisk undervisning skulle eleverna ges möjlighet att uppnå en interkulturell 

kompetens.28 Det var viktigt för lärarna i Johanssons studie hur de skulle behandla och 

presentera det historiska innehållet i undervisningen. Val av perspektiv och geografiskt rum 

blev viktigt för att uppnå den interkulturella kompetensen.29 När lärarna försökte hitta lämpliga 

globalhistoriska frågor blev det en utmaning. Frågor som handel och migration var exempel på 

övergripande frågor att arbeta med, men på grund av tidsbrist valdes det arbetssättet bort.30 

Istället för att hitta ett specifikt historiskt innehåll valde de att fokusera på förmågor; 

förmågor som de ansåg att eleven behövde för att utveckla en interkulturell kompetens.31 

Genom att synliggöra att det finns olika perspektiv skulle eleverna lära sig att kunna skifta 

mellan olika perspektiv. Undervisningen grundas på lärarnas erfarenheter om hur eleverna lär 

sig och vilka svårigheter eleverna vanligtvis ställs inför.32  

Det eurocentriska perspektivet har utsatts för mycket kritik och det framgår i Johanssons 

studie att lärarna vill frångå det klassiska perspektivet. Lärarna tolkar det interkulturella 

lärandemålet som förmågor som skapas genom att nyansera perspektiv och ge en global 

referensram.33 

I Potapenkos studie framkommer en del motsägelser från de intervjuade lärarna. De menar 

att historieämnets betydelse för identitetsskapande är viktigare för elever med 

invandrarbakgrund än för andra elever. Samtidigt vill inte lärarna ge elever med 

                                                           
24 Johansson Maria, 2012, s. 29-30 
25 Johansson Maria, 2012, s. 83–84, 98 
26 Johansson Maria, 2012, s. 83–84, 94 
27 Johansson, Maria, 2012, s. 96 
28 Johansson Maria, 2012, s. 87–88 
29 Johansson Maria, 2012, s. 93 
30 Johansson Maria, 2012, s. 85, 90 
31 Johansson Maria, 2012, s. 83–84, 98 
32 Johansson Maria, 2012, s. 89 
33 Johansson Maria, 2012, s. 85 
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invandrarbakgrund en särskilt anpassad historieundervisning. Detta motiveras bland annat av 

tidsbrist och en oro för att undervisningen ska bli osammanhängande.34  

I Lozic studie undersöks bland annat lärares ämnessyn och åsikter om historieundervisning 

i ett mångkulturellt samhälle. De flesta av lärarna ser allmänbildning, främjande av demokrati 

och elevers möjlighet till historisk förståelse för dagens samhälle som de främsta syftena med 

historieundervisningen.35 När det kommer till undervisningen anser de flesta av lärarna att det 

europeiska perspektivet har en given plats i dagens historieundervisning och finner det 

utmanande att utvidga detta. Anpassning görs av lärarna genom individuella arbetsuppgifter 

och betoning på invandringshistoria i ordinarie undervisningsstoff.36 

Kenneth Nordgren och Per Eliasson, professor i historia, undersöker, med hjälp av enkäter, 

grundskolelärares attityder till en interkulturell historieundervisning. En majoritet av lärarna 

ansåg att tiden inte räcker till för planering, genomförande och uppföljning av undervisning.37 

Utifrån frågor om stoffurval drar Nordgren och Eliasson slutsatsen att mellanstadielärare 

betonar svensk och nordisk historia, medan högstadielärare har en eurocentrisk utblick. Det 

globala perspektivet på högstadiet fokuserar främst på västerlandets möte med andra kulturer 

genom tillexempel krig och kolonialism.38 

Mångkulturalitet ses som en viktig fråga, för de intervjuade lärarna i Nordgren och Eliassons 

undersökning. Vad ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen innebär finns det dock ingen 

tydlig uppfattning om. Ungefär hälften av de intervjuade lärarna upplever att det är svårt att 

hinna med ett mångkulturellt perspektiv och att de inte har tillräckligt stora kunskaper för att 

arbeta med det. Den andra hälften av de intervjuade lärarna ser inget problem i att integrera ett 

mångkulturellt perspektiv i undervisningen.39 

 

Slutsats 
Betydelsen av historieämnet för elevers sätt att se på både sig själva och sin omvärld visar sig 

vara stor. I tidigare forskning blir det tydligt att elevens historiska kunskap fungerar som ett 

redskap för att tolka och värdera nutida fenomen. Historia ses av både lärare och elever som 

viktigt för identiteten. Samtidigt uttrycker lärare svårigheter med att anpassa undervisningen 

till gällande styrdokument och samtidigt göra den meningsfull för alla elever.  

                                                           
34 Potapenko Igor, 2006, s. 179-180, 213 
35 Lozic Vanja, 2010, s. 140 
36 Lozic Vanja, 2010, s. 294-295 
37 Nordgren Kenneth, Eliasson Per, 2016, s. 52-53 
38 Nordgren Kenneth, Eliasson Per, 2016, s. 57 
39 Nordgren Kenneth, Eliasson Per, 2016, s. 63-64 
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Mycket av den tidigare forskningen har både lärare och elever i fokus. Den forskningen ger 

resultat som är betydande för utgångspunkten av denna studie. Denna studie är dock en ren 

lärar-studie. Även om Johansson och Nordgren & Eliasson också gjort lärarstudier skiljer sig 

följande studie från deras. Johanssons studie är till viss del styrd då hon gett lärarna ett specifikt 

uppdrag. Nordgren & Eliassons studie är en kvantitativ studie, som inte ger en djupare förståelse 

för lärarens upplevelser. Nordgren & Elissons kommer fram till att en del av resultaten i 

undersökningen är motsägelsefulla, detta skulle kunna bero på att läraryrkets hela komplexitet 

inte framträder. Denna studie skiljer sig från de tidigare då det är en fördjupad förståelse för 

läraren som eftersöks och eftersom den är styrd i lägre grad. Även om denna studie till viss del 

är styrd genom de exempel som diskuteras, så är tolkningen därutöver öppen.   
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Teori  
Studien har en kvalitativ ansats där en fördjupad kunskap om innebörden av ett mångkulturellt 

samhälle för läraren eftersöks. Avsikten är att få en fördjupad förståelse för lärarnas upplevelser 

av, det som i tidigare forskning visat sig vara utmanande, att anpassa undervisningen till ett 

mångkulturellt klassrum. Upplevelsen av ett nytt uppdrag påverkas rimligen av vad läraren ser 

som meningsfullt och viktigt i sin undervisning. Utifrån två fallbeskrivningar, baserade på 

tidigare forskning om historieundervisning i ett mångkulturellt samhälle, eftersöks en ökad 

förståelse för lärares upplevelser. För att få en djupare förståelse används en existensfilosofisk 

teori. Inom den existensfilosofiska teorin får både lärarens ambitioner, ämnessyn och syn på 

sitt uppdrag betydelse för hur mångkulturella utmaningar kan tolkas och hanteras.  

Valet av en existensfilosofisk teori kan upplevas som ovanlig inom det historiedidaktiska 

fältet, men lämpar sig väl där avsikten är att få en djupare förståelse för människans varande. 

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare, menar att även om existensfilosofi inte är vanligt 

vid pedagogiska studier, så är det pedagogiska förhållningssätt en existentiell angelägenhet.40 

Anders Persson, fil. dr. i Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, använder sig i sin 

historiedidaktiska avhandling av en existensfilosofisk teori. Martin Heidegger, existensfilosof 

under 1900-talet, utgår ifrån en ontologisk existensfilosofi. Heidegger menar att människor är 

satta att tolka och förstå den tillvaro de är satta i. Heidegger anser att människans medvetande 

inte är neutralt, individens tolkning och förståelse av världen utgår ifrån en förförståelse av sitt 

eget varande i den.41 Persson, tydligt inspirerad av Heidegger, menar att människan befinner 

sig i sammanhang och omständigheter, som människan inte alltid kan råda över. Vid dessa 

tillfällen måste människan söka mening och hantera situationer som uppstår. Människan, så 

även läraren, ställs inför nya uppdrag. Uppdragen kan dock upplevas olika: som en förutsättning 

att bli den lärare man vill bli, eller som ett hinder.42 

Persson använder sig av fyra centrala begrepp: Tolkningen, Hanterandet, upplevelsen och 

eftersträvandet. I denna studie kommer endast tolkning, hanterandet och eftersträvandet att 

användas. Upplevelsen använder sig Persson av som lärares känslomässiga upplevelser av ett 

fenomen.43 Avsikten i denna studie är inte att förstå lärarens känslomässiga upplevelse av det 

mångkulturella i sin undervisning. Betoningen ligger istället på vilken innebörd de utmaningar 

som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle kan ha för de intervjuade lärarna i sin yrkesroll.  

                                                           
40 Jons Lotta, 2008. s 19-20 
41 Gustavsson Bernt, 2017. s 120-124 
42 Persson Anders, 2017, s. 45-46 
43 Persson Anders, 2017, s. 48-49 
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Persson, inspirerad av fenomenologin, menar att ingenting kan ses som helt separat, ett 

fenomen erfars alltid av någon: ”I den mån en lärare låter sig påverkas av ett nytt styrdokument 

görs det följaktligen utifrån lärarens egna, inte läroplansförfattarnas, tolkning av uppdraget i 

fråga”.44 Med tolkning avses därför hur lärarna själva tycks förstå de fallbeskrivningar och 

situationer som presenteras för dem. Hur tolkar de situationen som beskrivs och varför menar 

de att den uppstått? Hur läraren tolkar de fallbeskrivningar som används blir en viktig grund 

för att bättre förstå hur läraren anser att situationerna bör hanteras.  

Persson skriver att läraren både befinner sig och skapar sin tillvaro. Tillvaron är inte helt fri 

utan kan kantas av en rad dilemman.45 I denna studie används begreppet hantering som just 

lärarens sätt att hantera de utmaningar som presenteras för dem. Tidigare forskning visar att 

lärare ställs inför nya utmaningar i ett mångkulturellt samhälle som inte tycks ha någon enkel 

lösning. Lärare idag måste dock möta dessa utmaningar och lösa dem på bästa sätt. Hanteringen 

av de utmaningar som visat sig uppstå i ett mångkulturellt samhälle får därför en central plats i 

studien. 

Persson menar att en situation handlar om vad människan upplever vara möjligt. Situationen 

kan upplevas som hindrande eller möjliggörande för det som eftersträvas.46 I begreppet 

eftersträvansvärt ryms både vad läraren ser som glädjande, önskvärt och hämmande. 

Utgångspunkten är att tolkningen och hanteringen av en situation, i detta fall de utmaningar 

som skrivs fram, grundas i vad läraren ser som eftersträvansvärt. Det eftersträvansvärda 

rymmer mycket och lämpar sig bra för syftet med studien.  

Persson skriver i sin avhandling att: ”Inom just den existensfilosofiska tanketraditionen får 

spänningen mellan det meningsfulla och det erfarna en förhållandevis framträdande plats.”47 

Det blir betydande även i denna studie att se hur det eftersträvansvärda påverkar lärarens 

tolkning och hantering av de utmaningar som presenteras i fallbeskrivningarna.  
 

  

                                                           
44 Persson Anders, 2017, s. 46-47 
45 Persson Anders, 2017, s. 47-48 
46 Persson Anders, 2017, s. 50 
47 Persson Anders, 2017, s. 192 
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Metod 

Urval 

Lärarna i studien arbetar vid fyra olika skolor i två olika orter av Sverige. Valet av skolor har 

gjorts utifrån möjligheter till att få kontakt med berörda lärare och alltså inte utifrån ett särskilt 

urval. Lärarna i gruppintervjun arbetar på mellanstadiet och de andra lärarna arbetar på 

högstadiet. Alla lärare arbetar inom de samhällsorienterade ämnena och deras erfarenheter av 

mångkulturalitet i skolan varierar.  

 

Genomförande 
Studien har en kvalitativ ansats, det innebär att avsikten varit att gå på djupet med fenomenet 

och inte att dra generella slutsatser. Metoden som valts är en riktad öppen intervju där läraren 

först fått läsa några fallbeskrivningar och sedan resonera om dessa i en ostrukturerad form. 

Metoden har valts utifrån avsikten att komma åt lärarens upplevelse av fenomenet.48 En av 

intervjuerna har gjorts i grupp, medan de andra varit enskilda. Detta får betydelse för 

intervjupersonernas sätt att tänka och svara, de som deltagit i gruppintervjun har troligen till 

viss del påverkat och påverkats av varandra. Då resultatet valt att struktureras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna, så framgår inte vilka uttalanden som kommer från grupp- 

respektive enskild intervju. Risken är alltså att det inte går att utläsa när lärarnas påverkat 

varandra under gruppintervjun, fördelarna med den valda strukturen övervägde dock denna risk. 

Fallbeskrivningarna är skrivna av mig och grundande i dilemman som synliggjorts i tidigare 

forskning. Fallbeskrivningarna har valts att skrivas i berättelseform för att läraren direkt ska 

kunna relatera fenomenen till sin egen profession. De två beskrivningarna används för att 

avgränsa området till syftet och för att knyta an till resultat från tidigare forskning.  

 

Fallbeskrivningar och intervjufrågor 

Det utfördes en gruppintervju med 4 lärare, till detta har 3 enskilda intervjuer gjorts. I 

gruppintervjun deltog Mia, Joakim, Jonna och Lisa. Därefter utfördes enskilda intervjuer med 

Anna, Sofie och Kim. Samtalen med de intervjuade lärarna har haft två fallbeskrivningar som 

utgångspunkt. Nedan följer därför en kort sammanfattning av de två fallbeskrivningarna.  

I fallbeskrivning ett, En tyst minut för alla offer, får de intervjuade lärarna läsa om en 

klassrumssituation kort efter attentatet den elfte september 2001. Av beskrivningen framgår att 

                                                           
48 Lantz Annika, 2013, s. 42-44, 46 
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en elev inte vill delta i en tyst minut för de som fallit offer i attacken. Läraren försöker få eleven 

att sätta sig och delta, men det slutar med att eleven lämnar klassrummet i ilska. Eleven, med 

rötter i Mellanöstern, upplevde att läraren och skolan tog ställning för USA genom att hålla en 

tyst minut. Han menar att det inte hållits några tysta minuter när människor i Mellanöstern dött 

i kriget. Eleven ville själv ta ställning för sitt folk och det förtryck han ansåg att USA utsatt 

dom för. I beskrivningen visar det sig att läraren och eleven inte förstår varandras agerande eller 

orsakerna till det.  

I fallbeskrivning två, Vems är historien? får lärarna läsa om en lärare som får ett önskemål 

av en elev om att läsa sin historia. Eleven har invandrarbakgrund och efterfrågar större 

kunskaper om sitt etniska ursprung. Läraren har förståelse för elevens förfrågan och tror att det 

är fler av eleverna med invandrarbakgrund som skulle önska att läsa om sin historia. Läraren 

känner dock att tiden är knapp och att det centrala innehållet styr hans urval. Läraren ser ingen 

väg där han både kan möta elevernas önskemål och samtidigt hinna med läroplanens centrala 

innehåll. 

Varje fallbeskrivning har följts av fyra breda frågor som läraren fritt fått tolka:  

1. Vad är det som händer i fallbeskrivningen och varför uppstår situationen? 

2. Hur skulle du/ni hanterat situationen? 

3. Vad är syftet med historieundervisning? 

4. Vad är målet med all din undervisning? 

 

Trovärdighet 

Det bör tas i beaktande att fallbeskrivningarna till viss del påverkar intervjupersonernas 

tankebanor. Intervjun i övrigt görs i ostrukturerad form för att i högsta möjliga grad tillåta 

lärarna att fritt resonera om dessa dilemman. Fördelen med den ostrukturerade formen är att 

lärarna ges möjlighet att synliggöra fenomen som inte varit en av utgångspunkterna vid studien.  

 

Analys 

Intervjuerna spelade in och resultaten bearbetades med hjälp av den av hermeneutiska metoden. 

Det är förståelse för vilken innebörd dessa utmaningar har för läraren som står i centrum.49 

Analysen har utförts, utöver den hermeneutiska metoden, med en existensfilosofisk teori, där 

                                                           
49 Fejes Thornberg s. 72 
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begreppen Tolkning, Hantering och det Eftersträvansvärda är centrala. Studien grundar sig i 

resultat som framkommit i tidigare forskning och har därför även knutits an till detta avsnitt.  

Resultaten presenteras under de teoretiska begreppen Tolkning, Hantering och Det 

eftersträvansvärda. Detta innebär att resultaten som presenteras redan är bearbetade med hjälp 

av den valda teoretiska utgångspunkten. Begreppen tolkning och hantering följs av en 

delanalys, där skillnader och likheter mellan lärarna analyseras.  

Bortfall 

Bortfallet av data är förhållandevis litet. Då frågeställningen har en stor bredd och avsikten är 

att ge en djupare förståelse, så presenteras majoriteten av intervjumaterialet. Den data som inte 

presenteras är den som uttryckligen rört ett annat skolämne eller data som inte rört det 

mångkulturella samhället och fallbeskrivningarna. 

 

Förförståelse 

Inom hermeneutisk metod har förförståelsen betydelse för hur resultaten tolkas. Därför är det 

relevant att i högsta möjliga mån synliggöra den förförståelse som ligger till grund för studien. 

Tidigare forskning har visat att historia är viktigt för ungdomars identitetsskapande processer. 

Somliga anser att den identitetsskapande funktionen i historieämnet är mer betydande hos 

elever med invandrarbakgrund än hos andra elever. Utgångspunkten för studien är därför 

normativ, att undervisningen bör anpassas för elever med invandrarbakgrund.  

 

Etiska överväganden  

Lärarna som intervjuats har alla informerats om syftet med studien och givit sitt medgivande 

skriftligt. Alla deltagare har haft möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange orsak.  

Deltagarna har informerats om att intervjun kommer spelas in och att deras svar kommer 

hållas anonyma. Alla intervjupersoner presenteras under alias. Det är alltså inte lärarnas riktiga 

namn som används.  

Fallbeskrivningarna är skrivna i berättelseform. Karaktärerna är alltså påhittade. 

Beskrivningarna bygger dock på resultat från tidigare forskning där intervjuer med lärare och 

elever förts. Den ena fallbeskrivningen har stora likheter med en situation som beskrivs i 

Nordgrens avhandling, men då anonymitet av personerna även gäller i hans avhandling utgör 

detta inte ett problem.  
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Hur en grupp grundskolelärare tolkar och hanterar några utmaningar 

som kan uppstå i ett mångkulturellt samhälle 

Tolkning 

En tyst minut för alla offer 

 
Jag hade blivit irriterad… Även om man är kritisk mot nånting, då får man lägga det åt sidan och ta 
den frågan sen.50 
 
…det är ett problem att vi i Västvärlden har en liten klubb där vi håller om varandra.51 
 

De två ovanstående citaten visar hur olika situationen kan tolkas av de intervjuade lärarna. Kims 

tolkning är att eleven inte kan lägga sin negativa inställning mot USA åt sidan och se att det 

handlar om en tragedi. Mia tolkar det som just ett politiskt och medialt problem som sprider sig 

till skolan. Kim ser till viss del att problemet ligger hos eleven som inte kan skilja på sak. Mia 

ser istället att problemet ligger hos skolan och samhället. Sofie tolkar, precis som Kim, det som 

att eleven ser på händelsen politiskt medan läraren ser till offren. Både Sofie och Kim skulle 

kunna förstås som att de lägger vikt vid olika sätt att se på händelsen för läraren och eleven.52  

Några lärare menar att media har en betydande roll för hur saker uppfattas i samhället. Mia 

påpekar att det är stor skillnad på hur media bevakar det som händer i västvärlden och det som 

händer i tillexempel Mellanöstern. Joakim håller med Mia om medias inflytande och menar att 

media vinklade mycket efter attentatet den elfte september. Denna vinkling ledde enligt Joakim 

till att känslan av vi och dom förstärktes.53  

Några av lärarna talar om betydelsen av och svårigheter med att sätta sig in i den andres 

förförståelse. Kim har en förståelse för pojkens reaktion och menar att som lärare behöver man 

tänka sig för i en skola med många invandrare. Kim tolkar situationen som att det blir en 

kollision mellan vad som känns jobbigt för läraren och eleven.54 Anna tolkar det istället som 

att situationen uppstår eftersom läraren inte förstår elevens bakgrund, hon menar att det är 

vanligt att ha tunnelseende och inte förstå den andra.55 Även Lisa tolkar situationen som att 

läraren har svårt för att förstå varför eleven reagerar som han gör och anser att det är svårt att 

sätta sig in i hur någon annan tänker: 

 

                                                           
50 Lärarintervju Kim, februari 2018 
51 Lärarintervju Mia, februari 2018 
52 Lärarintervjuer Mia, Kim och Sofie, februari 2018 
53 Lärarintervju Joakim, februari 2018 
54 Lärarintervju Kim, februari 2018 
55 Lärarintervju Anna, februari 2018 
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Det kan ju vara så att man får upp ögonen när pojken stormar ut och då ska man förstå ”Mellanöstern-
tänket” så här snabbt [Lisa knäpper med fingrarna].56 
 

De intervjuade lärarna relaterar till läraren i situation och menar att det är svårt att hantera 

sådana situationer. Jonna tolkar situationen som att det är utmanande att tala med unga elever 

om känsliga saker. Hon anser att det ibland är för svårt att hon då väljer att låta bli, eller så är 

det svårt att finna tiden till det. Joakim uttrycker en förståelse för läraren i fallbeskrivningen 

och tror inte att han själv skulle ha agerat annorlunda. Även om han menar att det vore önskvärt, 

såhär i efterhand.57 

 

Vems är historien 

 
Jag känner spontant att jag skulle bli jättelycklig.58  
 
Jag önskar att jag också skulle känna så, men jag skulle känna en svettdroppe rinna fram i pannan.59 
 

Lärarna reagerar spontant väldigt olika på situationen som beskrivs, Mia ser det positiva i en 

elev som visar ett intresse för att göra något nytt. Joakim ser snarare det svåra i att möta elevens 

behov vid sidan av allt annat som ska få plats i undervisningen. Under samtalets gång visar det 

sig dock att även Mia har upplevt det utmanande att få till en anpassning av undervisningen till 

elevers intressen. Mia berättar att hon länge velat göra elevens historia men aldrig hunnit med, 

all fokus på kungar har tagit för mycket tid.60  

De flesta av de intervjuade lärarna känner igen sig i utmaningen att hinna med allt, men tolkar 

betydelsen av det centrala innehållet i läroplanen olika. Sofie, Kim och Anna anser att det 

centrala innehållet ger utrymme för sådana önskemål och breddning av perspektiv.61  

 
Det står ju inte att det här måste vi läsa si och så länge, eleverna ska få kännedom om det. Finns 
inget som säger att vi inte skulle kunna läsa det här också.62 
Jag har hanterat denna situation… Det är viktigt med olika perspektiv på det, men det finns å andra 
sidan med i det centrala innehållet. Så det är inget konstig med det. Sen står det inte i det centrala 
innehållet exakt vad man ska göra.63 
 
 

Några andra av lärarna anser att det centrala innehållet inte är det som styr deras urval mest och 

tolkar därför inte situationen som särskilt problematisk. Jonna och Lisa menar att det går att 

                                                           
56 Lärarintervju Lisa, februari 2018 
57 Lärarintervjuer Jonna och Joakim, februari 2018 
58 Lärarintervju Mia, februari 2018 
59 Lärarintervju Joakim, februari 2018 
60 Lärarintervju Mia, februari 2018 
61 Lärarintervjuer Jonna, Lisa, Anna, Kim och Sofie, februari 2018 
62 Lärarintervju Anna, februari 2018 
63 Lärarintervju Kim, februari 2018 
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välja bort delar av det centrala innehållet till förmån för något annat och att en anpassning till 

elevens önskemål därför är möjlig.  

 
Men, vem är det som märker om man missar något på centrala innehållet? Vad är viktigare... att 
dom mår bra och värdegrunden ...Det är ingen som märker, man gör det lite i smyg.64 
 
Vad spelar det för roll då om det saknas en bit? Det får vi ta igen på annat sätt. Så är det nu också 
med lärare som har specialkunskaper, de eleverna har ju fått mer av det och mindre av något annat, 
så är det ju.65 
 

 

Delanalys 

Det finns både stora likheter och skillnader i hur lärarna tolkar situationerna som uppstår i de 

båda fallbeskrivningarna. I den första fallbeskrivningen tolkar några av dem det som en fråga 

om olika sätt att se på händelsen, som en politisk sådan eller en mänsklig tragedi. Några av 

lärarna tolkar situationen på en samhällelig nivå medan andra talar om svårigheter i att förstå 

andras förförståelse. Generellt skulle dock de flesta lärare kunna förstås som att de ser 

situationen som problematisk, även om förklaringarna till problematiken skiljer sig åt. 

I den andra fallbeskrivningen är lärarnas reaktioner på utmaningen väldigt olika. Många av 

lärarna tycker att önskemålet flickan har ryms inom ramen för ordinarie undervisning eller att 

det går att anpassa undervisningen ändå. Joakim upplever situationen som direkt utmanande, 

Medan läraren Mia anser att situationen är önskvärd. Senare under intervjun påtalar dock Mia 

hur hon inte hunnit med elevens egen historia förr, trots att hon försökt. Det framkommer alltså 

en viss motsägelse där det ändå tyder på att Mia upplever det som utmanade att anpassa 

undervisningen även om hon ser det som önskvärt. 

 

Hantering 

En tyst minut för alla offer 

 

Barn har mer behov av att prata än att ha en tyst minut. Det här har hänt…vad tycker ni och vad har 
ni tänkt hemma?66 
 
 

Många av de intervjuade lärarna ställer sig direkt kritiska till en tyst minut och anser istället att 

elever har ett större behov av att tala om händelsen. Om en situation uppstått som den i 

                                                           
64 Lärarintervjuer Jonna, februari 2018 
65 Lärarintervju Lisa, februari 2018 
66 Lärarintervju Mia, februari 2018 
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fallbeskrivningen, så menar alla lärare att det uppföljande samtalet blir viktigast. Hur samtalet 

skulle se ut och vilket syfte det skulle ha skiljer sig dock åt mellan lärarna.67 

Några av lärarna menar att samtalet skulle handla om varför den tysta minuten hålls just för 

dessa offer. För Mia och Sofie skulle detta samtal föras på en samhällsnivå med fokus på 

media.68 Mias hantering skulle kunna ses som en naturlig följd av hennes tolkning. Hon ser 

problemet på samhällsnivå och vill därför hjälpa eleven till förmågan att kritiskt granska 

systemet och perspektiven: 

 
Alla historiska händelser vare sig de är nutida eller sentida måste man ta från flera håll…USA kan 
man också sätta i ett historiskt fokus, varför gör dom så och varför är de här?69 
 
 

Sofies hantering skulle kunna ses som en följd av att hon tolkar det som att pojken och läraren 

studerar händelsen utifrån olika perspektiv. Hennes hantering skulle kunna ses som ett försök 

till att ge pojken svar på varför de politiskt sneda perspektiven han ser finns. Sofie menar att 

hon skulle ha talat om varför reaktionerna är olika beroende på vilket land som blir utsatt och 

talat om medias roll i det hela.70 

Både Sofie och Kim anser att samtalet skulle syfta till att få eleven att förstå att det är skillnad 

på hur eleven och de själva skulle värdera den tysta minuten. Sofie menar att den tysta minuten 

är en akt av medmänsklighet och att den görs för de oskyldiga. Även om Kim har förståelse för 

pojkens reaktion, så anser han att det är problematiskt att eleven inte kan lägga de politiska 

åsikterna åt sidan när en tragedi inträffat. Kim förstår att man kan vara kritisk till USA:s politik, 

men menar att eleven ändå borde ha förståelse för tragedin. Kim skulle ha följt upp händelsen 

med ett samtal för att få veta varför pojken valt att lämna klassrummet.71 

Enligt Kim är situationen i den första fallbeskrivningen problematisk. Han tolkar det som att 

läraren inte tänkt efter tillräckligt mycket innan och att situationen handlar om en kollision 

mellan vad man upplever som jobbigt. Samtidigt menar han att eleven behöver lära sig skilja 

på politik och tragedi. Kim hantering skulle kunna ses som att han tolkar situationen som en 

brist i ömsesidig förståelse och att hans hantering därför syftar till att öka förståelsen.72 

I samtalet med eleven vill lärarna lyfta olika saker. Mia vill att eleverna ska förstå att det är 

okej att inte vara överens alla gånger, att fler situationer kommer uppstå där man har motstridiga 

                                                           
67 Lärarintervjuer, februari 2018 
68 Lärarintervjuer Mia och Sofie, februari 2018 
69 Lärarintervju Mia, februari 2018 
70 Lärarintervju Sofie, februari 2018 
71 Lärarintervjuer Sofie och Kim, februari 2018 
72 Lärarintervju Kim, februari 2018 
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tankar. Därför anser Mia att det är viktigt att hjälpa eleverna att lyfta saker på ett bra sätt i 

klassrummet.73 Jonna anser att även om samtalet med pojken är viktigt efter situationen, så 

skulle han inte behöva förklara sig. Hon menar att han kanske inte själv vet varför han reagerat 

som han gjort. Jonna som tolkade situationen som ett känsligt ämne att beröra, skulle kunna 

uppfattas i sin hantering som en anpassning till det. Vissa saker är för svåra att sätta ord på och 

eleven ska inte behöva känna sig pressad till det.74 

I situationen ser läraren Anna möjligheterna till att göra historia intressant i ett samtal om en 

sådan händelse. Anna påpekar även hur viktigt det är att inte bara samtala med pojken i 

fallbeskrivningen, utan även de andra eleverna. Samtalet syftar till att ge eleverna en historisk 

förståelse för händelsen och även en förståelse för pojkens agerande.75 Annas förslag till 

hantering innefattar även de andra eleverna i klassen. Eftersom hon tolkade det som att orsaken 

till att situationen uppstår är en brist i förståelse, skulle hennes hantering kunna ses som ett 

försök till att arbeta med just detta.  

I tolkningen talar några lärare om svårigheterna i att hantera en snabbt uppkommen situation, 

när man inte har kunskap om varandra förförståelse. Sofie menar att det är svårt när man inte 

kan se den långa historia av politik som pojken känner sig utsatt för.76 Både Sofie och Lisa är 

eniga om att samtalet efter blir betydande. Lisa poängterar hur svårt det är att direkt i den 

uppkomna situationen veta hur man ska agera: 
 

Vi var alla i chock... Ingår det i mitt yrke att jag ska veta hur människor reagerar innan det har hänt? 
…Jag skulle nog låta honom gå så att jag kan tänka själv, jag har inte så mycket kunskap som jag 
skulle behöva i det här fallet.77 
 
 

Lisa uttrycker här en frustration över hur mycket som krävs av henne som lärare och man inte 

alltid kan vara förberedd på alla situationer som uppstår. Hon påtalar återigen bristande kunskap 

och skulle därför låta eleven lämna klassrummet, så att hon fått tid till att tänka. Lisas hantering 

kan därför ses som en naturligt följd av hennes tolkning. 

Några lärare problematiserar de befintliga perspektiven i undervisningen och hur de behöver 

ändras. Det mångkulturella behöver tas i beaktande och läroplanen skulle behöva förändras 

anser de. Joakim påpekar hur självklart det är att känna till USA:s president, men att 

kunskaperna om världens folkrikaste land Kina är desto sämre.78 Joakim som kan relatera till 

                                                           
73 Lärarintervju Mia, februari 2018 
74 Lärarintervju Jonna, februari 2018 
75 Lärarintervju Anna, februari 2018 
76 Lärarintervjuer Sofie och Lisa, februari 2018 
77 Lärarintervju Lisa, februari 2018 
78 Lärarintervjuer Mia, Joakim, Lisa, februari 2018 
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lärarens upplevelse i fallbeskrivningen, problematiserar den nuvarande läroplanen. Det skulle 

kunna tolkas som att han upplever att han behöver ett större stöd från styrdokument för att bättre 

hantera utmaningen.79 

 

Vems är historien 

Mia tolkade situationen i fallbeskrivning två som önskvärd och pekar i hanteringen på hur 

viktigt hon tycker det är att tillmötesgå eleven. Hon menar att det går att lösa på nåt sätt. 

 
Vi ska ju skapa egna företagare. Inte dom som står vid löpande band och säger ja tack och amen. 
Jag skulle bli jätteglad trots centrala innehållssidan, nog går det att trycka in någonstans.80 
 

Flera av lärarna säger att de skulle anpassa undervisningen för att tillmötesgå elevens 

önskemål.81 Lisa anser att om hon vet vad eleverna är intresserade av, anpassar hon 

undervisningen till att handla mer om det. Hon anser att det är viktigt att eleverna lär sig så 

mycket som möjligt och att undervisningen behöver breddas: 

 
Vi jobbar ju med barn, vi vill att dom ska ha det bra och få i sig så mycket som möjligt och vara 
glada under tiden… Vi står ju inför nya ramar nu. Ska det få ta så mycket tid alla grejer, eller kan vi 
titta lite bredare för att vi ska förstå världen bättre?82 
 

Lisas hantering skulle kunna ses som naturlig med tanke på hennes tolkning. Det skulle kunna 

tolkas som att Lisa ser elevens behov främst och väljer sin hantering med det i åtanke.  

Mia är inne på samma tanke som Lisa och menar att något får tas bort för att något annat ska 

få plats, eller sudda ut ämnesgränserna så att det går att blanda. Joakim anser att det centrala 

innehållet är otroligt omfattande och att det är svårt att hinna med. Mia håller med och menar 

att det är tiden och inte elevernas intressen det alltid faller tillbaka på.83 

Några av de andra lärarna som menar att det centrala innehållet öppnar upp för en bredare 

undervisning, ser inget större problem i att tillmötesgå elevens önskemål.84 Sofie påpekar att 

även om det går att lyfta in mer av världen för att flera elevers historia ska beröras, så går det 

inte att läsa om allt på djupet. Sofie ser det som en fördel att tvingas tänka om vad gäller 

perspektiv: 

 
Det är först nu vi fått en större andel invandrarelever… Jag lär mig mycket av det, att jag tvingas ta 
med det också. Så det inte blir så europeiskt centrerat.85 

                                                           
79 Lärarintervjuer Joakim, Mia och Lisa, februari 2018 
80 Lärarintervju Mia, februari 2018 
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Några lärare ser möjligheter till anpassning i undervisningen, om än inte i stor skala. Anna talar 

om fördelarna med att en elev vill läsa sin egen historia. Hon menar dels att de andra eleverna 

då får en större förståelse för eleven och att eleven själv kanske har unika kunskaper att bidra 

med. Hon påpekar dock att tiden inte finns till att göra allt i helklass, men att eleverna skulle 

kunna göra grupparbeten. Kim håller med om att det är svårt att göra i stor skala, men att man 

som lärare behöver vara lyhörd för elevernas önskemål.86  

De lärare som tolkat läroplanen som möjliggörande menar också i sin hantering att en 

anpassning är möjlig. Kim, Sofie och Anna menar att de inte fullt ut skulle kunna tillmötesgå 

elevens önskemål, men att en viss anpassning skulle kunna ske inom ramarna för ordinarie 

undervisning.87 

Några av de intervjuade lärarna föreslår olika former av grupparbeten för att tillmötesgå 

elevens önskemål. Mia och Jonna anser att eleverna kan välja ett land att läsa om och sedan 

redovisa för varandra, för att hinna med fler områden. Lisa problematiserar dock valfriheten 

som de föreslår. Hon menar att om det blir för öppet kan det leda till kaos. Om en elev får göra 

något, måste de andra eleverna också få göra, det blir problematiskt anser Lisa.88 

Mia menar då att valet får ske inom vissa ramar, att en elev med rötter i exempelvis Syrien 

får företräde på att läsa om just det landet. Både Mias tolkning och hantering skulle kunna 

uppfattas som att hon ser det som en isolerad utmaning, en elev att tillmötesgå.89  

Kim påtalar en del motsägelser han upplever i läroplanen om just elevinflytande. Han anser 

att även om läroplanen säger att eleverna ska få vara med och bestämma så finns det dessutom 

ett väldigt omfattande centralt innehåll. Detta leder enligt Kim till att det inte är möjligt att ställa 

helt öppna frågor, utan att lärare snarare lägger orden i munnen på eleverna.90 

 

Delanalys 

Även om alla lärare anser att samtal är den rätta vägen för att hantera situationen i 

fallbeskrivning ett, så skiljer sig syftet och innehållet för samtalet sig åt. Det tycks dock finnas 

ett samband mellan lärarnas tolkning av situationen och hur de skulle välja att hantera den. De 

lärare som tolkade situationen som ett samhälleligt och medialt problem tycks luta åt ett samtal 
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där perspektiv synas och förklaras. De lärare som tolkade situationen som två olika sätt att se 

på händelsen tycks mer fokusera samtalet mot en förståelse för den andres agerande. 

Önskemålet i fallbeskrivning två verkar de flesta lärare se möjligheter för att tillmötesgå, de 

flesta lärare talar om sin hantering utifrån olika sätt att uppfatta det centrala innehållet. De lärare 

som menar att det centrala innehållet tillåter en bredare undervisning, skulle ha lyssnat till 

önskemålet och försökt ta med mer om den elevens historia, om än inte på djupet.  

Några lärare anser att det går att välja bort annat för att tillmötesgå elevens önskemål, dessa 

lärare skulle kunna uppfattas som att elevens behov är viktigare än det centrala innehållet 

ibland. Värt att notera är dock att dessa lärare skulle kunna uppfattas som att de inte 

problematiserar detta utifrån en situation där fler elever med olika bakgrund har samma 

önskemål. 

 

Det eftersträvansvärda och betydelsen av lärarnas tolkning och hantering 

Mia 

Mia menar att det hon eftersträvar i sin undervisning är att skapa kloka vuxna, vara ett bollplank 

för eleverna och att de ska kunna se hur historien påverkat världen idag. Mia talar om 

ambitionen att ha elevens egen historia i undervisningen, men att det aldrig blivit av på grund 

av tidsbrist. Vidare menar Mia att kungarna varit i vägen för denna ambition, samtidigt som 

hon vill fokusera sin undervisning på människan i historien och inte regenten.91  

Hennes tolkning och hantering av de två fallbeskrivningarna skulle kunna ses som 

kompatibelt med det hon eftersträvar. Hon vill skapa kloka vuxna och talar gärna om den första 

fallbeskrivningen på en samhällsnivå, där samtal om just detta blir centralt för hanteringen. I 

den andra fallbeskrivningen skulle det gå att uppfatta Mia som att hon ser till elevens behov 

främst och menar att en elev med ambitioner och önskemål är önskvärd. Kanske kan detta ses 

av Mia som ett frö till en klok vuxen, där hon absolut vill arbeta vidare med detta. 

Sammanfattningsvis skulle Mias resonemang om fallbeskrivningarna kunna tolkas som att 

en anpassning av historieundervisningen till det mångkulturella samhället är önskvärd för Mia.  

Mia tycks dock uppleva att den yttre styrningen, såsom styrdokument, är betydande för hennes 

undervisning och att den blir ett hinder för att uppnå det andra hon eftersträvar.  

                                                           
91 Lärarintervju Mia, februari 2018 
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Jonna 

Jonna tycker att det är viktigt att eleverna lär sig förstå nutiden och framtiden. Jonna menar, 

precis som Mia, att det mänskliga är viktigt i historieundervisningen. Fokus på den lilla 

människan och att lära av både det lyckade och det misslyckade i historien.92 Dessa syften 

skulle kunna ses som delar av värdgrundsuppdraget och en fostrande funktion. Det skulle kunna 

tolkas som att Jonna ser sin skyldighet till eleven som sitt huvuduppdrag och den yttre 

styrningen som sekundär. Detta får troligtvis effekt både i tolkningen och hanteringen av 

fallbeskrivningarna.  

I den första fallbeskrivningen skulle Jonna kunna uppfattas som att hon väljer att möta 

eleverna i sina känslor och behov. Den andra utmaningen tycks inte ses som ett hinder för Jonna 

till att uppnå det hon eftersträvar i sin undervisning. När yttre styrning såsom styrdokument 

diskuteras uttrycker Jonna inte en känsla av begränsning i det hon faktiskt eftersträvar.  

 

Joakim 

Joakim anser, precis som Jonna, att det är viktigt att lära sig av historien och inte begå samma 

misstag igen. Utifrån det som det eftersträvansvärda och hur Joakim menar att han skulle 

hantera utmaningarna, skulle slutsatsen kunna dras att Joakim upplever situationerna som 

utmanande. Han ger flera gånger intrycket av att vilja mer än vad han upplever sig kunna och 

när fallbeskrivningarna diskuteras relaterar han till lärarnas känsla av utmaning.  

Joakim uttrycker flera gånger en ambition å ena sidan, men ett konstaterande om det han 

upplever som verkligheten å andra sidan. Joakim uttrycker en önskan om en ny läroplan och 

skulle kunna tolkas som att han upplever sig begränsad av denna i det han verkligen eftersträvar. 

 

Lisa 

Lisa anser att syftet med historia är allmänbildning och att kunna se samband.93 Det 

eftersträvansvärda skulle kunna ses som kompatibelt med hennes benägenhet att anpassa 

undervisningen. Hon tror att eleverna får en bättre förståelse av världen med en större bredd 

och skulle vilja ta in fler områden i undervisningen. Hon ser ett behov av en förändring i sättet 

att tänka, samtidigt som hon känner en frustration över sin okunskap.  
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Det skulle gå att tolka Lisa som att de utmaningar som presenteras i fallbeskrivningarna 

upplevs som utmanande. Hon upplever sig inte ha tillräckligt med kunskap för att möta dessa 

utmaningar. Det eftersträvansvärda vore en förändring, men hon har inte stödet hon behöver för 

att lyckas med det. 

 

Anna 

Det Anna tycks eftersträva är dels att följa läroplanen och dels att förbereda eleverna för 

samhället.  I historieundervisning menar Anna att syftet är att skapa en gemensam grund och ta 

lärdomar från det förflutna.94 Det Anna eftersträvar skulle kunna uppfattas som ett 

samhällsförberedande arbete med centralt innehåll. Hon är lojal mot läroplanen och ser 

möjligheterna till att arbeta med skolämnet även i känsliga situationer.  

Anna tycks tolka det centrala innehållet i läroplanen som en styrning, men en väldigt öppen 

sådan. Detta leder till att Anna inte upplever situationen i fallbeskrivning två som utmanande. 

Sammanfattningsvis skulle det kunna tolkas som att det Anna eftersträvar leder till att hon ser 

möjligheter i situationerna och inte upplever sig hindrad i det hon eftersträvar.   

 

Sofie 

Det Sofie tycks eftersträva i sin historieundervisning är att ge eleverna en förståelse för nutiden 

och en känsla för människor i historien. Det eftersträvansvärda för Sofie skulle kunna vara att 

bilda eleverna och följa det centrala innehållet.95 Sofie uttrycker inget som tyder på att hon 

känner hämmad i det hon eftersträvar. Hon snarare konstaterar att undervisningen behöver 

breddas och hon gör det utifrån de möjligheter hon har. Hon uttrycker vid ett tillfälle att hon lär 

sig mycket av att ställas inför dessa utmaningar, detta skulle kunna tolkas som att Sofie ser 

möjligheterna i utmaningarna och att det gynnar henne i det hon eftersträvar.  

 

Kim 

Kims mål med historieundervisningen är att eleverna ska förstå världen och ha en lust till att 

lära.96 Det eftersträvansvärda med Kim blir kompatibelt med hans tolkning och hantering av 

situationerna. Han vill förstå eleven och hjälpa eleven förstå i den första fallbeskrivningen. I 

den andra påpekar han att det är viktigt att möta eleverna i sina intressen. Vidare tycks Kim inte 
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heller se att läroplanen hindrar honom i att möta dessa utmaningar, även om han anser att det 

kan finnas vissa motsägelser. 

Diskussion 
Syftet med studien har varit att få en ökad kunskap om vilken innebörd de utmaningar som kan 

uppstå i ett mångkulturellt samhälle kan ha för en grupp grundskolelärare i historia.  

Den teoretiska utgångspunkten har valts i avsikt att ge en djupare förståelse för innebörden 

av utmaningar utifrån vilken situation läraren befinner sig i. Med hjälp av vad läraren 

eftersträvar i såväl historieämnet som i sin undervisning har lärarnas sätt att tolka och hantera 

situationerna många gånger visat sig logiska. I motiveringen av sin tolkning och hantering har 

lärarna många gånger antytt vad de eftersträvar, dessa uttalanden har därför placerats under just 

det eftersträvansvärda. Eftersom lärarna själva motiverat sina val utifrån vad målsättningen är, 

har den teoretiska utgångspunkten visat sig framgångsrik. Det eftersträvansvärda är av stor 

betydelse innebörden av olika utmaningar och lärarna tolkar och hanterar situationer utifrån 

detta. 

Utmaningarna som presenteras i fallbeskrivningarna har olika innebörd för de olika lärarna. 

För vissa upplevs det som utmanande och för andra som en möjlighet. Det som tycks vara 

samstämmigt är dock ambitionen om att bredda perspektiven i historieundervisningen. Det som 

skiljer sig åt mellan de flesta lärarna är deras upplevelse av huruvida styrdokumenten stödjer 

eller hindrar en mångkulturell undervisning.  

De lärare som eftersträvar en storskalig anpassning till situationen i fallbeskrivning två är de 

lärare som tycks se värdegrundsarbetet som det eftersträvansvärda. De lärarna menar att det är 

viktigare att få eleverna att må bra och se det mänskliga i historien, än att följa det centrala 

innehållet. I fallbeskrivning ett vill de problematisera medias sätt att styra reaktioner och menar 

att perspektiven är problematiska. Det skulle kunna tolkas som att innebörden av utmaningarna 

för dessa lärare är möjliggörande för det dom eftersträvar. Det framkommer dock vissa 

motsägelser. Samtidigt som de menar att de skulle tillmötesgå elever i fallbeskrivning två, så 

talar de om utmaningen att hinna med annat än det centrala innehållet. Det skulle kunna tolkas 

som att de lärarna ser detta som en isolerad händelse, som rör en elev, vid ett tillfälle. Det tyder 

på att sådana utmaningar i större skala skulle innebära ett hinder för dem att uppnå det dom 

eftersträvar utifrån den situation de befinner sig i.  

För de lärare som inte upplevde läroplanen som hindrande tycktes situationerna innebära 

möjligheter. Deras hantering och tolkning av situationerna ligger i linje med det som tycks vara 

eftersträvansvärt. Att förbereda eleverna för samhället och förstå nutiden. Då en anpassning av 
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undervisningen diskuteras ses inte detta som särskilt problematiskt, en breddning av 

perspektiven möjliggörs av läroplanen och är eftersträvansvärt. Med en anpassning till de 

utmaningar som ett mångkulturellt samhälle kan innebära, lär sig både lärare och elever att 

förstå samhället och andra. 

Av lärarnas berättelser framgår att innebörden av läroplanens styrning och det lärarna 

eftersträvar är centralt för hur de tolkar dessa utmaningar. De lärare som upplever situationen 

som hindrande har gemensamt att de tolkar läroplanen som styrande i en annan riktning än vad 

de själva eftersträvar. De lärare som menar att läroplanen medger ett sådant arbete som de 

eftersträvar, ser inte utmaningarna som lika problematiska. Utifrån detta skulle det gå att 

konstatera att läroplanen har stor betydelse för vilken innebörd dessa utmaningar har för de 

olika lärarna. 

 

Alla lärare i denna studie anser att det är viktigt med flera perspektiv i undervisningen och 

att vara lyhörd för eleverna behov. Det som skiljer sig åt mellan lärarna i studien, är främst 

vilken på nivå de vill att anpassningen ska ske. De lärare som vill anpassa undervisning i stor 

skala ser fler hinder, än de som anser att alla länders historia kan beröras genom en bredare 

blick i ordinarie undervisning.  

Det som inte framkommit i denna studie är vad lärarna eftersträvar vad gäller en anpassning 

till det mångkulturella samhället. Det är därför oklart om alla lärare ser ett behov av att 

storskaligt förändra perspektiven och anpassa undervisningen till det mångkulturella samhället.  

Utifrån tidigare forskning, några lärares utsagor och elevers uttryckliga önskemål, så tycks 

en storskalig anpassning till det mångkulturella samhället innebära en utmaning för många 

lärare.  

I Johanssons studie hade lärarna svårt att tolka det interkulturella uppdraget i läroplanen, de 

menade att det sammanföll mycket med värdegrunden. I denna studie har inte de interkulturella 

målen diskuterats specifikt, men läroplanen spelar en betydande roll för innebörden av dessa 

utmaningar för lärarna. Några av lärarna är, precis som lärarna i Johanssons studie, fokuserade 

på värdegrunden och förmågor. De andra lärarna tycks ha en tydligare bild av hur läroplanen 

ska tillämpas i ett mångkulturellt samhälle. 

 I Nordgren och Eliassons studie anser majoriteten av lärarna att det är viktigt med 

mångkulturella perspektiv i undervisningen. Det visar sig att ungefär hälften av lärarna i 

Nordgren och Eliassons studie ser de som utmanande, medan den andra hälften inte ser några 

problem i en anpassning. Det stämmer väl med resultaten i denna studie där ungefär hälften 

upplever det som utmanande, medan de andra inte gör det. Det denna studie har bidragit med 
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är dock en ökad kunskap om varför innebörden av utmaningar skiljer sig åt mellan lärare. Det 

går att se ett starkt samband mellan läroplanstolkning och innebörden av utmaningar i ett 

mångkulturellt samhälle. 

 

Metoddiskussion 

Då både syfte och metod varit förhållandevis brett blir också resultaten det. Intervjumetoden 

har gett ett brett och oregelbundet resultat, vissa lärare svarar kortfattat på intervjufrågorna 

medan andra läser in fler aspekter i det. Vissa lärare har haft fler och djupare resonemang än 

andra och ges därmed en större plats i studien. Under intervjuerna har lärarna ibland haft svårt 

för att komma igång med sina tankar och förstå vad det egentligen är de ska svara på. Sedan 

intervjumetoden som valts varit ostrukturerad, har frågorna i minsta möjliga grad tolkats åt 

lärarna. Det påverkar resultatet och kan ses som en brist. Med en annan intervjumetod skulle 

resultaten kunnat sett annorlunda ut. Värt att påpeka är dock att lärarna haft fallbeskrivningarna 

som främsta utgångspunkt för samtalen och metodvalet har varit noga genomtänkt.  

Risken med en strukturerad intervju är att lärarens egna förståelse inte är den som framträder 

mest, utan att intervjuarens förförståelse färgar resultaten. I databearbetningen har de flesta av 

lärarnas uttalanden tagits med, detta för att minska risken för att resultatet tolkas utifrån min 

förförståelse av områdena. De svar som inte tagits med är de som uttryckligen rört ett annat 

skolämne, jämförelser eller upprepningar. 
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Bilagor 

Medgivandebrev 
Vill du bidra till en ökad kunskap om historieundervisning i det mångkulturella samhället? 

Under de senaste åren har intresset för ämnesdidaktisk forskning vuxit sig allt starkare. Skolämnet historia är ett 
av de ämnen som undersökts. Många av dessa studier rör de utmaningar som historielärare ställs inför i ett 
mångkulturellt och globaliserat samhälle. Resultaten från tidigare forskning visar att de interkulturella målen i 
läroplanen är svårtolkade och att de är utmanande att tillämpa i undervisningen.   

 
Jag planerar därför att, som mitt examensarbete, genom intervjuer undersöka hur du skulle resonera kring ett antal 
fallbeskrivningar. De beskrivningar du får läsa är i berättelseform, men grundade på utmaningar som framkommit 
i tidigare forskning. Syftet är att undersöka hur lärare tolkar och hanterar de utmaningar som framkommit i tidigare 
forskning om att skapa en meningsfull historieundervisning för alla elever. 

 
Jag söker lärare som undervisat historia och undrar därför om du skulle vara intresserad av att delta i en öppen 
intervju. Intervjun kommer att spelas in. Att intervjun hålls i öppen form innebär att mitt inflytande på samtalet är 
mindre än vid en strukturerad intervju. Det är alltså dina tankar om de beskrivningar som presenteras som står i 
fokus. Jag kan komma att ställa frågor under samtalets gång, men då främst i syfte att föra samtalet vidare eller få 
något förtydligat. 

 
Du som tackar ja, kan när som helst (och utan att behöva motivera sitt val) avbryta ditt deltagande. Alla data 
kommer att presenteras anonymt. Varken kommunens, skolans eller ditt eget namn kommer att nämnas i studien. 
Studiens resultat kommer enbart att redovisas i vetenskapligt syfte.  

 
Du har fått två identiska exemplar av detta informationsbrev. På baksidan av varje exemplar finns en blankett med 
vilken ditt medgivande kan bekräftas. Om du godkänner att studien genomförs i enlighet med beskrivningen ovan, 
ber jag dig att behålla ett exemplar och underteckna och returnera det andra i bifogat svarskuvert.  

 
Om du har några frågor kring undersökningen, är du välkomna att vända dig till mig Nathalie Ålstig eller till min 
handledare…(Kontaktuppgifter) 

 
Med vänlig hälsning  
Nathalie Ålstig  

 

Fallbeskrivning ett: En tyst minut för alla offer 
Den 11:e september 2001 sker ett terrordåd mot USA, efter dådet håller många delar av västvärlden en tyst minut 

för offren.  

På en skola i Sverige inleder läraren Cecilia historielektionen med att tala med eleverna om terrordådet. Hon 

vill stötta eleverna i sina reaktioner och känslor om det som hänt. Några elever känner sig skakade av attentatet 

och många sitter bara tysta.  

Efter det inledande samtalet säger Cecilia att klassen också ska delta i den tysta minuten. Då kliver en pojke 

upp från sin stol och är på väg att lämna klassrummet. Cecilia stoppar honom och säger åt honom att sätta sig igen. 

Pojken protesterar och säger att han minsann inte tänker delta i någon tyst minut för USA. Han menar att USA bad 

om att bli attackerade och menar att skolan knappast hållit en tyst minut när USA bombat civila runt om i världen. 



 

 

Cecilia tillrättavisar pojken och säger åt honom att sätta sig ned och vara tyst. Pojken blir arg och stormar ut ur 

klassrummet samtidigt som han säger att hon är en hycklare. Cecilia förstår inte riktigt vad som hänt, men återgår 

till att hålla den tysta minuten med resten av klassen. 

I korridoren en bit bort sitter Ahmed, pojken som just lämnat klassrummet. Han känner sig arg och orättvist 

behandlad. Han har flyttat från Mellanöstern till Sverige med sin familj för 8 år sedan. Även om han bott i Sverige 

sedan han var 4 år, så är hans och familjens rötter i Mellanöstern viktiga för honom.  Hemma talas det mycket om 

historia och han vet därför mycket både om sin familjs och sitt hemlands historia. I Ahmeds ögon är USA en 

förtryckande stormakt som dödad många civila i hans hemland. Han blev inte förvånad över attentatet och inte 

heller så upprörd. Efter allt USA har utsatt hans folk för kan han inte tycka synd om USA.  

Han känner sig missförstådd och ledsen över lärarens reaktion, han menade inte att det är okej att döda 

människor. Han ville bara ta ställning för sitt folk, det kändes viktigt för hans självkänsla. Att han kommer från 

Mellanöstern är viktigt för hans förståelse av sig själv och sin omvärld. Han upplever att läraren och skolan tar 

ställning för USA.  

Fallbeskrivning två: Vems är Historien? 
Fatima kom från Syrien med sin familj för 6 år sedan, hon går nu i klass 8. När det kommer till historieämnet så 

uttrycker Fatima en önskan om att få läsa om Syriens historia, hon menar att det vore viktigt för henne att få veta 

var hon kommer ifrån. För Fatima känns hennes etniska ursprung viktigt för vem hon är som person och hur hon 

ser på världen. Hon tycker att historia är intressant och viktigt att känna till för att förstå sig själv och andra. Hittills 

tycker Fatima dock att historieämnet i skolan mest har handlat om Nordens och Europas historia och det känns 

inte så intressant.  

Fatima har berättat för sin lärare Magnus att hon därför skulle vilja läsa om Syriens och Mellanösterns historia. 

Magnus förstår Fatimas önskan och inser att det säkert finns fler elever i klassen som skulle vilja veta mer om sina 

etniska rötter. Klassen har elever från både Mellanöstern, Afrika och Sydamerika.  

När Magnus funderar över det som Fatima sagt så förstår han hennes önskemål, men ser samtidigt inte hur han 

ska lyckas anpassa undervisningen så den blir meningsfull för alla elever. I läroplanen framgår bland annat att 

medvetenhet om det egna kulturarvet ger en trygg identitet och att elever ska ges möjlighet till inflytande i sin 

undervisning. Men å andra sidan känner sig Magnus styrd av det centrala innehållet som är oerhört omfattande. 

Magnus anser att det nog svårt att hinna med det stoff som står i kursplanen och vet inte hur han ska kunna föra in 

fler områden utan att undervisningen blir ytlig. Samtidigt vill han att historieämnet ska kännas meningsfullt och 

intressant för alla elever.  

Magnus känner att han står inför ett dilemma, värdegrunden och eleven uttrycker ett behov medan andra delar av 

läroplanen och hans tidsram inte harmoniserar med detta. 
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