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1. Inledning 

Flera års studier går mot sitt slut och lärarexamen ligger inom räckhåll. Viss oro väcker detta att 

inom kort ta ett stort steg ut i skolans verklighet. År av förberedelser och kunskapsinhämtning ställs 

på sin spets och frågan väcks naturligtvis: Är jag tillräckligt väl förberedd? Kan jag lita på mina 

ämneskunskaper och kommer jag att klara den stora utmaning som för mig är mötet med den 

enskilde individen? Jag tänker på vilka eleverna är, vilka erfarenheter de har med sig, vilken 

historia som är deras och hur jag som lärare på bästa sätt kan inspirera och utveckla deras 

historiekunskaper. 

Arvet av små och stora händelser blir historia först när de berättas. Historierna medför sammanhang 

och för oss in i den gemenskap som präglar vår gemensamma världsbild och även våra handlingar, 

med andra ord framtiden . Med framtiden i åtanke uppkommer ytterligare funderingar: 1

 

Som historielärare kommer jag med stor sannolikhet att undervisa i heterogena klasser med 

mångkulturell sammansättning. Detta kommer naturligtvis att medföra krav på mig som lärare att 

bredda min undervisning och på bästa möjliga sätt använda mig av de historiekunskaper som varje 

elev har med i sitt bagage. Lika heterogen som klassammansättningen är, lika heterogent är 

sannolikt det historiematerial som skall förvaltas. Detta innebär för mig som lärare ett stort ansvar. 

Med denna bakgrund kommer man osökt in på frågan om elevens egen historia får något utrymme i 

historieundervisningen i dagens mångkulturella klassammansättning och hur stor vikt bör 

egentligen läggas vid att detta utrymme skapas? Vilken hänsyn tar historielärare till elevens egen 

historia i sin undervisning?  

 

1.1 Problemformulering 

I läroplanen för ämnet historia i högstadiet trycker man på att ett syfte med historieundervisningen 

är att den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i 

samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 

identiteter, värderingar och föreställningar . När det gäller grundläggande värden slår läroplanen 2

fast att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet .  3

1Nordgren 2006. Sid.13. 
2 Skolverket 2011. Sid.188.  
3 Ibid. sid.7.  
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Med detta som bakgrund är det viktigt att alla lärare som undervisar i historia tar hänsyn till varje 

enskild elevs egen historia. Det blir därför en stor utmaning för såväl oerfarna som erfarna lärare att 

föra upp elevernas egen historia till ytan. På vilket sätt har detta belysts i undervisning på tidigare 

stadier? Hur går man vidare i högstadiets historieundervisning och hur hinner man fokusera på varje 

enskild elev? Hur kan elevernas historier integreras till en helhet som är förståelig för alla. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att undersöka i vilken utsträckning historielärare tar hänsyn till elevers 

enskilda historia i sin undervisning. Denna undersökning görs med förhoppning om att ge läsaren 

insikt i vilken utsträckning elever kommer till tals i historieundervisningen och vilken förmåga 

lärare har att sätta ljus på den enskilde elevens berättelse. Förhoppningsvis leder studien också till 

funderingar kring hur förbättringar i undervisningen kan göras för att öka elevinflytandet. Enligt 

Skolverkets syn på skolans värdegrund och uppdrag är lärare skyldiga att inse och arbeta utifrån den 

tillgång som en kulturell mångfald innefattar. 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där.   4

 

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

Om det finns ett medvetande hos lärare som undervisar i historia kring vikten av att fokusera på 

elevens egen historia, hur kommer detta i så fall till uttryck i undervisningen? 

 

  Vilka motiv har lärare till att skapa utrymme för sådana uttryck och om detta utrymme ej skapas, 

vad beror det på? 

 

4 Skolverket 2011. Sid. 7.  
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1.3 Avgränsningar 

Min studie fokuserar på enskilda lärares uppfattning i vilken mån de tar hänsyn till elevens egen 

historia, den lilla historien, i sin historieundervisning. Som en följd av detta kan resultatet i min 

studie inte representera en allmängiltig uppfattning för alla historielärare som undervisar på 

högstadiet. För att få fram en generell uppfattning för alla lärare skulle en betydligt mer omfattande 

studie behövas. Således kan konstateras att mitt resultat inte på något sätt kommer att visa på en 

representativ bild. 

 

Mina intervjuer har begränsats till lärare verksamma på högstadiet med behörighet att undervisa i 

historia. Ytterligare en avgränsning är att utvalda lärare alla är verksamma i mångkulturellt 

sammansatta klasser där mångkulturellt i detta sammanhang innebär att det finns elever i klassen 

med ursprung från andra länder än Sverige. Antalet elever med utländsk bakgrund varierar i 

klasserna mellan 227.  

 
2. Forskningsöversikt 

I mitt arbete har jag känt ett behov att som grund sätta mig in och ta del av den forskning som redan 

finns på området. Detta har varit svårt och tillgång till lämpligt grundläggande material har ej varit 

helt enkelt att hitta. Nedan presenteras ett urval av den forskning jag har satt mig in i.  

 

Skolans undervisning formas av sin samtid och sina traditioner. När det gäller historieämnet visar 

forskning att utmaningarna är många, främst för lärarna. Enligt skolans styrdokument är 

interkulturell förståelse ett övergripande mål som är nära kopplat till skolans värdegrundsarbete och 

blir därför viktigt för alla elever oberoende av bakgrund. Historieämnet ska utveckla elevers 

interkulturella kompetens, dock finns ingen klar formulering kring vad detta innebär. 

Historieundervisningen kan uppfattas som en balans mellan en gemensam berättelse, det kulturella 

arvet, och en sammansatt historia som ger var och en möjlighet att utveckla den egna identiteten. 

Således ligger det på lärare att inom historieämnet förmedla ett kulturarv som beskriver värden, 

traditioner, kunskaper och språk. Dock är det ej klart formulerat vems värden, traditioner, språk och 

kunskaper det handlar om. Enligt Hammarlund använder lärare olika strategier i mötet med eleven. 

En jämbördig dialog kan leda till att olika kulturarv ställs bredvid varandra. Skillnader betonas men 

utan värdering och elevens egen historia kan bli synlig. Ett annat sätt att möta eleven är genom 
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assimilering, dvs när man önskar att eleven med invandrarbakgrund blir som vi.  Forskning tyder på 5

att de flesta lärare i svensk skola är medvetna om vikten av ömsesidig förståelse och kunskap men 

att svårigheter finns när det gäller att omsätta detta i praktiken. Problem finns kring hur man formar 

ett gemensamt kulturarv för eleverna som ger trygghet hos alla elever oavsett bakgrund. Vidare 

beskrivs att en väg att gå är att söka likheter i värden, levnadsmönster och attityder. För läraren 

gäller det att finna samband i historien å en sidan, och gemensamma värderingar och attityder å 

andra sidan  . För att lyckas får man som lärare sannolikt gå utanför lärobokens upplägg eftersom 6

läroböckerna inte förmår knyta an till vår tids mångkulturella samhälle. Undersökningar visar enligt 

Nordgren att det varit svårt att anpassa historieämnet till samhällsförändringar och detta kommer till 

uttryck i läroböcker som fortfarande är monokulturella och inte helt relevanta när det gäller 

perspektiv på dagens händelser. Forskning visar också att ungdomar tycker det är viktigt att få ”sin 

egen” historia bekräftad, vilken den nu än är  .  7

 

Potapenko visar i sin avhandling att många lärare upplever ett dilemma när det gäller att tillmötesgå 

elever i deras önskemål om att få fokus på sin egen historia, när det gäller elever mer 

invandrarbakgrund. Enligt honom är det många lärare som upplever tidsbrist och väljer p.g.a. detta 

att lägga upp undervisningen traditionellt och kronologiskt. Detta medför att fördjupningar och 

hänsyn till den enskilde elevens önskemål ofta får stå tillbaka och istället sätts fokus på skolverkets 

anvisningar och den enskilde lärarens egna intressen  . Enligt Potapenko styrs undervisningen också 8

av lärobokens upplägg. Vidare visar undersökningen att lärarna uppvisar kluvenhet till att bejaka 

elevers egna historier i rädsla för att undervisningen ska bli fragmentarisk  . Om elever erbjuds 9

möjlighet till fördjupningsstudier inom valfritt område har inte alla lärare en klar bild av varför 

elever med invandrarbakgrund väljer områden som de själva har koppling till.  Lärare har också 10

svårt, enligt studien, att formulera om deras undervisning kan ge något särskilt till elever med 

invandrarbakgrund och i så fall vad. En medvetenhet hos lärare kring att historia har stor betydelse 

för denna elevgrupp föreligger dock  . 11

 

5 Hammarlund 2006. Sid. 95. 
6 Ibid. s.97 
7 Nordgren 2006. Sid. 218. 
8 Potanpenko 2006. Sid. 179.  
9 Ibid. s.184.  
10 Ibid. s.185.  
11 Potapenko 2006. Sid.196. 
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Enligt Thorp är en vanlig uppfattning hos historiedidaktiker i Sverige att historiemedvetandet är 

viktigt för vår identitetsbildning. Vilka vi är påverkas av hur vi upplever historien. I relation till 

berättelser skapas alltså en individs identitet. En uppfattning menar att mötet mellan den ”lilla” och 

den ”stora” historien väcker ett historiemedvetande som kan utvecklas. I detta synsätt betonas alltså 

att en person på ett personligt plan utvecklar sitt historiemedvetande genom att knyta an till den 

historia hon möter. Med andra ord är det viktigt att en elevs egen upplevelse av historien också 

finner samband i den historia eleven möter i skolan. En elevs historiska förkunskaper påverkar hur 

eleven upplever och förstår den historia hon konfronteras med i skolan. P.g.a. detta är det viktigt 

således att man tar en elevs lilla historia på allvar för att hennes historiemedvetande skall utvecklas 

och hennes historiska kunskaper öka  .  12

 

Bøndergaard Butters trycker i sin analys på att observationer och intervjuer kopplade till 

historieundervisning pekar mot att identitet, etnicitet och kultur uppkommer i en historisk och social 

process där lärare och elever formulerar identiteter med utgångspunkt i dessa processer. Hon menar 

att identitet, kultur och etnicitet är en produkt av en serie processer som människor skapar och 

upprätthåller i dagligt arbete. Således skapas denna identitet i samspel med andra och eleverna får 

förståelse för att berättelser om det förflutna är ett viktigt instrument när det gäller 

identitetsprocesser   13

 

Claus Haas konkluderar att historelärarnas undervisning kring ursprung och identitet är 

motsägelsefylld. Undervisningen pågår både i mångkulturell, flerkulturell och demokratisk riktning. 

Man skulle kunna hävda, anser Haas att det sker en förskjutning från tyngdpunkten på det 

monokulturella och nationella perspektivet i historieundervisningen mot ett mera flerkulturellt. 

Enligt Haas skulle denna förskjutning kunna peka på en tilltagande demokratisering av skolans vård 

av kulturarvet. För dem som är emot en sådan förskjutning finns dock ingen anledning till oro enligt 

Haas. Situationen är snarast den att nationalismen fortfarande är verksam och någon fara för att det 

flerkultruella synsättet på alvar skulle ta över föreligger inte. Flerkulturella aspekter är fortfarande 

underordnat historiedidaktikens nationalism.    14

 

12 Thorp 2013. Sid. 103. 
13 Bøndergaard Butters 2013. Sid. 57 
14 Haas 2015. Sid. 99 
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    Hylland Eriksen konstaterar inledningsvis i sin essä att alla använder det förflutna för att skapa 

gemenskap eller kollektiv identifikation. Att förstöra en människas förflutna är enligt Eriksson ett 

av de säkraste sätten att frånta individen sin självkänsla. Myter bidrar till att ge människor trygghet, 

tillhörighet och riktning som det postindustriella samhället annars har svår att tillhandahålla  . 15

Vidare trycker Hylland eriksen på att Minnet genomsyrar våra liv. Sysslandet med det förflutna 

förenar alla människor. Dyrkan av det förflutna är en central aspekt av tillvaron. Myterna har en 

praktisk och existentiell sida, de är nödvändiga för att världen skall framstå som meningsfull. 

Historien om det förflutna utgör en oupplöslig del av den mänskliga tillvaron  . Dock menar 16

Hylland Eriksen också att historiska narrativ är selektiva och ideologiska. Det som räknas är hur 

historierna uppfattas och används, hur de dras in i människors förståelse av sig själva och värden. 17

Myten anser Eriksson har en moral som gör gången från forntid till nutid begriplig och meningsfull. 

Den ser till att det förflutna leder fram mot individen själv och att individen själv därefter leder fram 

mot en bestämd framtid sid   Hylland Eriksen talar om identifikationen som en dynamisk, 18

mångsidig samt ombytlig process. Alla människor har ett rikt förråd av potentiella 

identifikationsmöjligheter sid Människor får sin personliga identitet genom sina erfarenheter. 

Genom symboliska länkar mellan kroppsliga erfarenheter och mytiska händelser blir den kollektiva 

identiteten inkorporerad, den blir kroppsliggjord. Myterna svarar på ett djupt behov av inre 

sammanhang och kontinuitet i tillvaron   19

 

2.1 Interkulturell pedagogik 

Ett av dagens viktigaste pedagogiska perspektiv är interkulturellt perspektiv och det är särskilt 

nödvändigt i våra mångkulturella skolor. Om man studerar förvandlingen från 1970talets svenska 

skola till den svenska skolan på 2010talet ser man tydligt utvecklingen mot en global värld. Trots 

att vi lever i en global värld idag förekommer dagligen rasism och främlingsfientlighet. Detta trots 

att skolan har som ambition att visa öppenhet och tolerans för mångfald i kombination med respekt 

för individen. Den främlingsfientlighet som finns idag kan förklaras utifrån historiska perspektiv. 

Lorentz menar att värderingar i skola och samhälle kan påverkas positivt genom ett interkulturellt 

pedagogiskt arbete. Tre olika delar samverkar i det som kallas interkulturell pedagogisk kompetens. 

Delarna som ingår är kommunikativ, social samt medborgerlig kompetens. Kompetensen påverkar 

15 Hylland Eriksen 1996. Sid. 6. 
16 Hylland Eriksen 1996. Sid. 114116. 
17 Ibid. s.20. 
18 Ibid. s.28. 
19 Ibid. s.5358  
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relationer både mellan elever och mellan lärare och elever. Den utvecklar samarbetet mellan elev 

och lärare och ökar förståelsen av vår globaliserade och mångkulturella värld  .  20

 

Integration och kultur påverkar oss alla och bör förklaras som två pedagogiska och ömsesidiga 

samspelsprocesser. I våra möten med individer eller grupper anses det därför oundvikligt att på ett 

respektfullt sätt betrakta och arbeta med mångfalden och komplexiteten. Lorentz trycker på att vi 

måste lära oss att leva i ett mångkulturellt samhälle, det gäller både för majoriteten och för alla 

minoritetsgrupper. Vidare menar Lorentz att vi måste utgå ifrån att vi alla är bärare av kulturella, 

religiösa och etniska dimensioner som har betydelsen för identiteten. Skolan bejakar detta då de 

arbetar med värdegrunden genom en dekonstruktionsprocess och på så sätt motverkar en förenklad 

form av nationalistiskt och etnocentriskt tänkande   21

 

Lorentz anser att mer forskning behövs om vi ska kunna lösa dagens problem i skola och i 

samhälle, dvs de problem som uppkommer i mötet mellan människor. Enligt honom saknas idag 

forskning på hur vi praktiskt kan utnyttja samhällets mångfald. Att besitta interkulturell pedagogisk 

kompetens kan vara ett steg för lärare att hantera komplexa sociala relationer i klassrummet. Detta 

pedagogiska perspektiv bör genomsyra all verksamhet i skolan allra helst på skolor med många 

mångkulturella elever.    22

 

I ovanstående framkommer att en elevs identitet, särskilt när det gäller invandrarelever, byggs 

utifrån berättelser som kommer från upplevelser och erfarenheter i ursprungslandet. Samtliga 

forskare trycker på vikten av att den egna lilla historien för en elev kommer i fokus. Detta bygger 

ett historiemedvetande som blir en grund för identiteten.  Thorp trycker på vikten av sambandet 

mellan den egna historien och identifikationen. Även Hylland Eriksen instämmer i att 

identifikationen utvecklas ur den egna historien. Lorentz konstaterar att vi alla bygger identifikation 

på olika religiösa, kulturella och etniska dimensioner. Med hänsyn till detta väcktes funderingar hos 

mig kring i vilken omfattning lärare i sin historieundervisning verkligen uppmärksammar den 

enskilde elevens egen historia. Jag valde att bilda mig en uppfattning kring detta med hjälp av 

intervjuer med lärare som undervisar i klasser med mångkulturell sammansättning.  

20 Lorentz 2013. Sid. 72. 
21 Lorentz 2013. Sid 65. 
22 Lorentz 2013. Sid. 114.  
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3. Metod och genomförande 

Denna studie grundar sig på kvalitativa forskningsintervjuer där målgruppen är lärare i historia på 

högstadiet. Mitt undersökningsområde vilar på få utvalda lärare som alla arbetar på högstadieskolor 

i Helsingborgs kommun. Mitt mål har varit att få fram personliga didaktiska aspekter på varje 

enskild lärares historieundervisning. Jag har velat ta del av flera lärares erfarenheter och tankar 

kring problemformuleringen. Mina intervjufrågor är utformade utifrån mitt problemområde och 

präglade av mitt syfte och mina frågeställningar i undersökningen. Lärarna som jag har intervjuat 

har olika lång lärarerfarenhet och arbetar i klasser med mångkulturell sammansättning där det 

varierar från några få utrikesfödda elever till en klass där samtliga 27 elever är utrikesfödda. På 

förhand kan konstateras att arbetets resultat kommer att vila på ett ytterst begränsat antal intervjuer 

varför resultatet inte kommer att kunna leda till generella slutsatser. Istället har jag förhoppningar 

om att mitt resultat kan kopplas till tidigare forskningsresultat och på detta sätt ge en fördjupad 

dimension till problemområdet. En vecka innan jag började min undersökning tog jag kontakt med 

berörda lärare och presenterade mitt projekt. Via mail fick deltagarna ta del av en kort 

projektbeskrivning och de fick härefter lämna besked om eventuellt deltagande. Alla tillfrågade var 

positiva till medverkan. I mitt arbete har jag funderat över etiska aspekter. De intervjuade benämns 

med AG.  

 

När jag har planerat mina intervjuer och mina frågeställningar har jag kommit fram till att en 

halvstrukturerad kvalitativ intervju inspirerad av fenomenologin har varit en lämplig utgångspunkt. 

Att forskningsintervjun är halvstrukturerad innebär att den varken är ett öppet samtal eller strängt 

strukturerat men som grund finns en mall och fokusering sker på ett visst tema beskriver att i 

kvalitativa studier är fenomenologi ett fenomen som fokuserar på en önskan att förstå 

intervjupersonernas perspektiv och beskriva den värld som dessa upplever. Enligt Kvale & 

Brinkmann vilar den kvalitativa intervjun på tolv aspekter. Dessa tolv aspekter är livsvärld, mening, 

det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, medveten naivitet, fokusering, mångtydighet, 

förändring, känslighet, mellanmänsklig situation samt positiv upplevelse  . Således innebär den 23

23 Kvale & Brinkmann 2009. Sid 42 43. 
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kvalitativa forskningsintervjun att forskaren försöker få en bild av världen utifrån de intervjuades 

synvinkel och att intervjun bygger på ett samspel mellan den intervjuade och forskaren. Kvale & 

Brinkmann trycker på att det egentligen inte finns några regler för intervjuforskning utan det finns 

många olika sätt på vilka man kan utforma en intervju. Mina intervjuer har varit ca 30 minuter 

långa. Jag har använt mig av två huvudfrågor och två underfrågor. 

 

3.1 Analysmetod 

Jag har valt att fokusera på meningen i min intervjuanalys. Enligt Kvale & Brinkmann innebär 

meningskoncentrering att intervjupersonernas uttalanden dras ihop till kortare formuleringar. 

Härefter omformuleras huvudinnebörden till några få ord. En analys kan omfatta fem steg och är en 

form av meningskoncentrering som utvecklades av Giorgi 1975 och som vilar på fenomenologi   24

Analysens fem steg är följande: 

Steg 1: Forskaren går igenom hela intervjusvaret och försöker uppfatta helheten 

Steg 2: Forskaren fastställer ”meningsenheter”. 

Steg 3: Forskaren formulerar det tema som präglar en meningsenhet 

Steg 4: Frågor ställs till till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte 

Steg 5: Intervjuns centrala tema knyts samman till en utsaga 

 

Genom meningskoncentrering är det möjligt att analysera komplexa intervjuer som också är 

omfattande genom att man tar fram naturliga meningsenheter och via dessa utvecklar huvudteman. 

När man utvecklat dessa huvudteman är det möjligt att via dessa göra en mer omfattande tolkning 

och analys. Enligt Kvale & Brinkmann är det för en fenomenologiskt baserad 

meningskoncentrering viktigt med fylliga beskrivningar av det som undersökts   25

 

När jag analyserat det insamlade datamaterialet blev undersökningens syfte och problemområde 

samt hur intervjumaterialet såg ut avgörande för valet av analysmetod. I det inledande analysarbetet 

började jag med att lyssna igenom de inspelade intervjuerna två till tre gånger. Efter detta har jag 

grundligt transkriberat intervjuerna och under tiden gjort egna anteckningar och kommentarer för att 

underlätta för mig själv längre fram. Vidare läste jag den transkriberade texten flera gånger för att 

24 Ibid. s. 221. 
25 Ibid s.. 223. 
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på så sätt få en egen uppfattning om hela intervjun.  Efter detta började jag med analysarbetet och 

jag försökte hitta olika tendenser i helheten och gruppera dessa för att se trender. 

 

 

3.2 Metoddiskussion (utvärdering av metod och genomförande) 

I studien har kvalitativa intervjuer använts och avsikten har varit att informanterna vid intervjuerna 

ska kunna ge uttryck för egna uppfattningar och personliga åsikter. Det var ett självklart val att 

använda kvalitativa intervjuer men p.g.a. praktiska omständigheter fick ett par intervjuer göras 

datorstödda i form av epost. I efterhand kan konstateras att intervju ansikte mot ansikte är betydligt 

mer givande och mer informativt då man har möjlighet att registrera informanternas kroppsspråk. 

En fördel med intervju via epost är dock att texten ej behöver bearbetas utan kan analyseras direkt. 

I mina intervjuer har jag använt bandinspelning för att ha möjlighet att upprepade gånger lyssna på 

intervjupersonernas svar och för att säkert kunna uppfatta alla komponenter i svaret. Jag upplevde 

att en lärare i intervjusituationen uppvisade ökad osäkerhet när hon förstod att jag tänkte 

dokumentera hennes svar via bandinspelning. Efterhand som intervjun pågick minskade dock 

hennes osäkerhet och intervjun upplevdes tillfredsställande av både henne och mig själv. Intrycket 

var att samtliga intervjupersoner gjorde sitt bästa för att svara så utförligt som möjligt på mina 

frågor och att samtliga intervjuade svarade sanningsenligt och det framkomna resultatet av studien 

därför är tillförlitligt. 

 

Informanterna fick ta del av intervjufrågorna i god tid innan intervjun kom till stånd. Troligtvis 

upplevdes detta positivt av informanterna. Jag hade kunnat ge intervjupersonerna möjlighet att 

lyssna till intervjun i efterhand och de hade då haft möjlighet att komplettera svaren men detta 

beaktade jag först i efterhand. Ett annat konstaterande i efterhand var att min intervju borde 

innefattat fler frågor vilket hade kunnat utmynna i en mera fullständig bild av intervjupersonernas 

tankar och åsikter. I efterhand kan också konstateras att jag som intervjuare möjligen borde varit 

mer strukturerad och mer styrande i intervjusituationen för att få optimalt fokus på 

frågeställningarna. Jag upplevde dock en större säkerhet och förbättrade min intervjuteknik 

allteftersom flera intervjuer genomfördes. Andra metoder som t.ex. enkätundersökning var något 

som övervägdes inför studien men jag tror nu att intervjumetoden ledde till mer djupgående svar än 

vad jag hade kunnat få fram i t.ex. en enkätundersökning. 

 

 
 
 

 
10 



Jag känner mig nöjd med mitt val av kvalitativa intervjuer som metod men är fullt medveten om att 

det begränsade antalet intervjuer som utfördes och slutsatserna av dessa intervjuer inte kan leda till 

några generella slutsatser utan mer ses som en förstärkning av de slutsatser som redan finns 

dokumenterade inom ämnet. 

4. Resultat och Analys 

Resultatet kommer att beskrivas utifrån studiens frågeställningar. Resultatet grundas således på 

intervjusvar från sju lärare utifrån mina frågeställningar och lärarna benämns i det följande som 

lärare AG. I avsnittet presenteras lärarnas intervjuresultat efter att ha analyserats med hjälp av 

meningskoncentrering. 

 

4.1 Lärarnas medvetenhet kring den lilla historiens betydelse 

Om det finns ett medvetande hos lärare som undervisar i historia kring vikten av att fokusera på 

elevens egen historia, hur kommer det i så fall till uttryck i undervisningen?  

Vilka motiv har lärare till att skapa utrymme för sådana uttryck och om detta utrymme ej skapas, 

vad beror det på?  

 

I historia vet jag inte riktigt hur vi kommer in på det. Jag måste säga att det är lättare i 
samhällskunskap där det ofta är uppdelat kultur och erfarenheter. Men i historia...nej inte 
ur ett historiskt perspektiv tar vi upp det utan det är ur ett samhällsperspektiv. Då pratar vi 
mycket om mångkultur och hur det fungerar och vilka erfarenheter man har tex när vi 
diskuterar olika mans och kvinnoroller, då hade vi en diskussion om att vi kommer från 
olika kulturer. Då var det en tjej som hade rötter i Jordanien och hon berättade hur det var 
där och att där skulle man aldrig kunna göra så eller gå ut på det sättet. Lärare A.  

 

Frågan uppfattas av lärare A som tydligt problematisk och en osäkerhet föreligger inför 

frågeställningen. Läraren har ingen klar bild av sitt eget medvetande kring vikten av att fokusera på 

den "lilla" historien ur ett elevperspektiv. Det framkommer egentligen inte om lärare A har någon 

motivation till att låta elever med invandrarbakgrund göra sig hörda när det gäller deras egen 

historia.  

 

Det låter intressant men det kan jag ärligt talat inte direkt säga. Du menar myter och så 
eller? Vad de har för traditioner? När vi pratar om tex propaganda eller när vi diskuterar 
om diktaturer då kommer ju eleverna till tals och de kanske skriver om det när vi har någon 
fördjupningsuppgift. Jag hade kanske tänkt på det mer om jag hade haft ett större antal 
invandrarelever i klassen än vad jag har nu. Lärare B.  
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Lärare B förstod inte frågan och kände sig främmande till frågeställningen. Läraren uppvisade ingen 

medvetenhet  kring att enskilda elever kan ha en historia som inte på något sätt har gemensamma 

drag med övriga elevers historia. Dock fanns troligen en viss medvetenhet ändå kring frågans 

betydelse då läraren spontant nämnde funderingar kring myter och traditioner. Jag tyckte mig även 

kunna uppleva en viss skepsis till frågeställningen överhuvudtaget vilket även lärarens kroppsspråk 

gav uttryck för. 

 

Det är enklare i religion. Den är mer starkt förknippad med deras kultur än historia. 
Historieämnet är väldigt passivt för många men när vi tex läser om flodkulturerna och Iran 
och Irak eller när vi läser om flyktingströmmar i nutid i samhällskunskap så kommer vi in 
på det. Då blir det att man berör de personer som finns i klassrummet så de kan berätta sig 
egen historia och på så sätt berika undervisningen med aktuell kunskap. Lärare C.  

 

Lärare C är medveten om att elever med invandrarbakgrund har en egen historia och att det som 

lärare är viktigt att fokusera på dessa historier. Lärare C är tydligt medveten om vikten av denna 

fokusering men upplever att det är lättare att göra denna fokusering inom andra ämnesområden tex i 

religion och samhällskunskap. Vidare kan konstateras att lärare C omedelbart uppfattade 

frågeställningen och hade inga problem när det gällde denna. Som intervjuare behövde jag inte 

utveckla frågeställningen eller närmre förklara innebörden av den.  

 

Det är viktigt att fokusera på elevens historia då det skapar ett ökat intresse för ämnet. Det 
är en medvetenhet hos mig att ta tillvara elevens erfarenhet och historik. Jag utgår ifrån 
elevers upplevelser och kunskap när jag ska undervisa om ett aktuellt historisk skeende. 
Eleverna blir delaktiga då dess erfarenheter tas tillvara under passet. Det är naturligt för 
mig att utgå från elevens kunskap och intressen. Det eleverna delger varandra i en 
klassrumssituation har ett starkt inlärningsvärde och leder ofta till bra diskussioner”. 
Lärare D.  

 

Även lärare D har en stark medvetenhet kring vikten av att fokusera på enskilda elevers egen 

historia i de fall när de gäller undervisning av elever med invandrarbakgrund. Lärare D anger att det 

är självklart att förankra elevers egen historia i det historiska perspektivet utan tveksamhet.  

 

Jag har absolut ett medvetande om att det är viktigt att se varje elev för vem hon eller han 
är. Därför blir det naturligt att lite extra tänka på invandrareleverna och vad de har varit 
med om i sina hemländer. När man tänker på detta blir det ju naturligt att komma in på att 
alla i klassrummet inte har samma intresse av just den svenska historien utan har sina rötter 
i något helt annat. Man förstår ju att för dessa elevers identitet är det viktigt att deras 
historia på något sätt blir hel. Jag tror också att eleverna som är utrikesfödda blir mer 
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intresserade av historieämnet i stort om jag som lärare börjar från deras naturliga 
utgångspunkt med tex myter från deras hemländer eller något annat liknande. Det är förstås 
inte så lätt att i praktiken åstadkomma detta men jag försöker så gott det går. Hur det blir 
beror ju också på vilka elever man har och hur de är. Lärare E.  

Lärare E har en säkerhet vad gäller frågeställningen och är även medveten om att elevers identitet 

bör förankras i den lilla historien. Lärare E för in elevernas egna historier som ett naturligt inslag i 

undervisningen och ökar på detta sätt elevernas intresse för historieundervisningen.  

Jag tycker nog att jag är medveten om att elevernas egna historier är viktiga. När jag börjar 
en lektion brukar jag samla elevernas tankar och erfarenheter och detta leder ofta till 
många spännande samtal där alla, även jag som lärare, lär sig nya saker. Samtalen utgår 
från speciella frågeställningar och ofta får eleverna starta samtalen i mindre grupper. Ofta 
låter jag eleverna arbeta parvis och så småningom får de redovisa varandras historia.  

Lärare F känner ingen tveksamhet inför vikten av att fokusera på elevens egen historia och verkar 

arbeta ganska målmedvetet med att den ska komma fram och synliggöras. Läraren visade inga 

tecken på att känna oro inför utpekandet av enskild elev. Jag fick en känsla av att läraren tyckte att 

det var viktigare att uppmärksamma andra kulturer var ej orolig för att enskilda elevers integritet 

kunde påverkas. 

Absolut, jag använder ofta eleverna och deras historia i min undervisning. I min klass har jag 27 
elever med 27 icke svenska bakgrunder. Det gör att jag har möjlighet att använda mina elevers 
bakgrunder när jag undervisar om ämnen som berör deras hemländer. Detta gör att eleverna blir 
mer uppmärksamma då de tycker att det handlar om dem istället för en anonym folkmassa.
Ett exempel är att vi valde att ha ett helt arbetsområde om flykt, där eleverna blev indelade så att de 
fick jobba med olika folkgrupper som flytt tidigare. Där fick de jobba med att intervjua föräldrar 
som flytt då de jobbade med sina egna bakgrunder. Detta var ett upplägg som blev uppskattat av 
både lärare och elever då eleverna lärde sig mer om sin egen historia samtidigt som vi kunde 
koppla det till kunskapskrav i både historia och samhällskunskap. 

Lärare G är starkt medveten om vikten av att använda eleverna och deras egen historia i 

undervisningen. Lärare G ser en möjlighet i att använda elevers bakgrunder i undervisningen som 

berör elevernas hemländer och på så sätt berika undervisningen med dessa. Även lärare G har en 

säkerhet vad gäller frågeställningen och stärker detta med ett exempel på ett arbetsområde där 

eleverna fått jobba med sina egna bakgrunder med fokus på kunskapskrav i både historia och 

samhällskunskap.  
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Vi knyter absolut an till deras historia men att man egentligen inte tänker på att de får 
berätta sin egen historia, men man försöker dra nytta av det som finns i klassrummet eller 
det som man misstänker finns i klassrummet. Sen kan det också vara lite känsligt, det ska 
man ju veta, så att det får komma själv ibland. Då får man ha lite fingertoppskänsla, man 
känner ju oftast eleverna rätt så väl och de här eleverna som jag tänker på nu har jag haft 
sedan sexan…Lärare A.  

 

Allt eftersom intervjun fortskrider visar det sig att lärare A ändå har ett visst medvetande kring 

vikten av att fokusera på elevens egen historia. Lärarens motivering kommer till uttryck när hen 

trycker på vikten av att en ung elevs identitet skapas delvis med hjälp av elevens egen historia.  

 

…Så att jo, deras historier kommer nog med i undervisningen men mer inom 
samhällskunskapen. Tex så pratar vi om ens identitet och hur den byggs. Då kommer man in 
på massa olika, vad det är som gör att jag är jag och vad är jag präglad av. Det kommer 
nog med i undervisningen i historia men inte lika lätt. Lärare A.  
 

Då lärare B inte förstod frågeställningen ställde jag en följdfråga enligt följande: Finns det tid för 

fördjupningar och sidospår? Får eleverna välja sitt fördjupningsområde själva och har du märkt att 

elevers egna historier kommer fram i dessa val?  

 

Ja har man en fördjupning då får de liksom välja själva. Nu har vi precis jobbat med 
antiken och då hade vi en fördjupning och då valde de mellan fem olika saker och då valde 
denna eleven att skriva om kristendomens utbredning eftersom hon är katolik. Men det var 
ju inte så att hon kopplade det till sin egen historia utan det var ju mer intresse. Lärare B. 

 

Även lärare C fick en följdfråga kring fördjupningsuppgifter  

 

De kan vara intresserade av sin egen kultur och vilja ta reda på mer om det och så. I 
svenskan där de fått skriva boken om mig har vi haft ett samarbete med historieämnet. Då 
gjorde eleverna egna tidslinjer där de berättar om sin kultur och gör kopplingar mellan 
svenska och kommer in på sitt ursprung. Lärare C.  

 

Lärare C skapar medvetet utrymme för kopplingar till elevens egen historia och integrerar även 

detta tankesätt i andra ämnen.  

 

Elevens egen historia förankrar jag i det aktuella historiska perspektivet och händelsen. Ett 
exempel från idag: en elev vars familj flytt från Bosniens terror till Sverige, som lärare 
förankrade jag det i ett historiskt perspektiv (Jugoslaviens upplösning). Medias 
nyhetsförmedling som berör elevers erfarenhet brukar jag också förankra i undervisningen. 
En del individuella erfarenheter kan vara traumatiska och därmed inte alltid lämpligt att ta 
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upp i helklass. Ofta gör jag också fördjupningar och sidospår i temaarbeten, gärna 
tillsammans med kollegor över ämnesgränser. Jag upplever att det är en fördel med en 
mångkulturell sammansättning i klasser. Lärande kommer från olika håll tex från 
personliga berättelser i dagens globala samhälle vilket kan öka förståelsen för historiska 
skeenden över tid, jämförelser kan dras och diskuteras. Lärare D.  

 

Lärare D är trygg i vikten av att fokusera på elevens egen historia och låter detta bli ett naturligt 

inslag i undervisningen och motiverar detta med att dessa kopplingar kan öka förståelsen för 

historiska skeenden över tid. Även lärare D har tankar kring den enskilde elevens integritet och den 

balansgång som kan bli nödvändig för att i undervisningen inte utlämna uppgifter som kan vara 

känsliga för en elev.  

 

Eftersom jag undervisar på högstadiet har jag tonårselever och i dessa år är det mycket 
fokus på identitet. Detta tycker jag gäller både ungdomar födda i Sverige och utrikesfödda 
men även barn som är adopterade. Många ungdomar behöver enligt mitt tycke hjälp med att 
hitta sin identitet. Detta gäller ju såklart inte alla elever. Detta motiverar mig i 
undervisningen i alla ämnen att tänka lite extra på vilka historier eleverna har med sig i 
bagaget. I historieämnet blir det därför rätt så självklart att försöka ge utrikesfödda elever 
visst utrymme för tex fördjupning i ursprungslandets historia. Jag har dock märkt att alla 
elever inte har intresse för detta utan vill vara väldigt svenska och inte utmärka sig i 
gruppen. Lärare E. 

 

Lärare E har ett tydligt motiv till att fokusera på elevers lilla historia och förklarar detta med att 

identitetsskapande i tonåren är viktigt. Även lärare E låter denna fokusering bli en del i fler ämnen 

och inte bara i historieämnet.  

 

Mitt motiv till att låta eleverna berätta sin egen historia är att jag trot hårt på att alla har något att 
lära av varandra och att varje elev behöver få känna att hon eller han ibland får stå i fokus och bli 
lyssnad på. Jag låter ofta sidospår uppstå under lektionens gång. Har jag gjort en bra planering 
ska det finnas utrymme till sidospår och naturligtvis leder jag så småningom lektionen tillbaka till 
min målsättning. Jag tycker att sidospår där elevernas egen historia kommer fram är mycket viktiga 
och spännande för eleverna att få inblick i olika kulturer.  
 

Lärare F har stark känsla för vikten av att varje enskild elev blir sedd och har möjlighet att föra fram 

sin lilla historia. Lärare F verkar vara klar över vilka motiv som ligger bakom att detta utrymme 

skapas och bla märks att elevernas identifikation upplevs som viktig.  

 

Den största anledningen är utan tvekan att det gör eleverna uppmärksamma och alerta 
samtidigt som de känner en samhörighet till det som vi pratar om. Det bidrar också till 
förståelse för olika folkgrupper vilket är min största uppgift på en multikulturell skola. 
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Jag undervisar inte kronologiskt, utan snarare tematiskt, men vi använder en tidslinje där vi 
sätter in våra teman. Vi arbetar exempelvis med tema revolutioner istället för att gå igenom 
den utifrån vilka årtal de inträffade. Eleverna får välja fördjupningsområde utifrån det 
centrala innehållet. När de väljer är det ibland så att elevernas historia kommer fram, men 
jag har också märkt att de är intresserade av andras historia så ibland väljer de något helt 
annat, detta kan ske när de är väldigt insatta i sin egen historia. 
Det är en stor tillgång. Jag använder deras historia dagligen. Jag har blivit erbjuden 
anställning på en skola med endast svenska elever men tackat nej då jag känner att mycket 
det som jag tycker om att jobba med försvinner i en sådan miljö. 

 

Även lärare G har ett tydligt motiv till att fokusera på elevers egna historier då hen anser att det gör 

eleverna mer involverade i undervisningen. Lärare G anser även att det bidrar till en ökad förståelse 

hos eleverna inför varandras lilla historia.  

 

4.2 Sammanfattning av intervjusvar 

Enligt Skolverkets syn på skolans värdegrund och uppdrag är lärare skyldiga att inse och arbeta 

utifrån den tillgång som en kulturell mångfald innefattar. Ett genomgående drag i intervjuresultatet 

är att lärare starkt upplever den kulturella mångfalden som positiv. Invandrarungdomars identitet 

och hur denna byggs får stor uppmärksamhet under samtalen med lärarna. Ett genomgående drag i 

intervjuresultatet är att lärare har svårt att formulera aspekter på om deras historieundervisning i 

praktiken verkligen ger elever med invandrarbakgrund något och i så fall vad detta är. Flera lärare 

trycker också på att man helst inte vill lägga för mycket fokus kring en elevens invandrarbakgrund 

och de behov som denna bakgrund väcker då man är rädd för att detta kan bli känsligt för den 

enskilde eleven. En fråga som väcks i sammanhanget är att lärare är överens om att den lilla 

historien har stor betydelse för invandrarelever men att lärarna i många fall trots detta avstår från att 

fokusera för mycket på elever med invandrarbakgrund för deras eget bästa och med hänsyn till 

dessa elevers integritet. I svaren framkommer vidare att några lärare tycker att det är lättare att ta 

tillvara elevens egen historia i andra ämnen än historia tex samhällskunskap och svenska. Enligt 

dessa lärare känns kopplingen mer naturlig i nutidsorientering än i historia. Tidsbrist är ett 

återkommande problem liksom lärarens oförmåga samt oro för att gå utanför kursplaner även om 

många lärare trycker på vikten av fördjupningar. Hos två lärare saknas en tydlig eftertanke vad 

fokusering på elevens egen historia innebär och en av dessa lärare har inte ens tänkt på att elever 

med utländsk bakgrund kan vara en tillgång i undervisningen. Att använda sig av både den stora 

och den lilla historien är en undervisningsstrategi som flera lärare i undersökningen använder sig 

av. Dock finns sammanfattningsvis olika faktorer som ändå påverkar lärarnas undervisningsstrategi. 
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En begränsning tycks vara tidsbrist samt okunskap om hur en ung individs identitet skapas. Brist på 

material och oerfarenhet samt även brist på flexibilitet och en viss rädsla för nya 

undervisningssituationer kan vara bakomliggande faktorer till oförmåga och motiv till att fokusera 

på elevens egen historia i undervisningen. 

 

4.3 Slutsats 

Jag kommer att diskutera resultatet i min studie med utgångspunkt i tidigare forskning och med 

tillägg av egna synpunkter och reflektioner. Jag kommer att ta fram skillnader och likheter mellan 

intervjupersonerna och på så sätt även försöks knyta ihop teori och praktik. Avslutningsvis granskar 

jag också min metod och dess styrkor och svagheter. Jag beskriver nedan resultatet i punktform.  

 

● Samtliga lärare upplever den kulturella mångfalden som starkt positiv.  

 

● Ett genomgående drag i intervjuresultatet är dock att några lärare har svårt för att formulera 

aspekter på om deras historieundervisning i praktiken verkligen ger elever med 

invandrarbakgrund något och i så fall vad detta är.  

 

● Hos två lärare saknas en tydlig eftertanke vad fokusering på elevens egen historia innebär 

och en av dessa lärare har inte ens tänkt på att elever med utländsk bakgrund kan vara en 

tillgång i undervisningen i historia.  

 

● I svaren framkommer vidare att några lärare tycker att det är lättare att ta tillvara elevens 

egen historia i andra ämnen än historia tex i samhällskunskap och svenska. Enligt dessa 

lärare känns kopplingen mer naturlig i nutidsorientering än i historia.  

 

● En viktig aspekt som flera lärare tar upp i frågan är att man helst inte vill lägga för mycket 

fokus kring en elevs bakgrund och de behov som denna fråga väcker då man är rädd för att 

detta kan bli känsligt för den enskilde eleven.  

 

● Lärarna tar även upp tidsbrist som ett återkommande problem liksom lärarens oförmåga 

samt oro för att gå utanför kursplaner även om många lärare trycker på vikten av 

fördjupning.  
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● Sammanfattningsvis verkar det som att flera lärare har en undervisningsstrategi där man 

använder sig av både den lilla och stora historien. Dock finns det olika faktorer som ändå 

påverkar lärarnas undervisning. En begränsning tycks vara tidsbrist samt okunskap om hur 

en ung individs identitet skapas. Brist på material och oerfarenhet samt även brist på 

flexibilitet och en viss rädsla för nya undervisningssituationer kan vara bakomliggande 

faktorer till oförmåga och motiv till att fokusera på elevens egen historia i undervisningen.  

 

5. Resultatdiskussion  

I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera mina resultat och göra vissa kommentarer. Min 

målsättning är att försöka tolka de huvudsakliga resultaten och sätta dem i ett teoretiskt 

sammanhang. Jag kommer att göra kopplingar till befintlig forskning på området.  

 

Mitt syfte med undersökningen har varit att få en inblick i om historielärare i sin undervisning har 

ett medvetande om vikten av att fokusera på elevens historia och hur detta eventuellt kommer till 

uttryck i undervisningen. Jag har också fokuserat på vilka motiv lärare eventuellt har för att skapa 

utrymme för sådana uttryck och om detta utrymme ej skapas vad det kan bero på. Utifrån syftet 

formulerade jag frågeställningar och även ett begränsat antal följdfrågor. 

 

Min första frågeställning var: Om det finns ett medvetande hos lärare som undervisar i historia 

kring vikten av att fokusera på elevens egen historia hur kommer detta i så fall till uttryck i 

undervisningen? 

 

I resultatet av undersökningen framkommer att en lärare, lärare B, inte alls är medveten om det som 

står i i Lgr 11 nämligen:  

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar.   

 

Detta trots att lärare B angav att hen var väl förtrogen med styrdokumentens innehåll. Enligt 

Potapenko är det många lärare som upplever tidsbrist och väljer pga detta att lägga upp 

undervisningen traditionellt och kronologiskt. Detta medför att fördjupningar och hänsyn till den 
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enskilde elevens önskemål ofta får stå tillbaka och undervisningen styrs av lärobokens upplägg   26

Lärare B är dock ensam av de lärare som intervjuats med att vara helt omedveten om vikten av att 

fokusera på elevens egen historia. 

Övriga lärare i studien är medvetna om att identitetsbildning är en ständigt pågående process och att 

vi bygger identiteter med hjälp av en vid repertoar av berättelser. Nordgren trycker på detta liksom 

även Hylland Eriksen som konstaterar att alla individer använder det förflutna för att skapa 

gemenskap och kollektiv identifikation. Hylland Eriksen går till och med så långt att han anser att 

förstöra en människas förflutna är ett av de säkraste sätten att frånta individen sin självkänsla  . Det 27

är därför glädjande att så många lärare i studien trots att antalet intervjuade är få, är medvetna om 

kopplingen mellan den lilla historien och identifikationsprocessen.  

 

I intervjuresultatet har några lärare ingen säker uppfattning över huruvida fokusering på elevens 

lilla historia i praktiken verkligen är positiv för elevens utveckling. Enl Haas är historielärares 

ursprungsoch identitetsmedvetande motsägelsefullt och vittnar om viss oro för att mångkulturellt 

inflytande kan slå ut det nationalistiska i undervisningen, detta trots att det enligt Haas är långt kvar 

innan denna kulturella jämvikt uppnås. Den kunskap som således föreligger i teorin och styrks av 

många forskare bla Thorp som menar att mötet mellan den lilla och stora historien väcker ett 

historiemedvetande som kan utvecklas, ej helt och fast förankrat hos alla lärare  . Flertalet lärare i 28

studien tar elevers lilla historia på allvar och den sociala process där lärare och elever enligt 

Bøndergaard Butters formulerar identiteter med utgångspunkt i dessa processer kommer till uttryck 

på många sätt i det dagliga arbetet i klassrummet   Bla kan man konstatera att lärare väljer 29

arbetsområde med fokus på elevers bakgrund och avsätter gärna tid för sidospår med möjlighet till 

fokusering på elevers lilla historia. En lärare menar att eleverna blir mer uppmärksamma och 

adaptiva när fokus riktas på varje elevs bakgrund istället för att eleverna behandlas som en anonym 

massa. Även detta stärks av Thorps hypotes kring att en elevs egen upplevelse av historien blir 

viktig om den finner samband i den historia eleven möter i skolan. Enligt Thorp är det viktigt att en 

lärare tar en elevs lilla historia på allvar för att hennes historiemedvetande skall utvecklas och 

hennes historiska kunskaper öka och med detta bidra till trygg identitet  . En generell uppfattning 30

hos lärare verkar vara att elever är intresserade av sin egen historia och upplever det som positivt 

26 Potapenko 2006. Sid. 9 
27 Hylland Eriksen 1996. Sid 6. 
28 Thorp 2013. Sid. 103. 
29 Bøndergaard Butters 2013. Sid 57. 
30 Thorp 2013. Sid 103 
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om denna ställs i fokus. En begränsande faktor är dock, anger några lärare att hänsyn till elevens 

integritet kan bli åsidosatt vid avsiktlig fokusering på elevers historia. Ett exempel på detta är då 

lärare D beskriver att hen avsätter tid för enskilt samtal med nyanlända elever vars historiska 

bakgrund är traumatisk.  

 

Således medger flertalet lärare att ett medvetande kring vikten att fokusera på elevens egen historia 

föreligger och flertalet gör aktiva försök för att låta detta komma till uttryck i 

historieundervisningen. Det vanligaste uttrycket är att man helt enkelt sätter eleven i fokus och 

denne får berätta sin historia. Olika didaktiska metoder tillämpas i detta skeendet. Lärare har i stor 

omfattning insikt i det som Lgr 11 beskriver, nämligen att det förflutna påverkar vår syn på nutiden 

och därmed också vår uppfattning om framtiden. Detta är centralt i en ung människas identifikation 

enligt Hylland Eriksen  . 31

 

Min andra frågeställning var: Vilka motiv har lärare till att skapa utrymme för sådana uttryck och 

om detta uttryck ej skapas, vad beror det på? 

 

Forskning visar enligt Lorentz att vi måste utgå ifrån att vi alla är bärare av kulturella, religiösa och 

etniska dimensioner som har betydelse för identiteten. När skolan arbetar med värdegrunden genom 

en dekonstruktionsprocess bejakas detta och på så sätt motverkas nationalistiskt och etnocentriskt 

tänkande  .  32

Många lärare i studien kan koppla till denna uppfattning och uttrycker att motiv till att föra fram 

elevers olika bakgrunder är just detta att en gemenskap och samhörighet kan skapas på detta sätt. En 

uppfattning som kommer fram är att alla har något att lära av varandra och att man som motiv även 

anger att fokusering på enskild elev ökar intresset för historia hos övriga elever. En lärare finner 

elevernas enskilda historia så positiv och så motiverande för undervisningen att hon överhuvdtaget 

ej skulle kunna tänka sig att arbeta i en homogen klass. Hen anser att undervisningen berikas genom 

mångkulturella inslag. Läraren har med andra ord insett och arbetar utifrån den tillgång som en 

kulturell mångfald innefattar, helt enligt Skolverkets syn på skolas värdegrund och uppdrag. En av 

lärarna använder elevers myter från hemländer som en naturlig utgångspunkt i 

historieundervisningen. En medvetenhet kring elevens identitet kan påverkas positivt om 

31 Hylland Eriksen 1996. Sid. 56 
32 Lorentz 2013. Sid 65. 
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historieundervisningen kan bidra till ett historiemedvetande och genom detta en hjälp för elevens 

identifikation. Läraren ser detta som ett naturligt inslag i undervisningen och som motiv beskrivs att 

det bidrar till ett ökat engagemang hos eleverna. Värderingar i skola och samhälle kan påverkas 

positivt genom interkulturella pedagogiskt arbete. Kompetensen utvecklar samarbetet mellan elev 

och lärare och ökar förståelsen av vår globaliserade och mångkulturella värld. Genom integrering av 

historieämnet i andra samhällsorienterade ämnen försöker flera lärare arbeta medvetet 

mångkulturellt.  

 

Flera lärare tycker att det är lättare att skapa uttryck och finna motivation kring fokusering på 

elevens egen historia vid undervisning ur ett bredare samhällsperspektiv. Som tidigare nämnts är 

lärare medvetna om identifikationsprocessen och den betydelse som fokusering på elevers egen 

historia har för denna utveckling och även detta anges som motiv för att skapa det utrymme som 

behövs för varje enskild elevs bakgrundshistoria. Medvetenhet hos lärare att identiteter utvecklas 

genom interaktion med andra och i relation till andra framkommer således som ett motiv. En 

väsentlig del i skolans historieundervisning är utvecklingen av historiemedvetande hos eleverna och 

detta är tydligt formulerat i kursplanen. Elevers historiemedvetande kopplas till identitetsbildning 

och lärarens roll i denna process är viktig. Ett problem borde kunna uppstå i det fall en lärare inte 

vill uppmärksamma eller utgå från en elevs behov men någon sådan negativ inställning framkom ej 

hos någon av de intervjuade lärarna.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Finns det ett medvetande hos dig som lärare när du undervisar i historia att elevens egen historia är 

viktig att fokusera på och på vilket sätt visar detta sig i din undervisning?   

Vilka motiv har du som lärare till att skapa utrymme för dessa historier? Om du inte skapar detta 

utrymmer varför gör du inte det? 

Undervisar du kronologiskt eller finns det tid för fördjupningar och sidospår. Får eleverna välja sitt 

fördjupningsområde själva och har du märkt att elevers egna historia kommer fram i dessa val? 

Upplever du att det är en tillgång i din undervisningen att du har klasser med mångkulturell 

sammansättning när du undervisar i historia?  
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