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”Jag tror det viktiga är, väldigt viktigt, för de här eleverna 
som har ryckts upp från sin kultur och rest till ett helt nytt 
land, att känna att rotsystemet håller, annars är det väldigt 
lätt att putta omkull dem […] Tror det är ännu viktigare för 
de här än för de svenska eleverna.” 

 
 

Patrik, historielärare 
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1. Inledning 
Under år 2015 sökte sig 162 877 människor till Sverige i hopp om uppehållstillstånd och 

möjlighet att få bygga en ny framtid i ett land utan krig och misär. Av dessa var 70 384 barn 

och ungdomar.1 Denna höst upplevde Sverige således den största flyktingvågen sedan andra 

världskriget. En stor skillnad gentemot den invandring som skedde efter andra världskriget är 

att dagens invandring till stor del består av människor med utomeuropeisk bakgrund vilket 

har bidragit till att kulturer och religioner har mötts på ett helt nytt sätt. Givetvis har detta fått 

konsekvenser för både samhället och skolan. Det har således ställts krav på ett väl fungerande 

mottagningssystem såväl som på det svenska skolsystemet. En relativt färsk rapport från 

Skolverket visar dock på de brister som finns inom Introduktionsprogrammet 

språkintroduktion i gymnasieskolan. Rapporten visar att det under 2015 gick 18 700 elever på 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion vilket motsvarar ca 6 procent av alla elever i 

gymnasieskolan. Detta antal åskådliggör en kraftig ökning på kort tid vilket lett till att skolan 

uppfattat en problematik kring organiseringen av utbildningen och innehållet i 

undervisningen. Rapporten slår fast att det krävs ett omfattande utvecklingsarbete kring just 

dessa frågor, både inom utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik, med syftet att integrera 

allt fler människor allt snabbare.2 

 

Trots den aktuella utomeuropeiska invandringen har det interkulturella klassrummet varit ett 

faktum för den svenska skolan under en lång tid tillbaka. Forskning visar dock att dagens 

historieundervisning tenderar att fokusera på och utgå från historiska processer ur ett 

eurocentriskt perspektiv.3 En del av detta självständiga arbete ämnar således undersöka hur 

lärare och elever uppfattar ett sådant innehåll men också hur de uppfattar de kunskaper som 

ska utvecklas i historia samt ämnets relevans. Undersökningen fokuserar uteslutande på 

introduktionsprogrammet språkintroduktion vilket utgör ett bristfälligt forskningsfält och 

följaktligen legitimerar denna studie. Detta självständiga arbete verkar följaktligen för att 

synliggöra den nuvarande situationen kring historieundervisningen på språkintroduktionen 

men också att framhäva de framtida möjligheterna med ämnet. 

 

 

                                                
1 Migrationsverket (2016a), Statistik 2015, https://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2015.html, hämtad 2017-04-04. 
2 Skolverket (2016) Språkintroduktion, s. 3 ff. 
3 Se exempelvis Lozic, Vanja (2010) och Johansson, Maria (2012). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Detta självständiga arbete består av två delar där del ett syftar till att undersöka hur elever på 

språkintroduktionen uppfattar historieundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Del två 

av arbetet syftar till att undersöka hur historielärare uppfattar sin undervisning och dess 

förutsättningar/villkor samt hur de ser på framtiden för historieämnet på språkintroduktionen 

men också på de nationella programmen dit språkintroduktionseleverna är på väg.  

 

Del 1 

● Hur uppfattar elever på språkintroduktionen historieundervisningen på gymnasiet? 

 

Frågan ställs inom tre olika teman som berör innehåll, kunskaper och relevans. Följaktligen 

fokuserar undersökningen på hur eleverna uppfattar det innehåll undervisningen omfattar, 

vilka kunskaper som elever utvecklat och vad de uppfattar att historieundervisningen har till 

syfte att utveckla samt hur eleverna uppfattar relevansen av historieundervisningen. 

 

Del 2 

● Hur uppfattar historielärare undervisningen i historia på språkintroduktionen? 

 

Även denna undersökning berör dessa ovan nämnda teman innehåll, kunskaper och 

relevans. Lärarperspektivet har också en framåtsyftande funktion i denna undersökning där 

lärares uppfattning om framtidens historieundervisning på både språkintroduktionen och på 

de nationella programmen lyfts fram för att söka nya lösningar och perspektiv på 

historieundervisningen i det interkulturella klassrummet. 

 

Båda delarna i undersökningen analyseras utifrån teorin om erkännande vilket gör att den 

teoretiska utgångspunkten spelar en central roll i hur frågeställningen behandlas. I del ett av 

denna uppsats har Maja Frödén intervjuat elever om deras uppfattning av ämnet historia och i 

del två har Gabriella Hallberg intervjuat lärare och deras uppfattning av detsamma. Resultat 

1 och Diskussion 1 presenteras således av Maja och Resultat 2 och Diskussion 2 av Gabriella. 

En gemensam diskussion samt didaktiska implikationer avslutar detta självständiga arbete. 
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1.3 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för en del av den tidigare forskning som behandlar Introduktionsprogrammet 

språkintroduktion samt kring ett interkulturellt klassrum och de möjligheter och utmaningar 

som det medför. Den forskning vi valt att presentera är den vi finner relevant för vår 

kommande undersökning.  

 
1.3.1 Forskning om språkintroduktion och nyanlända elever 

Den tidigare forskning som behandlar nyanlända elevers utbildningsvillkor i allmänhet och på 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion i synnerhet är mycket tunn.4 Sociologen Jenny 

Nilsson Folkes nyutgivna avhandling lokaliserar dock tre genomgående teman som 

karaktäriserar den tidigare internationella och nationella forskningen på området: nyanlända 

elevers rättigheter, språk, samt livsberättelser och erfarenheter. I det förstnämnda pekar 

forskare på vikten av att skapa välkomnande miljöer och strukturer som är byggda på 

jämlikhet samt att ha ett inkluderande förhållningssätt både i skolan och i övriga samhället. 

Gällande språkforskning bland nyanlända elever fokuseras andraspråksinlärning som ett brett 

forskningsområde vilket också kan förstås i relation till en sociokulturell kontext. En stor del 

av forskningen visar den komplexitet som det är för en nyanländ elev att lära sig det 

“skolspråk”, eller specifika “ämnesspråk”, som krävs för att kunna interagera i den svenska 

skolan och i ämnesundervisningen. Många av forskarna visar således på betydelsen av att 

använda elevernas förstaspråk som en läranderesurs i klassrummet.5 Forskning kring 

skolspråk/ämnesspråk och språkets roll i klassrummet kan tyckas irrelevant för den 

undersökning denna uppsats ämnar ägna sig åt, men tvärtom. Språket är en högst relevant del 

i historieundervisningen, inte minst gällande de specifika historiska begrepp och ord som 

används. Detta resonemang fördjupas i resultatet och diskussionen längre fram i denna 

uppsats. 

 

Den senaste forskningen på området står den ovannämnda sociologen Jenny Nilsson Folke 

för med sin avhandling Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly 

arrived students. Avhandlingen omfattar fyra olika tematiska delstudier som undersöker 

nyanlända elevers förutsättningar till lärande och inkludering inom den svenska skolan och 

                                                
4 Detta visar Nilsson Folke (2017) konstateras av bl.a. Bunar, (2010), (2015); Devine, (2009); Pinson & Arnot, 
(2007); Pinson et al., (2010). Se Nilsson Folke, Jenny (2017), Lived transitions: experiences of learning and 
inclusion among newly arrived students, s. 105. 
5 Nilsson Folke, Jenny (2017), s. 105-108 
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övergångarna mellan olika delar i skolsystemet. Nilsson Folke menar att det saknas forskning 

som fokuserar på nyanlända elevers egna erfarenheter och utbildningsvillkor, i synnerhet för 

elever som lever i mindre samhällen. Dessutom lägger Nilsson Folke särskilt fokus på 

övergången mellan olika skolklasser i det svenska skolsystemet och studerar där elevernas 

emotioner och situerade erfarenheter.6  

 

Vidare åskådliggör Nilsson Folke att eleverna upplever stor skillnad på att gå i ordinarie klass 

jämfört med förberedelseklass eller språkintroduktion. Undervisningen i de ordinarie 

klasserna upplever eleverna som en stor utmaning där de får för lite stöd samtidigt som det i 

förberedelseklasserna snarare verkar handla om att det är för mycket stöd vilket leder till för 

lite utmaning. Den stöttning eleverna saknar handlar om att lärare behöver förklara mer 

ämnesspecifikt skolspråk samt att dra nytta av elevernas modersmål även i det ordinarie 

klassrummet. Nilsson Folkes studie framhåller också att det i den mindre kommunens skola 

verkade råda en monolingvistisk norm som fick som konsekvens att modersmålets betydelse 

tonades ned. Där hade nämligen majoriteten av eleverna svenska som modersmål samtidigt 

som det hos lärarna rådde en enspråksnorm.7 Denna språkliga utmaning berör 

språkintroduktionen som helhet och undersökningen i denna uppsats kan således fördjupa hur 

utmaningen kan hanteras i undervisningssituationen i historia. Elever och lärares uppfattning 

av historieundervisningen kan följaktligen inbegripa en språklig utmaning och hur den 

uppenbarar sig undersöks i detta självständiga arbete. 

 

Nilsson Folkes slutsatser pekar på att övergången mellan olika skolklasser i skolsystemet har 

tydliga emotionella betydelser då elever positioneras i en blandning mellan hopp och 

förtvivlan gällande social inkludering. Eleverna uttrycker nämligen en stor önskan om att 

komma i linje med elever i ordinarie klasser och att slippa ses som avvikande från 

skolsystemet. Slutligen diskuterar Nilsson Folke hur inkludering kan fungera exkluderande då 

hon, med stöd av kultur- och samhällsteoretikern Sara Ahmed, menar att den rådande 

diskursen som betonar inkludering kan tendera att skapa den elev som ska inkluderas som 

orsak till problematiken.8 Således visar studien “en tendens att förlägga ansvaret för 

inkludering på individen (som är ansvarig för att tona ned sin påstådda skillnad), på enskilda 

lärare (förberedelseklassläraren som tar ansvar även efter övergång till det ordinarie) och på 

                                                
6 Nilsson Folke, Jenny (2017), s. 66, s. 105-108. 
7 Nilsson Folke (2017), s. 105-110. 
8 Nilsson Folke (2017), s. 109 ff. 



 

 8 

enskilda skolor (som tar emot ett oproportionerligt stort antal nyanlända elever).”9 I denna 

uppsats undersöks endast historielärare och de elever som läser historia och därför handlar 

resultat och diskussion om hur inkludering kan fungera i en sådan kontext snarare än hela 

språkintroduktionen och skolsystemet i sig.  

 

1.3.2 Forskning om det interkulturella klassrummet 

Kenneth Nordgren är historiker och har i en av sina avhandlingar undersökt skolämnet 

historia. Han har bland annat studerat ämnet i relation till begreppet interkulturell kompetens. 

Nordegrens avhandling utkom 2006 och heter Vems är historien? Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige.10 Nordgren menar att forskning som 

undersöker interkulturella undervisningsformer och mål har inriktat sig på skolans 

samhällsuppdrag eller på elevernas bakgrund. Ett sådant perspektiv som fokuserar elevernas 

bakgrund kan bli skevt och problematiskt, menar Nordgren. Perspektivet kan nämligen göra 

att elever med annan kulturell bakgrund än den svenska ses “som annorlunda när de 

uppmärksammas på grund av sin kulturella bakgrund och att skolan i sin iver att ge utrymme 

åt det mångkulturella reducerar eleverna till representanter för sina etniska grupper”.11 I detta 

sammanhang kan inkludering således fungera exkluderande, som Nilsson Folke uttryckt 

ovan. 

 

Historiedidaktikern Maria Johanssons licentiatuppsats Historieundervisning och interkulturell 

kompetens undersöker den interkulturella historieundervisningens komplexitet. Johansson 

pekar på hur gymnasieskolans ämnesplan för historieämnet förändrades 2011 och lokaliserar 

ett tydligt fokus på vad hon benämner som interkulturell kompetens som lärandemål. Detta 

handlar om att eleverna ska utveckla ett historiskt tänkande och ett historiemedvetande som 

sträcker sig längre än bara till “sitt eget”. Johansson studerade mötet mellan läraren, eleverna 

och historieämnet och kunde på så vis undersöka den interkulturella 

undervisningssituationen.12 

 

Ett av Johanssons många resultat visar att den största utmaningen gällande 

historieundervisningen handlade om innehållskunskaper. Dels vilket innehåll det skulle 

                                                
9 Nilsson Folke (2017), s. 112. 
10 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, s. 165 f. 
11 Nordgren (2006), s. 166. 
12 Johansson, Maria (2012), Historieundervisning och interkulturell kompetens, s. 237, s. 29. 
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undervisas om, och dels hur mycket innehållskunskaper eleverna skulle tillgodogöra sig i 

förhållande till förmågan att utveckla ett historiskt tänkande. Johansson, och flera andra 

didaktiker, lyfter förhållandet mellan innehåll och färdigheter som en konstruerad kontrast. 

Hon lyfter också att det finns en avgörande skillnad mellan elevers möjlighet till att utveckla 

kunskap beroende på huruvida läraren problematiserar det valda innehållet eller inte. 

Dessutom framför Johansson hur historieundervisningen ur ett internationellt perspektiv ofta 

handlar om att främja nationalstaten och att även svensk historieundervisning berör just det. I 

de svenska skolorna och läroböckerna framhålls följaktligen en, i huvudsak europeisk, 

nationalhistoria vilket flera forskare hävdat vara problematiskt i det mångkulturella samhälle 

vi lever i och där flera olika grupper kräver att få sin historia berättad. Det är således denna 

historieundervisning som den interkulturella undervisningen behöver förhålla sig till gällande 

innehåll och syfte. Frågor om kanon diskuteras och Johansson framhåller två frågor man kan 

ställa sig i historieundervisningen, nämligen “vad uttrycker kanon?” och “vad tystar 

kanon?”.13  

 

Vidare diskuterar Johansson detta genom att hävda att det finns två sätt att handskas med det 

“interkulturella lärandemålet i relation till kanon, antingen att berätta en berättelse som 

rymmer också dem som kanon tystar (oklart hur det egentligen görs), eller att synliggöra och 

kritisera både vad kanon uttrycker och tystar.”14 Hon menar således att man som lärare kan 

“bråka” med de för givet tagna berättelserna som eleverna bär med sig. Denna uppsats ämnar 

undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till innehållet i ämnet historia. Maria 

Johanssons forskning blir av den anledningen relevant i synnerhet i diskussionen kring de 

intervjuade lärarna i del 2 av uppsatsen. 

 

Pedagogen Vanja Lozic har i avhandlingen I historiekanons skugga - historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle undersökt hur elevers etniska 

identifikationer påverkar synen på historieämnet och har därigenom problematiserat 

historieämnet i det interkultruella klassrummet. Undersökningens empiriska material består både 

av läroboksanalyser och kvalitativa intervjuer med lärare, elever och historieläroboksförfattare. 

Genom att studera elevers syn på historieundervisningen vill Lozic ta reda på “vilka slags 

historiska kunskaper elever upplever som relevanta och hur tolkningarna av elevernas 

identifikationer påverkar deras självbilder samt deras syn på både historieämnets “identitet” och 
                                                
13 Johansson (2012), s. 237 f. 
14 Johansson (2012), s. 238.  
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etniska relationer i och utanför klassrummet”.15 Denna del av studien är således relevant för vår 

kommande undersökning. 

 

Resultatet av elevintervjuerna visade att samtliga ungdomar hade ett intresse för “sin egen 

historia”. Elever med invandrarbakgrund eller med en eller två föräldrar med en annan etnisk 

bakgrund var således angelägna om att studera den egna kulturen och historien. Lozic visar med 

sin undersökning att det därmed uppstod en kollision i elevernas synsätt kring 

historieundervisningen. Elevernas svar på hur historieämnet borde förhålla sig till elevernas 

“egen historia” fick två skilda inställningar. Den ena elevgruppen påstod att 

historieundervisningen hade ett alldeles för eurocentriskt perspektiv och därmed också medvetet 

förbisåg andra kulturer, trots deras stora inflytande i världen. Den andra gruppen, de som enbart 

identifierade sig med den svenska kulturen, ansåg att historieundervisningen visserligen hade ett 

svenskt perspektiv men att detta samtidigt var det objektiva perspektivet. Deras motivering till 

synsättet var dels att eftersom majoriteten av eleverna i klassrummet hade en europeisk 

bakgrund borde även historieundervisningen grunda sig i en europeisk historia. De menade 

dessutom att det fanns en fördel med det svenska perspektivet även för de invandrade elevernas 

del då de borde ta till sig mottagarlandets kultur och historia.16 Dessa båda perspektiv blir ytterst 

relevant för den undersökning som här berör historieundervisningen på språkintroduktionen där 

endast elever med migrationsbakgrund befinner sig.  

 

Lozic har även intervjuat och undersökt hur lärare uppfattar och ser på ämnets innehåll. I deras 

skildringar är det framförallt integrationsprocesserna som står i fokus. Lärarna menar att 

historieundervisningen inte har som uppgift att stärka elevers etniska identifikationer. En 

“uppdelad” eller “individanpassad” undervisning är det således ingen som förespråkar. En 

lärare berättar att han ställer sig starkt kritiskt till religiösa friskolor och att eleverna på dessa 

skolor till stor del missar integrationsmöjligheter som de andra skolorna erbjuder. Han menar 

att skolan ska uppmuntra till att eleverna känner igen sig i de svenska sammanhangen, det 

behöver däremot inte nödvändigtvis innebära att de ska identifiera sig som svenskar. Läraren 

anser att separat undervisning inte hör hemma i det svenska skolsystemet: “Skall man få läsa 

albansk historia i Sverige? Ja, det kan du få göra som tillval utöver de 2500 timmar du skall 

läsa i skolan. Jag tycker inte det skall vara en del av det. Jag tror att det kommer i längden att 

                                                
15 Lozic, Vanja (2010), I historiekanons skugga - historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 
mångkulturella samhälle, introduktion. 
16 Lozic (2010), s. 208 ff. 



 

 11 

bidra till segregeringen. Jag tror att integration är oerhört viktigt”.17 Läraren är tydlig med sina 

åsikter att det är de nyanlända som ska anamma den svenska kulturen och inte tvärtom. 

  

En annan lärare hävdar dock att det finns en problematik med det eurocentriska perspektiv som 

förmedlas i dagens undervisning, men att detta inte motarbetas genom att inkludera historia 

från enskilda grupper eller länder. Istället bör historieundervisningen integrera olika perspektiv 

som är relevanta för den gemensamma historieförmedlingen. Han exemplifierar den 

afroamerikanska historien: “Om afroamerikansk historia bara är intressant för afroamerikaner, 

så har man inte erkänt den afroamerikanska historien som något viktigt. Om man gjorde det 

skulle alla läsa den. Och det borde alla göra. Det är samma sak med all annan historia. Om du 

säger att detta är viktigt för dig, detta är viktigt för din identitetsutveckling och därför borde du 

läsa detta, då har du inte erkänt denna historia som något viktigt”.18 Teorin om erkännande 

utgör en del av den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats och redogörs för under 

rubriken för nästkommande stycke med samma namn. 

 

Flera lärare menar att historieundervisningen varken har eller bör förändras särskilt mycket 

trots att det interkulturella klassrummet är ett faktum i dagens svenska skola. Ett arbetsområde 

som dock tillkommit i allt större utsträckning i historieundervisningen är invandring och 

migrationsprocesser, men detta verkar vara ett av väldigt få exempel på när det mångkulturella 

samhället kommit att påverka historieämnets innehåll.19 

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i två olika teorier. Dels anammas en fenomenografisk 

metodansats och dels analyserad det undersökta resultatet utifrån teorin om erkännande. 

Nedan fördjupas resonemangen kring dessa teorier.  

 

2.1 Fenomenografi 
Detta självständiga arbete tar sin utgångspunkt i att anta en fenomenografisk metodansats för 

att analysera det insamlade resultatet. Pedagogik- och psykologiforskaren Lars-Owe Dahlgren 

och pedagogen och sociologen Kristina Johansson argumenterar för att en sådan ansats 

lämpar sig bra för att analysera och beskriva hur människor uppfattar olika fenomen, vilka 
                                                
17 Lozic (2010), s. 276. 
18 Lozic (2010), s. 277. 
19 Lozic (2010), s. 268. 
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ofta kan framkomma genom semistrukturerade intervjuer. Det fenomenografiska fältet vill 

försöka skapa en fördjupad förståelse för hur mänskligt lärande kan gå till samt hur 

människor förstår världen som ett resultat av detta lärande. Den fenomenografiska 

utgångspunkten fäster blicken på människors uppfattning av världen och att det finns olika, 

men inte obegränsade, sätt att uppfatta dess fenomen. Vår undersökning ämnar således 

analysera med denna blick.20 

 

Vad betyder då begreppet uppfattning? Dahlgren och Johansson beskriver uppfattning som 

“ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något”21. Nationalencyklopedin å andra sidan 

visar att uppfattning kan handla om två saker; dels att uppfatta något med sitt sinne och dels 

att uppfattning handlar om ett “personligt sätt att betrakta och bedöma” något.22 Dahlgren och 

Johansson menar att denna språkliga skillnad och definition är en av svårigheterna med den 

fenomenografiska ansatsen, då en uppfattning om någonting kan beskrivas på många olika 

sätt.23 Detta ter sig särskilt vanskligt när de uppfattningar som formuleras kommer från elever 

med svenska som andraspråk vilket ställer krav på de frågor vi väljer att ställa. Vidare 

förklarar Dahlgren och Johansson att uppfattningar handlar om människors kvalitativt 

varierande sätt att uppleva och erfara omgivningen. Ett av fenomenografins begrepp är 

utfallsrummet vilket handlar om att de människor man intervjuar kan, med stor sannolikhet, 

uppvisa olika sätt att förstå samma fenomen. Denna samling av uppfattningar för fenomenet 

kallas då för utfallsrum. En undersökning kan dock omöjligt täcka alla uppfattningar och 

dessa kan dessutom förändras beroende på intervjugrupp, menar Dahlgren och Johansson.24 I 

vårt fall kan de olika intervjugruppernas skolsituation och plats spela roll och påverka 

uppfattningarna. Elevernas olika etniska bakgrunder och heterogenitet är en ytterligare 

påverkansmöjlighet som kan färga den uppfattning de bär på. Det faktum att undersökningen 

dessutom ämnar beröra lärare uppfattning ökar utfallsrummet då deras förståelse och 

uppfattning av historieämnet kan, eventuellt, skilja sig från elevernas. Detta behöver 

nödvändigtvis dock inte vara fallet men det behöver tas i beaktning gällande reabiliteten i det 

analyserade resultatet. 

 

                                                
20 Dahlgren, Lars-Owe & Johansson, Kristina (2015), “Fenomenografi”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 
(red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 162. 
21 Dahlgren & Johansson (2015), s. 162. 
22 Nationalencyklopedin (2017), uppfattning, http://www.ne.se, hämtad 2017-04-12. 
23 Dahlgren & Johansson (2015), s. 163. 
24 Dahlgren & Johansson (2015), s. 163. 
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2.2 Teorin om erkännande 
Vidare ämnar denna undersökning att analysera det insamlade resultatet med hjälp av 

begreppet erkännandets pedagogik som analysverktyg. Rättssociologen Lars Persson 

diskuterar teoribegreppet erkännande i sin avhandling om demokrati där han främst lyfter 

fram filosoferna Axel Honneth och Paul Ricouer. I relation till dessa två lyfter Persson också 

fram filosofen och teorikritikern Nancy Frasers kritik mot att Honneth och Ricour förenklar 

erkännandet. Honneth menar att erkännande hänger samman med självrelationerna 

självförtroende, självaktning och känsla av egenvärde. Dessa dimensioner av självrelationen 

hänger i sin tur intimt samman med självreflektion och självkännedom som en konsekvens av 

kommunikation och relation med andra människor. När man har sitt utgångsläge i 

självrelationen skapas relationer med andra människor vilket gör att det som fokuseras är just 

de processer som kan medföra ett erkännande som genererar positiva självrelationer, menar 

Honneth.25 

 

Filosofen Paul Ricouer diskuterar erkännande utifrån den engelska översättningen 

‘recognition’ och menar att det är ett ord som handlar om en slags reflekterad kunskap och att 

ordet används i bemärkelsen att söka vinna denna reflekterande kunskap. En vunnen kunskap 

leder således till ett erkännande. Vidare lyfter Ricouer tre nivåer av erkännande: (1) 

identifikationen och erkännandet av den andre, (2) att lära känna sig själv genom den andre 

och att erkänna att man själv har betydelse för andra samt (3) ömsesidigt erkännande. Persson 

diskuterar dessa nivåer i relation till skolans värld och pekar på det assymetriska 

maktförhållande som finns mellan lärare och elev. Denna relation lyfter Persson som en stor 

utmaning där läraren ideligen bör söka en fördjupad förståelse för eleven samtidigt som 

läraren betraktar förhållandet med en kritisk självgranskning.26 Han menar att en sådan 

process “kan beskrivas som jag- och självutveckling pådriven av relationerna mellan 

individen och omgivningen”.27 I en process av detta slag där omgivningen bygger upp en 

positiv progression av självuppfattningen kan ett erkännande skapas som innebär att man 

inkluderas i gemenskapen. Om en elev däremot nekas ett inkluderande erkännande utvecklas 

istället exkludering och kränkning. Persson formulerar tre punkter vilka kan sammanfatta den 

diskussion han för om erkännande och vilka konsekvenser detta får för skolans uppdrag att 

fostra demokratiska medborgare: 
                                                
25 Persson, Lars (2010), Pedagogerna och demokratin. En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med 
demokratiutveckling, s. 65 ff. 
26 Persson (2010), s. 65 f. 
27 Persson (2010), s. 66. 
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“1. att arbeta för erkännande av individens rätt till självständighet 
2. att motverka kulturella värdemönster som skiktar sociala gruppers status och för 
erkännande av olika sociala gruppers lika värde 
3. att verka för att alla barn och elever i alla sociala grupper tillägnar sig resurser för att kunna 
delta i samhällslivet.”28 
 

Avslutningsvis diskuterar Persson erkännandet i relation till begreppen inkludering och 

exkludering och pekar på hur erkännandet visar var någonstans gränsen för inkludering sätts 

och sålunda det man väljer att inte inkludera. Han menar att “[i]nklusion – exklusion 

är kategorier inom erkännandeprocessen som representerar det på riktigt sedda, det 

som ”beviljats uppehållstillstånd” i en gemensam krets respektive det främmande och ännu 

inte upptäckta”.29 Som en slutsats av detta resonemang menar Persson att ett fullbordat 

erkännande kan leda till att de gränser man drar för inkludering kan spännas ut ytterligare och 

därmed rymma fler.30 

 

Pedagogikforskaren Elisabeth Elmeroth lyfter även hon upp erkännandets pedagogik och hon 

menar att en sådan pedagogik handlar om att som lärare inta ett förhållningssätt där elevers 

erfarenheter erkänns för att visa att de är viktiga. Ett sådant förhållningssätt, menar Elmeroth, 

kan bidra till elevers kunskaps- och identitetsutveckling.31 

 

I denna undersökning utgör teorin om erkännande två olika, men tätt sammankopplade, 

dimensioner: det handlar om erkännandet av elevernas erfarenheter och identitet i 

historieklassrummet samt hur detta påverkas, eller inte påverkas, av vilken och vems historia 

som erkänns i undervisningen. För att söka förstå detta undersöker och analyserar vi därför 

vad som erkänns som ett viktigt innehåll i historieundervisningen, hur elevernas kunskaper 

erkänns samt huruvida historieämnet erkänns som relevant eller ej. Allt detta förs sedan 

samman i en diskussion om inkludering och exkludering.  

 

 

  

                                                
28 Persson (2010), s. 67. 
29 Persson (2010), s. 68. 
30 Persson (2010), s. 68. 
31 Elmeroth, Elisabeth (2008), Etnisk maktordning i skola och samhälle, s. 119. 
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3. Metod och material 
För att besvara de ovan nämnda frågeställningarna tillämpas en kvalitativ metod som utgår 

från semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper samt enskilda semistrukturerade intervjuer. I 

det följande preciseras metodvalet, materialet och tillvägagångssättet ytterligare. Till att börja 

med diskuteras de centrala begrepp och definitioner vi ämnar använda oss av i detta arbete. 

 

3.1 Termer och definitioner 
Många olika begrepp har använts inom den tidigare forskningen när det talas om nyanlända 

elever. Begreppet nyanländ elev används av de allra flesta forskare vi redogjort för ovan, men 

då har de studerat dessa nyanlända elevers relation till skolsystemet och relationen till elever 

med svensk bakgrund, också ibland benämnda elever utan migrationsbakgrund. Då vi endast 

ämnar studera eleverna på språkintroduktionen kan begreppsförvirring enklast undvikas 

genom att helt sonika benämna intervjupersonerna som elever, elever på språkintroduktionen 

eller språkintroduktionselever. Huruvida eleven faller inom Migrationsverkets definition av 

nyanländ eller asylsökande blir således oviktigt.32 Ytterligare begrepp som berör 

undersökningsmiljön är namnet på utbildningen och på de olika instanserna i den. Namnet 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är långt och, anser vi, lite övertydligt gällande 

dess innebörd. I detta självständiga arbete talar vi därför om språkintroduktionsprogrammet 

eller språkintroduktionen. 

 

Ytterligare centrala begrepp att klargöra är de kulturella begreppen mångkulturell och 

interkulturell. Båda dessa används i olika undersökningar och vi finner det fruktbart att 

diskuteras dess innebörder i vår argumentation för hur vi vidare diskuterar dessa begrepp i 

förhållande till vårt resultat. Historiedidaktikern Maria Johansson visar hur dessa båda 

begrepp oftast används utan distinktion sig emellan men hon visar också de skillnader som 

finns. Å ena sidan handlar det om skillnader gällande vilken språklig kontext begreppen 

återfinns i då begreppet interkulturell hör hemma i en europeisk kontext och mångkulturell i 

en amerikansk. Å andra sidan handlar skillnaden också i hur de ska förstås. Mångkulturell, 

menar Johansson, kan ses som ett tillstånd där exempelvis skolan utgörs av olika elever och 

lärare med olika kulturell bakgrund. Interkulturell beskriver Johansson handlar mer om en 

                                                
32 Se Migrationsverkets (2016b) definitioner av nyanländ kontra asylsökande här 
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.html Hämtad 
2017-04-13. 
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handling och hur, i en skolkontext, elever och lärare med olika kulturell bakgrund uppför sig i 

relation till varandra i processer av interaktion.  

 

Vidare menar Johansson att både interkulturell och mångkulturell är begrepp som diskuterar 

etnicitet men i begreppen inräknas också kön, klass, funktionsnedsättning och sexualitet.33 

Johansson själv använder begreppet interkulturell och lägger till ordet kompetens för att peka 

på det interkulturella uppdrag som uttrycks i den svenska läroplanen. Med interkulturell 

kompetens i skolan innefattar, menar Johansson, att elever utvecklar kunskaper, färdigheter 

och attityder som rustar dem till att vara dugliga samhällsmedborgare i en samtid och framtid 

som präglas av mångkulturalitet och globalisering.34 I denna uppsats blir det sålunda mer 

relevant att bruka begreppet interkulturell. 

 

3.2 Material, urval och avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig tydligt till Introduktionsprogrammet språkintroduktion vilket 

innebär att det endast är elever och verksamma lärare på programmet som intervjuats. En än 

tydligare avgränsning handlar om det faktum att det endast är de elever som läser historia på 

språkintroduktionen som intervjuats samt de historielärare de har. Det handlar följaktligen om 

en specifik målgrupp som har kommit någorlunda långt i sina studier i Sverige och sålunda 

besitter de språkkunskaper som intervjun kräver. Urvalet av elever har därmed delvis 

begränsats till endast de som läser historia på språkintroduktionen och i ett fall har vi också 

behövt göra ett ytterligare urval då en av klasserna varit för stor och att vi därför inte har 

kunnat intervjuat alla. I det fallet har urvalet bestått av att endast intervjua de elever som fyllt 

18 år och själva kunde fylla i en medgivandeblankett. 

 

Den urvalsprincip vi valde att anamma började i ett brett perspektiv genom att kontakta de 

gymnasieskolor som fanns inom länet för att sedan smalnas av utefter det intresse som fanns 

att delta i studien. Då intresset för deltagande var synnerligen tunt riktades sökljuset mot de 

skolor dit vi själva hade kopplingar genom antingen VFU, vikariat eller personliga kopplingar 

till lärare på skolan. På så vis utmejslades tre stycken skolor. Skolorna ligger i olika stora 

kommuner i mellansverige och de räknas alla som landsbygdskommuner, enligt Sveriges 

                                                
33 Johansson, Maria (2012), s. 9. 
34 Johansson (2012), s. 9. 
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Kommuner och Landsting.35 Skolorna blir intressanta för undersökningen då de inte skiljer 

sig så mycket åt i storlek och antal elever på språkintroduktionen. En viss skillnad finns 

uppenbarligen i elevantal, men den är inte avsevärt stor. På så vis blir skolorna förhållandevis 

jämförbara. Dessutom har de tre skolorna genomgått en uppenbar förändring av programmet 

språkintroduktionen sedan år 2015 och de flyktingströmmar som den svenska skolan då 

behövde förhålla sig till. Alla dessa tre skolor har anpassat sig till detta faktum och letat sig 

fram till den organisation som idag råder på de olika skolorna. Det betyder inte att de alla är 

organiserade på exakt samma vis, men de har skapat en utbildning som syftar till att alla 

elever på språkintroduktionen ska uppnå målen för årskurs 9 och därigenom få möjligheten 

att påbörja ett nationellt program. Följaktligen blir dessa skolor relevanta för den 

undersökning som bedrivs i detta självständiga arbete då de är organiserade på ett liknande 

vis.  

 

3.2.1 Skola blå - den minsta kommunen med den största skolan 

Den första skolan, som vi väljer att kalla skola blå, ligger i en kommun med drygt 15 000 

invånare och ett elevantal på cirka 1600 elever. På språkintroduktionen på skolan går cirka 

250 elever. På denna skola intervjuades en elevgrupp bestående av tre stycken elever. 

Elevgruppen innefattade endast killar där två var över 18 år och en under. Den lärare som 

intervjuades undervisade sitt första år på språkintroduktionen och är egentligen utbildad 

mellanstadielärare men var även behörig att undervisa i historia och samhällskunskap för 

årskurs 7-9 vilka var de ämnen som hon undervisade på den berörda skolan.36 Läraren hade 

dessutom haft ett 20-årigt uppehåll i sin lärargärning för att arbeta med andra uppdrag och 

uttryckte själv att comebacken till skolan var som att komma till “en helt ny värld”.37 Läraren 

från denna skola kallar vi för Eva. Elevintervjuerna på skola blå gjordes av Maja och 

Gabriella intervjuade läraren Eva. 

 

3.2.2 Skola grön - den mellanstora kommunen och den mellanstora skolan 

I en kommun med drygt 23 000 invånare ligger skola grön. I denna skola går det cirka 1000 

elever varav 300 hör till språkintroduktionen. Totalt intervjuades 8 elever i två fokusgrupper 

med fem stycken i den ena och tre elever i den andra. I grupperna var könsfördelningen 

                                                
35 Sveriges Kommuner och Landsting (2017), Kommungruppsindelning 2017, 
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
Hämtad 28-04-2017. 
36 För att förstå hur organisationen kring språkintroduktionen är uppbyggd, se rubrik 5. Bakgrund. 
37 Lärarintervju 1 (2017), Skola blå, Eva.  
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blandad mellan killar och tjejer och alla de deltagande var över 18 år gamla. På denna skola 

avböjde den undervisande läraren, som vi kallar för Niklas, att delta i studien på grund av 

tidsbrist, stress och en osäkerhet som var kopplad till att det var lärarens första år som 

undervisande historielärare på språkintroduktionen. Det faktum att läraren valde att avböja på 

grund av problematiken kring tidsbegränsningen är något vi ändå ämnar diskutera i resultat- 

och diskussionsdelen. Läraren har således godkänt att anteckningar från vårt samtal används i 

studien men han avböjde en regelrätt intervju. Läraren delgav oss dock med vilket innehåll 

han berört vilket presenteras i resultatet nedan. 

 

Istället för att intervjua den undervisande läraren valde vi att intervjua en annan lärare på 

samma skola som också undervisar i historia och som ibland även har undervisar den 

intervjuade elevgruppen. Detta med ambitionen att skapa en mer nyanserad bild av 

historieundervisningen på språkintroduktionen på den berörda skolan. En skillnad är dock att 

denna lärare, kallad Klara, undervisar i SO och därmed har elever som läser mot 

kunskapskraven för årskurs 3. Dessutom är denna lärare inte utbildad och på så vis inte 

legitimerad lärare. Vi ser båda dessa avvikelser som något positivt för vår undersökning då de 

kunskaper som Klara beskriver att hennes elever ska ha uppnått i SO i årskurs 3 således är 

kunskaper som de intervjuade eleverna redan bör besitta. Vi tror också att en outbildad lärares 

syn på språkintroduktionen i allmänhet och historieundervisningen där i synnerhet har en 

spännande uppfattning och tankar att bidra med i denna undersökning. Den svenska skolan 

kämpar idag med lärarbrist och vad obehöriga lärare har för inverkan på denna elevgrupp på 

språkintroduktionen diskuteras senare i denna uppsats. 

 

På skola grön intervjuades eleverna av Maja och Gabriella satt med och förde anteckningar 

kring samtalet. I samtalet med den ordinarie läraren Niklas var både Gabriella och Maja med 

men det var Gabriella som intervjuade den obehöriga läraren Klara. 

 

3.2.3 Skola gul - den minsta skolan i den största kommunen 

Den sista skolan som deltar i undersökningen, skola gul, är en skola i en kommun med drygt 

32 000 invånare och skolan innefattar cirka 900 elever varav cirka 140 går på 

språkintroduktionen. På denna skola intervjuades totalt 11 elever i två grupper med fem 

respektive sex elever i varje. Till en följd av tidsbrist intervjuades båda grupperna samtidigt 

och följaktligen var Maja samtalsledaren i den ena och Gabriella i den andra. Läraren som 
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undervisade denna elevgrupp kallar vi för Patrik och han intervjuades av Gabriella där Maja 

satt med och förde anteckningar under samtalets gång.   

 

3.3 Metodval 
Den valda metoden inbegriper både semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper med elever 

och enskilda intervjuer med lärare. Nedan diskuteras möjligheter och svårigheter med den 

valda metoden. 

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

En insamlingsmetod som bygger på ett intervjubaserat material innebär att källan är muntlig 

och att den uppkommit i en konstruerad kontext. Källan skulle således vara obefintlig om det 

inte hade varit för själva intervjutillfället. Det är därför av största vikt att frågorna som ställs 

under intervjun är noga utformade så att de inte riskerar att besvaras med önskade 

uppfattningar och förklaringar.38 Första steget efter valet att tillämpa en intervjustudie som 

metod är att välja vilken form av frågor som ska ställas och hur intervjun ska struktureras. 

Det finns i huvudsak tre olika tillvägagångssätt att tillämpa en intervjustudie på enligt 

pedagogen och beteendevetaren Alan Bryman. Han kallar dessa för strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. Inom den kvalitativa forskningen 

är det framförallt de semistrukturerade och de ostrukturerade intervjuerna som är de 

vanligaste metodvalen.39 I denna studie används den semistrukturerade intervjun. Vårt val av 

semistrukturerade intervjuer innebär att ett begränsat antal frågor redan är formulerade 

samtidigt som intervjun ger utrymme att ställa följdfrågor beroende på om respondenten 

kommer in på ett område som är intressant för den givna forskningsfrågan eller ej. Till 

skillnad från den strukturerade intervjun, som inte ger utrymme för andra frågor än de redan 

formulerade, kan den semistrukturerade intervjun därför gå mer på djupet och behandla mer 

komplexa uppfattningar snarare än att försöka komma fram till allmänna uppfattningar kring 

forskningsämnet.40 

 

Den semistruktuerade intervjumetoden blir således mer relevant för vår undersökning än den 

ostruktuerade intervjun som ofta enbart byggs upp på ett par redan formulerade men väldigt 

                                                
38 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 415 f. 
39 Bryman (2008), s. 415. 
40 Eriksson Barajas, Katarina; Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013), ”Att värdera kvalitativ 
forskning” i Eriksson Barajas, Katarina mfl (red.), Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, s. 129 f. 
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öppna frågor som respondenterna sedan ska resonera kring.41 Den ostrukturerade 

intervjuformen kan dessutom bli problematisk då respondenterna i vårt fall har ett annat 

modersmål än svenska och att någorlunda konkreta frågor som anpassats både efter vårt 

problemområde men också efter deras språkförmåga är att föredra.  

 

3.3.2 Fokusgruppsintervjuer med elever 

Intervjuerna med eleverna på språkintroduktionsprogrammet har gjorts i så kallade 

fokusgrupper. Att intervjua flera personer samtidigt i så kallade fokusgrupper kan ha flera 

fördelar som både effektiviserar forskningsarbetet och kan verka positivt för respondenternas 

trygghet. Det finnsdelade uppfattningar om fokusgruppens storlek och hur många individer 

som ska delta samtidigt i intervjustudien. Enligt sociologen Alan Bryman varierar forskares 

uppfattningar mellan alltifrån 3-10 respondenter i varje grupp, men den genomsnittliga 

gruppstorleken ligger mellan 4-6 personer.42 Den fördel som vi framförallt ser med 

fokusgrupper är den gruppeffekt, som Bryman beskriver, som påverkar och möjliggör för 

respondenterna att diskutera och resonera kring frågorna tillsammans. Detta samspel bidrar 

även till att respondenterna, i det här fallet eleverna, kan ifrågasätta varandra och diskutera 

ämnet på ett sådant sätt som forskaren inte är legitimerad att göra.43 

 

En konsekvens av denna gruppdynamik kan vara att vissa samtalsämnen tenderar att få stort 

utrymme om deltagarna kan enas i sina uppfattningar och perspektiv. Samtidigt kan andra 

områden eventuellt utebli från samtalet om det exempelvis berör ett känsligt område eller ett 

ämne som det råder skilda åsikter om och att respondenterna därav försöker undvika 

samtalsämnet.44 Att skapa trygghet, tillit till varandra och en öppen atmosfär är därför av stor 

vikt för intervjuns validitet. Gruppeffekten kan också ha en negativ inverkan på 

respondenterna då ett grupptryck dels kan komma att påverka elevernas svar i den 

bemärkelsen att de svarar efter det som är normativt förväntat av dem och det är dels svårare 

att stå för “oaccepterade åsikter och normer”. Fokusgrupper kan också vara problematiska då 

de riskerar att tystlåtna eller blyga individer inte kommer in i samtalet och därmed kan deras 

perspektiv av ämnet utebli trots att de egentligen har personliga åsikter. Som samtalsledare 

gäller det därför att kunna uppmärksamma dessa fenomen och försöka inkludera alla 

deltagare i samtalet. Vidare är det viktigt att vara medveten om att gruppintervjuer och 
                                                
41 Eriksson Barajas (2013), s. 129 f. 
42 Bryman (2008), s. 451. 
43 Bryman (2008), s. 449. 
44 Thomsson, Helene (2002), Reflexiva intervjuer, s. 71. 
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enskilda intervjuer ger olika utslag. Forskaren behöver därför ta ställning till om det är privata 

uppfattningar eller de offentliga uttryckta åsikterna som är relevant för undersökningen och 

analysen.45 

 

De fokusgruppsintervjuer denna studie är baserad på har gjorts med 3-6 deltagare i varje 

grupp och varade mellan 25-35 minuter. En svårighet som upplevts i samband med 

intervjuerna är att det är vanskligt att skapa ett dynamiskt samtal där eleverna diskuterar med 

varandra för att komma fram till svar på frågorna. Istället handlar det mer om att 

samtalsledaren, i det här fallet Maja, har behövt rikta frågorna till specifika personer för att 

kunna få ett svar. Således blev “Hur tänker ni”-frågan istället till en “Hur tänker du”-fråga. 

Detta var särskilt tydligt under elevintervju 1 på skola blå. Under en elevintervju på skola 

grön, elevintervju 2, upplevdes dock motsatsen då samtalet istället blev livfullt och 

diskuterande genom hela intervjutillfället. Svårigheten då låg mer i att tolka och analysera 

resultatet då eleverna ibland tenderade att prata samtidigt. 

 

3.3.3 Enskilda intervjuer med lärare 

De tre intervjuer som gjorts med lärare har pågått under cirka 35-45 minuter och de har i 

likhet med elevintervjuerna varit semistrukturerade. Den fördel vi ser med semistrukturerade 

intervjuer är först och främst den flexibilitet som de erbjuder. Bryman menar att 

semistrukturerade intervjuer handlar om att lägga fokus på intervjupersonens uppfattningar 

och tolkningar av händelser och de teman som frågorna rör sig omkring, vilket ligger helt i 

linje med vår undersöknings syfte. Vidare skriver Bryman om att en så kallad intervjuguide 

kan fungera som en slags minneslista över de frågor och teman som intervjun ska beröra.46 En 

sådan lista har vi därför haft som underlag för alla intervjuer. Genom den säkerställs också de 

frågor som ställs till enskilda lärare och elever i fokusgrupper följer samma mönster. Denna 

intervjuguide finns bifogad som Bilaga 2. 

 

En svårighet med de semistrukturerade intervjuerna är att denna flexibilitet som Bryman 

pekar på ändå följer en tematik och ett mönster som är givande för den frågeställning som 

uppsatsen grundar sig i. Intervjuaren behöver således skapa ett flexibelt men också tydligt 

tematiskt samtalsklimat där intervjupersonerna får känna frihet i tematiken. I de olika 

lärarintervjuer som ingår i denna undersökning har samtalet således inletts med en 
                                                
45 Bryman (2008), s. 463 f. 
46 Bryman (2008), s. 415, s. 419. 
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presentation av de teman som ingår i undersökningen för att skapa ramen för intervjun. Inom 

denna ram hade de sedan möjlighet att röra sig fritt. På så vis har vi tolkat definitionen av 

semistrukturerade intervjun. 

 

Vidare framhåller Bryman vikten av att spela in de intervjuer man gör vilket vi följaktligen 

har gjort. Han lyfter upp flera fördelar med inspelning vilka handlar om att det är lättare för 

oss att minnas om vi får lyssna på intervjumaterialet flera gånger och att det underlättar för de 

som granskar uppsatsen i en så kallad sekundäranalys. Dock kan inspelningar också vara ett 

hinder och detta i synnerhet om tekniken krånglar.47 En problematik som vi stötte på i 

samband med inspelningarna var att eleverna och lärarna hade en tendens att använda 

varandras namn samt namn på den skola eller stad de befann sig i. Detta medförde att vi 

behövde klippa i ljudfilerna, vilket vi gjorde efter att resultatet redogjorts för. Sålunda 

tenderar vissa referenser i detta arbete att inte ha 100% korrekta tidsangivelser. Dock är 

skillnaderna inte så pass stora så vi har valt att behålla de ursprungliga referenserna. Ett 

sådant förhållningssätt kan dock inrymma flera etiska överväganden vilka vi diskuterar 

nedan.  

 

4. Etiska aspekter 
En undersökning vars resultat är helt beroende av många människors deltagande ställer höga 

krav på att de grundläggande etiska principerna om integritet, frivillighet, anonymitet samt 

konfidentialitet tas i beaktning. Bryman lyfter fyra olika krav som denna uppsats behövt ta 

hänsyn till.  

 

För det första finns det, för svensk forskning, ett informationskrav. Detta innebär att de som 

deltar i studien har fått tydlig information om vad som är syftet med undersökningen, att 

deltagandet är frivilligt samt de olika beståndsdelarna av studien. Denna del av de etiska 

principerna har varit högst relevant men också mycket vansklig för vår undersökning. Då 

eleverna inte talar det svenska språket flytande så har det ställts krav på tydlighet från vår 

sida. För att göra det så tydligt som möjligt har vi skrivit ned syfte och metod på den 

medgivandeblankett som eleverna skrivit under för att delta i studien. Ett sådant medgivande 

är en del av det andra kravet; samtyckeskravet.48 För att delta i en studie av detta slag behöver 

                                                
47 Bryman (2008), s. 428 f. 
48 Bryman (2008), s. 131 f. 
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elever som är under 18 år en underskrift av en vårdnadshavare. I dessa fall är denne ofta i 

form av en god man, då flertalet av de intervjuade eleverna är ensamkommande ungdomar. I 

många fall har också eleverna själva varit över 18 år gamla och då har de följaktligen kunnat 

skriva under själva. Blanketterna finns bifogade i denna uppsats som Bilaga 1. Denna 

underskrift har skett efter en noggrann och tydlig information som framförts både muntligt 

och i skrift. Oklarheter har trots detta ändå ibland tagit plats i klassrummet. De vi pekat på 

gällande samtyckeskravet har varit att allt deltagande var helt frivilligt, att de kunde välja att 

svara på vilka frågor de ville, att de kunde avbryta intervjun samt att om de ångrar något de 

sagt så kunde detta strykas.49 Detta samtycke gällde både elever och lärare. 

 

För det tredje och fjärde begär svensk forskning att forskare tar hänsyn till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda handlar om att alla uppgifter om 

deltagarna i studien måste hanteras i förtroende och med maximal konfidentialitet. Kravet om 

nyttjande betonar att de uppgifter och det insamlade resultatet endast får nyttjas inom 

forskningsändamålet.50 Således används endast ljudfiler och antecknat material från 

intervjuerna till denna undersökning och raderas eller förstörs sedan. Lärare som elever har 

därför tilldelas fiktiva namn och heter egentligen något annat. De namn och platser som 

nämns i intervjuerna har, som nämnt ovan, klippts bort från ljudfilerna för att upprätthålla 

maximal konfidentialitet. 

 

Ett tydligt etiskt övervägande gjordes gällande intervjun med läraren Niklas på skola grön. 

Niklas avböjde att göra en regelrätt inspelad intervju men godkände att vi tog anteckningar 

kring det samtal om innehållet som vi hade. Således finns endast våra egna, subjektiva, 

anteckningar att tillgå från detta samtal och det utgör det material vi hänvisar till gällande 

innehållet i historieundervisningen på skola grön. Vi är medvetna om denna problematik men 

anser trots detta att innehållet i anteckningarna är högst relevant för vår undersökning och 

väljer således att använda dem. Det är också för att kunna ge en rättvis och nyanserad bild av 

den undervisning som pågår på skola grön så att den information vi ger inte endast baseras på 

elevernas uppfattning utan också på den undervisande lärarens.  

 

Ett ytterligare övervägande som gjorts i denna studie är det faktum att en del elever ville vara 

med i intervjun men utan att ha fyllt 18 år eller att ha haft möjlighet att få 
                                                
49 Bryman (2008), s. 131 f, s. 137. 
50 Bryman (2008), s. 132. 
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medgivandeblanketten underskriven av vårdnadshavare. Dessa elever har vi ändå låtit vara 

med i fokusgruppssamtalen men deras uppfattningar och åsikter har utelämnats att presenteras 

i resultatavsnittet. Detta beslut togs av den enkla anledningen att vi inte ville exkludera någon 

från att delta och var en del av samtalet, men samtidigt ställer en vetenskaplig uppsats krav på 

ett skriftligt samtycke. En kompromiss gjordes sålunda.  

 

5. Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt presenteras historieämnets roll i skolan samt ämnes- och kursplanens centrala 

delar. Dessutom redovisas hur språkintroduktionen är organiserad och de brister som finns med den 

organiseringen. 

 

5.1 Historieämnets roll i skolan 
Historieämnets mål och centrala innehåll har sedan andra världskrigets slut varit i en 

förändringsprocess. I och med att ett nytt ämne, samhällskunskapen, trädde in i det svenska 

skolsystemet efter krigsslutet, kom detta att konkurrera med det redan etablerade historieämnet på 

grund av ämnenas liknande kontext och mening. Den så kallade medborgarfostran som tidigare ålagts 

på historieämnets och kristendomsundervisningen ansvar flyttades istället över till samhällskunskapen 

vilket innebar en ”didaktisk- och legitimeringskris” för historieämnet. En livlig diskussion om ämnets 

syfte och innehåll tog därmed vid. Historiskt sett har ämnet präglats av en undervisning som lägger 

fokus på stoffkunskaper och faktainlärning av det förflutna som exempelvis årtal, namn eller specifika 

händelser. Dagens historieämne är däremot av en helt annan karaktär som istället symboliseras av 

processkunskaper och ett generellt historiemedvetande. Dessutom har de allmänna kunskaperna 

återigen lagts på historians axlar att utbilda i skolans övergripande mål att fostra goda demokratiska 

medborgare, men också i övergripande ämneskunskaper som källkritik, vetenskapliga metoder och 

förmåga att applicera dessa i praktiken.51  

 

Den nuvarande kursplanen i historia hänvisar till att eleverna genom undervisningen både ska få 

möjlighet att utveckla kunskaper om det faktiska förflutna, men också färdigheter i hur historiska 

källor kan hanteras. Ett viktigt begrepp som återkommer både i kursplanen för grundskolan såväl 

som i ämnesplanen på gymnasiet är historiemedvetande. Skolverket definierar begreppet som att 

det innebär att en tolkning av det förflutna präglar vårt sätt att se på samtiden och framtiden. Det 

                                                
51Sandahl, Johan (2014), “Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i 
diskurs och ämnesplaner” i Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2014:1, s. 56 ff. 
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centrala innehållet i ämnet för årskurs 7-9 sträcker sig från de forna civilisationernas tid fram till 

mitten av 1900-talet med imperialismen och världskrigen i fokus. Det är följaktligen många tusen 

år som undervisningen ska omfatta under dessa tre år, eller som i språkintroduktionens fall under 

ännu kortare tid. Kursplanens innehåll belyser både ett brett globalt perspektiv, men också ett 

Europa- och Sverigecentrerat perspektiv. Ämnesområdet “Forna civilisationer, från förhistorisk 

tid till cirka 1700” innefattar både högkulturers framväxt och utveckling där Afrika, Amerika och 

Asien benämns som tänkbara förslag samt Antikens utmärkande drag. Läraren har, utifrån vad 

som går att urskilja i kursplanen, en viss valfrihet att välja mellan olika världsdelar som hen ska 

undervisa om förutom när det kommer till det europeiska området.52  

 

De övriga rubrikerna i det centrala innehållet har framförallt fokus på Sverige och Europa, men 

varje del har även minst en punkt som berör den globala världshistorien. Sista rubriken i det 

centrala innehållet heter “Hur historia används och historiska begrepp” och innefattar, precis som 

det låter, inte det faktiska förflutna utan istället hur det tolkas och används samt historiska 

begrepp som exempelvis antiken och mellankrigstiden.53 I övrigt är kunskapskraven mer knutna 

till förmågor som handlar om att förstå samhällsprocesser, dess orsaker och konsekvenser. 

Dessutom kan eleven redogöra för hur människors villkor och värderingar kan komma att 

påverkas av den tid de lever i nu.54 
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper 
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 
uppfattningen om framtiden.”55 

Föregående citat är hämtat ur kursplanens allra första stycke i syftesbeskrivningen av 

historieämnet. I övrigt lägger kunskapskraven även stor vikt på historiemedvetenhet samt 

historiska resonemang, begrepp och källhantering.56 

 

5.2 Språkintroduktionens organisering 
Sedan den nya gymnasiereformen år 2011 har historia blivit ett kärnämne som är obligatoriskt på 

samtliga gymnasielinjer. Det är därför ytterst väsentligt att eleverna får grundläggande 

ämneskunskaper från högstadiet, eller i det här fallet från språkintroduktionen, för sin kommande 

                                                
52 Skolverket (2011), Kursplanen i historia åk 7-9, https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia/subject.htm?webtos=GR&tos=GR&subjectCode=GRGRHIS01
, hämtad 2017-05-03, s. 6 f. 
53 Skolverket (2011), s. 6 f. 
54 Skolverket (2011), s. 10 ff. 
55 Skolverket (2011), s. 1. 
56 Skolverket (2011), s. 10 ff. 
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historieundervisning under gymnasieutbildningen. En rapport från Skolverket visar dock att 

språkintroduktionselevers olika förutsättningar att få undervisning i vissa ämnen kan se mycket 

olika ut beroende på vilken skola eleven går på. Den nationella gymnasieförordningen anger att 

språkintroduktionen ska innehålla ämnen som eleverna behöver för sina kommande studier vilket 

framförallt innebär att utbildningen ska syfta till att förbereda eleverna för ett nationellt 

gymnasieprogram. Trots detta är det upp till de enskilda huvudmännen att enskilt besluta vilka 

ämnen de ska läsa samt när och hur detta ska genomföras i utbildningen.57 I stödmaterialet för 

introduktionsprogrammet språkintroduktionen framgår att det finns examensmål för varje 

nationellt gymnasieprogram men ”[e]xamensmål finns inte för språkintroduktion och de övriga 

introduktionsprogrammen. Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan som 

huvudmannen beslutar om. Planen ska innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga 

innehåll”.58 Elevers möjligheter till att studera historia eller övriga ämnen på språkintroduktionen 

kan i och med detta skilja sig åt beroende på den enskilde huvudmannens riktlinjer. 

 

Det finns således utmaningar och behov inom språkintroduktionen. Dessa behov och utmaningar 

fanns redan innan 2015 års flyktningströmmar men är än mer påtagliga efter. Risken för en 

utbildning som inte är likvärdig, som konsekvens av den enskilde huvudmannens inverkan på 

verksamheten, innebär att undervisningen tenderar att styras efter skolans resurser. Flyktingvågen 

år 2015 satte språkintroduktionen i en ohållbar sits där varken lärarkompetensen eller antalet 

lärare kunde täcka programmets behov. Situationen synliggjorde dock en problematik där allt mer 

allmänna riktlinjer och stödmaterial för verksamheten efterfrågades.59 Skolverket verkar tagit till 

sig den kritik som riktats mot dem och skriver på sin hemsida att introduktionsprogrammet och 

nyanlända elever är ett prioriteringsområde under år 2017. Nya publiceringar av stödmaterial för 

programmet förväntas därmed komma under året.60 

  

I en rapport som Skolverket genomförde 2016 gjordes även en kvalitativ undersökning där lärare 

och huvudmän på språkintroduktionen intervjuades kring den nuvarande situationen. Samtliga 

betonade då vikten av att tidigt introducera fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk i 

undervisningen. En uteslutande svenskundervisning ansågs nämligen hämma elevernas kunskaper 

i andra viktiga ämnesområden. En annan betydande del av undervisningen som deltagarna 

poängterade var skolans övergripande värdegrundsuppdrag. Delar som exempelvis 
                                                
57 Skolverket (2016a), Språkintroduktion, s. 42 ff. 
58 Skolverket (2016b), Stödmaterial - Språkintroduktion, s. 8. 
59 Skolverket (2016a), s. 44 f. 
60 Skolverket (2017), Språkintroduktion, https://www.skolverket.se/publikationer?id=3622, hämtad 2017-04-21. 
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normmedvetenhet, demokrati och mänskligt bemötande beskrivs som avgörande för elevernas 

första möte med den svenska skolan.61 Historieämnet och samhällskunskapämnet beskrevs 

tidigare som ämnen med ett ”medborgarfostransuppdrag” och dessa skulle därav kunna vara 

relevanta att införa tidigt i undervisningen. 

  

En särskild problematik som Skolverket uppmärksammat och tagit upp i sin rapport är 

gränsdragningen mellan språkintroduktionen eller andra individuellt anpassade alternativ. Även 

denna del skiljer sig åt mellan de olika skolorna. Några skolor som har sin verksamhet inkluderad 

i den övriga gymnasieskolan och kan till viss del samarbeta med de övriga programmen och 

erbjuda vissa elever, som kommit tillräckligt långt, gymnasiekurser redan under tiden på 

språkintroduktionen. Andra skolor erbjuder inte sina elever den möjligheten och ytterligare andra 

har en separat skola som enbart erbjuder språkintroduktionsprogrammet. Skollagen menar dock 

att övriga individuella alternativ eller yrkesgymnasium inte ska stå öppna för elever som erbjuds 

utbildning på språkintroduktionen. För att få tillträde till de nationella programmen, som de flesta 

eleverna på språkintroduktionen eftersträvar, krävs därmed samma betygsunderlag som för de 

högstadieelever som söker in.62 Således krävs det att eleverna på språkintroduktionen minst 

uppnår E i samtliga kärnämnen (matematik, engelska och i det här fallet svenska som andraspråk) 

samt i antingen ytterligare fem eller nio ämnen beroende på om eleven söker in på ett 

yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Exempelvis kräver samhällsvetenskapliga 

programmet betyg i samtliga SO-ämnen och därtill även ytterligare fem ämnen, det vill säga: 3 

kärnämnen + tre SO-ämnen + fem övriga ämnen = 12 ämnen med betyg för att komma in på ett 

högskoleförberedande program.63 

 

6. Resultat 1 - Elevers uppfattning av historieundervisningen 
Den första resultatdelen bygger på det material som framkom i de kvalitativa intervjuerna 

med eleverna på språkintroduktionen. Elevernas språkkunskaper har varit varierande, men låg 

på en förhållandevis hög nivå då alla elever läser mot målen för årskurs 9. När eleverna 

citeras så har de tilldelas fiktiva namn. Det bör även tilläggas att vid ett fåtal gånger har, på 

                                                
61 Skolverket (2016a), s. 45. 
62 Skolverket (2016a), s. 45 f. 
63 Skolverket (2013), Behörighetskrav till gymnasieskolan: 
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081, hämtad: 
2017-05-04. 
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grund av elevernas språkbegränsningar, citaten utelämnat felsägningar av ord eller 

upprepningar.64 

 

En del som varit väldigt varierande är hur pass mycket historieundervisning de hittills har fått 

sedan de anlänt till Sverige, detta berodde på flera olika faktorer. Som tidigare nämnts är det 

upp till den enskilda huvudmannen att avgöra vilka ämnen som ska erbjudas till eleverna. 

Alla de tre skolor som intervjuerna gjordes på erbjuder dock tidigt historieundervisning, först 

som inkluderande form i SO-ämnet och som sedan ett specifikt historieämne. Det som var 

varierande mellan de olika skolorna var istället undervisningstimmar i historia. Då skola blå 

och skola gul hade historiekursen liggandes under ett läsår, medan skola grön skulle hinna 

med samma ämne med lika många undervisningstimmar i veckan under enbart en termin.  

 

6.1 Innehåll 
Den första delen av intervjun rörde elevernas uppfattning kring innehållet i 

historieundervisningen. Samtliga deltagare ombads att till en början redogöra för sina tidigare 

studier i hemlandet och om de även där studerade historieämnet. Deras tidigare erfarenheter 

av ämnet skilde sig allt ifrån nio års studier till att aldrig tidigare studerat historia förrän de 

anlänt till Sverige. Resultatet visade ett tydligt samband mellan tidigare historieundervisning 

och födelselandet. Elever från relativt nyligen krigsdrabbade länder, såsom exempelvis 

Syrien, hänvisade alltid till en historieundervisning i hemlandet, även om den kunde 

beskrivas på olika sätt och vara olika lång. Elever från längre tids krigsdrabbade länder som 

exempelvis Afghanistan uppvisade däremot en allt mer knapphändig skolbakgrund och hade i 

flera fall aldrig studerat historia innan de kom till Sverige. De deltagande eleverna kom 

framförallt från Somalia, Eritrea, Syrien och Afghanistan, samt från en del andra länder i 

Mellanöstern.  

 

När eleverna sedan tillfrågades att kort redovisa om den tidigare historieundervisningens 

innehåll i deras hemland var alla överens om att det framförallt var det enskilda landet som 

stått i fokus samt närliggande områden och länder. En elev från Syrien berättar att han gått i 

skolan i tio år och att han under hela den tiden också hade fått historieundervisning, men att 

den däremot var en helt annorlunda jämförelsevis med svensk historieundervisning. När han 

sedan ombads förklara på vilket sätt de skiljer så åt nämner han dels att Syrien fokuserar på 

                                                
64 För exempel se fotnot 68. 
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arabvärlden och inte så mycket på icke muslimska länder. Han nämner också att den syriska 

skolan lär ut en falsk historieskrivning för att gagna det egna landet/regimen. Att det som står 

i böckerna inte kan tas för sanning, utan att de med makt påverkar vilken historia de ska läsa. 

En elev från Afghanistan som sitter bredvid instämmer och håller med om att 

historieundervisningen kan vara förfalskad och att de enbart läste om det förflutna i det 

enskilda landet samt Iran. Samma diskussion kom även upp vid intervjuerna på skola gul och 

grön, där eleverna också uppgav att de enbart eller nästan enbart läste om det enskilda landet. 

Fadi från skola gul berättar om sin undervisning i Syrien där han gått nio år innan han blev 

tvungen att pausa för att sedan fly till Sverige och han säger följande om innehållet:  
Fadi: “Jag har läst historia om hemlandet och arabisk historia, men jag har inte läst 
Europas historia eller nånting sånt”.65 

 

Almaz från skola grön kommer från Eritrea och har också tidigare läst i historia i sitt 

hemland och hon berättar följande om undervisningen: 
Almaz: ” […]Det är mycket annorlunda, till exempel när jag läste i mitt land jag har 
läst mycket om vårt land, Afrikas historia. Jag har lärt också world, hur man säger? 
Världens historia. Och men man måste, man mest prata om sitt land, om sitt lands 
historia. Det är ny för mig om till exempel Europas historia”66 

 

Eleverna har, trots att de kommer från olika delar av världen och med olika skolbakgrunder, 

liknande uppfattningar av historieämnet. Eleverna hänvisar till en undervisning vars 

huvudfokus har legat på det land som de tidigare varit bofasta i. Samt att det är flera som 

uppger att historieundervisningen i hemlandet kunde vara förfalskad.  

 

Efter att eleverna berättat om sina tidigare erfarenheter av historieundervisningen i sitt 

hemland ställdes samma fråga fast om den svenska undervisningen. Eleverna ombads att 

försöka återge de epoker, händelser och arbetsområden som de studerat i den nuvarande 

skolan. Vid samtliga intervjuer är det framförallt världskrigen och revolutionerna (franska 

och industriella revolutionen) som eleverna först och främst hänvisar till. Eleverna berättar 

om att de både gått igenom orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av revolutionerna och 

världskrigen.67 Ibrahim svarar följande på frågan om vilket innehåll som ingått i 

undervisningen: 

                                                
65 Elevintervju 5 (2017), Skola gul, tid: ca 2.00-2.30 min.  
66 Elevintervju 2 (2017), Skola grön, tid: ca 7.50-8.35.  
67 Se samtliga elevintervjuer. 



 

 30 

Ibrahim: ”Vi har läst om boken som vi har fått, det är historiebok. Och det var om 
antiken och medeltiden och renässansen och mellankrigets förlåt om första 
världskriget och mellankriget tiden och andra världskriget.”68 

 
Flera elever nämner även att boken har ett centralt punkt i undervisningen och att läraren 

utgår ifrån denna och vad som står i den. Epokerna som Ibrahim sedan hänvisar till läser han 

av från tavlan, då läraren vid lektionens början har ritat upp en tidslinje över det som de gått 

igenom och ska gå igenom under kursen. 

 

Ett tydligt fokusområde i undervisningen är Europa, vilket konstateras under samtliga 

intervjuer: 
Bilal: ” […] Ni fokuserar bara om Europa, bara Europa. Vi har inte läst om någonting 
utan Europa.”69 
 
Mustafa: “Vad som hände i Europa för att första världskriget och andra och allt dom 
viktiga saker hände i Europa. Mest i, jag vet inte, Tyskland, Frankrike, England ibland 
USA [...] Så det var mycket revolution och mycket saker som hände i Europa så vi 
läser mer om vad hände i Europa faktiskt.”70 

 

En tydlig skillnad som eleverna gör mellan innehållet i hemlandet kontra den undervisningen de 

nu får i historia i Sverige är att historieämnet tidigare handlade om hemlandet och världsdelen som 

de dessförinnan var bofasta i, medan ämnet nu behandlar Sverige och Europa.  
Mustafa: “När jag kom till Sverige så jag har läst olika saker. Så det var ju första och 
andra världskriget och revolutioner och allting sånt som hände i Europa, så jag tror att 
det finns ju tillräckligt historia för varje land om dom vill berätta och det beror på vart 
man bor faktiskt”71 

 

När fokusgrupperna blir tillfrågade om de skulle vilja läsa mer om sina hemländers historia 

svarar alla elever “ja” på frågan. Det är dock ingen som nämner att de skulle vilja inkludera 

mer utomeuropeisk historia för sin egen del förrän frågan ställts av intervjuaren. De menar att 

ett inkluderande av utomeuropeisk historia snarare skulle kunna vara fördelaktigt för de som 

inte kommer därifrån eller för de “svenska” eleverna. En elev drar även en framtida parallell 

där han menar att deras kommande generation som får växa upp i Sverige inte kommer få lära 

sig något om sina föräldrars/sin förälders historiebakgrund.  
Tariq: ”Om jag, för exempel om jag bor i Sverige så jag hör, av andra också, att hur 
var Europa. Men jag hör inte från svenskar hur var i Asien. De vet inte om Asien. Jag 
skulle berätta mer om Asien, om den tiden eller Afrika och sånt.”72 

                                                
68 Elevintervju 4 (2017), Skola gul, tid: ca 4.30-5.15 min. 
69 Elevintervju 4 (2017), tid: ca 9.30-9.50 min. 
70 Elevintervju 1 (2017), Skola blå, tid: ca 5.00-5.45 min. 
71 Elevintervju 1 (2017), tid: ca 6.30-7.10 min. 
72 Elevintervju 3 (2017), Skola grön, tid: ca 15.45-16.15 min. 
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Dariga: “Det är bra för andra, alltså det är ingenting man väljer ’att jag vill inte typ 
läsa om Eritrea det här är ingen kunskap alltså’. […] Det skulle vara bättre om man 
skulle veta lite grann, alltså inte så mycket men iallafall lite om hur det blev.”73  
 
Khalil: ”Dom som föddes i Sverige, till exempel mina barn föddes här. Dom vet inte 
vad hände i Afghanistan eller Syrien eller Afrika. Det är bättre att dom läser ihop, 
Asien och Europa.”74 
 

Det finns också ett fortsatt intresse hos eleverna att fortsätta läsa och lära sig om sitt hemland 

och även andra länder utanför Europas gränser. Första elevgruppen på skola grön menar att 

trots att de redan vet ganska mycket om sitt hemland så är det bra att fortsätta studera dess 

historia även här i Sverige, framförallt för att inte glömma bort den i och med att den är en del 

av deras identitet.75 De menar också att historieämnet kan öka elevers förståelser och 

uppfattningar av länder genom att inkludera och behandla dessa i undervisningen, “det kan 

hjälpa jättemycket att förstå andra kultur eller hur dom tänker” säger Mustafa.76 Alla elever 

verkar vara överens om att historia kan verka positivt i den bemärkelsen.  

 

Eleverna kan hänvisa till flera olika epoker och tider som de läst om i kursen. Tydligast 

framkommer som sagt världskrigen och revolutionerna. Andra arbetsområden som eleverna 

nämner är antiken och medeltiden, samt demokratiseringen av Sverige under tidigt 1900-tal. 

Deras liknande erfarenheter tyder på att lärarna på de olika skolorna har tolkat kursplanens 

centrala innehåll på ungefär samma sätt, alternativt att de utgår från liknande läroböcker. De 

delar som inte nämns i samma utsträckning men som också finns med i det centrala innehållet 

är dels: 

- Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 
upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär 
diktatur och motstånd mot detta. 

- Den ökade världshandeln i Europa, Asien, Afrika och Amerika under 1700 - 1900-
talet. 

- Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.77 
 
Ett annat innehåll som inte benämns särskilt märkbart under intervjuerna är den sista delen i 

det centrala innehållet som heter “Hur historia används och historiska begrepp”. Det är ingen 

                                                
73 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 31.00-31.30 min. 
74 Elevintervju 4 (2017), tid: ca 10.00-10.30 min. 
75 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 30.00-31.00 min. 
76 Elevintervju 1 (2017), tid: ca 17.00-17.20 min. 
77 Skolverket (2011), s. 6. 
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som vid frågan “Vad tänker ni står i kursplanen?” nämner den sista delen i det centrala 

innehållet. Det är främst de konkreta områdena i det förflutna som eleverna tar upp som 

exempel. Däremot kan eleverna vid andra tillfällen under intervjun ändå indikera att de också 

har läst och förknippar historieundervisningen med även de sistnämnda momenten. 

Exempelvis när de, som tidigare har beskrivits, berättade om hur historieundervisningen kan 

användas för att öka människors förståelse för andra kulturer och traditioner. Detta 

resonemang bygger på att de förstår “hur historia kan användas för att skapa eller stärka 

nationella identiteter”.78 Även om ingen elev nämner det uttryckligen så är det en form av 

historiska begrepp som kan räknas in i både identitet och historiebruk. Under elevintervju 1 

diskuteras även källkritik som ett innehåll: 

Intervjuare: “Tror, har ni pratat på om här i historieundervisningen att det som man 
läser på internet är kan vara en felaktig eller fel källa, att det inte är sant?” 
Mahdi: “Ja” 
Intervjuare: “Har ni pratat om det i skolan någon gång?” 
Mahdi & Abdikarim: “Mm, aa” 
Intervjuare: “Källkritik?” 
Mahdi: “Ah källkritik” 
Intervjuare: “Har ni läst om det på historian?” 
Mahdi: “Mm”  
Mustafa: “Ja precis det har vi läst, om källkritik och jag kommer inte så mycket ihåg 
men vi har läst om det”  
Mahdi: 'viskar' “i samhället, samhälle var det”  
Mustafa: “Nä det var ju historia”  
Mahdi: “Ah kanske”79 

 

Att undervisningen ska behandla och lära eleverna att behärska källkritik som en vetenskaplig 

metod verkar således finnas med i elevernas undervisning. Det är dock först när intervjuaren 

nämner begreppet som eleverna kan hänvisa till det innehållet och då med väldigt svaga 

minnen av att ha arbetat med det.  

 

6.2 Kunskaper  

Den andra delen i intervjun handlade om historieämnets kunskapsmål och vad som eleverna 

uppfattade var viktigt att lära sig. Det märktes här väldigt tydligt att eleverna hade svårigheter 

med att se skillnaden mellan undervisningens innehållet och ämneskunskaperna. Istället för 

                                                
78 Skolverket (2011), s. 6. 
79 Elevintervju 1 (2017), tid: ca 28.20-29.00 min. 
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att exempelvis säga “vi har läst om franska revolutionen” så svarar eleverna nu “vi har lärt 

oss om franska revolutionen”. Nedan följer ett urval av olika citat där eleverna har ombetts att 

berätta om vad de utvecklat för kunskaper och lärt sig under kursens gång. 

Dariga: “[…] Jag fick många kunskaper om det här landet och Europas hela historia, 
vilka vad var krig och vilka slut och så. Jag visste om andra världskriget, men inte så 
mycket […]”.80 
 
Tsaga: “Jag lärde mig om den Frankrikes revolution och industrirevolution. Och den 
första världskriget, alltså jag kunde bara namnet. Jag kunde inte vad innehåller den, 
vem började den, vilket land var som hade mest makt, vilken orsaker alltså vilket land 
som började den”.81 
 
Hamza: ”Sverige och Europa, det har blivit kunskap mer om Sverige och Europa. I 
mitt hemland vi vet inte om den […] Men i Sverige, i historielektion denna året, jag 
har lärt mig massa ny information om Europa och Sverige”.82 
 
Abdi: ”Jag har lärt om Sverige under andra världskriget hade en person makten som 
hette Per Albin Hansson och han var från Socialdemokraterna. Jag har lärt mig om 
Sverige var neutralt och man kan säga att Sverige inte kunde välja på sidor, på krig 
eller nåt annat sånt […] Om Europa vi har lärt om hur var kriget, hur gick kriget 
mellan axelmakterna och allierade. Någonting hände i Asien, till exempel Japan 
attackerade Pearl Harbour i Hawaii. Sen USA attackerade Japan och Japan gav upp”.83 

 

Elevernas kunskapssyn i historieämnet verkar bygga på konkreta fakta- och stoffkunskaper 

snarare än generella processkunskaper eller förmågor. Sveriges och Europas dominerande roll 

genomtränger även här och ses som det naturliga området som eleverna bör ha kunskaper om. 

Men precis som under resultatdelen rörande innehållet så nämner eleverna, utan att kanske 

vara medvetna om detta, andra kunskaper under intervjun fast vid andra intervjufrågor. Vid 

elevintervju 2 på skola grön för eleverna vid flera tillfällen intressanta diskussioner om hur 

historieundervisningen kan medföra och utveckla många andra kunskaper och förmågor än 

enbart de tidigare nämnda stoffkunskaperna. Dels menar de, som citerades i förra delen, att 

historiekunskaper om andra kulturer och länder ökar en slags empati och förståelse för andra 

folk. Citaten som följer i följande stycke är hämtat från diskussionen där elevgruppen 

diskuterar hur det uppfattar själva syftet med historieämnet.  

Nour: ”[…] Vi ska se på dom och hur de var och hur de tänkte. Och vi ska ta […]hur 
vi ska vara det kan hjälpa till” 

Dariga: ”Ja, […] man ska kolla på att inte göra såna fel som dom gjorde, inte kriga och 
inte förstå varandra typ mer […]” 

                                                
80 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 15.30-16.00 min. 
81 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 16.30-17.30 min. 
82 Elevintervju 5 (2017), tid: ca 12.30-13.00 min. 
83 Elevintervju 5 (2017), tid: ca 13.15-15.00 min. 
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Almaz: ”Också man lär sig mycket mer ord som man inte känner igen. Till exempel i 
historia man använder mycket ord, som gamla ord man kan säga. Så det är intressant 
tycker jag” 

Tsaga: ”Det är intressant och det är svårt att lära dom svårare orden” 

Dariga: ”Jag tycker det är intressant till exempel om man tar Egypten och kollar på hur 
dem levde och hur dem var. Alltså de hade typ huvuden av en djur och det var 
intressant och kolla och veta att människor trodde på sådana här saker […]”.84 

 

I den här diskussionen kan vi urskilja flera kunskaper som finns med i kursplanens 

kunskapskrav för årskurs 9. Dels samtalar eleverna om “svåra ord” som de behöver lära sig, 

kursplanen kallar detta för “historiska begrepp”. För att uppnå betyget E behöver eleven 

kunna, i sina resonemang, använda sig av olika historiska begrepp.85 Eleverna diskuterar även 

historiska skeenden där de måste lära sig att förstå hur människor tänkte och levde utifrån 

deras förutsättningar. Det finns också ett tydligt resonemang kring historiens betydelse för 

nutid och framtid. Denna typ av förståelse och kunskap, som kallas historiemedvetande, är i 

allra högsta grad med i de kunskapskrav som eleverna ska uppnå.86 En följdfråga som ställdes 

efter att eleverna fått berätta om vilka kunskaper de fått genom ämnet var om 

historieundervisningen kan ge någon kunskap som man har nytta av senare i livet när man är 

vuxen? Elevernas svar på denna fråga varierade mellan de olika intervjutillfällena. Deras 

resonemang började ofta i en ände som kanske kunde upplevas något knapphändig, men efter 

lite tid, tänkande och resonemang kom eleverna fram till nya mer avancerade föreställningar.  

Tsaga: ”Kunskapen är alltid bra alltså!” 

Dariga: ”Jag tror om man kunna historia mycket, då kanske man kan bli lärare på 
historia och tjäna pengar. Eller om man kan historia typ och har till exempel barn då 
kan man berätta för dom och de blir lättare att förstå kanske? För att ja, berätta till 
andra till exempel.” 

Tsaga: ”Annars kommer det försvinna.” 

Dariga: ”[…] Jag tror det, ja man måste ha att kunna någonting, till exempel så man 
vet om första världskriget eller andra så när man lever nu så man kan veta hur levde 
människor förut. Alltså man måste ha någonting, alltså man ska inte tänka på det som 
är nu man måste tänka på hur lever människor förut och man måste veta historien: Hur 
kom det här fram? Varför lever du så nu? Hur kämpade människor förr i tiden så du 
kunde leva på såhär som nutid? […] Jag tror det är viktigt.”87 
 
 

Mustafa: “Ibland kanske det är nåt diskussion eller någonting när man vill prata om. 
Så det är bra om man veta om någonting i alla fall. […] Någonting som man måste 

                                                
84 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 4.00-5.00 min. 
85 Skolverket (2011), s. 10. 
86 Skolverket (2011), s. 8 f. 
87 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 21.45-23.00 min. 



 

 35 

veta lite om förut vad hände som och å kunna i alla fall ha några ord eller kunna 
diskutera liksom när man pratar med några andra. Så det inte var så att man bara hålla 
tyst och inte kunna säga någonting så det är mer att man veta liksom” 
 

Intervjuare : “Mm lite som allmänbildning, vet ni vad det är? Att man inte liksom vill 
känna sig dum utan man vet liksom vad andra pratar om?” 
 

Eleverna: “Jaaa, mm!” 
 
Intervjuare: “Tänker ni att det är någonting mer som man har nytta av för att man har 
läst historia? 
 
Abdikarim: “Aa det kan va viktig att veta om andra länder hur de funkar eller hur dom 
funkade i dåtid det kan vara bra.” 
 
Mustafa: [...]“Aa till exempel hur dom gamla människor levde faktiskt så det 
viktigaste delen är det att vi veta hur dom gamla människor levde och hur dom liksom 
växte upp och kom fram på andra saker vad hade förut. Att vi har det såhär bra nu 
[…].”88 
 

Det första exemplet är även detta hämtat från elevintervju 2 på skola grön. Dariga verkar vid 

en första tanke tänka att betydelsen av historiekunskaper framförallt är viktiga för de som i 

framtiden vill jobba med ämnet, exempelvis historielärare. Men efter vidare fundering verkar 

hon komma fram till att historiekunskaper är viktiga oavsett vem du är eller vad du jobbar 

med. Det andra exemplet från skola blå och elevintervju 1 ger även det prov på hur eleverna, 

efter att frågan är ställd, lyckas resonera sig fram till olika kunskaper och förmågor som de 

tänker är nyttiga att besitta inför framtiden. Det börjar med att de diskuterar historia som 

allmänbildning och att det är en kunskap som är viktig att kunna för att inte framställas som 

dum. Men senare kommer även dessa elever fram till att historiekunskaper är väsentliga för 

att förstå nutiden och dessa sammanhang.  

 

Det finns flera elever som uttrycker att historieämnet är ett svårt ämne med mycket ord och 

begrepp som de ska lära sig, dessutom under en kort tid. Eleverna på skola blå är de som 

tydligast uttrycker att de känner sig stressade över den tid de har att uppnå alla kunskapsmål 

på. Abdikarim menar att det finns mycket som står i kursplanen och som de ska lära sig i 

historia, men att det är ett stort problem att tiden inte räcker till.89 

 

 

                                                
88 Elevintervju 1 (2017), tid: ca 11.30-14.00 min. 
89 Elevintervju 1 (2017), tid: ca 7.45-8.30 min. 
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6.3 Relevans 

I den sista delen i intervjun ombads eleverna att diskutera ämnets relevans, om de uppfattar 

historieämnet som ett viktigt ämne i skolundervisningen och i sådana fall varför/varför inte? 

Tidigare intervjufrågor har redan berört detta område då eleverna har diskuterat vilka viktiga 

kunskaper som kan utvecklas genom historieundervisningen och därigenom också varit inne 

på ämnets relevans. Vid samtliga intervjutillfällen har majoriteten av eleverna svarat att 

historieämnet är ett viktigt ämne. Däremot när det jämförts med andra skolämnen är eleverna 

oense om hur pass högt upp historia kommer på listan över viktiga ämnen. Vissa kan hänvisa 

till historieundervisningen som viktig, trots att de har en klar bild över andra ämnen som är 

betydligt viktigare enligt de själva. Eleverna sätter inte heller ett likhetstecken mellan roligt 

eller intressant ämne och viktigt ämne. Följande citat är från en tjej som blir ifrågasatt av sina 

klasskamrater när hon först säger att historia inte är ett lika viktigt ämne som exempelvis 

svenska, matte eller engelska: 

Tsaga: ”Ja, jag menar alltså. Vänta ni måste förstå mig, jag menar historia också 
jätteviktigt. Att man som (namn) säger till exempel: om man vill bli lärare eller […] 
Men dom som viktigaste är, viktigaste, det finns viktigaste än historia. Jag vill säga 
bara det. Jag vill inte säga, jag säger att historia är viktigt. Men det finns viktigaste 
ämne.”90 

 
 
Senare i intervjun förklarar även Tsaga att hon själv gillar historia mycket mer än 

kärnämnena, men att det inte är hennes intresse för ämnet som hon hänvisar till utan till själva 

relevansen. Samma scenario händer även under elevintervju 4 på skola gul. När eleverna får 

frågan om historia är lika viktigt som andra ämnen är det först ett par elever som direkt 

instämmer. Men nästan lika snabbt finns det även här en elev som motsätter detta påstående 

och även han hänvisar sedan till de tre kärnämnena. Eleven ger också exempel på varför 

dessa ämnen har en större betydelse, att de behöver kunna räkna och lösa matematiska 

problem och kunna det svenska språket om de ska stanna i Sverige i framtiden.91 Eleven som 

sitter bredvid svarar däremot något annorlunda. 
Khalil: ”Men historia också är viktigt, till exempel vi använder historia nu. Vi 
använder historia i framtiden också. Att vad händer förut, att kanske en del är bra men 
en del är inte bra. Vi kan använda dom i tiden, i framtiden.”92 

 

Ännu en gång hänvisar en elev i intervjuerna till historiemedvetande, dåtidens vikt för det 

nuvarande och framtida samhället. En övergripande åsikt och uppfattning som framkommer 

                                                
90 Elevintervju 2 (2017), tid: ca 24.00-25.00 min. 
91 Elevintervju 4 (2017), tid: ca 19.30-20.30 min. 
92 Elevintervju 4 (2017), tid: ca 20.30-21.30 min. 
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bland eleverna som deltar i intervjuerna är att skolan är viktig och något som man behöver 

satsa på. Historieämnets relevans ifrågasätts aldrig av eleverna, men en del konstaterar som 

sagt att det finns andra viktigare ämnen som de måste satsa på i första hand. 

Sammanfattningsvis kan eleverna, som tidigare citerats, visa på flera betydelsefulla syften 

med historieundervisningen där de flera gånger legitimerar ämnets plats i skolan. 

 

7. Resultat 2 - Lärares uppfattning av historieundervisningen 

I det följande presenteras det resultat som framkommit i samband med de kvalitativa 

intervjuerna med tre stycken aktiva lärare på språkintroduktionen. För att bevara lärarnas 

anonymitet får de alla fiktiva namn. Eva är läraren från skola blå, från skola grön kommer 

den behöriga läraren Niklas som avböjde intervju samt den obehöriga läraren Klara och från 

skola gul analyseras intervjun med Patrik. En kort analys och några slutsatser dras i samband 

med presentationen av resultatet men fördjupas ytterligare i diskussionsavsnittet senare i 

denna text. 
 

Inledningsvis i detta avsnitt vill jag börja med att kommentera det faktum att ett stort antal 

lärare avböjt medverkan i denna undersökning som en konsekvens av, som de uttrycker, en 

enorm tidspress. Lärare är pressade att hinna med att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper 

för att nå målen för årskurs 7–9 under ett läsår, och i vissa fall till och med en termin. 

Följaktligen är den lilla tid de förfogar över viktig. Några av lärarna uttrycker att det är en 

orimlig tidspress, men det är inte den enda bild som de intervjuade lärarna visar upp. Om 

detta, och mycket mer, behandlar följande resultat. 

 

7.1 Innehåll 
Innehållet i undervisningen är ett av de tre teman som undersöks i denna studie och i det 

följande redovisas vilket innehåll de undervisande historielärarna valt att inkludera i sin 

undervisning.  
 

På skola blå läser eleverna mot att uppnå de kunskapsmål som finns uppsatta för årskurs 7–9 i 

historia. Detta gör de under ett läsår. Undervisningen har, enligt Eva, börjat från start med hur 

man tror att jorden kom till och den nuvarande människans historia. Eva berättar att hon 

anammade den traditionella tidslinjen när hon undervisade om hur liten tid människan 

egentligen funnits på jorden. Undervisningen har i samband med detta handlat om 
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flodkulturerna Mesopotamien och Egypten för att gå vidare till antiken och Grekland samt 

Romarriket. Vidare lyfter Eva fram att medeltiden inte är så relevant för de kunskapskrav som 

hennes elever läser mot utan att det mer är en tid som behandlas på mellanstadiet. Under tiden 

för vår intervju har Eva nyss berört första världskriget och ska under veckan börja arbeta med 

andra världskriget. Dessutom nämner hon att hon önskar hinna med kalla kriget, arabiska 

våren och koloniernas frigörelse innan terminen är slut. Eva nämner särskilt att hon lagt tid på 

att undervisa om industrialiseringen i Sverige, bildandet av fackföreningar och den kvinnliga 

rösträtten. Hon argumenterar för att valet av just detta innehåll formades på grund av det 

faktum att elevgruppen är ny i Sverige. Eva menar att hon förmodligen inte skulle fördjupat 

sig så pass mycket i detta område om hon undervisat “ordinarie” historieklasser på högstadiet. 

Förutom detta innehåll om folkrörelser så framhåller Eva att undervisningens innehåll inte 

anpassats märkbart efter elevgruppen. Som exempel på områden hon skulle velat hinna med 

men som fått väljas bort på grund av tidsbristen så lyfter hon särskilt fram indianerna, USAs 

historia och medborgarrättsrörelsen.93 

 

I utformandet och val av innehåll menar Eva att hon främst vänder sig till kursplanen och 

dess kunskapskrav och centrala innehåll. Kunskapskraven upplever hon är svårtolkade medan 

det centrala innehållet upplevts hjälpsamt för urvalet då hon uttrycker att hon “får en hint” om 

vad som ska beröras i undervisningen. Inför varje nytt område använder hon kursplanen som 

vägledning för att veta vad som ska läggas extra fokus på.94 

 

På skola grön berättar Niklas att innehållet i historieundervisningen berör målen för årskurs 

7-9 och att han endast har en termin på sig att hinna med allt detta innehåll.95 

Historieundervisningen på denna skola började terminen med forntiden och forna 

civilisationer för att sedan röra sig mot antikens Grekland och romartiden. Sedan berättar 

Niklas att innehållet berörde Europas medeltid, ett område som han i efterhand anser fick 

uppta för mycket tid och plats i planeringen. Efter det berördes amerikanska, franska och 

industriella revolutionen för att sedan fokusera på kolonialism och imperialism samt 1800-

talet. När vi besöker skolan behandlar undervisningen 1900-tal och första och andra 

                                                
93 Lärarintervju 1 (2017), Skola blå, tid: ca 0.50-3.20 min, ca 4.10-7.40 min. 
94 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 3.20-4.00 min. 
95 För innehåll i kursplanen årskurs 7–9, se https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia/subject.htm?webtos=GR&tos=GR&subjectCode=GRGRHIS01   
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världskriget. I samtalet med Niklas understryker han att innehållet på ett tydligt sätt är 

centrerat till att beröra Sverige och Europa.96 

 

På den tredje skolan, skola gul, läses historiakursen under ett läsår och siktar mot att eleverna 

ska nå de uppsatta kunskapsmålen för årskurs 7-9. Undervisningen på skola gul har följt en 

kronologisk ordning där forntiden var först att behandlas. Det handlade om lokalhistoriska 

perspektiv som jämfördes med Egypten och de gamla högkulturerna Babylon och sumererna 

där även eleverna själva och deras erfarenheter av den geografiska platsen inkluderades. 

Sedan lades vikt vid antiken med Grekland och romarriket och dess arv i västerlandet, som 

Patrik menar får stor plats i kursplanen. Vidare berörde undervisningen medeltiden i Europa, 

renässansen och revolutionerna för att efter det handla om första världskriget, 

mellankrigstiden och andra världskriget. Även kalla kriget kommer att beröras och kanske lite 

av den tid som Patrik kallar för terrorismens tid, från 2001 och framåt. Patrik framhåller att 

det är viktigt med kronologi och att de således har arbetat mycket med epokerna. Vidare 

menar han att han förhåller sig till kursplanen på det sätt att han kikar på de förmågor som ska 

utvecklas samt att han betonar vikten av att förstå orsak och konsekvens av olika historiska 

händelser. Han säger dock att han inte följer kursplanen slaviskt.97 

 

Vidare berättar Patrik att han på ett tydligt sätt vill att innehållet ska präglas av att skapa en 

förståelse för den lilla människan och hennes betydelse för den stora historien. Han menar att 

undervisningen inte endast berör kungar och stora ledare utan också “fattiga människor, 

kvinnor och allting sånt”.98 Han säger också att han hela tiden försöker få in migrationens 

betydelse för människor och det faktum att mänskligheten hela tiden rör på sig.99  
 

För den obehöriga läraren Klara på skola grön ser innehållet en aning annorlunda ut i 

jämförelse med de ovan nämnda lärarnas undervisning då hon arbetar mot andra 

kunskapsmål. Det innehåll som hennes undervisning berör handlar om att nå målen för 

årskurs 3 och speglar sålunda det centrala innehållet i en annan kursplan än de tre ovan. 

Därför beskriver Klara att innehållet mest cirkulerat kring forntiden och att de läser om sitt 

närområdet vilket kopplas samman med samhällskunskapsämnet. Inom arbetsområdet 

forntiden framhåller Klara att perspektivet är väldigt postkolonialistiskt och mycket handlar 

                                                
96 Lärarintervju 2a (2017), Anteckningar från samtal, se bilaga 3. 
97 Lärarintervju 3a (2017), Skola gul, tid: ca 1.20 à. 
98 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 5.22 min. 
99 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 5.30 à. 
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om den nordiska forntiden. Detta menar hon hänger samman med att de läromedel de 

använder sig av fokuserar på just den delen av världen. Hon riktar kritik mot läromedlets 

snäva perspektiv och förundras över att inte fler perspektiv inkluderas då läromedlet är 

specifikt utformat för elever med svenska som andraspråk. Hon menar vidare att kursplanen 

hjälper henne att välja ut relevant innehåll men pekar också på vikten av att ha en dialog med 

behöriga kollegor som ska ta vid undervisningen för årskurs 6. De lärarna menar ofta att det 

är det centrala innehållet som är mest relevant för eleverna att lära sig.100  
 

Ett gemensamt drag för dessa tre intervjuade lärare är att de alla framhåller att den 

historieundervisning som bedrivs har ett tydligt europeiskt och västerländskt perspektiv på 

historia. Patrik menar att kursmålen för årskurs 7–9 styr undervisningen åt det hållet då de 

mer fokuserar på den europeiska historien medan gymnasiets ämnesplaner är betydligt 

bredare. Han säger att “[m]an måste förhålla sig till det men jag skulle vilja att det blev större 

och bredare, det är ju mycket mer intressant.”101 Exempelvis menar Patrik att Mellanösterns 

historia är viktig och relevant för den tid vi lever i nu och reflekterar sedan kring Afrikas och 

Asiens historia och relevans; “Afrikas historia, kanske inte. Eller varför inte? Man kan få in 

en del där ändå. Kina, Indiens historia, varför inte?”.102 Det blir tydligt hur Patrik upptäcker 

möjligheterna med historieundervisningen men snart inser han också att det skulle vara 

omöjligt att få plats med all denna historia inom ramen för den undervisning som eleverna 

just nu har. Då skulle man vara tvungen att ta bort något annat innehåll och vad skulle det i så 

fall vara?103 Även Eva berättar att innehållet på ett tydligt sätt berör den västerländska 

historien. 
”[…] sen kommer man ju på så här också att klart att vi som läser historia i Sverige 
vi är ju väldigt inriktade på västerländsk och europeisk historia medan arabernas 
historia, även om de är med från början, dom kan den, är ju ett litet kapitel i svensk 
historia utan vi är ju väldigt inriktade på vad som händer i Europa och västvärlden, 
så är det ju. Men samtidigt nu är vi ju i Europa och västvärlden så att [...]”104 

 

Hon menar, på ett liknande sätt som Patrik, att hon måste förhålla sig till hur kursplanen 

ser ut på den här punkten.  
”Jag brukar ju säga att […] historieundervisningen är ju upplagd så helt enkelt 
*skratt* så är det och då måste jag följa det och då brukar jag säga det att det här är 

                                                
100 Lärarintervju 2b (2017), Skola grön, tid: ca 3.00 min, 8.00 min. 
101 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 21.40-22.50 min. 
102 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 23.17 min à. 
103 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 23.58 min à. 
104 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 8.15-8.38 min. 
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ju västerlandets historia då på nåt sätt även om den naturligtvis från början […] 
börjar mycket i Mellanöstern också.”105 

 

Vidare framhåller Eva också att eleverna inte tidigare har läst om den västerländska 

historien överhuvudtaget och att hon därför är noga med att också beröra hur historia 

kan se olika ut beroende på i vilket land man befinner sig i. Detta är något hon försöker 

beröra i samband med att de arbetar med källkritik.106 

 

Även Klara, som undervisar gentemot en annan kursplan än Eva och Patrik, lyfter fram 

att kursplanen tydligt fokuserar på Norden och Europa. Hon berättar att hon ibland 

frågar sig “varför är det här viktigt? Det handlar om Norden. Det händer så mycket 

annat viktigt i andra delar av världen”107 samtidigt som hon upplever att eleverna 

förväntar sig att undervisningen ska behandla Norden just för att det är i Norden man 

befinner sig.108 Även Eva menar att eleverna är inställda på att läsa om Sverige och 

Europas historia då “de är mer i nuet” och att de är för finkänsliga för att ifrågasätta 

vilket innehåll undervisningen innehar.109 

 

Gemensamt för Eva och Patrik är också att de funderar kring hur elevernas egna 

bakgrunder och erfarenheter kan inkluderas i innehållet i undervisningen. Patrik 

framhåller att han är snabb med att snappa upp de frågor som eleverna har och att 

relatera detta till deras egna erfarenheter.110 Eva berättar att hon vill koppla ihop 

elevernas erfarenheter för att de ska kunna upptäcka en röd tråd genom deras egen 

historia och deras hemländer men att det är svårt.111 

 

Innehållet i undervisningen på dessa tre skolor som studien berör behandlar 

sammanfattningsvis ett relativt likvärdigt innehåll med den största skillnaden att skola blå inte 

berör medeltiden medan skola grön och gul gör detta. Givetvis utgör också läraren Klara på 

skola grön en skillnad i innehållet då hon fokuserar på forntiden med kursplanen för årskurs 

3. Den största likheten med innehållet på de olika skolorna är att innehållet på ett tydligt vis 

                                                
105 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 12.08-12.30 min. 
106 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 18.50 min à. 
107 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 18.50-19.30 min. 
108 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 19.50 min. 
109 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 10.35 min à. 
110 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 19.00 min. 
111 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 9.10 min, ca 10.35 min, ca 10.55 min. 
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sätter Sverige, Europa och västvärlden i centrum. Denna diskussion fördjupas ytterligare 

senare i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

 

7.2 Kunskaper 
De intervjuade lärarna fick också frågor gällande de kunskaper som de uppfattar att eleverna 

ska utveckla samt vad de uppfattar att de faktiskt har lärt sig. I detta avsnitt presenteras 

sålunda vad lärarna berättat om temat kunskaper. 
 

Ett gemensamt svar som alla tre intervjuade lärare gav på frågan om vad eleverna lärt sig är 

att alla elever har lärt sig olika saker. Eva, Klara och Patrik framhåller att det spelar stor roll 

vilken skolbakgrund eleverna har och om de har med sig studieteknik och studievana från 

sina hemländer.112 Trots det kan de olika lärarna urskilja några olika saker som eleverna lärt 

sig, samt vad som varit svårt för dem att skapa en förståelse för. Patrik framhåller att arbetet 

med källkritik varit ett svårt moment för de elever han undervisar då de har en tendens att lita 

på allt som läraren och läroboken säger. Det som står i boken och det läraren säger tar de 

således för sanning.113 Eva menar däremot att de elever hon undervisar faktiskt har, som hon 

säger, greppat det där med källkritik. I arbetet med källkritik framhåller hon också att en stor 

roll i den förståelsen kan ha utvecklats tillsammans med samhällskunskapsämnet då hon 

undervisar samma elever även i det ämnet.114 

 

Vidare lyfter både Klara och Patrik fram att de elever de undervisar förhoppningsvis har 

utvecklat viss kronologisk känsla och kunskap vilket Klara pekar på är ett mål som är tydligt 

framställt i kursplanen för årskurs 3.115 Patrik menar också att eleverna utvecklat en känsla för 

olika imperiers uppgång och fall samt en hel del kunskap kring första och andra världskriget 

som han menar att de lagt ner mycket tid på.116 Eva framför lite andra kunskaper än Patrik då 

hon menar att eleverna främst har lärt sig ren ordkunskap och att de har utvecklat en 

faktabaserad historisk grund. Som exempel ger hon att eleverna lärt sig olika historiska 

begrepp som förintelsen, antiken och nazismen.117 Gemensamt för Eva och Patrik är dock att 

                                                
112 Se lärarintervju 1, 2b och 3a (2017), tid: ca 17.50 min, ca 9.20 min, ca 9.30 min. 
113 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 6.10 min. 
114 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 21.03 min. 
115 Se lärarintervju 2b och 3a (2017), tid: ca 5.30 min, ca 14.25 min à. 
116 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 14.25 min. 
117 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 13.40 min. 
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de betonar att det främsta framgångsreceptet för elever att nå de kunskaper som kursplanen 

efterfrågar är studiemotivationen och ambitionen att nå ett nationellt gymnasieprogram.118 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna hade svårt att beskriva vad de tror att eleverna har 

lärt sig och att de snarare hoppas att de fått med sig en känsla för historiska händelser och 

begrepp. I diskussionen som följer detta avsnitt relateras kunskaperna till innehållet och 

diskuteras fördjupande där. 
 

7.3 Relevans 
Alla de intervjuade lärarna är överens om att skolämnet historia är ett viktigt ämne för 

eleverna på språkintroduktionen.119 Uppfattningen om när historieundervisningen bör börja 

för dessa elever skiljer sig dock åt. Klara menar att de elever hon undervisar har börjat med 

historia för tidigt då deras svenskakunskaper är för bristfälliga för att kunna förstå historiens 

nyanser. Istället föreslår hon att eleverna skulle kunna börja med historia direkt när de 

kommer till den svenska skolan, men att undervisningen skulle vara på deras eget modersmål. 

På så vis skulle en djupare förståelse kunna börja byggas hos eleverna.120 Även Eva och 

Patrik diskuterar relevansen av historia på språkintroduktionen och som historielärare så 

menar de ju att ämnet är viktigt men de framhåller båda att de ämnen som bör prioriteras först 

och främst är svenska, matematik och engelska.121 

 

Varför är då historieundervisningen relevant för denna elevgrupp på språkintroduktionen? 

Patrik talar mycket om varför historia är viktigt och han menar att syftet med undervisningen 

är “att få dem intresserade för deras nuvarande liv och intresserade av att se sin historia i den 

stora historiska bilden och kunna få ned någon rot där”.122 Han målar upp bilden av ett träd 

och menar att han önskar att eleverna får odla sina historiska rötter genom undervisningen: 
”Jag tror det viktiga är, väldigt viktigt, för de här eleverna som har ryckts upp från 
sin kultur och rest till ett helt nytt land, att känna att rotsystemet håller, annars är det 
väldigt lätt att putta omkull dem […] Tror det är ännu viktigare för de här än för de 
svenska eleverna.”123 

 

Patrik ger ett exempel på en elev som under läsningen av andra världskriget berättade om sin 

morfar som var med och stred för britterna i Syrien under andra världskriget. Patrik menar då 
                                                
118 Se lärarintervju 1 och 3a (2017), tid: ca 14.40 min, ca 9.55 min. 
119 Se lärarintervju 1, 2b och 3a (2017), tid: ca 24.40 min, ca 11.05 min, ca 20.00 min. 
120 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 11.00 min, ca 13.40 min. 
121 Se lärarintervju 1 och 3a (2017), tid: ca 23.40 min, ca 20.55 min. 
122 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 10.45-11.40 min. 
123 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 13.10-13.35 min. 
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att han var snabb att fånga upp denna erfarenhet och frågade om eleven kunde tänka sig att ta 

reda på mer händelsen och berätta om den för klassen. På så vis skapades ett intresse för 

andra världskrigets påverkan på Mellanöstern för denna elev men Patrik framhåller samtidigt 

att ”i historieböckerna står ingenting om det.”124 

 

Eva framhåller även hon att ämnet är relevant för språkintroduktionen för att kunna se 

kopplingen med nutiden och hur allting i världen hänger ihop. Dessutom menar hon att 

historieundervisningen är viktig ”just för att förstå Sverige och sitt eget land också och som 

sagt var, inge hopp för sitt eget land också, känner jag på nåt sätt.”125 Både Eva och Patrik ger 

sålunda ämnet historia en dimension som handlar om identitet, både kring det nya land de 

kommit till men också kring hemlandet. Även Klara argumenterar för att historia på 

språkintroduktionen är viktigt för att förstå nutiden och framtiden och varför ett land är som 

det är. Hon menar att det är i den riktningen hon vill gå men att hon upplever sig begränsad 

av elevernas bristfälliga svenskakunskaper.126 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att lärarna ser ämnet historia som otroligt relevant för 

dessa elever för förståelsen av det land de kommit till men också för att förstå sig själva och 

sin egen historia. Ämnet ges en dimension av identitetsskapande där lärarna talar om 

historiska rötter och om att historia kan verka hoppingivande för eleverna. Detta diskuteras 

vidare senare i denna uppsats.  
 

7.4 Framtid & utmaningar 
Vi bad också lärarna att svara på vilka utmaningar de möter i dagens historieundervisning på 

språkintroduktionen samt hur de skulle önska att framtiden skulle se ut för undervisningen på 

programmet. Dessutom diskuterades det interkulturella klassrum som idag är ett faktum i den 

svenska skolan. Dessa två teman behandlas i följande avsnitt och inledningsvis redovisas de 

utmaningar lärarna uppfattar med ämnet.  
 

De utmaningar som lärarna ser med historieundervisningen på språkintroduktionen handlar 

till stor del om tre saker: tidsbristen, sammansättningen av elevgruppen, samt språket. 

Tidsbristen framhåller framför allt Eva och Patrik som ett stort problem då det är otroligt 

                                                
124 Lärarintervju 3a (2017), tid: ca 11.45 min. 
125 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 24.40-24.45 min. 
126 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 17.35 min. 



 

 45 

svårt för alla elever att hinna nå målen för årskurs 7–9 på ett läsår.127 I samband med det 

menar Eva också att det är en utmaning att sovra och välja ut vilket innehåll som ska få ta 

plats.128 Vidare pekar Patrik och Eva på elevgruppens sammansättning som ett problem då 

alla elever i klassen inte har läst historia lika länge. Det kommer således nya elever till 

klassen hela tiden vilket enligt Patrik är ett stort problem. Även Eva menar att undervisningen 

blir hoppig, både för eleverna och för henne som lärare.129 

 

Både Klara och Eva menar vidare att språket är ett stort problem, medan Patrik inte betonar 

det nämnvärt. Då Eva berättar att mycket av tiden läggs på att förklara svåra historiska 

begrepp som svenska barn redan är bekanta med så menar Patrik att begreppen är lika svåra 

för alla elever, oavsett etnisk bakgrund.130 För Klaras undervisning spelar språket en betydligt 

större roll då de elever hon undervisar inte har hunnit lära sig det svenska språket på den nivå 

som Patrik och Evas elever har. Hon menar därför att en lösning på problematiken skulle 

kunna vara att de som undervisar i historia mot målen för årskurs 3 inte endast besitter SO-

kompetens utan också är kompetenta lärare i svenska som andraspråk. Dessutom menar hon 

att eleverna behöver mer stöttning och hjälp på sitt eget modersmål för att kunna utveckla en 

förståelse för ämnet.131 Patrik efterfrågar läroböcker som är översatta till elevernas 

modersmål och lyfter också upp modersmålslärarnas arbete som betydelsefullt. Dock hävdar 

han att det inte är hela lösningen på problemet. Istället menar han att lösningen ligger i att 

motivera och inspirera eleverna till den grad att de ser till att “plugga järnet” för att förstå 

begreppen och de stora historiska dragen.132 

 

På frågan om vad som skulle behöva förändras för att alla elever ska kunna nå målen i ämnet 

svarar Klara: “Ja för det första skulle ju egentligen inte jag stå där som inte är utbildad”133 

och syftar på det faktum att hon egentligen är obehörig att undervisa i historia. När Patrik 

tänker på framtiden och hur de elever han undervisar kommer att läsa historia på ett nationellt 

program och i ett interkulturellt klassrum så säger han: 
”Använd dem i undervisningen. Använd dem i diskussionerna. När de skriver egna 
arbeten, låt dem använda sina erfarenheter för att lyfta upp sina kunskaper och låt 
resten av klassen ta del av den historian. Det tror jag kan va nåt”134 

                                                
127 Se lärarintervju 1 och 3a (2017), tid: ca 28.20 min, ca 25.25 min. 
128 Lärarintervju 1 (2017), tid: ca 28.30 min. 
129 Se lärarintervju 1 och 3a (2017), tid: ca 38.45 min, ca 23.30 min. 
130 Se lärarintervju 1 och 3b (2017), tid: ca 26.20-28 min, ca 0.20 min. 
131 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 22.45 min à. 
132 Lärarintervju 3b (2017), tid: ca 20 min, ca 3.30 min à. 
133 Lärarintervju 2b (2017), tid: ca 22.40-22.45 min. 
134 Lärarintervju 3b (2017), tid: ca 6.20-6.50 min. 
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Han är dock noga med att påpeka att undervisningen inte ska anpassas för mycket till endast 

dessa elever: 
 

“[..] för det blir knas. Jag tror de andra eleverna känner sig, på nåt sätt, att nu håller 
vi på att älta det där igen. Utan låta dom spontant vara med, lyfta det hela, det kan va 
lika mycket som en elev som kommer från Göteborg och har rötter i Göteborg och så 
pratar man om det som hände 2001 med EU-demonstrationerna. Låt den berätta sin 
historia.”135 

 

Följaktligen menar Patrik att alla elevers historia är viktig att lyfta fram oavsett erfarenheter 

och bakgrunder. Han säger att allas historia bör lyftas utan att man gör skillnad på dem och 

tillägger att det är viktigt att vara lyhörd för eleverna och den historia de bär på, även om de 

inte alltid vet om den själva. Han menar att “man ser varje elev som en historiebok. Femton 

elevers historier blir väldig häftig lärobok på nåt sätt.” Med en sådan inställning tenderar de 

språkliga utmaningarna och tidsbristen att inte få så stort utrymme i undervisningen.  

 

 

8. Diskussion 

Följande diskussionsavsnitt består till största delen av två diskussioner som utgår från det 

ovan redovisade resultat 1 och resultat 2. Avsnittet avslutas sedan med en gemensam 

diskussion där några slutsatser kring de båda resultaten diskuteras i relation till varandra. 

Resultatet breddas och fördjupas av att diskuteras tillsammans då både elever och lärares 

uppfattning av historieundervisningen på språkintroduktionen kommer till tals och relateras 

till varandra. Diskussion 1 hör sålunda samman med resultat 1 och diskuteras av Maja medan 

diskussion 2 och resultat 2 presenteras och diskuteras av Gabriella. I den gemensamma 

diskussionen uttrycker vi gemensamma resultat, ståndpunkter och slutsatser kring de resultat 

denna uppsats visar. 
 
 

8.1 Diskussion 1 - Elevers uppfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers uppfattning av ämnet historia. Den första 

diskussionsdelen ämnar analysera elever på språkintroduktionens uppfattning av 

historieämnet utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt erkännande. Det som framkommer 

tidigt i samtliga intervjuer var undervisningen utgångsläge i den europeiska historien. När 
                                                
135 Lärarintervju 3b (2017), tid: ca 7.00-7.40 min. 
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eleverna beskriver skillnaderna mellan deras tidigare erfarenheter av historieämnet i 

hemlandet och den undervisning de får nu i Sverige är den skillnaden de främst hänvisar till 

den geografiska utgångspunkten i historieundervisningen. Den eurocentriska undervisningen 

som eleverna beskriver verkar snarare vara ett konstaterande än ett kritiserande påstående, i 

alla fall till och början med i intervjun. En slutsats skulle därav kunna vara att eleverna är 

vana vid att historieundervisningen utgår från landet man bor i och att Sverige och Europa 

därför ses som det naturliga området att behandla i undervisningen.  

 

Vanja Lozics verkar dock i sin undersökning komma fram till en annan slutsats när han 

intervjuade elever med invandrarbakgrund om deras uppfattning av historieämnet. De 

uttryckte betydligt tydligare i intervjuerna att de ville studera, kanske i det här fallet sina 

föräldrars, hemländers historia. Eleverna som vi har intervjuat och som går på 

språkintroduktionen uttrycker inte samma önskemål i lika hög grad som Lozics intervjuade 

elever. En tänkbar anledning till detta kan vara att eleverna på språkintroduktionen redan kan 

relativt mycket om sina hemländers historia och är därför mer angelägna om att studera 

svensk historia. Ett tecken på att de ser historieämnet som del av integrationsprocessen är när 

en av eleverna, Mustafa, talar om historia som allmänbildning. En kunskap som han behöver i 

framtiden för att inte framställas som dum när han är tillsammans med andra människor. Vår 

teoretiska utgångspunkt om erkännande får här en omvänd betydelse där Mustafa framhåller 

vikten av att han själv gör ett erkännande gentemot den svenska och europeiska 

undervisningen.  Elevernas önskan om att integreras och bli en del av det svenska samhället 

kan därmed sammankopplas med Ricouers första nivå av erkännande: identifikation och 

erkännandet av den andre.  

 

Men samtidigt som eleverna uttrycker ett behov av att själva erkänna den svenska 

historieundervisningen samtalar de också om behovet av att andra människor erkänner deras 

historia. Som det framgår i resultatet ställer sig eleverna positiva till att införa en mer 

utomeuropeisk historia i undervisningen, men deras främsta argument för detta är inte att de 

själva vill läsa mer om sina hemländer. Istället påpekar de positiva aspekterna det skulle 

innebära om andra elever fick lära sig om deras hemländer och på så vis bringa en större 

förståelse för deras bakgrund. Precis som Ricouer, fast med andra ord, beskriver eleverna 

vikten av erkännandets alla tre nivåer. De menar att det måste finnas ett ömsesidigt 

erkännande från båda hållen och att det även är möjligt att lära känna sig själv genom den 

andres, i det här fallet, historia.  
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Anledning till att Lozics och vårt resultat skiljer sig på denna punkt kan bero på flera olika 

anledningar. En möjlig orsak kan vara att de elever med invandrarbakgrund som Lozic 

intervjuat gick i ”vanliga” klasser och därmed inte hade samma sorts relation till vare sig 

Sverige eller familjens hemland som eleverna på språkintroduktionen har i och med att de 

max har bott i ett fåtal år i landet. Språkintroduktionselever kan således vara i ett större behov 

av att känna sig inkluderade i det svenska samhället och därmed mer angelägna om att lära 

sig den svenska historieundervisningen. Medan de eleverna som Lozic har intervjuat snarare 

kanske hade ett behov av att undersöka sina historiska rötter som för dem ännu kan vara 

relativt okända. Sett ur denna synvinkel uttrycker eleverna på språkintroduktionen både ett 

behov av att bli erkända, men också att själva få vara ”erkännare” och på så vis knyta an till 

den geografiska kontext som de befinner sig i. 

 

Elever som dessutom fått en historieundervisning i sitt hemland verkar uppfatta det 

eurocentriska perspektivet som naturligt i och med att deras tidigare undervisning också hade 

en tydlig geografisk utgångspunkt. En annan faktor till att eleverna som vi har intervjuat 

sällan uttrycker en kritik mot historieundervisningen kan bero på att eleverna hämmas av 

deras språkkunskaper i svenska. Att framföra ett kritiskt resonemang kring den eurocentriska 

undervisningen kan därför upplevas som svårt om man behöver göra det på ett språk man 

ännu inte behärskar fullt ut. Det går även att anta genom att titta på elevernas ursprungsländer 

att de inte heller är särskilt vana vid att fritt få uttrycka sig om undervisningens innehåll och 

lärarens didaktiska val.  

 

Språkintroduktionselevernas acceptans till den rådande eurocentriska historieundervisningen 

var till en början ett något förvånande resultat. Men vid vidare analys och reflektion utifrån 

flera olika synvinklar verkar elevernas resonemang fullt förståeliga. Om det är en blandning 

av att eleverna uppfattar Europas centrala roll som naturlig och dessutom relevant för deras 

egen historieförståelse framgår inte i det här resultatet och kan givetvis vara olika mellan fall 

till fall. Det som resultatet visar är att eleverna först verkar fundera över, eller i vilket fall 

uttrycka högt, problematiken med det eurocentriska perspektivet när intervjuaren börjar ställa 

frågor kring detta.  

 

När eleverna ombeds berätta om historieämnets innehåll är det framförallt de konkreta 
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epokerna och händelserna som de har lättast att hänvisa till. Eleverna har också svårt att 

urskilja skillnaderna mellan innehåll och kunskaper. Denna företeelse behöver dock inte vara 

särskilt uppseendeväckande, eleverna svarar med de mest greppbara svaren istället för att 

exempelvis involvera mer abstrakta förmågor. Detta verkar dock inte innebära att de enbart 

ser historieämnet som ett rent faktaämne där det bara gäller att komma ihåg specifika 

stoffkunskaper till provet. Vid flera andra tillfällen under intervjuerna kan eleverna legitimera 

och hänvisa till varför historia kan vara ett betydelsefullt ämne när det exempelvis gäller 

erkännande, men också förståelse för andra människor, nutiden och framtiden. Under dessa 

gånger för eleverna ett tillsynes avancerat resonemang kring historieämnets relevans. De 

nämner vikten av att studera historia för att lära inför framtiden. Eleverna menar att de genom 

historieundervisningen dels får inblick i hur det kommer sig att de själva har det som de har 

och dels förstår vilka historiska misstag som de själva inte får göra om. Dessa 

målbeskrivningar är inget som de hänvisar till när de ombeds förklara vad de själva tror står 

med i kursplanen för historieämnet. Men att eleverna ändå vid andra tillfällen diskuterar detta 

är anmärkningsvärt då det exakt kan kopplas till historieämnets faktiska syfte. Precis som i 

kursplanens första stycke i syftesbeskrivningen, som även finns citerad i bakgrunden, 

beskriver eleverna följande: 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper 
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 
uppfattningen om framtiden.”136 
 

Eleverna legitimerar således ämnets relevans. Även fast det finns flera elever som menar att 

det finns andra ämnen som är betydligt viktigare än historia så verkar alla elever ändå vara 

överens om att historieämnet är ett meningsfullt ämne.  

 

Det som eleverna uppfattar som svårigheter med historieämnet är samma delar som Jenny 

Nilsson Folkes intervjuade elever beskriver, nämligen språket. Språkintroduktionseleverna 

menar att deras språkbegränsningar hindrar dem och att ämnet innehåller väldigt många svåra 

ord och begrepp de måste lära sig. En elev, Almaz, uttrycker dock att orden är en del av det 

som gör historieämnet intressant och att de just också behöver historieundervisningen för att 

                                                
136 Skolverket (2011), Kursplanen i historia - Kunskapskraven årskurs 7-9:  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia/subject.htm?webtos=GR&tos=GR&subjectCode=GRGRHIS01
, hämtad 2017-05-03, s. 1. 
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lära sig dessa ord. Det Almaz beskriver kan också sammankopplas med kursplanens 

kunskapsmål av historiska begrepp. Detta anser jag är en central fråga som historielärare på 

språkintroduktionen bör ta hänsyn till, för att inte riskera att historieundervisningen blir 

ogenomförbar på grund av elevernas språkbegränsningar. 

 

En annan problematik som framgår i elevintervjuerna är ämnets komprimering och 

tidspressen som de upplever. Detta framgår tydligast i elevintervju 1 på skola blå. Eleverna är 

således inte bara begränsade av sina språkfärdigheter, de är också drivna till att klara ett ämne 

på kortare tid än vad svenska högstadieelever utan språkbegränsningar ska göra. Denna 

situation kan givetvis uppfattas som mycket pressad utav eleverna, som utöver 

historieundervisningen också ska klara av de andra ämnena och förhoppningsvis få betyg och 

ta sig in på ett nationellt program. Jag anser dock att detta resonemang kan ses utifrån två 

olika aspekter, dels är elevernas uppfattning av tidspressen oroväckande och men dels kan det 

också ses ur en mer positiv synvinkel då eleverna i det här fallet erbjuds chansen att nå betyg 

i flera ämnen. Som bakgrunden tidigare beskrev så måste exempelvis eleverna som vill 

komma in på det samhällsvetenskapliga programmet ha ett betyg i historieämnet för att ens ha 

möjligheten att söka in på programmet. Denna diskussion, kring ämnets tidsaspekt på 

språkintroduktionen, diskuteras även vidare i nästa diskussion del ur ett lärarperspektiv. 

 

8.2 Diskussion 2 - Lärares uppfattning 

Detta diskussionsavsnitt tar sin utgångspunkt i att analysera det presenterade resultatet utifrån 

begreppet erkännandets pedagogik. Ett sådant begrepp kan omfatta alla de tre teman vi valt 

att undersöka; innehåll, kunskaper och relevans. Dessutom kan erkännandets pedagogik 

diskuteras i relation till de utmaningar som lärarna uppfattar att historieundervisningen på 

språkintroduktionen står inför. Utifrån analysverktyget erkännande vill jag därför specifikt 

lyfta följande på ett särskilt sätt: innehållets eurocentrism och relevans, tidsaspekten samt 

språkutmaningen. Med erkännandets pedagogik som utgångspunkt nyttjas även begreppsparet 

inkludering-exkludering i syfte att ytterligare begripliggöra och fördjupa diskussionen. 

Dessutom diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskning som redogjorts för i denna 

uppsats.  
 

Inledningsvis i denna uppsats pekade vi på att forskning visar att innehållet i den svenska 

historieundervisningen visat sig vara påtagligt centrerat till Europa och ett västerländskt 
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perspektiv. Exempelvis framhåller Johansson och Lozic den problematik som följer ett sådant 

perspektiv då fler grupper än de strikt europeiska numera kräver att även deras historia 

berättas. För att historieundervisningen skulle kunna gå i den riktning som Johansson 

förespråkar och som verkar för att var interkulturell ställs således krav på att inkludera och 

erkänna fler berättelser, fler gruppers och nationers historia. Vår undersökning visar att en 

inkludering och ett erkännande av detta slag är tämligen bristfällig. Lärarna uttrycker 

visserligen en benägenhet att inkludera och att fånga upp elevernas egna erfarenheter och 

berättelser men för att helt och fullt erkänna någons historia så krävs det mer än en god vilja. 

Det krävs också att viljan får konsekvenser för innehållet. Vilket innehåll är det egentligen 

som erkänns i undervisningen? Undersökningen visar att det urval som görs främst erkänner 

den svenska, nordiska och europeiska historieskrivningen och att den lyfts fram som viktigast 

för att vi faktiskt befinner oss i Sverige, Norden och Europa. Vad kan ett sådant perspektiv på 

erkännande göra med de elever som befinner sig i historieklassrummet? Vilka konsekvenser 

kan detta få för de självrelationer som Honneth menar är sammankopplade med erkännandet?  
 

Både Eva och Patrik visar på en identitetsbyggande dimension av historieämnet och att ämnet 

på så vis kan verka positivt för elevernas självförtroende, självaktning och känsla av 

egenvärde. Dessutom hänger dessa självrelationer samman med självkännedom och att 

reflektera kring sig själv. Allt detta skapas vidare i relation till andra människor. För de elever 

på språkintroduktionen som relativt nyligen kommit till Sverige skapas således dessa 

självrelationer delvis i förhållande till de andra människor de möter i skolan där 

historieundervisningen utgör en stor del. Jag hävdar att det finns två sätt, minst, att se på 

erkännande i relation till det eurocentriska innehållet i historieundervisningen. Å ena sidan 

vill jag argumentera för att den identitetsbyggande dimensionen av historieämnet riskerar att 

vinkla in eleverna på ett spår som endast går i en riktning genom att, inte uteslutande men 

ändock till stor del, endast erkänna det svenska, nordiska och europeiska perspektivet på 

historia. Å andra sidan menar jag också att ett sådant perspektiv på historia kan verka positivt 

för de elever som på något vis ändrat kurs på sitt identitetsbyggande och riktat in sig på att 

skapa ett fortsatt liv i Sverige. För att förstå hur Sverige fungerar idag behövs således en 

historisk insikt, vilket alla lärare påpekat. Det kan följaktligen upplevas råda en slags 

ambivalens till innehållsfrågan vilket även Johansson betonar när hon lyfter den problematik 

som finns kring innehållskunskaperna. Johansson föreslår dock ett sätt att arbeta med denna 

problematik då hon framhåller betydelsen av att läraren problematiserar och bråkar med 

innehållet tillsammans med eleverna. Den intervjuade läraren Patrik menar att han är snabb 
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med att koppla samman elevernas erfarenheter med den historia de läser om för tillfället. Det 

är dock svårt att avgöra om det betyder att han problematiserar undervisningens innehåll 

endast genom att analysera lärarintervjuerna. Således behöver detta resultat sättas i relation 

till det ovan presenterade resultat som behandlar elevernas uppfattning. 
 

De intervjuade lärarna i denna undersökning menar, som påpekats ovan, att historieämnet kan 

bidra till att elevernas historiska rötter fördjupas och på så vis verkar identitetsbyggande för 

eleverna. Ingen av dem pekar explicit på att denna identitetsprocess endast ska bygga upp den 

etniska identifikationen, utan min analys är att de syftar på att bibehålla en identitet som 

syrier, eritrean, afghan eller somalier samtidigt som de bygger på sin identitet som svensk. 

Det ena behöver således inte utesluta det andra. I Lozics avhandling menar lärarna dock att 

det inte är historieundervisningens uppgift att stärka elevers etniska identifikationer. I så fall 

kan det antas vidare att det inte heller är undervisningens uppdrag att försvaga den. Återigen 

befinner sig ämnet och innehållsfrågan ambivalent till identitesbyggandet. 
 

Vidare i Lozics avhandling intervjuas en lärare som menar att det eurocentriska perspektivet 

är problematiskt och han pekar på att det kan hämma den gemensamma historieförmedlingen. 

Nyckelordet är ‘gemensam’. Om utgångspunkten för historieundervisningen är att den ska 

behandla den gemensamma historia som delas av världens alla nationer och människor blir 

således allting viktigt för alla. Om de intervjuade lärarna endast skulle undervisa om 

Mellanösterns historia för att tillgodose de elever som går i deras klasser så erkänns inte 

Mellanösterns historia som viktig och relevant för läraren själv eller för andra elever än just 

den elevgruppen där många av dem har sitt ursprung just där. Om Mellanösterns historia 

skulle erkännas som viktig så blir den viktig och relevant att läsa för alla elever på alla 

program på alla skolor. Först då har denna historia nått ett erkännande. Sålunda har lärarna ett 

otroligt viktigt uppdrag i att välja ut ett innehåll, ett uppdrag som kan problematiseras i och 

med den knappa tid de har till undervisningen.  
 

Alla lärare är överens om att tidsbristen påverkar kvaliteten på undervisningen och således 

påverkar den vilka kunskaper eleverna utvecklar i ämnet historia. Eva pekar tydligt på att 

tidsbristen är den största utmaningen medan Patrik lokaliserar att den finns där men inte 

lägger så stor vikt vid att kommentera tidspressen. Läraren Niklas upplevde tidspressen så 

pass stark att han var tvungen att avböja medverkan i studien. Det kan således konstateras att 

tid är en bristvara och en begränsning. I kombination med tidsbristen så är det problematiskt 
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att varje enskild huvudman ska besluta vilka ämnen som ska läsas, hur länge och när. På 

skola grön fanns det sålunda endast en termin tillgänglig för att läsa all historia från årskurs 7 

till 9. Niklas uppgift är följaktligen att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper som i vanliga 

fall tar tre år, på en termin. Detta gäller dessutom elever med en utomeuropeisk bakgrund och 

där de flesta aldrig tidigare har läst om Sveriges, Nordens eller Europas historia. Det krävs 

ingen djupgående analys för att förstå orimligheten i det. Vidare tenderar en utbildning som 

styrs på detta sätt, med olika beslut från olika huvudmän, att bli en ojämlik utbildning. 

Nationellt fastställda riktlinjer för språkintroduktionens organisation skulle således vara att 

föredra om den svenska skolan vill vara en skola som inkluderar alla.  
 

Även Nilsson Folke lyfter problematik med språkintroduktionen och då med främst fokus på 

de olika förflyttningar som sker mellan klasser och grupper. Denna kritik är något som även 

Eva och Patrik redogör för i intervjuerna. Gruppernas sammansättning är till stor del en 

konsekvens av de svenskakunskaper som eleverna besitter och de kan följaktligen flyttas runt 

i olika grupper “hela tiden”, som Patrik uttrycker det. Nilsson Folke menar att dessa 

förflyttningar och övergångar påverkar eleverna på ett emotionellt plan och att det hela blir en 

fråga om inkludering och exkludering. Hon pekar också på den ojämna fördelning av 

utmaning som eleverna kan uppleva i samband med att de behöver gå i olika klasser och 

grupper. I bakgrunden till denna uppsats har vi också redogjort för hur språkintroduktionen 

ofta finns separerad från andra program på gymnasieskolan. Återigen kan det pekas på hur 

denna problematik kan granskas genom glasögonen av erkännande. För att skolan ska verka 

med demokrati som utgångspunkt visar Persson att erkännandet av varje individ är en viktig 

del. En av de punkter han hänvisar till att skolan bör arbeta med handlar just om uppdelning 

och åtskiljning av individer och grupper. Han uttrycker att skolan bör arbeta aktivt med ”att 

motverka kulturella värdemönster som skiktar sociala gruppers status och för erkännande av 

olika sociala gruppers lika värde”.137 Genom att språkintroduktionens elever åtskiljs från 

andra program och att olika förhållningssätt och organisering råder på olika skolor kan 

elevernas självrelationer och känsla av exkludering förstärkas. De sociala grupptillhörigheter 

som språkintroduktionens elever identifierar sig med riskerar således att inte erkännas i 

samma bemärkelse som andra grupper. Detta är dock skolans ansvar och på en del skolor kan 

man se att detta aktivt tas i beaktning men även här skulle nationella riktlinjer för 

språkintroduktionen vara att föredra. 
 
                                                
137 Persson (2010), s. 67. 
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Vidare lyfter både de intervjuade lärarna och den tidigare forskningen på området 

språkintroduktion den språklig utmaning som finns inbäddad i undervisningen och de 

“ämnesspråk” som brukas. Lärarna efterfrågar läroböcker på elevernas modersmål och 

uppskattar den hjälp som modersmålslärare kan bidra med. I samband med detta diskuterar 

också lärarna när eleverna ska börja läsa historia och där skiljer sig dessa intervjuade lärares 

åsikter åt i jämförelse med de lärare som Skolverket intervjuat i rapporten om 

språkintroduktionen som lyftes i bakgrundsavsnittet. I rapporten framkommer nämligen att 

lärarna anser att eleverna bör börja med fler ämnen än svenska, matematik och engelska 

tidigare än de gör nu. Eva, Patrik och framför allt Klara ifrågasätter dock detta. Klara pekar 

på att man skulle kunna börja läsa fler ämnen än dessa, men på sitt eget modersmål. På så vis 

skulle eleverna kunna tillgodogöra sig en grundkunskap och förståelse som behövs för att läsa 

vidare på ett nationellt gymnasieprogram. Om eleverna först förstår på sitt modersmål skulle 

förmodligen processen att skapa sig en förståelse även på det svenska språket kunna 

förkortas. 
 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur lärare uppfattar 

historieundervisningen på språkintroduktionen med fokus på innehåll, kunskaper och 

relevans. Undersökningen har dessutom varit framåtsyftande för att söka nya lösningar och 

perspektiv på historieundervisningen i det interkulturella klassrummet. Största delen av 

undersökningen kom att fokusera på temat innehåll och lokaliserade ett tydligt eurocentriskt 

innehållsperspektiv. I relation till detta diskuterades även historieämnets relevans genom en 

identitetsbyggande dimension. Följaktligen har inte så stort fokus lagts på temat kunskaper. 

Vissa nya lösningar och perspektiv på historieundervisningen i det interkulturella 

klassrummet har lyfts men detta mest i relation till det eurocentriska innehållet.  

 

9. Slutsatser & gemensam diskussion 
I denna gemensamma diskussion jämförs det presenterade resultatet från intervjuerna med 

eleverna och med lärarna. De slutsatser som undersökningen visat redovisas nedan och 

diskuteras kortfattat i anslutning till redogörelsen. 

 

9.1 Innehållets eurocentrism 
Detta självständiga arbete har undersökt hur historieämnet uppfattas av elever och lärare på 

språkintroduktionen. Undersökningen har visat att historieämnets innehåll på ett tydligt sätt 
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behandlar Europa som den centrala utgångspunkten för historieförmedling. De intervjuade 

lärarna framhåller att kursplanen i historia för årskurs 7–9 förmedlar ett eurocentriskt 

perspektiv som de själva måste ta hänsyn till i ämnesplaneringen. De efterfrågar ett bredare 

perspektiv som behandlar fler världsdelar men menar samtidigt att det kan vara av vikt att 

innehållet berör just det svenska, nordiska och europeiska då detta är den kontext som 

eleverna nu befinner sig i. De intervjuade eleverna verkar se detta innehåll som naturligt då 

deras tidigare historieundervisning också har utgått från det egna geografiska området. Detta 

har dock en ytterligare dimension: eleverna menar att de skulle önska att läsa mer om de 

länder de själva kommer ifrån, men inte främst för sin egen skull. De pekar nämligen på att 

kunskaper om deras hemländer kan vara av stor relevans för de själva men också för de 

“svenska” elever som de möter i skolan. I relation till den tidigare forskning som visar att 

elever med en annan etnisk identifikation än den svenska efterfrågar mer av sin egen historia 

så hävdar inte dessa elever sin rätt till detta på samma vis. Vi argumenterar därför för att detta 

kan kopplas till den generation av invandrare som eleverna tillhör. Vi menar därmed att 

elever som är andra generationens invandrare är mer benägna att hävda sin rätt till sin egen 

historia i historiaundervisning än de elever som är första generationens invandrare. Även 

eleverna i denna undersökning diskuterar det då de menar att deras egen historia riskerar att 

glömmas bort i framtiden om den inte får utrymme att berättas i skolan. Vilket innehåll lärare 

väljer att inkludera och exkludera i undervisningen är således av betydande vikt för elevernas 

historieuppfattning.  

 

Det faktum att eleverna inte uppfattar innehållets eurocentrism som en stor problematik 

överraskades oss något och vi menar att en sådan inställning gör det svårt för ämnet att 

förändras. Dessutom tvekar vi till huruvida det behöver förändras eller ej. Vems behov och 

vems historia syftar historieundervisningen till att framhålla, synliggöra och erkänna? Vi vill 

ta tydlig ställning för att inkludering och erkännande är en central del av skolans 

värdegrundsuppdrag om alla människors lika värde. Om detta lika värde inte speglas i alla 

ämnen, dit då självfallet historieundervisningen inkluderas, menar vi att skolan har 

misslyckats på denna punkt. Att även erkänna det svenska, nordiska och europeiska är av 

central vikt men vi vill hävda att det ena inte behöver utesluta det andra. Att eleverna skapar 

en förståelse för det land och den kontext de befinner sig i menar vi definitivt har sina 

fördelar och kan hjälpa eleverna att “fördjupa sina historiska rötter”, som en av de intervjuade 

lärarna uttrycker det. Således drar vi slutsatsen att det skulle vara önskvärt att inkludera och 

erkänna en större del av utomeuropeisk historia men för den delens skull inte förringa den 
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europeiska historiens betydelse för den svenska kontext som vi befinner oss i idag. För att 

detta skulle kunna vara möjligt visar undersökningen att historieämnet på språkintroduktionen 

är i behov av mer tid. Den tidsbrist som råder inom språkintroduktionen i allmänhet och 

historieämnet i synnerhet är en stor problematik som denna uppsats lyfter fram. 

 

9.2 Historieämnets syfte 
Både elever och lärare som deltagit i denna undersökning menar att historia är ett viktigt 

ämne och de lyfter olika anledningar till det. Många av eleverna pekar på att historia är viktigt 

för att förstå nutiden och framtiden och de uppvisar således ett visst historiemedvetande 

vilket också är en kunskap som efterfrågas i kunskapskraven. Även lärarna poängterar att 

historia är viktigt eftersom vi genom att förstå dåtiden också kan skapa en förståelse för nutid 

och framtid. Eleverna har också berättat att historia kan vara av vikt för att förstå andra 

människor och deras erfarenheter och bakgrunder medan lärarna har talat om vikten av att 

skapa sig historiska rötter och att historia kan verka hoppingivande för människor. Det verkar 

således råda en någorlunda samsyn på historieämnets syfte och relevans mellan elever och 

lärare. 

 

10. Didaktiska implikationer 
Avslutningsvis vill vi peka på hur detta självständiga arbete lyfter några poänger som kan få 

didaktiska konsekvenser för historieundervisningen på språkintroduktionen men också för 

den historieundervising som bedrivs på nationella gymnasieprogram. För det första hävdar vi 

att den eurocentriska världsbild som råder inom ramen för historia för årskurs 7–9 bör 

breddas för att inkludera och erkänna en bredare massa av historiskt innehåll. Detta anser vi 

gäller på språkintroduktionen såväl som på en högstadieskola med samma centrala innehåll. I 

det interkulturella klassrum som präglar den svenska skolan, både inom språkintroduktion 

och andra program, krävs en öppenhet för en bredare historiesyn och historieförmedling. Vi 

menar att en sådan historieundervisning handlar om att ställa sig kritisk till innehållet och att 

man som lärare kan ges utrymme att “bråka” med de perspektiv som kan anläggas på historia. 

Vidare vill vi lyfta fram ett sätt att arbete med perspektiv av dessa slag genom att göra det 

möjligt för både lärare och elever att ställa frågor till innehållet, till de källor som används, till 

det läraren säger, till de normer och uppfattningar som råder. Dessa frågor är inspirerade av 

de som Maria Johansson har lyft tidigare i denna undersökning och kan formuleras på 

följande vis: “Vad uttrycker detta perspektiv på historia?” och “vad tystar detta perspektiv 
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på historia?”. När något väljs ut, lyfts upp och erkänns så uttrycks det på något vis och 

således tystas och exkluderas något annat. Vi vill hävda att ett sådant sätt att se på 

historiedidaktik kan vara fruktbart för både lärare och elevers utveckling som historiebärare 

och historieförmedlare. 

 

Detta självständiga arbete har bidragit med att fördjupa kunskaperna kring uppfattningen av 

ämnet historia på språkintroduktionen. Med tanke på den bristfälliga tidigare forskningen på 

området finns det stora möjligheter till ytterligare studier. Exempelvis skulle ett intressant fält 

att undersöka vara hur eleverna upplever skillnaden mellan historieundervisningen på 

språkintroduktionen i relation till ämnet på ett nationellt gymnasieprogram. Ett annat 

spännande forskningsområde skulle kunna vara att göra en komparativ studie mellan de 

språkintroduktionsprogram som har inkluderat historia som ämne i undervisningen med de 

program som valt att exkludera historieundervisningen. 
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11. Sammanfattning 
Sedan hösten 2015 har introduktionsprogrammet språkintroduktionen ökat med så många 

elever att det i dagsläget är ett av gymnasieskolans tre största program. Trots 

språkintroduktionens storlek är det väldigt lite forskning som bedrivits på programmet i 

allmänhet och i specifika ämnen i synnerhet. Detta självständiga arbete har ämnat undersöka 

ett specifikt ämne på språkintroduktionen: historieämnet. Syftet med arbetet var att ta reda på 

vilken uppfattningen av ämnet historia som fanns bland intervjuade elever och lärare på 

språkintroduktionen. Undersökningen har fokuserat på ämnet utifrån tre olika teman: 

innehåll, kunskaper och relevans.  

 

För att undersöka detta genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med både elever 

och lärare som är verksamma på programmet. Eleverna intervjuades i fokusgrupper med 3-6 

elever vid varje intervjutillfälle och lärarna intervjuades enskilt. Intervjuerna genomfördes i 

mellanstora kommuner på tre olika gymnasieskolor. I och med att arbetet består av en 

kvalitativ undersökning har inga generella uppfattningar eller resultat kunnat konstateras. 

Däremot belyser samtliga intervjuer omfattande skildringar och resonemang av ämnet som 

slutligen knutits samman i en diskussion. Undersökningen har utgått från det teoretiska 

begreppet erkännandets pedagogik och menar att det är av stor vikt att lyfta upp, inkludera 

och erkänna ett brett historiskt innehåll i undervisningen. 

 

I resultatet framgick det att både lärare och elever uppfattade att historieundervisningen tog 

sin utgångspunkt i den europeiska historien och med ett eurocentriskt perspektiv. Resultatet 

visade att detta framförallt uppfattades som något naturligt enligt både elever och lärare, 

däremot såg de nackdelar med att den utomeuropeiska historien till stor del exkluderats från 

undervisningen. Vidare visade undersökningen att både elever och lärare finner historieämnet 

på språkintroduktionen som ytterst relevant och viktigt samtidigt som de konstaterar att det 

finns problematik kring ämnet. Den största problematiken som uppvisades var den tidsbrist 

som råder på hela språkintroduktionen samt elevernas språkbegränsningar. Delar som 

historiemedvetande, historieidentitet och kunskaper är också ämnen som framkommer i 

resultatet och analyseras i diskussionsavsnittet.   
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     Bilaga 1 
     Örebro den 12 april 2017 

 
 

Vad tycker du om ämnet historia? 
Denna studie handlar om hur du som elev på Språkintroduktionen uppfattar ämnet historia. Vi 

vill därför veta vad du tycker och tänker om ämnet, vad du har lärt dig eller vad du tycker 

saknas. För att ta reda på detta vill vi intervjua dig tillsammans med några i din klass. Syftet 

med intervjun är att undersöka hur elever på språkintroduktionen tycker och tänker om 

undervisningen i historia för att på så sätt kunna få syn på hur ämnet kan utvecklas för att 

tillgodose elever och lärares behov. Vi kommer att ställa frågor inom tre olika områden: 

innehåll, kunskaper och relevans. Frågorna kan exempelvis vara ”Vad har ni läst om hittills 

på historialektionerna? Vad tycker du att du har lärt dig och vad kunde du sedan innan? Kan 

du nämna något som du tycker är viktigt med ämnet historia?” Intervjun kommer att ta cirka 

45 minuter och spelas in med en ljudupptagare. 

 

Eftersom vår studie följer de forskningsetiska riktlinjer som fastslagits av Vetenskapsrådet 

kommer allt inspelat material att anonymiseras vilket innebär att ingen kommer veta ditt 

namn eller kommer kunna se att du varit med i denna studie. Inte heller din skola kommer att 

nämnas vid namn. Under den tid som vi använder inspelningarna kommer de att förvaras på 

ett sådant sätt att ingen förutom vi kommer kunna använda materialet. Viktigast av allt är 

dock att medverkan i studien är frivillig och grundad på att du som deltagare samtycker att 

delta. Du kan när som helst avbryta sin medverkan i intervjun om du så önskar. Vi ber dig 

därför att ta ställning till om du vill delta i den ovan beskrivna studien genom att fylla i 

svarstalongen på nästa sida. 

 
 
 
Maja Frödén och Gabriella Hallberg 
Lärarstudenter i historia vid Örebro universitet 
maja.froden@hotmail.com eller gabriella.hallberg@krik.se  
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Svarstalong 
 

Ja, jag vill delta i den ovan beskrivna studien och ger min tillåtelse till att det 
videofilmade materialet används i det ovan beskrivna forskningsprojektet. 
 
Nej, jag vill inte delta i den ovan beskrivna studien. 

 
 
Namnteckning: _______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:____________________________________________________ 
 
 
Datum:_____________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Självständigt arbete  
 

Frågor elever 
Ca. 30 minuter  
 
 
Presentation under intervjun - 2 min 
Presentation av oss och hur intervjun kommer gå till  

- Maja kommer att ställa frågor 
- Bella skriver lite anteckningar  
- Ljudinspelning 
- En person i taget pratar  
- Etiska förhållningssätt för både oss och elever. “Det som sägs här stannar här” 
- Valfritt om man vill säga namn. Vi kommer tilltala dem med att peka, eller säga du.  
- Vi ställer frågor inom tre olika kategorier; innehåll, kunskaper och relevans. 
- Frågor? 

 
1. Inledande frågor - 4 min 
1.1 Skolbakgrund - vilka har läst historia tidigare? Hur mycket? Kanske i vilket land?  
1.2 Hur länge har de läst historia på den nuvarande skolan? 
 
2. Innehållsfrågor - 8 min 
2.1 Vad har du läst i historia under tiden på SPRI? Vilka epoker, konflikter eller liknande?  
(2.2 Hur skiljer sig innehållet i Sverige jämfört med annan historia ni läst?) 
2.3 Vad tycker du man främst fokuserar på i ämnet? (Vad tänker du är syftet med historia?) 
Personer? Män/kvinnor? Europa/världen? 
2.4 Vad tänker du om kursplanens innehåll? Vad tänker du det står i kursplanen om vad man 
ska lära sig i historia? 
 
3. Kunskapsfrågor - 8 min 
3.1 Vad har ni lärt er i historia? I Sverige? Vad kunde du sedan innan? 
3.2 Vad tycker du är viktigt att kunna i historia? Varför? 
(3.3 Finns det några kunskaper/färdigheter i historia som man kan ha nytta av när man inte är 
i skolan? Samhällsrelevans, lära för hela livet osv.) 
 
4. Historieämnets relevans - 8 min 
4.1 Är det viktigt att lära sig historia? Varför/varför inte? 
4.2 Är historia lika viktigt som exempelvis andra ämnen? Varför/varför inte? 
Skulle ni vilja läsa om era hemländers historia? 
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Frågor lärare 
Ca. 30 minuter  
 
 
Presentation 
Presentation av oss och hur intervjun kommer gå till  

- Bella kommer att ställa frågor 
- Maja skriver lite anteckningar  
- Ljudinspelning 
- Etiska förhållningssätt 
- Vi ställer frågor inom tre olika kategorier; innehåll, kunskaper och relevans. 
- Frågor? 

 
 
1. Innehållsfrågor - 7 min 
1.1 Vad har undervisningen handlat om under läsåret?  
1.2 Vad upplever du är syftet med ämnet historia?  
1.3 Vad tänker du att kursplanen spelar för roll gällande innehållet? 
 
2. Kunskapsfrågor - 5 min 
2.1 Vad upplever du att eleverna har lärt sig? 
2.2 Vad kunde de sedan innan? 
(2.3 Finns det några kunskaper/färdigheter i historia som man kan ha nytta av när man inte är 
i skolan? Samhällsrelevans, lära för hela livet osv.) 
Vad tänker du att kursplanen har för roll gällande kunskaperna? 
 
3. Relevans - 7 min 
3.1 Vad är det som är viktigt att lära sig i historia på språkintroduktionen?  
Skulle du svara annorlunda om frågan gällde historieundervisning i “ordinarie klass”? 
3.2 Hur viktigt är det att historia finns som ämne i skolundervisningen? 
Hur pass viktigt och relevant skulle du säga att historia är i förhållande till andra skolämnen? 
3.3 (Vad tänker du att kursplanen har för roll gällande ämnets relevans, både i skolan och i 
samhället?) 
 
4. Övriga frågor - 10 min 
4.1 Vilka utmaningar stöter du på i undervisningen i historia på språkintroduktionen? 
Vilka fördelar ser du med ämnet? 
4.2 Skulle historieämnet behövas förändras på något sätt för att tillgodose olika behov i det 
mångkulturella klassrummet? Hur i så fall?  
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Bilaga 3 
Anteckningar skola grön 
Läraren Niklas som avböjde intervju men berättade om innehållet i sin undervisning. Det följande är 
anteckningar från samtalet med honom. 

- Forntiden – jämförelse 
- Forna civilisationer 
- Antikens Grekland 
- Romartiden – ingen kunskapsredovisning 
- Europas medeltid – prov – drog ut på tiden för långt 
- Lite Amerikanska revolutionen 
- Franska revolutionen – prov 
- Industriella revolutionen – inlämning  
- Kolonialism, imperialism – inget prov 
- 1800-tal – körde igenom 
- Nu 1900-tal, första och andra världskriget 

 
Prov och inlämningar 
”Undervisningen har varit väldigt fokuserad på Sverige och Europa.” 
 

 


