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Abstract 

The purpose of the following essay is to study students with non-European backgrounds view 

of the multicultural perspective in history teaching at the upper secondary school in Sweden. 

To study this, student interviews have been made and the study has also answered how the 

students perceive the concept of multiculturalism and how they consider their teachers to take 

into account the students' ethnic backgrounds in the history teaching. The study results show 

that multiculturalism is a concept that can be defined in different ways, and that students believe 

that the history teaching has a European and Western perspective. Students want teachers to 

take more account of different ethnicities in teaching, and that history teaching not should be 

so generalizing as it is. 

 

Keywords: Multiculturalism, multicultural perspective, non-European background, students 

view, history teaching, upper secondary school. 
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1. Inledning 

När jag hör mångkulturalitet så tänker jag liksom på ett samhälle där det är en massa olika kulturer. Vi 

lever i ett samhälle med massa kulturer – man och kvinna kan vara en kultur, svart och vit är en kultur 

och sen vad man tror på för religion och vad man gör hemma, traditioner och så. Även vad man har för 

sexuell läggning. Vi bor i ett samhälle där ingen är likadan som någon annan.1  

 

Det inledande citatet är taget ur en gruppintervju med elever för denna studie och visar att för 

denna elev innebär inte mångkulturalitet inte bara etnisk bakgrund, utan även kön, religion och 

sexualitet.  

Migration och möjlighet till rörlighet över nationsgränserna i det svenska sam-

hället ställer krav på förmågan om de kulturella mångfaldens värden. Enligt styrdokumentet 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 stärks ele-

vernas förmåga att förstå andra kulturers villkor och värderingar med en trygg identitet och 

medvetenhet av sitt egna kulturarv.2 

Idag lever människor tillhörande olika etniciteter i det svenska samhället och att i 

skolan arbeta med värderingar, mänskliga rättigheter och respekt är viktigt. Enligt Skolverket 

ska varken elever, lärare eller annan verksam personal på skolan utsättas för diskriminering på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan kränkande behandling. Eftersom skolan är en 

kulturell mötesplats gäller det att all typ av främlingsfientlighet bemöts med kunskap och mot-

arbetas.3 

Mångkulturalitet är ett begrepp vilket definieras på flera sätt, men vilket ändå har 

samma innebörd. Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, anser att mångkulturde-

finitionen är otydlig. Enligt Roth finns det vissa som menar att mångkultur enbart innebär 

mångfald av olika etniska och religiösa folkgrupper och andra menar att mångkultur även in-

nebär mångfald utifrån kön, religion, ålder, klass och sexuell läggning.4 Forskaren Hans Lo-

rentz förklarar ordet ”mång” i mångkultur likt ett tillstånd av flera människor med olika kultu-

rella bakgrunder.5 Tillsammans med pedagogikforskaren Bosse Bergstedt, anser även Lorentz, 

att ett samhälle vilket är befolkat av människor med olika kulturer, nationaliteter och etniciteter 

                                                      
1 Intervju med Elev L, 2018-04-24 
2 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Lgy11, 

Stockholm, s. 4 f.  
3 Lgy11, s. 5 ff. 
4 Hans Ingvar Roth (1998) Den mångkulturella parken om värdegemenskap i skola och samhälle. Stockholm: 

Skolverket, s. 11. 
5 Hans Lorentz (2001) Forskning om mångkulturalism i Sverige utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Lund: Peda-

gogiska institutet,  s. 83.  
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betraktas mångkulturellt.6 Nationalencyklopedin definierar begreppet mångkulturalism likt en 

förekomst av flertalet olika, positivt, samverkande kulturer och kulturyttringar.7 Pirjo Lahden-

perä belyser dock att det finns risker med att gruppera människor i kulturella fack. Detta ef-

tersom de då tilldelas vissa egenskaper vilka ofta förknippas med dessa grupper, men vilka de 

kanske inte identifierar sig med.8 

Enligt läroplanen är ett av skolans uppdrag att ge eleverna kunskap och förståelse 

för dagens mångkulturella samhälle samt förbereda och utveckla eleverna till goda samhälls-

medborgare. Undervisningen ska bidra till utveckling av elevernas förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet.9 

 I historieämnet på gymnasiet är mångkulturalitet ett viktigt perspektiv att lyfta 

och eleverna ska få möjlighet att utveckla förståelse för människor med olika tiders levnads-

villkor och värderingar, samt människor i samhällsförändring. Eleverna ska också få kunskap 

om ”…tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och 

perspektiv”10 och i kursplanerna Historia 1a1 och Historia 1b definieras olika perspektiv med 

”…bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”11  

Historikern Vanja Lozic, universitetslektor vid Malmö universitet, belyser att 

historielärare aktivt ska arbeta med nutidsfrågor med anledning att de samtida kulturella nor-

merna och värderingarna styr lärarens val av undervisningsstrategier och perspektiv.12 Med 

tanke på detta står gymnasieskolan ständigt inför nya utmaningar och behöver anpassas till 

samhällets förändringar. Kenneth Nordgren, fil.dr. och lektor i historia vid Karlstads universi-

tet, menar att sambandet mellan förändringarna i samhället och in-och utvandring i landet bidrar 

till stor potential för skolan att bedriva en processinriktad historieundervisning anpassad till 

dagens samhälle.13 

Som blivande ämneslärare i historia anser jag att det är viktigt att skolan låter 

eleverna utveckla sin kulturella tillhörighet samt att eleverna får ta del av och lära sig om andra 

                                                      
6 Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (2006) Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. 

Lund: Studentlitteratur AB, s. 16.  
7 Nationalencyklopedin (2018) ”Mångkulturalism”, https://www.ne.se/uppslagsverk/ord-

bok/svensk/m%C3%A5ngkulturalism. Hämtad 2018-05-04. 
8 Pirjo Lahdenperä (1997) ”Lärarrollen i multietniska skolor och klassrum”, Didactica Minima, nr. 4, 43:11, s. 

7ff. 
9 Lgy11, s. 6 f. 
10 Lgy11, s. 66. 
11 Lgy11, s. 68 och s. 73. 
12 Vanja Lozic (2011) Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet. Malmö: Gleerups 

utbildning AB, s 7. 
13 Kenneth Nordgren (2006) Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkultu-

rella Sverige. Umeå universitet: Print & Media, s. 186. 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/m%C3%A5ngkulturalism
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/m%C3%A5ngkulturalism
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kulturer. Dels för att förebygga rädsla och fördomar, men även för att utvecklas till goda demo-

kratiska medborgare. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med utomeuropeisk bakgrund ser på det  

mångkulturella perspektivet i historieundervisningen på gymnasiet. Detta görs utifrån elevin-

tervjuer på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad. För att uppnå syftet kommer 

undersökningen utgå utifrån följande frågeställning: 

- Hur ser elever med utomeuropeisk bakgrund på det mångkulturella perspektivet i histo-

rieundervisningen på gymnasiet? 

samt följande underfrågor: 

- Hur uppfattar elever begreppet mångkulturalitet? 

- På vilket sätt anser elever att lärare tar hänsyn till elevernas olika utomeuropeiska bak-

grunder i historieundervisningen?  

 

1.2 Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning på området mångkulturalitet i historieunder-

visningen vilken jag anser relevant för syftet med undersökningen. Forskning om interkulturellt 

lärande, möten mellan olika kulturer, lärares syn på historisk kunskap samt mångkulturell histo-

rieundervisning och mångkulturell skola presenteras. 

Först på 1980-talet introducerades tanken om ett interkulturellt lärande, vilket an-

tydde på att de kulturella olikheterna i skolan ska ses likt en resurs istället för att ses ur ett 

bristperspektiv. Resursen skulle öka förståelsen för andra kulturer och respekten kulturer emel-

lan. Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med interkulturell inriktning, anses vara en av de 

främsta forskarna inom området interkulturalitet och mångfald och riktar sin forskning mot 

interkulturellt lärande, både i skolutveckling och inom lärarutbildningen. Lahdenperäs doktors-

avhandling Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter samt hennes artikel ”Lärarrollen i multi-

etniska skolor och klassrum” är en viktig del av det interkulturella lärandet. Hennes verk är 

inriktade på etniska relationer, den interkulturella undervisningen och hur lärare förhåller sin 

undervisning till elever med utländsk bakgrund. Lahdenperä skiljer på ursprungskultur och kon-

textuell kultur. Hon menar att ens ursprungskultur är den kultur vilken formas i samspel med 

andra människor, medan hur en människas kultur förändras i samspel med nya kontexter är den 

kontextuella kulturen. Lahdenperä menar alltså att ens kultur är dynamisk och kan förändras i 
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samspel med andra människor.14 Detta anser jag vara relevant för min studie då det stärker 

elevernas uppfattning av begreppet mångkulturalitet.  

Delbetänkandet av Statens Offentliga Utredningar 1996:143, SOU 1996:143, 

publicerades i antologin Krock eller möte – om den mångkulturella skolan. Betänkandet har 

samlat information från svenska skolor i invandrartäta områden, men det begränsar inte dis-

kussionen utan berör hela skolväsendet. Insamlandet av information har skett genom studiere-

sor, forskningsrapporter och möten med olika människor mer erfarenhet inom området.15 Syftet 

med betänkandet är att se det mångkulturella likt en dimension, ett nytt perspektiv, i all under-

visning.16 Antologin är skriven av sju lärare och sju forskare, vilka från sina egna perspektiv, 

och i dialog med varandra, skriver om etnicitet och skola. Verket behandlar dels hur lärare ska 

hantera kulturkrockar, vilka kan uppstå i skola och samhälle samt dels det är att arbete på en 

mångkulturell skola. Verket behandlar även hur utländska elevers erfarenheter och kunskaper 

kan tas till vara på av lärare.  

Skolkommitténs syfte är att åskådliggöra det arbete vilket sker i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar, samt ge förslag på åtgärder för att inspirera och stärka 

den pedagogiska utvecklingen.17 De som sitter i Skolkommittén har erfarenhet från lärararbeten 

och lärarutbildning samt är vana vid reflektion över det vilket sker i praktik. De vet undervis-

ningens villkor och har, till viss del, överblick över de samhälleliga förhållanden vilka påverkar 

villkoren.18  

Enligt SOU 1996:143 ska den svenska skolan vara för alla. Med det menas inte 

bara att skolan ska vara likvärdig för alla, utan att alla elever ska undervisas tillsammans oavsett 

bakgrund, kön och erfarenheter.19 Det betonas i betänkandet att det i dagens samhälle är viktigt 

att det sker möten mellan olika kulturer och att eleverna konfronteras med kulturerna. Detta 

anses leda till att elevernas egna kultur och föreställningar om andra kulturer utmanas, vilket i 

sin tur leder till att självförståelsen hos eleverna utvecklas.20  

En internationell studie vilken problematiserar undervisningsinnehållet och vad 

lärarna har för mål med undervisningen samt vilken möjlighet eleverna får att lära innehållet, 

har gjorts av den australienska pedagogen Katharine Anne Patrick och redovisas i Teaching 

                                                      
14 Lahdenperä (1997) s. 7 ff. 
15 Statens Offentliga Utredningar (1996) Krock eller möte – om den mångkulturella skolan, SOU 1996:143. 

Stockholm: Nordstedts tryckeri, s. 7 f. 
16 SOU 1996:143, s. 6 f.  
17 SOU 1996:143, s. 1. 
18 SOU 1996:143, s. 7.  
19 SOU 1996:143, s. 17.  
20 SOU 1996:143, s. 17 f. 
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and learning: The construction of an object of study. Patrick har följt fyra historielärare under 

en längre tid, gjort en omfattande enkät samt intervjuat 18 lärare.21 Enligt Patrick utformar lä-

rare undervisningen utifrån samma läroplan, men skapar olika undervisningsobjekt för att an-

passa undervisningen för elevgruppen.22 Patrick delar in historielärarna i tre grupper utifrån hur 

de ser på historisk kunskap. Den ena gruppen ser ämnesinnehållet, stoffet, och lärandet opro-

blematisk och som deras uppgift och att de genom föreläsningar, studiebesök och andra lärande 

aktiviteter ska ge eleverna historisk kunskap, vilken ses given. Den andra gruppen ser det hi-

storiska lärandet svårare och de anser att deras uppgift är att ge eleverna kunskap att förstå fakta 

för att de ska kunna skapa förståelse för strukturer och sammanhang. Den tredje gruppen ser 

historisk kunskap problematisk och att den konstrueras i interaktion med andra. De anser att 

deras uppgift är att låta eleverna lära sig historisk kunskap genom tolkningar, frågor och skapa 

sammanhang. Beroende på vilken syn läraren har på historisk kunskap konstrueras de olika 

undervisningsobjekten för eleverna.23 Hur de olika undervisningsobjekten konstrueras påverkar 

även elevernas uppfattning av historieämnet.24  

Forskningen visar att lärarens syn på historisk kunskap har betydelse för under-

visningen och studiens syfte är att studera vad det kan ha för relevans för eleverna. Denna 

forskning kommer att appliceras på hur eleverna anser att lärare tar hänsyn till deras olika ut-

ländska bakgrunder i historieundervisningen och är av den anledningen relevant för min studie.  

David Mellberg, verksam gymnasielärare i samhällskunskap och historia, har ett 

särskilt intresse för undervisning i det mångkulturella klassrummet. Han skriver i kapitlet ”Det 

är inte min historia!: en studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle” i boken 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken om vilken historia elever med olika et-

niciteter efterfrågar för typ av historieundervisning.25 Mellberg belyser i sin studie problemet 

med att det i en klass kan det förekomma flera kulturer, vilket kan leda till motsatta tolkningar 

av samma historiska händelse.26 Det resultat Mellberg kommer fram till är att trots de olika 

etniska bakgrunderna i klassrummet gjorde lärarna inte något speciellt stoffurval anpassat till 

eleverna.  

                                                      
21 Anne Kathrine Patrick (1998) Teaching and learning: The construction of an object of study. PhD thesis, 

Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne, s. 28 ff. 
22 Patrick (1998), s. 28 ff.  
23 Patrick (1998), s. 180-224. 
24 Patrick (1998), s. 290-295. 
25 David Mellberg (2004) ”Det är inte min historia!: en studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle” 

i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2004) Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 

Lund: Studentlitteratur AB. 
26 Mellberg (2004), s. 317.  
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Kenneth Nordgren, fil.dr. och lektor i historia vid Karlstads universitet skriver i 

sin avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mång-

kulturella Sverige om relationen mellan historia och frågor vilka rör mångfald och skola. Nord-

gren har undersökt hur historien är kopplad till dagens mångfaldssamhälle och vems eller vilken 

historia det egentligen är som lärs ut i skolan där de flesta av dagens skolklasser har elever med 

mångkulturell bakgrund.27 I hans undersökning påpekas även vilket perspektiv läroböckerna i 

historieundervisningen har. Läroböckerna har ett eurocentriskt perspektiv och även om styrdo-

kumenten anger att eleverna ska lära sig svensk och västeuropeisk historia, ska eleverna också 

möta andra kulturer i undervisningen. Nordgrens resultat visar att historieämnet är mer mono-

kulturellt än multikulturellt.28 Både Mellbergs och Nordgrens forskning bidrar till att belysa att 

historieundervisningen har ett eurocentriskt perspektiv och att det är en utmaning för lärare att 

arbeta med ett mångkulturellt perspektiv.   

I Hans Lorentz avhandling Talet om det mångkulturella i skolan och samhället 

undersöker Lorentz hur utbildning fungerar i en mångkulturell skola. Undersökningen är inte 

specificerad till historieundervisningen, men jag anser att hans avhandling är relevant för min 

studie då den behandlar pedagogik i en mångkulturell skola. Lorentz beskriver hur pedagogiska 

förändringar i perspektiv på lärande, kunskap och synen på ”de andra” kan åstadkomma genom 

ett postmodernt perspektiv och en interkulturell pedagogik.29 Lorentz diskuterar även hur 

mångkulturaliteten har förändrat skolan och pedagogiken genom historien.30 Han belyser att 

pedagogik i en mångkulturell klass bör ses från olika dimensioner med utgångspunkt i elevernas 

förståelse, tidigare erfarenheter och upplevelser. Lorenz beskriver förändringen i lärares situat-

ion. Tidigare handlade det om att förmedla neutrala och objektiva kunskaper, idag ska lärare 

och elever tillsammans förhandla fram en mening i det vilket väljs att läras ut.31 Lorentz belyser 

att både elever med utländsk bakgrund och lärare stöter på problem under utbildningen, vilket 

kan handla om exempelvis missförstånd, trakasserier och fördomar.32 

Den tidigare forskningen visar att de kulturella olikheterna i skolan bör öka ele-

vernas förståelse och respekt för andra kulturer och att utgångspunkten i en mångkulturell klass 

bör grundas i elevernas förståelse och tidigare erfarenheter. Den visar även att lärarens syn på 

                                                      
27 Nordgren (2006). 
28 Nordgren (2006), s. 209-218. 
29 Hans Lorentz (2007) Talet om det mångkulturella i skolan och samhället. Lunds universitet: Pedagogiska in-

stitutionen, s. 156 f. 
30 Lorentz (2007), s. 85 ff. 
31 Lorentz (2007), s. 187 
32 Lorentz (2007), s. 85. 
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historisk kunskap och stoffurval har betydelse för undervisningens innehåll och att läroböck-

erna i historieämnet har ett västerländskt och eurocentriskt perspektiv. 

 

1.3 Teori 

Ämnesdidaktisk forskning är uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Forskningen utgår från de tre 

klassiska didaktikfrågorna; vad, hur och varför. Vad-frågan handlar om urvalet och vilket in-

nehåll som ska ingå i ämnet. Hur-frågan belyser vilken metod som ska användas för att under-

visa och varför-frågan fokuserar på varför ett visst kunskapsområde ska ingå i undervisningen. 

Ur det ämnesdidaktiska perspektivet behöver kunskaper omvandlas och formas för att passa 

den aktuella undervisningssituationen och eleven.33 Vad är det då för innehåll, stoff, eleverna 

ska lära sig i historieundervisningen, hur ska urvalet göras och läras ut och varför ska eleverna 

ha lära sig innehållet?  

Vanja Lozic belyser att det finns en önskan om att anpassa historieämnet utifrån 

hur elevernas identifierar sig etniskt. I samband med den vitt utbredda invandringen i Sverige 

har det visat sig att ämnesinnehållet har betydelse i den mångkulturella undervisningen. Histo-

rieundervisningen bör alltså vara globalt anpassad och även fokusera på nationella minoriteter 

utanför  Europa.34 Den europadominerande historien bör enligt Kenneth Nordgren och histori-

edidaktikern Maria Johansson innehålla mer än bara inslag av det mångkulturella perspektivet 

för att kunna utveckla historieundervisningen.35 Johansson menar att historiska inslag från      

exempelvis Afrika och Asien både förhåller sig till det mångkulturella klassrummet och bidrar 

till att utveckla det mångkulturella- och det interkulturella perspektivet. I frågan om vad kun-

skapsinnehållet i historieämnet bör innehålla menar Johansson att undervisningen inte borde 

begränsas till det eurocentriska perspektivet.36  

Det blir betydande för undervisningen att arbeta med olika arbetsmetoder och per-

spektiv vilka kan ge möjlighet för fördjupade kunskaper av andra kulturer än de europeiska.37 

För att undervisningen ska kunna förhålla sig till ett mångkulturellt perspektiv är det viktigt att 

belysa olika kulturer historieämnet. Nordgren och Johansson poängterar dock att det är viktigt 

                                                      
33 Bengt Schüllerqvist & Christina Osbeck (2009) Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Karlstad: Universi-

tetstryckeriet, s. 14. 
34 Vanja Lozic (2010) I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkul-

turella samhälle. Malmö: Malmö Högskola, s. 15. 
35 Kenneth Nordgren & Maria Johansson (2014) Intercultural historical learning: A conceptual framework. 

Journal of Curriculum Studies, 47(1), 1-25. 
36 Maria Johansson (2012), Historieundervisning och interkulturell kompetens. Karlstad: Universitetstryckeriet, 

s. 236. 
37 Nordgren & Johansson (2014), s. 1-25. 
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att lärare tänker efter innan de använder vissa begrepp och kategoriseringar i undervisningen. 

Användandet kan bli avgörande för hur innebörden förmedlas och då kan misstolkningar kan 

uppstå.38 

Enligt Lozic bidrar mångkulturell historieundervisning till att eleverna skapar 

ökad integritet i samhället och i skolan.39 Därför är det viktigt att eleverna får arbeta med histo-

riska perspektiv som förhindrar historieundervisningar från fördomar.   

 

1.4 Metod  

Under denna rubrik redogörs de metoder vilka har använts i studien och hur de har använts för 

att besvara studiens frågeställning. Detta följs av en beskrivning av urvalet gällande material 

samt beskrivning av genomförandet av intervjuerna. Vidare diskuteras studiens avgränsningar, 

validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet och avslutningsvis diskuteras etiska överväganden. 

 

1.4.1 Val av metod och genomförande 

Denna undersökning syftar till att studera hur elever med utomeuropeisk bakgrund ser på det 

mångkulturella perspektivet i historieundervisningen i gymnasieskolan. Studien baseras på en 

kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa metoden syftar enligt Alan Bryman, professor vid 

School of Management – University of Leicester, till att upptäcka och identifiera, exempelvis 

uppfattningar om något. Frågorna i en kvalitativ intervju ger möjlighet för deltagaren att be-

svara frågorna med egna ord då det inte finns några färdigformulerade svarsalternativ.40 

 Styrkan i den kvalitativa metoden är att intervjuerna fångar upp olika uppfatt-

ningar och ger en mångsidig bild av ämnet. Syftet med intervjuerna är inte att alla elever ser på 

det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen på samma sätt, utan snarare tvärtom 

och att se mångfald av elevernas tankar och åsikter. 

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens syfte och frågeställning, vilka under 

intervjun kompletterades med uppföljande frågor för att få eleverna att förtydliga sina svar. 

Under utformandet av frågorna lades stor vikt vid hur de formulerades för att undvika misstolk-

ningar och hur det påverkar svaren. Av den anledningen formulerades frågorna öppet och följ-

des upp av följdfrågor beroende på vad eleverna svarade. Det är elevernas svar vilka ligger till 

grund för den kvalitativa analysen. 

                                                      
38 Nordgren & Johansson (2014), s. 1-25. 
39 Lozic (2010). 
40 Alan Bryman (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, s. 422 ff. 
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Intresse för deltagande skickades ut till historielärare på flertalet kommunala sko-

lor. Därefter informerades eleverna om studiens syfte och vad deltagandet skulle innebära, vil-

ket senare ledde till de tolv elever vilka intervjuades.  

Intervjuerna gjordes i form av gruppintervjuer med tolv elever, tre grupper med 

fyra elever i varje grupp, vilka utfördes under en dag och varje intervju varade i cirka 30 minu-

ter. Den skola där intervjuerna utfördes på är en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad 

med cirka 1300 elever. Eleverna var mellan 16 och 19 år och har alla läst kursen Historia 1b 

med olika undervisande lärande. 

Valet av gruppintervjuer istället för individuella intervjuer gjordes då gruppinter-

vjuer ger utrymme för interaktion mellan deltagarna vilket kan leda till större insikt hos varje 

individ. Deltagarna kan även hjälpa varandra formulera svar och bygga vidare på andra delta-

gares idéer och åsikter.41  

Förekommande problem med gruppintervjuer kan vara att deltagarna pratar i 

mun på varandra vilket bidrar till att blir svårt att höra vad deltagarna säger och även svårt att 

transkribera.42 Detta löste jag genom att deltagarna fick säga sitt namn varje gång de ville säga 

något. Ett annat problem är de gruppeffekter vilka kan förekomma, tillexempel deltagare som 

tar mycket plats och tystlåtna deltagare samt att likartade svar erhålls.43 Som intervjuare för-

sökte jag få med de deltagare vilka inte fick lika mycket talutrymme som andra deltagare med 

att fråga om de hade något att tillägga eller frågade om de höll med eller inte och i så fall varför. 

För att samtalet skulle ske i en avslappnad och lugn miljö ordnandes ett mindre 

klassrum med dörr för att inte bli störda av ljud och rörelse av människor runt omkring. Inter-

vjuerna inleddes med genomgång av syftet till studien och att eleverna fick skriva under sam-

tycke. Dokumentationen av intervjuerna skedde genom inspelning via ”Röstmemon” på min 

iPhone. Inspelning av samtal är en ovan situation och kan skapa hämningar hos deltagarna.44 

Jag valde ändå att spela in intervjuerna eftersom att de endast genomfördes av mig och jag ville 

kunna fokusera på dialogen och inte på att anteckna. Inspelningarna har sedan bearbetats, tran-

skriberats och analyserats.  

 

                                                      
41 Bryman (2011), s. 448 f.   
42 Bryman (2011), s. 464. 
43 Bryman (2011), s. 464.  
44 Bryman (2011), s. 431 f. 
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1.4.2 Avgränsningar 

Mångkulturalitet i skolan är ett intressant ämne och går att studera i oändligt många kombinat-

ioner. Med tanke på tidsbegränsningen för denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till uto-

meuropeiska elevers syn på mångkulturellt perspektiv i historieundervisningen. Anledningen 

till detta är att tidigare forskning visar att den utomeuropeiska historien inte har lyfts upp och 

jag vill därför undersöka hur det ser ut i skolan idag. Elevperspektivet bidrar till en bred analys 

om hur eleverna upplever lärares urval i historieundervisningen. Att komplettera med lärarin-

tervjuer hade möjligtvis gett tydligare svar på hur urvalet inför undervisningen väljs ut samt hur 

arbetet i ett mångkulturellt klassrum kan se ut. Även detta valdes bort i och med tidsbegräns-

ningen för denna uppsats. 

Ett mätinstrument för att mäta det material vilket ska undersökas och studeras är 

validitet. Eftersom att kvalitativ forskning inte utför mätningar på det sätt som kvantitativ forsk-

ning gör har validitetsbegreppet inte samma betydelse för den kvalitativa forskningsmetoden 

likt för den kvantitativa forskningsmetoden. Bryman tar däremot upp begreppet extern validitet 

då de resultat vilka uppnås kan generaliseras till både sociala miljöer och situationer. Bryman 

anser att dilemmat med denna metod är att kvalitativa studier har en viss tendens att använda 

sig av ett begränsat urval, vilket leder till att forskaren enbart kan uttala sig om just den kontext 

den studerat och inte om liknande kontexter. Bryman påpekar dock att det som är av intresse i 

en kvalitativ studie är det vilket har studerats i sin kontext.45  

Sett till denna studiens syfte kommer endast dessa tolv elevers bild av verklig-

heten förmedlas, ej den absoluta sanningen, och jag är medveten om att inga generaliseringar 

är möjliga. Forskare behöver vara medvetna om att fler möjliga beskrivningar och tolkningar 

kan finnas om denna verklighet.46 Jag anser dock att den valda metoden och urvalet av eleverna 

har lett fram till tillförlitliga resultat utifrån just dessa elever. 

 Begreppet reliabilitet handlar om ifall resultatet skulle bli detsamma om studien 

skulle genomföras på nytt, om forskningsresultatets varaktighet och tillförlitlighet.47 Eftersom 

att intervjuerna skildrar enskilda individers tankar om ämnet studeras en specifik social kontext, 

kan det vara svårt att studera detta på samma sätt igen och få samma resultat. Dock ökar             

trovärdigheten och tillförlitligheten hos deltagarna då de inte hade tillgång till intervjufrågorna 

i förväg. De kunde då inte förbereda sig genom att läsa in sig på ämnet, vilket stärker studiens 

resultat.   

                                                      
45 Bryman (2011), s. 352. 
46 Bryman (2011), s. 354 f.  
47 Bryman (2011), s. 352. 
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1.4.3 Etiska överväganden 

I all forskning är det väsentligt att sätta etiska frågor i fokus och att de etiska aspekterna över-

vägs noga. I denna studie, när det gäller intervjuerna, har de grundläggande forskningsetiska 

principerna följts. Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De intervjuade har rätt till att informeras om studiens syfte och hur under-

sökningen planeras att genomföras. Det är forskarens ansvar att informera att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta intervjun och deltagandet när som helst. Deltagarna ska sedan 

ge sitt samtycke till undersökningen, vilket vidare innebär att de har rätt att själva bestämma 

om de vill delta i studien och hur länge samt under vilka villkor de ska delta.48 Denna inform-

ation fick deltagarna vid tillfrågandet om deltagande samt inledande vid intervjutillfället.  

 Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande eleverna har rätt till sin integritet 

och även värdighet. Deltagarna blev därför informerade innan intervjuerna att de skulle spelas 

in och att både inspelningarna och deras personuppgifter skulle förvaras i skyddade filer på min 

dator och raderas efter att studien avslutades. Detta för att obehöriga inte ska kunna ta del av 

det insamlade materialet. När deltagarna presenteras samt när intervjuerna återges i undersök-

ningen, diskussionen och slutsatsen har intervjupersonerna pseudonymer för att det av etiska 

skäl inte ska vara möjligt att förstå vilka deltagarna är, men för att tydligt kunna skilja dem åt i 

texten. Även nyttjandekravet innebär att de insamlade materialet endast får användas till forsk-

ningen, vilket innebär att materialet inte lämnas ut till obehöriga personer.49 

Ett etiskt problem med gruppintervjuer är att även om jag i studien anonymiserar 

deltagarna är de inte anonyma under gruppintervjun och de andra deltagarna kan sprida inform-

ation till obehöriga. Jag anser dock inte att studien gör intrång på deltagarnas privatliv och de 

var under hela intervjun medvetna om att de inte behövde svara på alla frågor och att de kunde 

välja att avsluta sin medverkan. 

 

2. Bakgrund 

Under början på 1930-talet blev Sverige ett invandrarland, vilket betyder att fler människor 

invandrade till Sverige än utvandrade.50 Eftersom att Sverige inte påverkandes likt övriga euro-

peiska länder av andra världskriget var industrin intensivt verksam och Sverige behövde efter 

                                                      
48 Bryman (2011), s. 131 f. 
49 Bryman (2011), s. 132. 
50 Statens Offentliga Utredningar (1967) Invandringen, Problematik och handläggning, SOU 1967:18. Stock-

holm, s. 20. 
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krigets slut mer arbetskraft. Detta är en av anledningarna till att invandringen i Sverige ökade 

kraftigt. Under denna period var det främst finska invandrare, och från andra nordiska länder, 

som kom till Sverige. Under 1950-talet och cirka 30 år framåt dominerade invandringen från 

Grekland, Belgien, Tyskland och Nederländerna. Totalt var det fortfarande den nordiska in-

vandringen vilken dominerade då det endast var 5 % av invandrarna vilka hade utomnordisk 

bakgrund.51 

En viss flyktinginvandring till Sverige pågick parallellt under arbetskraftinvand-

ringen, men under 1970-talet påverkades Europa av lågkonjunktur vilket bidrog till att arbets-

kraftinvandringen avtog. Flyktinginvandringen bestod av både landsflyktingar och flyktingar 

av politiska och religiösa själ.52 

De tidigare invandrarnas anhöriga kom att invandra till Sverige under 1980-talet. 

Denna anhörig- och anknytningsinvandring ökade samtidigt som många vilka invandrat till 

Sverige återvände till sin familj i sitt hemland.53 Över 160 nationaliteteter fanns representerade 

i Sverige vid början av 1990-talet och 10 % av befolkningen beräknades ha en direkt anknytning 

till någon utlandsfödd.54 

Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik från 2017 visar att 23 % av 

Sveriges befolkning har utländsk bakgrund, vilket avser de personer som är födda utrikes eller 

är födda inrikes med två utrikes födda föräldrar.55 Däremot finns inga siffror på hur många 

gymnasieelever i Sverige vilka har utländsk bakgrund. Oavsett detta påverkas skolans utform-

ning av att Sveriges befolkning är mångkulturell.  

Vikten av att lära eleverna respekt, tolerans och människors lika värde betonas 

redan i Läroplan för gymnasiet 65, Lgy65. Ett av skolans mål är enligt Lgy65 att eleverna ska 

lära sig samverka med andra människor.56 Även i Läroplan för gymnasieskolan 70, Lgy70, be-

tonas vikten av att eleverna ska lära sig solidaritet och samverkan mellan människor, men också 

                                                      
51 SOU 1967:18, s. 20. 
52 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén (2005) Tusen år av invandring – En Svensk kulturhistoria. Viborg: Dialo-

gos förlag, s. 332 ff. 
53 Svanberg & Tydén (2005), s. 338 f. 
54 Svanberg & Tydén (2005), s. 343. 
55 Statistiska centralbyrån (2017) ”Många nya medborgare under 2016” 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningssta-

tistik/pong/statistiknyhet/medellivslangder-hushallsstatistik-asylsokande-m.m.-2016/ Hämtad 2018-04-30 
56 Lgy65. Läroplan för gymnasiet 65 (1965) Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 13. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/medellivslangder-hushallsstatistik-asylsokande-m.m.-2016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/medellivslangder-hushallsstatistik-asylsokande-m.m.-2016/
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att skapa förståelse för olika kulturella förhållanden.57 1994 års läroplan för de frivilliga skol-

reformerna, Lpf94, betonar också att lärare ska förhålla undervisningen till mångkulturalitet.58 

I dagens läroplan, Lgy11, står det under rubriken ”Skolans uppdrag” att eleverna ska ges kun-

skap med ett internationellt perspektiv för att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet.59 Det står även under rubriken ”Ämnets syfte” för historieämnet att eleverna ske 

ges förutsättningarna att utveckla kunskap, utifrån olika tolkningar och perspektiv, gällande 

tidsperioder och epoker, förändringsprocesser, händelser och personer.60 

Skolan har ett ansvar att förmedla en medborgarfostran till eleverna med fokus på 

ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för oliktänkande. Skolan har målsättningen att 

olika grupper ska få plats i undervisningen. Detta är absolut nödvändigt i ett mångkulturellt 

samhälle, men skolans arbete behöver också kompletteras av andra aktörer, exempelvis föräld-

rar och olika föreningar, för att skapa förståelse och finna lösningen på flertalet av problemen i 

ett mångkulturellt samhälle. Skolan kan ses likt en avbildning av samhället i litet format där 

flertalet av eleverna möter en organiserad verksamhet för olika kulturmöten för första gången.61  

3. Analys 

Nedan följer bearbetning och sammanfattning av intervjuerna vilket presenteras tematiserat och 

analyseras i undersökningen. Det mest centrala av svaren på intervjuerna är med samt citat från 

deltagarna vilka på olika sätt belyser viktiga aspekter av det mångkulturella perspektivet i histo-

rieundervisningen.  

De intervjuade elevernas kön och ålder har ingen betydelse för studiens resultat, 

därför presenteras eleverna nedan med bokstäver som pseudonymer. Sju av eleverna kommer 

från Afrika, tre från Asien och två från Mellanöstern. Den ena gruppen bestod av Elev A, Elev 

C, Elev G och Elev L. Den andra gruppen var Elev B, Elev D, Elev E och Elev H samt den 

tredje gruppen bestod av Elev F, Elev I, Elev J och Elev K. 

 

                                                      
57 Lgy 70. Läroplan för gymnasieskolan 1970 (1970) Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförla-

get, s. 10.  
58 Lpf 94. Läroplan för de frivilliga skolreformerna. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vux-

enutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda Lpf94 (1994) Stockholm: 

Skolverket, s. 3f. 
59 Lgy11, s. 7. 
60 Lgy11, s. 66. 
61 Roth (1998), s. 9 ff. 
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3.1 Elevernas uppfattning av begreppet mångkulturalitet 

Det råder inga tvivel om att det finns olika sätt att förstå och använda begreppet mångkultura-

litet. Ibland används också begrepp utan reflektion och vad begreppet egentligen har för inne-

börd. Detta var anledningen till att intervjuerna inleddes med att fråga hur eleverna själva upp-

fattar begreppet. 

 Alla deltagarna uppfattade begreppet mångkulturalitet liknande, men formulerade 

svaren på olika sätt, exempelvis ”Flera olika grupper och etniciteter på ett och samma ställe”62, 

”Att det är flera personer med olika bakgrunder”63 och ”Flera kulturer, traditioner och olika 

slags människor i ett samhälle.”64 Andra elever funderade en längre stund och försökte formu-

lera en tydligare definition. Elev D sa följande: 

 
Jag skulle säga att det är allmänt kulturellt, alltså människor som lever tillsammans. Jag skulle 

säga att en människa kan tillhöra flera kulturer. Religion är en kultur och historisk bakgrund är en 

annan kultur. Även vilket kön man tillhör och ens sexuella läggning är kulturer. Oavsett tillhö-

rande kultur bör alla människor känna sig som ett folk. Mångkulturalitet påverkar också kom-

mande generation.65  

 

Det Elev D menar, precis som Elev L i studiens inledande citat, är att mångkulturalitet inte bara 

innebär etnisk bakgrund utan även religion, kön och sexualitet.66 Elev E följer upp Elev D:s 

tankar och sammanfattar begreppet följande: 

 
Jag tänker att kulturerna också är olika inom ett land, att det inte är samma sak att bo i utkanten 

och i innerstaden samt i norr och i söder av ett land. Det handlar mycket om traditioner, hur man 

beter sig och vad man själv känner att man tillhör.67 

 

Elev E är precis som Elev D och Elev L inne på att mångkulturalitet inte bara innebär etnisk 

bakgrund, utan att kulturer och traditioner kan skilja sig åt även inom ett och samma land. Elev 

B avslutar diskussionen av begreppet med att säga: 

 
Men om massa kulturer finns inom ett land, exempelvis Sverige. Då finns svenska kulturer blandat 

med kulturer från andra länder. Det är hur vi lever tillsammans. Det kanske betyder att de svenska 

traditionerna förminskas och att andra kulturer kommer fram, att det liksom jämnas ut mer och 

kanske bildas nya traditioner. Det är fortfarande mångkulturellt, men man känner sig som ett folk 

som hör ihop, som ett band och traditionerna vävs ihop.68 

 

                                                      
62 Intervju med Elev A, 2018-04-24.  
63 Intervju med Elev B, 2018-04-24. 
64 Intervju med Elev C, 2018-04-24. 
65 Intervju med Elev D, 2018-04-24. 
66 Intervju med Elev E och Elev L, 2018-04-24. 
67 Intervju med Elev E, 2018-04-24. 
68 Intervju med Elev B, 2018-04-24. 



Örebro Universitet  Vårterminen 2018 

Historia IVb  Julia Welander 

 15 

Elev B:s resonemang går att koppla ihop med Lahdenperäs resonemang om att ens kultur inte 

är statisk, utan kan förändras i samspel med andra människor.69 Elev E är även inne på att det 

inte bara är de kulturer och traditioner vilka kommer till Sverige som förändras. Även de 

svenska traditionerna kan förändras i samspel med andra människor när olika kulturer möts och 

rotar sig i Sverige.70 Elev E:s tankar om vilka konsekvenser och förändringar kulturer och trad-

itioner får av mångkulturalitet anser jag vara intressanta. Jag ser det som att eleven ser mång-

kulturalitet likt något positivt där kulturer och traditioner blandas, ger och tar från varandra och 

skapar nya traditioner utifrån det. Elev H höll med Elev E om att en blandning av flera kulturer 

är bra, men påpekade att det är viktigt att visa respekt för varandras traditioner.71 

Precis som Roth poängterade är mångkulturdefinitionen otydlig och jag anser att 

eleverna uppfattar begreppet mångkulturalitet likt hur Roth beskriver det, att det kan ses ur två 

olika perspektiv.72 Några elever uppfattar begreppet enkelt, som Elev A och Elev B vilka upp-

fattar begreppet likt något som innebär mångfald av olika etniska grupper från olika länder i ett 

samhälle. Andra elever uppfattar begreppet mer mångfacetterat och associerar innebörden av 

mångkultur utifrån etnicitet, kön, religion och sexuell läggning, som Elev C, Elev D, Elev L 

och Elev E beskrev det. Det Elev B lyfter upp, med att kulturer kan förändras i samspel med 

andra människor, tror jag är hur eleverna uppfattar deras situation i skolan. I skolan möts elever 

från olika kulturer som delar vardagen tillsammans och tar del av varandras tidigare erfaren-

heter, kunskaper och värderingar. Precis likt SOU 1996:143 anser, bör mångkulturalitet ses som 

ett nytt perspektiv att applicera på all undervisning.73  

 

3.2 Historieundervisningen  

För att kunna besvara på frågan om hur eleverna anser att historielärarna tar hänsyn till deras 

olika utländska bakgrunder i undervisningen ställdes frågor om huruvida eleverna känner att 

deras etniska bakgrund nämns i historieundervisningen samt vilken eller vems historia eleverna 

anser nämns mest i historieundervisningen. Denna fråga är av intresse då jag tror att undervis-

ningen känns mer relevant och meningsskapande om elevernas förförståelse knyts ann till in-

nehållet. Lozic belyser även att mångkulturell historieundervisning bidrar till elevers utveckling 

                                                      
69 Lahdenperä (1997), s. 7ff. 
70 Intervju med Elev E, 2018-04-24.   
71 Intervju med Elev H, 2018-04-24. 
72 Roth (1998), s. 11. 
73 SOU 1996:143, s.6 f.  
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av integritet i samhälle och skola samt att ett mångkulturellt perspektiv i historieundervisningen 

förhindrar fördomar i undervisningen.74 

Precis likt första frågan formulerades även dessa svar på olika sätt. Frågan om hur 

deras bakgrunder nämns väcker engagemang hos flera av eleverna och det märks att det är en 

fråga de har diskuterat tidigare. Detta märker jag genom att flera gärna svarar på frågan och det 

blir en annan typ av laddning i rummet.  

Elev B svarar kort med att ”Afrika har bara nämnts när vi pratat om första och 

andra världskriget”75 och Elev G anser samma sak. Elev C säger att: 

  
Afrika förknippas alltid med triangelhandeln i historieundervisningen. Afrika framställs endast på 

ett negativt sätt. Om vi nu måste läsa om det, vore det intressant att läsa om till exempel Afrikas 

sätt att se på triangelhandeln och inte bara hur andra länder såg på det.76 

 

Elev C betonar att undervisningen ofta tar upp Afrika generellt, men att det är viktigt att betona 

skillnader då historien inte sett likadan ut i Öst-, Väst-, Nord-, och Sydafrika.77 

Elev L och Elev A ger förslag på hur undervisningen skulle kunna anpassas för 

att lyfta fram det mångkulturella perspektivet och svarar på frågan med att säga: 

 

Ibland känns det som att lärarna visar intresse för våra bakgrunder och ibland inte. Det skulle vara 

roligt om vi fick ta del mer av varandras etniska kulturer. Testa på mat från andra länder och 

uppmärksamma olika högtider.78 

 

Elev A fortsätter på Elev L:s resonemang med att säga: 

 
Jag förstår inte. Ett enkelt sätt att få med våra etniska bakgrunder och kulturer i undervisningen, 

kan ju vara att exempel när man går igenom den svenska historien också gå igenom vad som hände 

i ”våra” länder under samma tid.79 

 

Elev A:s svar på frågan känns som ett enkelt sätt för lärare att nämna elevernas historia i klass-

rummet. Dock är det viktigt att tänka på de risker Lahdenperä belyser med att gruppera männi-

skor i kulturella fack samt det Nordgren och Johansson poängterar, att lärare behöver tänka till 

                                                      
74 Lozic (2010), s. 6 f.  
75 Intervju med Elev B, 2018-04-24. 
76 Intervju med Elev C, 2018-04-24. 
77 Intervju med Elev C, 2018-04-24.   
78 Intervju med Elev L, 2018-04-24. 
79 Intervju med Elev A, 2018-04-24. 
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innan de använder sig av olika begrepp och kategoriseringar när eleverna arbetar med mång-

kulturella perspektiv.80 Det går att se tendenser av detta på elevernas svar om hur undervisning-

ens generalisering av exempelvis Afrika och hur skolans bild av Afrika påverkar elevernas upp-

fattning om landet i stort.81 

När det gäller vilken eller vems historia eleverna anser nämns mest i historieun-

dervisningen svarar nästan alla förutom två att undervisningen har ett europeiskt perspektiv. 

Elev G och Elev C anser att USA får det störta utrymmet eftersom att ”…de är inblandade i 

andra historia.”82 Elev E är en av de elever frågorna väcker engagemang hos och svarar: 

 
Alltså, när man går på högstadiet gick man igenom första och andra världskriget och sen kommer 

man till gymnasiet, och då tar läraren upp samma saker igen. Kan man då inte fokusera på andra 

delar av världen och deras sätt att se på saker? Det finns ju hur mycket historia som helst om andra 

länder. USA är inblandade i andras historia, så vi pratar en del om USA, men annars tycker jag att 

allt bara handlar om Europa och historia ur deras perspektiv. Skolan borde undervisa om andra 

delar av världen också.83 

 

Elev L håller med Elev E och lyfter att ”Alla har en historia och jag tycker att den också borde 

berättas.”84 Elev H anser att mycket speglas via Grekland, Elev I anser att det speglas mest via 

Tyskland, Elev J anser att Frankrikes historia nämns mest och Elev K och F fyller i med att 

säga att ”Historieundervisningen handlar om hur Europa ser på andra länder, med ett väster-

ländskt perspektiv.”85 

Det är en fördel om undervisningen knyts an till elevernas förförståelse och tidi-

gare erfarenheter för att historieundervisningen ska upplevas relevant och meningsfull för alla 

elever. Det kan dock upplevas problematiskt när läraren och eleverna har olika erfarenheter.86 

Elevernas svar visar att de inte är speciellt nöjda med hur deras bakgrunder och 

folkgrupper nämns i historieundervisningen. Detta styrker Nordgrens resonemang om att histo-

rieundervisningen har ett västeuropeiskt perspektiv där Europa får nästan all plats i undervis-

ningen och att den övriga historien utanför Sverige och Västeuropa inte har någon större plats 

i historieundervisningen.87 Det styrker även Mellbergs resultat som visade att lärarna, i hans 

studie, inte anpassade stoffmaterialet till elevernas kulturer.88 

                                                      
80 Lahdenperä (1997), s. 7ff och Nordgren & Johansson (2014), s. 1-25. 
81 Intervju med Elev E, 2018-04-24. 
82 Intervju med Elev G och C, 2018-04-24. 
83 Intervju med Elev E, 2018-04-24. 
84 Intervju med Elev L, 2018-04-24. 
85 Intervju med Elev K och F, 2018-04-24. 
86 Mellberg (2004), s. 317 f. 
87 Nordgren (2006), s. 218 f.  
88 Mellberg (2004). 
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 Intervjun fortsatte med en fråga om hur den historieundervisningen skolan för-

medlar om elevernas folkgrupper skiljer sig från den bild och historia eleverna känner till från 

hemmet. Elev G svarar att ”Skolan ger den mer allmänna och generaliserande historien, medan 

hemma får man ett annat perspektiv om det är någon man känner som varit med om just den 

historiska händelsen.”89 Elev K svarar att ”Våra föräldrars personliga berättelser tas ju inte upp 

i undervisningen, men kanske vad landet i sig har gått igenom tas upp.”90 Elev E visade med 

sitt kroppsspråk att hen blev lite upprörd. Detta då eleven anser att historieundervisningen skil-

jer sig från den historia de känner till från hemma, och svarade: 

 
Asså, när jag var liten hade jag ingen dålig bild av Afrika, även om det var krig och så när vi bodde 

där. Vi fokuserade inte på att vi var fattiga och att det var oroligt, vi fokuserade på att se det 

positiva i det negativa. När jag var liten och hade kommit till Sverige hörde jag ofta svenska barn 

säga ”Kasta inte maten, tänk på barnen i Afrika.” Jag förstod inte riktigt vad folk menade förrän 

senare när jag insåg hur Afrika framställs i bilder. I skolan pratar man mer generellt, men när jag 

pratar med exempelvis min pappa kan vi gå in mer detaljerat på den individuella historien. Lärare 

får det att låta lättare än vad det är och jag tror att det är viktigt att ge eleverna olika perspektiv.91 

 

Elev J anser att det kan vara bra med olika historiekulturer. Eleven svarade ”Hemma får jag 

armenisk historia och i skolan får jag lära mig den svenska historian, jag får alltså lära mig 

dubbelt så mycket.”92 

Flera av eleverna tycker att det skiljer sig mycket i vad de lär sig hemma och i 

skolan när det gäller historia. Många av eleverna säger också att om de ska fråga något som 

deras föräldrar kan svara på och kanske har varit med om, frågar de hellre dem än sin lärare. 

Dock när det gäller svensk- eller europeisk historia frågar de hellre sin lärare än sina föräldrar.  

 Intervjuerna visar att eleverna anser att det är stor skillnad på den historia eleverna 

får förmedlat hemma jämfört med den undervisningen de får i skolan. Hemma fokuseras det på 

den specifika och enskilda individens- och folkgruppens historia, vilket eleverna anses saknas 

i skolan. Mellberg belyser detta likt ett problem då eleverna inte får historien bekräftad, varken 

hemmets historia i skolan eller skolans historia i hemmet.93 Det Elev E svarade går också att 

koppla till Lorentz resonemang, att problem med historieundervisning i en klass med elever 

med utländsk bakgrund kan vara exempelvis missförstånd och fördomar.94 Därför är det viktigt 

att kunskap förmedlas och SOU 1996:143 betonar vikten av att olika kulturer möts och att ele-

verna konfronteras med kulturerna. Lärare behöver enligt SOU 1996:143 besitta kunskapen hur 

                                                      
89 Intervju med Elev G, 2018-04-24. 
90 Intervju med Elev K, 2018-04-24. 
91 Intervju med Elev E, 2018-04-24. 
92 Intervju med Elev J, 2018-04-24. 
93 Mellberg (2004), s. 321 f.  
94 Lorentz (2007), s. 85. 
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kulturkrockar bör hanteras om det uppstår i skolan.95 Även läroplanen, Lgy11, belyser att ele-

vers förmåga och förståelse för andra kulturer stärks med medvetenhet i sitt egna kulturarv.96  

Det går även att se samband med Patricks studie, och hennes indelning av hur 

olika historielärare ser på historisk kunskap, och med hur eleverna anser att deras lärare arbetar 

med det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen. De elever som tycker att stoffet 

i undervisningen är upprepande och ensidigt undervisas förmodligen av den lärare vilken tillhör 

den gruppen som ser lärandet oproblematiskt och ser det historiska kunskapen given. Den andra 

gruppen är svår att applicera på det eleverna svarar på frågorna, men den tredje gruppen, de 

som anser att historisk kunskap konstrueras i interaktion med andra, borde passa att undervisa 

de elever vilka som visar att de är intresserade att lära av andra kulturer och ta del av varandras 

historier.97  

 Elevernas svar stärker Lozics teori om att sambandet mellan invandringen till 

Sverige och ämnesinnehållet i undervisningen har betydelse för den mångkulturella undervis-

ningen.98 Eleverna håller även med Nordgren och Johansson, att historieundervisningen bör 

innehålla med inslag av ”deras” historia som skett och sker utanför Europa. Johansson menar 

att undervisningen är begränsad till den europeiska historien och att elevernas mångkulturella 

perspektiv skulle utvecklas om undervisningen innehöll inslag från exempelvis Afrika och 

Asien.99 Elev K:s och F:s svar på frågan om vems eller vilken historia som nämns mest, att 

historieundervisningen handlar om Europas syn på andra länder, med ett västerländskt perspek-

tiv bekräftar teorin om att den europeiska historien ges störst plats i historieundervisningen.100 

  

4. Slutsats 

Syftet med undersökningen var att undersöka utomeuropeiska elevers syn på det mångkultu-

rella perspektivet i historieundervisningen på gymnasiet. Metoden vilken har använts för att 

undersöka detta har varit kvalitativa intervjuer med tolv elever på en kommunal skola i en mel-

lanstor stad. Undersökningen baserades på elevernas uppfattning av begreppet mångkulturalitet 

samt hur de anser att lärare tar hänsyn till deras etniska bakgrunder i historieundervisningen. 

                                                      
95 SOU 1996:143, s. 17 f. 
96 Lgy11, s. 4 ff. 
97 Patrick (1998). 
98 Lozic (2010), s. 15. 
99 Johansson (2012), s. 236. 
100 Intervju med Elev K och F, 2018-04-24. 
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Exempel på intressant vidare forskning skulle vara att göra samma undersökning med undervi-

sande lärare för att få deras syn på det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen. 

Dessa resultat skulle sedan kunna jämföras för att se om elevernas och lärarnas tankar och re-

sonemang stämmer överens eller inte. 

I den tidigare forskningen presenterades hur det mångkulturella perspektivet i 

skolan diskuterats och problematiserats. Redan på 1980-talet antyddes det att kulturella olik-

heter i skolan bör ses som en resurs och öka elevernas förståelse för andra kulturer. Lahdenperä 

anser att människans kultur kan förändras i samspel med andra människor och i olika samman-

hang. SOU 1996:143 betonar vikten av att elever får möta andra kulturer, dels för att utveckla 

självförståelse för sin kultur, men även för att få kunskap om andra kulturer. 

 Enligt Patricks studie skapar lärare olika undervisningsobjekt för att anpassa sin 

undervisning för elevgruppen och delar in lärare i tre olika grupper beroende på hur de ser på 

historisk kunskap. Patricks forskning visar att lärares syn på historisk kunskap har betydelse för 

undervisningen. Mellbergs studie visar dock motsatsen. Enligt Mellbergs studie anpassade lä-

rarna inte undervisningen och stoffurvalet efter elevgruppen. Nordgrens studie visar att histo-

rieämnet är mer monokulturellt än multikulturellt och att läroböckerna i historieämnet har ett 

eurocentriskt perspektiv. Studien av Lorentz problematiserar mångkulturellt perspektiv och me-

nar att både lärare och elever stöter på problem under utbildningen. Exempel på problem kan 

vara missförstånd, trakasserier och fördomar. Lorentz belyser därför att mångkulturalitet bör 

ses från olika perspektiv och utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och förförståelse samt 

upplevelser. 

Undersökningen har visat att det är svårt att definiera begreppet mångkulturalitet. 

Detta är även något Roth belyser. Studiens undersökning visar att mångkulturalitet är ett be-

grepp vilket inte har en konkret definition, utan begreppet är kontextuellt och skapar känslor, 

och används olika beroende på syftet till användning. Ett tillstånd av flera människor med va-

rierande kulturella bakgrunder är hur Lorentz förklarar ordet ”mång” i mångkultur. Kultur är 

något Lahdenperä anser vara dynamisk och är föränderlig i interaktion med andra människor. 

Även några av de intervjuade eleverna i studien uppfattar begreppet mångkultur likt både Lo-

rentz och Lahdenperä. För vissa elever innebär mångkulturalitet olika etniska kulturer i ett sam-

hälle och för andra elever handlar begreppet om flera kulturer, såsom social- och etnisk bak-

grund, kön, religion och sexualitet. Elev B:s tankar om att kulturer kan förändras i samspel med 

andra går att se koppling till Lahdenperäs resonemang. 

Genom att applicera den ämnesdidaktiska teorin och frågorna vad, hur och varför 

visar studien att eleverna vill ha mer av den utomeuropeiska historien i sin undervisning och 
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önskar att lärare väljer ut det stoff vilket passar elevgruppen. Eleverna anser att historieunder-

visningens fokus är europeisk historia med inslag av andra länder, men de skulle vilja att insla-

gen får större plats. Intervjuerna visar att den historia de får förmedlad hemma skiljer sig åt den 

historia skolan förmedlar och kommer med alternativa förslag för att göra plats för utomeuro-

peisk historia och hur undervisningen på ett enkelt sätt kan ge möjlighet för eleverna att ges 

kunskap om andra kulturer. Dock visar intervjuerna, precis som Lahdenperä poängterar, att det 

är viktigt att inte kategorisera eleverna då de kanske inte identifierar sig med en folkgrupp bara 

för att de etniskt tillhör folkgruppen. Varför eleverna ska lära sig om andra kulturer menar Lozic 

stärker elevernas integritet och undervisningen förhindrar fördomar. Även Lgy11 belyser detta 

med att kunskap och förståelsen för mångfald motarbetar främlingsfientlighet. Precis som Mell-

berg belyser är det en fördel om undervisningen knyts an till elevernas förförståelse och tidigare 

erfarenheter. På så sätt upplevs historieundervisningen mer relevant och meningsfull för alla 

eleverna. Det kan dock upplevas problematiskt när läraren och eleverna har olika erfarenheter. 

Eleverna har olika behov, erfarenheter, uppväxter och kulturer och lärarens ansvar 

är att i sin undervisning ta hänsyn till detta för att eleverna ska kunna relatera till ämnesinne-

hållet, vilket leder till utvecklat lärande. Utbildningen ska vara likvärdig på alla skolor runt om 

i landet, men det behöver inte betyda att att undervisningen ska utformas lika för alla skolor. 

Att anpassa ämnesinnehållet efter deras behov och förutsättningar är ett sätt för eleverna att få 

möjlighet att lära sig. Elev L och Elev A gav förslag på hur undervisningen skulle kunna an-

passas för att lyfta fram det mångkulturella perspektivet. Dessa förslag är bra metoder som 

bygger på både intresse, tidigare erfarenheter och kunskapen leder förhoppningsvis till förhind-

rande av fördomar. Undervisningen behöver bidra till att motarbeta främlingsfientlighet och jag 

som blivande lärare är en del av detta. För att eleverna ska kunna relatera till ämnesinnehållet 

behöver lärare beröra deras historia mer, framförallt göra deras egna historia mer sedd och re-

laterad till den stora historien. Det känns som att eleverna uppfattar vissa delar av historien som 

ett bihang till västvärldens historia, vilket ger eleverna fel uppfattning och fördomar. Denna 

analys visar alltför tydligt att eleverna med utomeuropeisk bakgrund inte får sin egen historia 

presenterad i historieundervisningen.  
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6. Bilagor 

6.1 Förfrågan om medverkan 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie om det mångkulturella 

perspektivet i historieundervisningen på gymnasiet. 

 

Mitt namn är Julia Welander och studerar ämneslärarprogrammet med inriktning svenska och 

historia för gymnasieskolan på Örebro Universitet. I utbildningen ingår det att genomföra två 

studier, en i ämnet svenska och en i historia, vilka kommer presenteras i vetenskapliga rappor-

ter– C-uppsatser. 

 

Denna studie skall göras i historia och min studies syfte är att undersöka hur elever från uto-

meuropeiska grupper ser på det mångkulturella perspektivet i historieundervisningen samt hur 

deras egen historia nämns. 

 

Deltagandet i studien innebär intervjuer av elever, enskilt eller i grupp, och beräknas ta omkring 

20-30 min. Intervjuerna kommer att spelas in och kommer behandlas konfidentiellt, alltså avi-

dentifieras. Elevernas medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Jag kontaktar dig eftersom att du är historielärare på en gymnasieskola och jag är i behov av 

elever för att hjälpa mig genomföra min studie under veckorna 16, 17 och 18. 

 

Om du tycker detta verkar intressant för dina elever och vill veta mer får du gärna höra av dig 

till mig. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Julia Welander   Handledare: Nevra Biltekin 

Örebro Universitet   HumUs-institutionen  
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6.2 Samtycke 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i studien om synen på det mångkulturella perspektivet 

i historieundervisningen på gymnasiet.  

 

Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under. 

 

Jag har fått information om… 

… vem som bedriver studien. 

… syftet med studien. 

… hur studien kommer att gå till. 

… varför jag har blivit tillfrågad att delta. 

… att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………… 

Namnteckning Elev    Datum, Ort 

 

………………………………………….. 

Namnförtydligande Elev 

 

 

6.3 Intervjufrågor 
 

- Hur definierar du din etniska identitet? 

- Hur uppfattar du begreppet mångkulturalitet?  

- Hur känner du att din etniska bakgrund nämns i historieundervisningen? 

- Vilken/vems historia anser du nämns mest i historieundervisningen?  

- Har skolans historieundervisning gett dig en annan bild av din folkgrupps historia än 

den du tidigare känt till? 


