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Abstrakt 

Skolan kan idag beskrivas som mångkulturell om man ser till elevens 

bakgrund och tidigare erfarenhet. Det rör sig om att elevernas kultur sett till 

nationalitet, religion, sexuell läggning m.m. skiljer sig. Den ökade mångfalden 

ställer krav på en skola som arbetar med utvecklandet av ett positivt 

interkulturellt förhållningssätt hos eleven. Skolans ökade mångfald upplever 

jag dock inte är något som lärarna fokuserar på i historieundervisningen. Det 

trots att forskning redogör för en relation mellan historiemedvetande, den 

egna kulturella bakgrunden samt interkulturellt förhållningssätt. I min studie 

har jag därför undersökt hur lärarnas förståelse samt förhållningssätt kring 

den mång- samt interkulturella dimensionen påverkar deras möjlighet till 

didaktiska anpassningar efter kultur i undervisningen. Studiens metod kan 

beskrivas som kvalitativ semistrukturerad intervju med tre pedagoger inom 

ämnet historia på olika skolor i Göteborgs kommun. Genom undersökning har 

studien redogjort för några slutsatser. Det rör sig om att lärares term- samt 

begreppsförståelse kring kultur tycks ha en inverkan på i vilken mån de kan 

beskrivas inneha en lärarprofessionalism präglad av interkulturell kompetens. 

Didaktiska anpassningar efter elevernas mångkultur i historia tenderar därför, 

enligt min studie, att endast genomföras efter de kulturer som läraren 

uppmärksammar. En lärare med begränsad förståelse redovisar därför för en 

tydlig avsaknad av didaktiska anpassningar efter flera dimensioner av 

kulturbegreppet. Lärarnas skillnad i kunskaper och förståelse för mångkultur 

kan därför påverka möjligheten till en likvärdig skola då forskning redovisar 

att eleverna kontrastera historien utifrån hens kultur. 

 

 

Nyckelord: Historia, Mångkultur, interkulturellt förhållningssätt, likvärdighet. 
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1. Skolans fulla uppdrag 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 uppges som 

grundläggande i skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska syfta till att 

utveckla en förståelse och medmänsklighet. Värdegrundsarbetet kan beskrivas 

i det som Jonas Höög och Olof Johansson karaktäriserar som skolans sociala 

mål. Förutom de kunskapsmål som anges i diverse kursplaner innehar således 

skolan även ett socialt mål som tar sig uttryck i verksamhetens roll som 

fostrare av önskvärda medborgare.1 En central del i arbetet är att skolan ska 

främja elevers möjlighet till sympati och inlevelse för andra människor, där 

arbetet syftar till att motverka diskriminering av bl.a. etniska grupper.2   

 Den svenska skolan kan idag karaktäriseras som en mångkulturell skola 

sett till elever. Det rör sig om att flera olika kulturer figurerar inom 

klassrummet. En vanlig skolklass kan därför inneha elever som skiljer sig 

genom den kulturella bakgrund de för med sig och således bemöter 

undervisningen utifrån. Mångkulturalismen tar sig även uttryck i skolan 

övergripande sociala mål och uppdrag, där det bl.a. beskrivs genom uppdraget 

att utveckla ett internationellt perspektiv hos eleverna. 

 

Skolverket skriver:  

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 

solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- 

och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”3  

 En del av skolan och sålunda lärarens uppdrag kan därför förstås i att de 

ska arbeta för att utveckla ett positivt interkulturellt förhållningssätt hos 

eleverna.4  Uppdraget tar sig även uttryck på klassrumsnivå, då läroplanen 

framhåller att undervisningen som ämnar utveckla en förmåga hos eleverna att 

se den kulturella mångfalden som en tillgång.5 Arbetet är således något som 

utifrån läroplanen ämnar genomsyra hela skolans verksamhet däribland även 

den reguljära ämnesundervisningen. Hur ska man då förstå skolans uppdrag 

gentemot utvecklandet av ett positivt interkulturellt förhållningssätt? Likaså 

hur kan det ses i relation till lärarens undervisning i ämnet historia och 

elevernas egen kultur? Där jag menar att lärarens förståelse och 

                                                      
1 Höög, Jonas & Johansson, Olof (red.) (2015). Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar 

för framgångsrika skolor. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket. S. 7. 
3 Ibidem, citerar från s. 10. 
4 Interkulturellt förhållningssätt innebär ett skeenden där människor i mötet med olika 

kulturer bedriver interaktion samt kommunikation med varandra utifrån ett positivt 

förhållningssätt. 
5 Skolverket (2011), s. 7. 
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förhållningssätt gentemot andra kulturer kan ha en stor påverkan för hur hen 

formar sin undervisning. Frågor vilka jag ämnar utgå ifrån i avsnittet kring 

tidigare forskning, dessförinnan krävs dock en närmare redogörelse för 

begreppet kultur respektive interkulturellt förhållningssätt. Därtill även en 

genomgång kring studiens avsedda syfte. 
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2. Definiering av kulturbegreppen 

Begreppet mångkulturell och interkulturell är idag vanligt förekommande 

inom forskning och litteratur kring skolans värld. Begreppet kultur kan dock 

innehålla flera olika definitioner och således krävs en begreppsförklaring med 

anknytning till min studie.6 Jag kommer i min studie använda mig av den 

definiering av begreppen mångkultur och interkultur som Lorentz framhåller 

men i relation till Banks identifikationsmodell. Lorentz menar att begreppet 

kultur i samband med pedagogik syftar till individers beteenden, handlingar, 

värderingar och livsvillkor. Således kan begreppet förstås som sprunget ur ett 

sociologiskt och socialantropologiskt perspektiv. Det rör sig därför om 

människors agerande, tänkande m.m. och är inte att förväxla med en estetisk 

användning av ordet som vid finkultur m.m.7 Då min studie tar sin 

utgångspunkt utifrån mångkulturalism som kopplat till flera dimensioner och 

skolans sociala mål finner jag det lämpligt att använda mig av Banks 

identifikationsmodell för att förklara begreppen. Modellen syftar då till att 

individers identitet skapas genom ett samspel med omvärlden där flertalet 

olika kulturer kan påverka. Nationalitet, religion, genus m.m. förklaras då som 

kulturella aspekter som utgör individens identitet vilka bidrar till formandet 

av hens beteende, handlingar, värderingar och livsvillkor.8 

 Vad avser mångkulturalitet framhåller Hans Lorentz därtill att begreppet 

innebär ett tillstånd hos kulturen medan interkulturalitet syftar till ett samspel 

eller aktion mellan individer.9 Kopplat till skola kan därför begrepp 

mångkulturalitet definieras som ett tillstånd skolan befinner sig i, där miljön 

utgörs av en samling av flera olika kulturer. Begreppet mångkultur kan därtill 

ses i ljuset av Pirjo Lahdenperäs definiering av mångfald. Där Lahdenperä 

redogör för att mångfald kan innefatta diverse kriterier likt kön, ålder, religion, 

sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, social klass m.fl.10  

 Interkulturalitet blir istället relaterat till den aktion eller samspel som 

skapas, där interkulturell pedagogik med lärarens förståelse samt 

förhållningssätt för berört område står i fokus för min studie.  Interkulturell 

pedagogik är då förenat med verksamhetens didaktiska innehåll där det, enligt 

Lorentz, sker ett aktivt arbete med ömsesidig interkulturell kommunikation 

och social interaktion.  I min studie syftar därför en interkulturell pedagogik 

till hur läraren arbetar för att erbjuda social interaktion utifrån ett 

                                                      
6 Exempelvis menar Andersson och Refinetti att kulturbegreppet i litteraturen innehar 

uppemot 200 olika definitioner. Andersson, Katarina & Refinetti, Monica (2001). Att 

vara lärare i en mångkulturell skola: "interkulturell undervisning är t.ex. att locka ur eleverna 

det de vet för att berika mig och hela klassen". Göteborg: Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Univ. S. 10. 
7 Lorentz, Hans (2009). Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa interkulturell 

pedagogik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 51. 
8 Banks identifikationsmodell refererad genom Andersson och Refinetti (2001), s. 10-11. 
9 Ibidem, s. 51-52. 
10 Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.) (2010). Möten i mångfaldens skola: 

interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. S. 19- 20. 
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interkulturellt utbyte mellan de olika kulturella grupper som finnes i 

klassrummet med utgångspunkt i hur hen förstår och ser på arbetet. Den 

sociala interaktionen kan därtill påverka individens identitetsformande med 

utgångspunkt i Banks identifikationsmodell. 
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3. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur skillnader i förståelse samt 

förhållningssätt påverkar historiepedagogers möjlighet att bedriva en 

undervisning präglad av interkulturell kompetens. I bakgrund till studiens 

syfte finns Pirjo Lahdenperäs definiering av en interkulturell kompetens 

fördjupad genom Banks fem dimensioner.11 Lahdenperä menar då att en 

interkulturell kompetens kan beskrivas som en lärarprofessionalism som 

underbyggs av medvetenhet, personlig kvalitet samt didaktiska handlingar 

relaterat till elevers mångfald och kultur.12  

 I min studie vill jag därför undersöka hur just lärarens medvetenhet samt 

personlig kvalitet påverkar möjlighet till att forma en undervisningen präglad 

av interkulturell kompetens.13 Jag menar således att förståelsen samt 

förhållningssättet skapar förutsättning för vilka didaktiska handlingar som 

faktiskt realiseras i undervisningen i historia. För att genomföra undersökning 

har följande underfrågor formulerats: 

o Hur uppfattar historielärare begreppen mång- samt interkultur? 

o Hur ser lärare på vikten av en elevrelaterad historieundervisning i relation till 

mång- samt interkulturalitet?14  

o Vad beror skillnaderna mellan pedagogerna förhållningssätt och hur påverkar 

det möjligheten till att bedriva en undervisning präglad av en interkulturell 

kompetens? 

  

  

                                                      
11 Se vidare om Banks fem dimensioner i nästkommande avsnitt kring teoretiska 

ansatser. 
12 Lahdenperä (2010), s. 17- 19. I Lahdenperä & Lorentz (2010).  
13 En elevrelaterad undervisning beskrivs då som en undervisning som utgår samt 

lyfter fram elevens tidigare erfarenhet och bakgrund, således hens kultur.  
14 Frågan står i relation till ovanstående forskningsfällt där den egna kulturen ses 

påverka bl.a. elevens förståelse och tolkning av innehåll, möjligheten till utvecklandet 

av ett interkulturellt förhållningssätt, historiemedvetandet, identiteten m.m med 

utgångspunkt i lärarens förhållningssätt. 
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4. Mångfaldens historieundervisning 

Som nämnts tidigare kan dagens skola förstås som mångkulturell sett till den 

mångfald som utgör skillnaderna i elevers kulturella erfarenhet och bakgrund. 

Vad en elev bär med sig in i undervisningen kan därför vara olik vad en annan 

elev innehar. I följande avsnitt ämnar jag, utifrån tidigare forskning samt 

styrdokumentens riktlinjer, redogöra för vilka krav mångkulturen ställer på 

den undervisande läraren i ämnet historia. Fokus för tidigare forskning 

kommer att vara på dels hur elevens egen kultur inverkar på tolkandet samt 

förståelsen för såväl ämnets innehåll som andra kulturer i relation till 

historiemedvetandet. Likaså dels vilka svårigheter som redovisas kring 

skolans styrdokument, läroböcker m.m. För att underlätta redogörelsen av den 

tidigare forskning vilken kommer utgöra det samlade forskningsfält för min 

studie så kommer nedanstående avsnitt att delas in i diverse underrubriker. 

Det rör sig om att se till effekter  av elevens kultur med utgångspunkt i 

relationen till vilket utrymme och synsätt som styrdokument samt 

undervisningsinnehåll förmedlar. Centalt genomgående i beskrivandet av 

forskningsfältet blir historiemedvetandets roll för utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt över tidsperioder. Därefter kommer de 

sammanfattas i relation till lärarens undervisning och vilka krav det ställer på 

den undervisande pedagogen. 

4. 1. Historieundervisningens uppdrag och 

begränsning 

I nedanstående avsnitt ämnar jag redogöra för innehåll från styrdokumenten i 

relation till den forskning som gjorts kring området. Om man ser till den 

tidigare forskningen som fokuserar på styrdokumentens uppdrag finns här, 

som berörts tidigare, en klar koppling till det interkulturella arbetet. Skolans 

ska enligt styrdokumenten arbeta för att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt hos eleverna där mångfald utgör en tillgång. Uppdraget kan 

förstås genom att, som berörts tidigare, se till Höög och Johanssons definiering 

av skolans sociala mål. De menar att det går att urskilja två centrala delar i 

styrdokumenten kopplade till de mål en framgångsrik skola förväntas nå. Det 

ena kan förklaras som kunskapsmålet, som ges en grundlig förklaring genom 

kursplanerna för var ämne. Det andra utgörs av skolans sociala mål, något som 

är svårare att exakt urskilja. De framhåller att skolans sociala mål utgörs av 

skolans allmänna uppdrag som syftar till att forma eleverna till harmoniska 

medborgare. De sociala målen ämnar då utveckla en respekt för mångfald, 

demokratiska värderingar, jämställdhetstänkande m.m. hos eleverna.15 De 

sociala målen går därför att se i relation till skolans arbete för ett interkulturellt 

förhållningssätt hos var elev. Således innefattar skolans uppdrag två mål, 

kunskaps- samt de sociala målen.  

 Därtill framkommer det även i läroplanen att skolans undervisning bör 

anpassas efter de behov eleven uppvisar. Likaså redogörs det för att lärandet 

                                                      
15 Höög och Johansson (2015), s. 16-17 samt 36-37. 
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ska ta sig uttryck genom elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund m.m.16 

Arbetet kan då ses som förknippat med arbetet för en likvärdig utbildning där 

begreppet likvärdighet syftar till att skolgången anpassas efter var elevs behov 

med uttryck i den bakgrund och de erfarenheter eleven bär med sig. Det rör 

sig således om att läraren i sin ämnesundervisning måste anpassa material, 

metoder och likvärdigt efter klassens samtliga elever. Uppdraget att bl.a. 

förmedla ett interkulturellt förhållningssätt med utgångspunkt i elevens 

bakgrund går dock att problematisera utifrån läro- och kursplanens samt 

läroböckernas euro- samt androcentriska perspektiv vilket bl.a. kan medföra 

en exkludering av andra kulturer.   

 Det eurocentriska perspektivet är något som delvis Kenneth Nordgren 

berör. Han redogör för att skolans styrdokument, när det kommer till 

interkulturellt förhållningssätt, till viss del utgörs av en otydlighet med även 

delvis en motsägelsefullhet.17 Han menar att styrdokumenten i stora drag talar 

för att en interkulturell kompetens skall utvecklas hos eleverna men att 

innehållet ibland talar för annat. Istället rör det sig om att kursplanen, enligt 

Nordgren, utgörs av ett fokus på en svensk och europacentrerad historiebild.18 

Exempel går att se vid kursplanens centrala innehåll där Sverige och Europa 

nämns uttryckligen medan andra världsdelar förekommer mer sällan och ofta 

som ett exempel på ytterligare innehåll.19 Ett liknande exempel på kursplanens 

eurocentriska inslag kan ses vid användandet av olika ordval och termer. 

Exempelvis redogörs det för att ett centralt innehåll som undervisningen ska 

beröra i årskurs sju till nio bl.a. ska vara ”demokrati och diktatur i Europa och i 

andra delar av världen”.20 Att använda sig av begrepp som andra kan då ses som 

ett uttryck för en eurocentrisk kursplans fokusering, där Europa (vi) ställs mot 

det andra (dem). 

 När det kommer till forskningen som berör läroböcker för ämnet historia 

och ett eurocentriskt perspektiv är resultaten än dock mer framträdande. 

Exempelvis redovisar studier av läroböcker att materialet i stora drag utgörs 

av ett fokus på Europa. I en studie som undersökte 1900-talets historia i 

läroboken Den moderna tidens historia 1a1 visade resultatet att det 

utomeuropeiska innehållet endast utgjorde tre procent.21 Likaså redogör 

Masoud Kamali för att det i läroböcker för ämnet historia ofta framhålls en 

delning mellan vi respektive dem. Delningen kan förklaras genom att se till ett 

eurocentriskt perspektiv på världshistorien där andra delar av världen ses i 

                                                      
16 Skolverket (2011), s. 8. 
17 Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och 

handling i det mångkulturella Sverige. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006. S. 174- 

179. 
18 Studien är dock gjord efter läroplanen 1994 men otydligheten och de motsägelser 

som lyfts fram går i stora drag även att se i läroplanen 2011. 
19 Skolverket (2011), s. 191- 192. 
20 Citerat ur Skolverket (2011), s. 192. 
21 Fogelberg, A och Nordstrand, L (2012). Kina eller Indien : En studie om eurocentrism och 

utomeuropeiskt material och innehåll i svensk historieundervisning. 
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relation till Europa.22 Likaså redogjorde en studie om porträtteringen av Afrika 

i läroböcker för en likartad bild. Studien redovisade då för dikotomier mellan 

Afrika och västvärlden samt att Afrika vid flera tillfällen beskrevs i negativa 

termer.23  

 Därtill har även undersökningar redovisat att undervisningsmaterial i 

ämnet historia allt som oftast tenderar utgå från ett androcentriskt perspektiv. 

T.ex. visade en omfattande studie gjord av Ann-Sofie Ohlander över läromedel 

i historia för att innehållet allt som oftast nästintill enbart antog ett manligt 

perspektiv. Därtill kunde hon redovisa att några läromedel även använde sig 

av inslag vilka kan sammanfattas som sexistiska samt förnedrande.24 

Läromedlen i ämnet historia kan därav uppfattas stå i motsats till de riktlinjer 

styrdokumenten ämnar syfta gentemot, då läromedlen ibland inte verkar 

uppvisa en respekt för mångfald, demokratiska värderingar, jämställdhet m.m. 

Den avsmalnade framställningen i läromedel för ämnet historia kan således 

förstås utelämna flera olika kulturella grupper.  Något som därför minskar 

elevernas möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt och därför 

ställer ökade krav på lärarens förmåga att lyfta fram andra dimensioner av 

historien.  

 Således redovisar forskningen för att det vid många tillfällen finns ett 

utmärkande euro- samt androcentriskt perspektiv i läroböcker för historia, 

något som påverkar elevers syn på historien. Att läroböcker och till viss del 

även styrdokumenten utgörs av vad som kan beskrivas som ett exkluderande 

perspektiv kan motverka det interkulturella förhållningssätt som beskrivs som 

skolans uppdrag. Motsättningen mellan skolans uppdrag och ett 

historieämnets framställning ställer därför krav på att läraren aktivt arbetar 

med att lyfta fram kulturer samt arbetar med att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt hos eleverna i historieundervisningen. 

4.2. Elevens historiesyn 

Med avstamp i det exkluderande synsätt som förmedlas genom styrdokument 

och undervisningsmaterial finns det därför utrymme för problematisera 

genom följande frågeställning. Vilken inverkan kan elevens kultur ha i 

bemötandet av historieundervisningen? Jo, här redovisar forskningen en 

relativt entydig bild.25 Det rör sig om att ämnets karaktär ständigt står under 

                                                      
22 Kamali, Masoud (2006). Skolböcker och kognitiv andrafiering. I: Sverige. Utredningen 

om makt, integration och strukturell diskriminering (2006). Utbildningens dilemma: 

demokratiska ideal och andrafierande praxis : rapport. Stockholm: Fritze. S. 94- 95. 
23 Karlsson, A. (2010). Postkolonial framställning av Afrika? Afrika i gymnasiets läroböcker 

för historia och samhällskunskap. Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för 

utbildning, kultur och medier. S. 28-30. 
24 Ohlander, Ann-Sofie (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en 

granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm: Fritze. 
25 Se bl.a. Lozic, Vanja (2011). Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 

2000-talet. 1 uppl. Malmö: Gleerups. Hartsmar, Nanny (2001). Historiemedvetande: 

elevers tidsförståelse i en skolkontext. Diss. Lund : Univ. Johansson, Maria (2012). 

Historieundervisning och interkulturell kompetens. Licentiatavhandling Karlstad : 

Karlstads universitet, 2012. Samt Nordgren (2006) m.m. 
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påverkan av elevernas identitet, erfarenhet och samhällssyn. Således kan en 

persons tidigare bakgrund i form av födelseplats, fritidsintressen, religion, 

kön, klass m.m., områden vilka kan sammanfattas utifrån olika sociokulturella 

erfarenheter, förstås inverka.26 Elevens kultur formad av tidigare erfarenhet 

och bakgrund förklaras då påverka hur eleven bemöter innehållet i 

ämnesundervisningen.  Således hur en elev tolkar och förstår ämnesinnehållet 

kan därför vara påverkat av kulturen och i flertalet fall går det att se en 

koppling till hur det även påverkar utvecklandet av ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

 Exempel på det ses bl.a. vid elevers utvecklande av ett 

historiemedvetande. I kursplanen för historia som introducerades 2011 

framkommer begreppet historiemedvetande som en central grundstomme för 

syftet med ämnet.27 Undervisning i ämnet historia förväntas då syfta till att 

varje enskild elev utvecklar sitt historiemedvetande. Historiemedvetande ses 

då, enligt kursplanen, som något varje person har och utgörs av en förmåga att 

se historia i relation till reflekterande frågor så som vem man är, vart man 

kommer ifrån, vart man är på väg o.s.v. Diverse frågor som sedan kan ställas i 

relation till historia och således bilda vårt historiemedvetande.28 Begreppet går 

därför att i stora drag se i relation till individers livshistoria och därmed deras 

kulturella bakgrund, något som Bernard Jensen berör. Han menar att 

historiemedvetande utgörs av en relation mellan å ena sidan individens 

uppfattning av då-, nu- och framtiden och  å andra sidan den egna 

livshistorien i former av erfarenhet och bakgrund.29 Historiemedvetandet blir 

därför förenat med individens tolkning av samhället, där det förflutna, nuet 

och framtiden tolkas i relation till varandra. En elevs kultur påverkar därför 

hur de tar sig an samtliga delar av tidsaspekten. Att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt i bemötandet av andra kulturer har därför betydelse både för 

förståelsen av samtiden som då- och framtiden. 

 I skolans undervisning kan det ta sig uttryck på olika sätt, däribland 

genom att se till den problematik som elevens identitetsutvecklande skulle 

kunna innebära i bemötandet av historieundervisningen. Identitetsbegreppet 

går då i stora drag att se i relation till sambandet mellan historiemedvetande, 

historiekultur samt historiebruk. Där historiemedvetandet kan ses utgöra en 

del av människors identitetsskapande likaväl som för samhällets identitet.30 

Genom att se de existentiella frågorna i relation till historia blir således 

identitetskapandet förenat med utvecklingen av historiemedvetandet. 

 I syfte att beskriva varför man ska studera historia ger forskningen ofta 

flera olika svar, ett av dem kan relateras till individens identitetsskapande, där 

                                                      
26 Bl.a. Lozic s. 14. 
27 Skolverket (2011), s. 188. 
28 Kommentarmaterial till kursplanen i historia. (2011). Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2559. S. 6. 
29 Jensen (2006) refererad genom Johansson (2012), s. 42. 
30 Johansson (2012), s. 40. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2559
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historia kan nyttjas för att besvara existentiella frågor.31 Identitetsskapandet 

kan då utgöras av såväl en individuell som en kollektiv identitet. Exempel på 

historieämnets roll för identitetsskapandet med avseende på kollektivet kan 

studeras genom det gemensamma kulturarv historien förmedlar. I forskning 

av bl.a. Lozic framhålls det att personer genom bl.a. historia utvecklar en 

förståelse för hur man, som grupp, ser på sig själva och vad som definierar 

dem. De olika faktorerna bildar sedan ett gemensamt kulturarv, en 

historiekultur, som kan innebära en inkludering men likväl en exkludering. 

Det kollektiva identitetskapandet utgör sedan en grund även för den 

individuella identiteten, där personen ser sig själv i relation till grupper.32  

 Historieundervisningen med begreppet historiemedvetande i spetsen 

kan därför beskrivas som en central del för elevers identitetsskapande. Hur 

man ser på sig själv i relation till grupper kan dock innebära viss problematik. 

Lahdenperä redogör för att forskningen ofta redovisar att exkludering 

respektive inkludering av grupper ofta står i relation till vi- och de andra 

konstruktioner och identitetsskapandet.33 Lahdenperä framhåller att 

människors identitetsformande sker i relation till andra genom såväl kulturella 

representationer som stereotyper. Det görs genom bl.a. en social kategorisering 

där individen placerar sin omgivning i kategorier och grupperingar som av 

individen förstår som meningsfulla. Stereotyper utgör exempel på en sådan 

kategorisering, grupperingarna utgör sedan en grund för den sociala 

identiteten. Genom att använda en social kategoriseringsprocess befäster 

individen sin egna positiva självuppfattning och sociala identitet. Individen 

formar således sin identitet efter den sociala omgivningen. 

 Processen kan förklaras genom termen vi- och de andra- konstruktioner 

eller in- och ut- grupper. Grupperingen skapar utrymme för inkludering och 

exkludering, där den sociala identiteten ställs mot tankar om vi och de andra. 

Grupperna vi och de andra blir sedan kopplade till olika värden, där in-

gruppen innefattas av positiva värden medan ut- gruppen ofta ges negativa 

värden. 34 De olika grupper som uppstår genom skapandet av sociala 

identiteter går att se i ljuset av det interkulturella förhållningssätt och arbetet 

för att motverka diskriminering som skolan ska förespråka. Martha Craven 

Nussbaum beskriver att det i människans natur ibland finns en tendens att se 

det främmande och annorlunda som något dåligt och skadligt för människorna 

som stöter på det.35 Att kulturella grupper som skiljer sig från det normativa 

ibland kan värderas negativt har därför en trolig anknytning till social identitet 

                                                      
31 Bl.a. Åmark, Klas (2011). Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. S. 40- 53. Även Lozic (2011), s. 31-35. Andra syften med 

historia är bl.a. utvecklandet av etiska aspekter m.m. se vidare Åmark (2011). 
32 Lozic (2011), s. 22. 
33 Lahdenperä, Pirjo (2015). Skolledarskap i mångfald. Upplaga 1 Lund: Studentlitteratur. 

S. 26. 
34 Ibidem, s. 27. 
35 Nussbaum, Martha Craven (2010). Not for profit: why democracy needs the humanities. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press. Se bl.a. kap tre. 
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och konstruktionen av olika grupper. Kulturella och etniska grupper definierar 

sig således i relation till den andra gruppen.36 

 Lahdenperä uttrycker dock att uppbyggnaden av ett vi och de andra utgör 

en väsentlig del för individens såväl som för kollektivets psykologiska 

identitetsformande. Det räcker därför inte bara att bli medveten om de 

konstruerade föreställningarna utan individen måste konfrontera och bearbeta 

dem.37 Som redovisats ovan framstår kursplanen i historia till viss del vara 

uppbyggd på en eurocentrisk grund, något som går att relatera till ett uttryck 

för kategoriseringen av vi och de andra. Det faller därför på läraren att 

möjliggöra en konfrontation och bearbetningen av konstruerade 

föreställningar hos eleven för att underlätta skolans interkulturella uppdrag. 

 Hur eleven, genom sin identitet, placeras sig själv i relation till andra 

grupper kan därtill inverka på hur de ser på andra kulturer i såväl då-, nu- 

som framtid. Då elevens egna erfarenheter och bakgrund erbjuder en ram för 

hur eleverna tolkar ämnesinnehållet så finns det risker för att vi- och de andra 

konstruktionerna hämmar elevens bemötande av andra kulturer i historien. Ett 

interkulturellt arbete kopplat till ämnet historia går således att se i relation till 

elevers identitetsskapande samt motverkandet av vi- och de andra 

konstruktioner genom samtliga delar av tidsaspekten. Den interkulturella 

aspekten av historieundervisningen är något som bl.a. berörs av Maria 

Johansson. I hennes studie undersöks vad interkulturell kompetens skulle 

kunna innebära i kontexten av historieundervisningen. Hennes utgångspunkt 

är att det finns en tydlig relationen mellan elevens historiemedvetande och 

hens interkulturella kompetens vilken kan sammanfattas som elevens 

interkulturella historiska kompetens.38  

 Den interkulturella historiska kompetensen i relation till tolkandet av 

historia förklaras då som utgjord av tankebegreppen historisk betydelse, 

historisk empati, historisk värdering samt historisk självreflektion. Där det 

således rör sig om att se till hur eleven bemöter samt vilka verktyg eleven 

använder sig av i tolkandet av historia och däribland mötet med andra 

kulturer.39 Johansson kunde genom sin studie redovisa en 

historieundervisning som genom självreflektion skapade en undervisning 

vilken berörde eleverna.40 Att därför ständigt arbeta för att skapa en 

undervisning som möjliggör att elevens egen kultur relateras till ämnet skapar 

därför en förutsättning för utvecklandet av vad hon beskriver som en 

interkulturell historisk kompetens. En interkulturell historisk kompetens kan 

definieras som ett interkulturellt förhållningssätt som löper över tidsaspekten. 

Förmågan att historisera det egna jaget utgjorde då en viktig del för att 

utveckla en historisk empati. En historisk empati tar sig då uttryck i förmågan 

                                                      
36 Stier, Jonas & Sandström, Margareta (2009). Interkulturellt samspel i skolan. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. S. 88- 89. 
37 Lahdenperä (2015), s. 28. 
38 Johansson (2012), se bl.a. s. 229-233. 
39 Ibidem 
40 Ibidem, s. 242- 243. 
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att använda ett historiskt perspektivtagande där eleven kunde urskilja likheter, 

skillnader och erkännande av exempelvis andra kulturer.41  

 Den historiska empatin och den egna självreflektion menar  jag därför 

går att se i ljuset av vi- och de andra konstruktioner där elevens egen kultur 

sätts i relation till andra kulturer vilka berörs i historieundervisningen. Ett 

interkulturellt förhållningssätt över tid kan därav ses i ljuset av möjligheten till 

att utveckla en historisk empati. Historiemedvetandet, vilket beskrivits ovan, 

utgörs av en relation mellan då-, nu- och framtid som därtill kontrasteras i 

relation till elevens egen kultur. Att bemöta och relatera elevens egen kultur 

till undervisningen i ämnet historia blir därför en förutsättning för att utveckla 

ett interkulturellt förhållningssätt hos eleven, vilket har betydelse för elevens 

förståelse av såväl dåtid som nutid och framtid. Det historiska medvetandet är, 

som framhållits ovan, något som därför inte ska ses som enbart utvecklat 

genom skolans undervisningen. Istället menar Lozic att historiemedvetandet 

och därtill tolkandet av historia främst har sin bakgrund i elevens tidigare 

erfarenheter, således hens kultur. Exempel på det syns i studier gjorda av bl.a. 

Igor Potapenko, Kenneth Nordgren och Nanny Hartsmar. Tre studier där 

elevens egen kultur beskrivs ha en inverkan på såväl förståelsen som intresset 

för historia och därtill historieundervisningen.  

 När det kommer till hur elevers tänkande och intresse ska förstås i 

relation till historieundervisningen och interkulturalitet redovisar forskningen 

för ett relativt brett underlag. I sin helhet lyfts det dels fram att intresset för 

historieämnet kan ses som delvis utgjort av intresset för den lilla historien samt 

dels att historieundervisningen påverkas av elevers tänkande och tolkande.  

 I flera studier redovisar resultatet för att elever uttryckligen uppvisar ett 

intresse för den egna historien, den som Potapenko definierar som den lilla 

historien. Potapenko undersöker i sin studie hur elever med en annan etnisk 

kulturell bakgrund än svensk uppfattar historieundervisningen. Han 

framhåller att historiemedvetande utgörs av en kombination mellan den egna 

och den allmänna historien. Historiemedvetandet relateras sedan till 

identitetsformandet där eleven tolkar då-, nu- och framtiden utifrån egna 

erfarenheter m.m.42 

 Vad avser elever med utländsk bakgrund redovisar studier för att elever 

sätter stor vikt vid den egna historien. Det rör sig då om att personer som 

genomgått en stor förändring av livssituationen, likt flykten från ett land, 

befäster en starkare vikt vid den egna historien.43 Det kan sålunda vara viktigt 

för elever med utländsk bakgrund att lyfta fram den egna historien då den 

utgör en grund för identitetsformandet. Likaså visade studien att eleverna ofta 

kontrasterar den lilla historien mot den historia som berörs genom 

historieundervisningen.  

                                                      
41 Ibidem s. 230- 231. 
42 Potapenko, Igor (2006). Elevens egen historia och skolans historieundervisning: 

historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien. Stockholm: 

Lärarhögskolan i Stockholm. S. 207. 
43 Ibidem. Se även Potapenko, Igor (2010). Historiemedvetande och identitet: om historiens 

närvaro i några estniska ungdomars liv. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010. 
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 Förutom att den egna historien har en avgörande roll för 

identitetsbyggandet samt för hur eleverna förstår skolans historieundervisning 

redovisar Potapenko för att eleverna innehar ett intresse för den egna 

historien. Intresset för den egna historien kopplades då till vad som av 

eleverna ansågs vara en betydande faktor för ungdomarna, däribland den 

kulturella bakgrunden. Sålunda kunde studien visa att elevernas kulturella 

bakgrund, så kallade sociokulturella aspekter, hade en avgörande roll för hur 

elevers intresse och syn på historieundervisningen var. För den historia som 

föll utanför elevernas egen bakgrund, som exempelvis svensk nationell 

historia, fanns vid flertalet fall endast ett svagt intresse. Trots att elevernas 

identitetsformande och intresse grundar sig i den kulturella bakgrunden 

upplevde eleverna att de allt som oftast stod utanför utformningen av 

historieundervisningen.44 Således fanns ett intresse såväl som ett behov hos 

eleverna för den egna historien. Det var dock något som verkade falla utanför 

skolans reguljära historieundervisning. 

 Liknande resultat ses vid flertalet andra studier och Potapenkos studie 

utgör här mest ett sammanfattande exempel av forskningsfältet som berör 

sociokulturella aspekter kopplat till elevers historiesyn. Därtill redovisar, som 

nämnts ovan, Norgren och Hartsmar för resultat där elevernas egen kulturella 

bakgrund haft inverkan på hur de tolkar och förstår historien. Hartsmar 

framhåller bl.a. att elever tenderar uppfatta tidsbegreppet på olika vis 

beroende av sociokulturella aspekter. Det rör sig främst om att elever gör olika 

associationer till begreppet tid. Associationerna bygger därtill på elevens 

kulturella bakgrunden eleverna utgår ifrån.45 Nordgren redogör för liknande 

resultat i studiet över ungdomars historiemedvetande och kulturell bakgrund. 

Han redovisar för skillnader i hur elever, beroende av bakgrund och kultur, 

uppfattar historiska händelser på olika sätt. Genom att se till hur ungdomar 

uppfattande en specifik händelse kunde Nordgren redogöra för en relation 

mellan samtidsförståelse och ett förflutet format av kulturell bakgrund.46 I 

stora drag menar jag att hans studie kan studeras utifrån just avsaknaden av 

elevens självreflektion och interkulturellt förhållningssätt i relation till historia, 

likt det Johansson redogjort för. Elevernas historiska empati och därtill den 

interkulturella historiska kompetensen ses i Nordgrens studie finna grund i 

elevens egen kulturella bakgrund. Beroende på elevens tidigare erfarenheter 

av olika kulturer kan det därför innebära att eleverna i klassen uppfattar 

samma innehåll olika.  

 Potapenkos, Hartsmars samt Nordgrens studier utgör därav exempel på 

tidigare forskning som redovisar för att elever tenderar kontrastera 

historieundervisningen i relation till den egna kulturen. Därtill utgör 

ovanstående redogjord forskning kring identitetsutvecklandet och 

historiemedvetandet två områden vilka också uppvisar stor påverkan för 

elevernas bemötande av historieundervisningen.  Således talar mycket för att 

elever med annan kulturell bakgrund än den som skolan förmedlar redovisar 

                                                      
44 Potapenko (2006), s. 210. 
45 Hartsmar, Nanny (2001). Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext. 

Diss. Lund : Univ. S. 238- 239. 
46 Nordgren (2006), kap 3, s. 131- 163. 
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för såväl ett behov som intresse för den egna historien. Elevens kultur och 

därtill klassens mångkulturella sammansättning ställer därav krav på den 

undervisande läraren. Med bakgrund i de begränsningar som styrdokument 

samt ämnesinnehåll ofta skapar så läggs därför ansvaret på läraren att relatera 

och möjliggöra en självreflekterande historia. Vilka förväntningar finns då på 

den enskilde läraren som undervisar i ämnet historia för att möta 

mångkulturen och utveckla ett interkulturellt förhållningssätt hos eleverna? En 

fråga jag ämnas konkretisera i nästkommande avsnitt. 

4.3. En medveten lärare 

När det kommer till lärarens arbete i dagens mångkulturella skola är 

läroplanen, vilket redogjorts för ovan, relativt tydlig. Såväl skolan i helhet som 

den reguljära undervisningen i bl.a. ämnet historia ska arbeta för att utveckla 

ett interkulturellt förhållningssätt hos eleverna. Därtill ska undervisningen ta 

sig uttryck genom elevens egna erfarenheter och bakgrund, således elevens 

kultur. Då kulturbegreppet innefattar flera olika dimensioner som relateras till 

elevens livsvärld ställs läraren inför ett omfattande arbete. Ett arbete som i 

stora drag kräver en medveten lärare med kunskaper kring såväl 

forskningsfält berörande kultur som hens egen interkulturella förhållningssätt. 

Således ska lärarens medvetenhet och interkulturell kompetens ses som en 

nödvändighet för att möjliggöra en likvärdig historieundervisning för samtliga 

elever. 

 Sammanfattningsvis kan därför sägas att läraren bör ha insikt kring hur 

styrdokument och undervisningsmaterial förhåller sig till den mångfald som 

existerar i klassrummet.  Det rör sig då om att se hur bl.a. en euro- samt 

androcentrisk framställning av ämnet historia kan påverka elevernas 

historiesyn samt historiemedvetande. I syfte att nå skolans sociala mål måste 

därför läraren arbeta med att lyfta fram ett interkulturellt perspektiv i 

historieundervisningen och därtill elevens egen kultur. Likaså måste läraren 

inneha en insikt i hur historiemedvetandet kan relateras till 

identitetsformandet och därtill vikten av samt intresset för den lilla historien 

hos eleverna. Där elevernas egen historia, bakgrund och erfarenheter bilder en 

ram för hur de förstår historien som förmedlas vid undervisningen.  

 De olika områden och hur läraren kan arbeta för att nå dem kan 

sammanfattas genom hur Lahdenperä beskriver interkulturell kompetens. Hon 

menar att lärarens interkulturella kompetens kan delas in i tre delar, samtliga 

kopplade till mångfald – medvetenhet, personliga kvaliteter samt didaktiska 

handlingar. Samtliga delarna står i samspel till varandra och således krävs en 

lärarprofessionalism som präglas av alla delarna för att läraren ska beskrivas 

som innehavande av interkulturell kompetens.47 Vad avser medvetenheter rör 

det sig om en medvetenhet samt förståelse för mångfald likaså hur det kan 

studeras i relation till lärande. Personliga kvaliteter utgörs istället av lärarens 

egna förhållningssätt där attityd, färdighet och kompetens kan ha en inverkan 

på arbetet. Lärarens förhållningssätt går därtill att i stora drag ses utifrån 

                                                      
47 Lahdenperä, P (2010). Mångfald som interkulturell utmaning. S. 17- 19. I: Lahdenperä 

och Lorentz (2010). 
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Lozics beskrivning av hur lärarens egen kultur med intressen, erfarenheter, 

samhällssyn påverkar utformningen av historieundervisningen.48  Slutligen 

innebär de didaktiska handlingarna det faktiska arbetet med de intentioner, 

handlingar m.m. som läraren använder sig av i klassrummet för att arbeta med 

att lyfta fram mångfalden.49  

 Då läroplanen framhåller att undervisningen bör utgå från elevens egen 

erfarenhet och bakgrund så måste läraren därför aktivt arbeta för att föra in det 

interkulturella och den lilla historien i den ordinära undervisningen. Det rör sig 

därför om, som nämnts tidigare, att möjliggöra för eleverna att studera det 

egna jaget i relation till historia som ämne för att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt i då-, nu- och framtid. För läraren i historia handlar det således 

om att låta eleverna möta ämnet utifrån den egna kulturen. Arbetet kan dock 

te sig mödosamt och svårt då läraren inte med säkerhet kan veta vilken 

erfarenhet eller bakgrund en elev använder sig av i mötet med historien. 

 För möjliggöra en relaterande historieundervisningen för samtliga elever 

menar jag därför att läraren kan arbeta med att lyfta fram elevens egen kultur 

inom undervisningen. På så vis skulle elevernas egen kulturella bakgrund och 

den mångfald som finns i klassrummet kunna fungera som en resurs för att 

möjliggöra bemötandet av andra kulturer i relation till den egna. Det rör sig 

om att se en elevrelaterad undervisning i ljuset av en sociokulturell 

inlärningsteori där lärandet sker i samspel med andra.50 Utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt kan då beskrivas ske i dialogen och samspelet 

mellan individer i klassrummet, sålunda i det sociala samspelet med 

omgivningen. I mötet mellan individer som befinner sig på i olika 

utvecklingszoner möjliggörs det därför att den enskildes utvecklingszon sett 

till kunskaper, perspektiv och kulturella samt sociala  erfarenheter bildas och 

förändas. För att utveckla och nå närmsta utvecklingszon sett till utvecklandet 

av interkulturellt förhållningssätt kan därför eleverna fungera som resurser för 

varandra. Att relatera och lyfta fram historieämnet utifrån elevens egen kultur 

utgör därför inte bara en förutsättning för den enskilde individens utvecklande 

av ett interkulturellt förhållningssätt utan möjliggör även utvecklingen hos 

klassens övriga elever.  

 För att läraren ska kunna garantera en likvärdig utbildning i ämnet 

historia så måste undervisningen därför ta sin avstamp i elevens egen kultur. 

Genom att fokusera på att eleven erbjuds att bemöta ämnets innehåll utifrån 

sig själv kan lärare öka möjligheten till att eleverna utvecklar såväl en historisk 

empati som ett interkulturellt förhållningssätt. Därtill kan elevernas sociala 

samspel med omgivningen, således varandra, innebära en ökad möjlighet till 

utvecklad förståelse för andra kulturer. Lärarens arbete tar sig dock uttryck i 

lärarens egen förståelse samt förhållningssätt gentemot såväl kultur som det 

interkulturella arbetet. Med utgångspunkt i det forskningsfält som redogjorts 

                                                      
48 Lozic (2011) s. 14-15. 
49 Ibidem. 
50 Se bl.a. Hartsmar (2001), s. 66- 67. Relationen mellan en sociokulturell inlärningsteori 

och interkulturellt förhållningssätt fördjupas även i avsnittet kring teoretiska 

utgångspunkter, s. 19.  
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för ovan vill jag därför undersöka just lärarnas förståelse samt förhållningssätt 

gentemot området. 

 Ovanstående forskningsfält redogör för en tydlig relation mellan elevens 

kultur, historieämnets innehåll samt ett interkulturellt förhållningssätt. Ämnet 

historia förstås då nästintill förutsätta att lärarna arbetar för att elevkulturella 

aspekter integreras och relateras till den reguljära undervisningen, på såväl 

individ- som kollektivnivå. Lärarna måste således bedriva en undervisning 

präglad av en interkulturell kompetens likt den Lahdenperä framhåller. Hur 

ser då historielärares förståelse samt förhållningssätt ut gentemot ett arbete 

präglad av en interkulturell kompetens? En frågeformulering som kommer att 

utgöra syftet med min studie. Jag menar att lärarnas egen förståelse och 

förhållningssätt innebär grundstommen för att kunna genomföra didaktiska 

anpassningar och handlingar efter mång- samt interkultur. Historielärarens 

faktiska förståelse samt förhållningssätt kan dock problematiseras då forskning 

i vidare bemärkelse inte studerat området i relation till ämnet historia och de 

krav som området ställer på undervisningen. Det saknas därför kunskaper 

kring hur historielärares förståelse samt förhållningssätt för elevens egen 

kultur tar sig uttryck i skolans arbete gentemot utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt hos eleverna. Min studie ämnar därför ta 

avstamp i det tomrum som forskningen redovisar när det kommer till 

historieämnet och interkulturalitet relaterat till lärarnas interkulturella 

kompetens i undervisningen. Ett arbete som beskrivs som viktigt för att nå 

skolan sociala mål för samtliga elever i en skola som idag framställs som 

mångkulturell. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1. En sociokulturell inlärningsteori 

Det sociokulturella perspektivet var först utvecklat av psykologen Lev 

Vygotskij. Det är en inlärningsteori som i stora drag kan förstås som grundat i 

en tanke om att människor befinner sig i ett samspel med omgivningen. 

Lärandet står då, enligt Vygotskijs inlärningsteori, i relation till interaktionellt 

tänkande. Individens samspel med den omgivande kulturen och de verktyg 

som finns tillgängliga medför därför en psykologisk förändring hos den 

enskilde. Där individen genom att samspela med den omgivande kulturen 

förändrar sina psykiska funktioner som exempelvis tänkande, minne och 

uppfattningsförmåga.51 Således förändras och påverkas individens lärande 

genom hens samspel med den omgivande kulturen.  

 Ett stort svenskt forskarnamn när det kommer till det sociokulturella 

perspektivet på inlärning är Roger Säljö. Han framhåller att en grundläggande 

aspekt när det kommer till lärande är inte enbart vad och hur som ska läras 

utan även på vilket sätt lärandet i sig sker. Enligt Säljö förstås lärande utifrån 

det sociokulturella perspektivet som beroende av de kulturella samspel som 

individen agerar inom.  Individens erfarenheter av det samspel som sker med 

den kulturella omgivningen skapar då resurser vilka möjliggör individens 

lärande och hens kunskapsutveckling. Säljö redogör för att individens kunskap 

i första hand kan härledas till just det samspel som sker med omgivningen där 

individer och grupper bedriver interaktion med varandra utifrån ett socialt och 

kulturellt sammanhang.52 Det blir därför viktigare att se till hur man använder 

kunskapen i samspelet med omgivningen istället för hur inlärningen går 

tillväga. Lärandet kan således beskrivas som utvecklat genom att individer 

deltar i sociala praktiker med omgivningen där deltagande leder till 

erfarenhet.53 Hur ser då förhållandet ut till mångkulturalitet samt det 

interkulturella arbetet? 

 Säljö framhåller att en individs utveckling i stort går från att vara utgjort 

av biologiska faktorer till att ske utifrån sociokulturella förhållanden. De 

sociokulturella förhållandena utgörs då av individens samspel med kulturen 

vilket kan te sig olika beroende på omgivningen. Hur vi uppfattar vår 

världsbild och lär blir således förenat med hur färdigheter, kunskaper och 

förståelse förmedlas och skaps utifrån individens kultur. Därav blir de 

kommunikativa processer som äger rum i samspelet med omgivningen 

centrala för att förmedla kunskap och färdigheter. Hur omgivningen talar och 

förhåller sig till olika områden kan därför påverka individens uppfattning.54 

Utifrån det kan därför lärarens förhållningssätt och arbete med att lyfta fram 

                                                      
51 NE tillgänglig via http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lev-

vygotskij.  
52 Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. Se bl.a. s. 14-20. 
53 Ibidem, s 232. 
54 Säljö (2014), s. 36- 37. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lev-vygotskij
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lev-vygotskij
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såväl elevens egen kultur som ett interkulturellt tänkande ha en inverkan på 

elevernas kunskapsinlärning. Att därför arbeta med att lyfta fram och relatera 

elevens egen kultur fyller flera syften. Delvis kan eleverna, som nämnts 

tidigare, genom samspel med varandra ses öka möjligheten till att nå närmsta 

utvecklingszon sett till ett interkulturellt förhållningssätt. Likaså ges eleverna, 

som beskrivits ovanför, möjlighet att bemöta undervisningen utifrån 

självreflektion för att öka möjligheten till utvecklandet av en historisk empati 

samt ett interkulturellt förhållningssätt över tid. Där elevers iakttagelser 

påverkar deras perspektiv på omvärlden och således andra kulturer i då-, nu- 

som framtid. Elevens samspel med den kulturella omgivningen kan sålunda 

förstås påverka hens kunskaper, uppfattning och gestaltning av omvärlden 

och olika kulturella grupper, något som ställer krav på ett interkulturell 

kompetens hos läraren. 

5.2. Banks fem dimensioner  

För att få en inblick i vad som utgör en lärarprofession som präglas av 

interkulturell kompetens kommer jag att använda mig av Banks fem 

dimensioner av interkulturell undervisning. De fem dimensionerna kommer 

således att användas för att se till om de intervjuade pedagogerna i studien kan 

ses inneha en interkulturell kompetens som innefattar samtliga delar av 

modellen. Det rör sig om vilken förståelse och förhållningssätt läraren redogör 

för när det kommer till de olika dimensionerna. Banks fem dimensioner blir 

därav ett sätt att studera den medvetenhet samt personlig kvalitet som 

Lahdenperä relaterar till interkulturell kompetens.  De fem dimensioner som 

ingår i Banks modell kan beskrivas som innehållsintegrering (1), konstruktion 

av kunskap (2), reducering av fördomar (3), rättvisepedagogik (4) samt 

empowering (5).  

 Vad avser dimension ett, innehållsintegrering, syftar det till lärarens 

användande av ämnesinnehåll från flera olika kulturer i en undervisning. Det 

kan då röra sig om att läraren exempelvis plockar in artefakter, material m.m. 

som berör andra geografiska områden än den svenska. Dimension två, 

konstruktion av kunskap, utgör istället lärarens förmåga att förmedla en 

förståelse för hur bl.a. implicita, kulturella perspektiv eller antaganden kan 

förstås inverka på kunskapsuppbyggnaden. Den tredje dimensionen, 

reducering av fördomar, innefattar hur lärarens arbete kan förmå eleverna att 

utveckla ett positivt förhållningssätt gentemot andra grupper.55 Arbetet kan 

effektivt ses stå i relation till läroplanens uppdrag vilket framhåller att skolan 

ska utveckla en positiv syn på mångfald hos eleverna, något som berörts i 

tidigare text.56 Rättvisepedagogik, dimension fyra, innebär ett arbetet för en 

anpassade undervisning som möjliggör samma möjligheter till lärande 

oberoende av olika sociokulturella grupper så som exempelvis kön, religion 

m.m. Den sista dimensionen Empowering (möjliggörande), syftar till att 

läraren och skolan i sin helhet arbetar för att förändra den rådande skolkultur 

                                                      
55 Banks refererad genom Stier och Sandström (2009). S. 15- 16. 
56 Se Skolverket (2011) samt inledningsavsnittet. 
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och omgivning som finns. Förändringen ämnar då möjliggöra en likvärdig 

upplevelse av status i skolans kulturliv oberoende av sociokulturell grupp.57   

 Således utgör de fem dimensionerna en grundstomme för hur man kan 

förstå interkulturell kompetens i lärarprofessionalismen. I sin helhet handlar 

det om att möjliggöra en likvärdig undervisning oberoende av olika kulturella 

bakgrunden och där man använder och ser kulturell mångfald som en tillgång. 

Den interkulturella kompetensen uttrycks i min studie genom lärarens 

förhållningssätt och egna  tankar kring hur deras undervisningen relaterar till 

den mångkulturalism som finns i klassrummet. Banks olika dimensioner 

kommer därför främst att användas för att se till hur de intervjuade lärarna ser 

och förstår syftet med de tänkbara anpassningar de gör efter den kulturella 

mångfalden som finns i klassrummet. Likaså för att på ett effektivt sätt 

möjliggöra en jämförelse mellan hur pedagogerna på de olika skolorna arbetar 

med mångkulturalism och interkulturalitet. För att förtydliga modellen har 

följande illustrerade modell används.58 

 
 Den samlade teoretiska utgångspunkten tar sig därför uttryck i en 

kombination av sociokulturell perspektiv samt Banks fem dimensioner. Medan 

det sociokulturella perspektivet kan förstås ha betydelse för på vilket sätt 

elevens inlärning går tillväga syftar  Banks modell till att belysa vilka krav det 

ställer på lärarens professionalism. Att läraren innehar en interkulturell 

kompetens som bemöter samtliga fem delar av Banks dimensioner innebär 

därför ett möjliggörande av en likvärdig inlärning och kunskapsutveckling hos 

samtliga elever i klassrum. Arbetet med att lyfta fram historia utifrån de olika 

kulturer som finns i klassrummet och således inneha en bred interkulturell 

kompetens kan därför ses stå i relation till det samspel som sker mellan individ 

och omgivning i relation till inlärning. Således utgör de teoretiska 

utgångspunkterna en möjlighet att se interkulturalitet och dess påverkan i 

relation till elevers lärande. Där pedagogernas förståelse och förhållningssätt 

                                                      
57 Stier och Sandström (2009), s. 15. 
58 Modellen är skapad i syfte att förtydliga lärarens roll i relation till Banks fem 

dimensioner. 
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blir avgörande i användandet av en interkulturell kompetens i 

undervisningssammanhanget för ämnet historia. 

6. Metod och avgränsning 

6.1. Intervju som metod 

Jag kommer i min studie att använda mig av intervjuer som metod för att få 

data kring lärarens perspektiv på historieundervisning och interkulturalitet. 

Utifrån undersökningens syfte har jag tagit fram en intervjuguide som bygger 

på den modell som Monica Dalen beskriver som semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju syftar då till att utifrån särskilda teman och frågor 

som ligger i relation till undersökningens problemformulering använda en 

intervju som är delvis frispråkig men samtidigt relaterad till undersöknings 

område. Således har lärarna utifrån intervjufrågor talat om hur de förstår samt 

förhåller sig till och ser arbetet med elevkulturella aspekter och interkulturell 

pedagogik i sin historieundervisning.59  

 Då grundad teori visat sig vara särskilt användbar vid kvalitativt 

material så som intervjustudier är det något jag kommer att nyttja. Grundad 

teori syftar då till det analytiska angreppssätt ur vilket forskaren i fråga 

använder sig av det datamaterial intervjuerna ger. Ett angreppsätt som utgår 

från grundad teori innebär då att man utgår från det empiriska datamaterial 

som intervjuerna skapat och således blir angreppssättet grundat på data. 

Innebörden blir att analyserna utgår från att lyfta fram informanternas egna 

uppfattningar och perspektiv. De slutsatser och således teorier som 

undersökningen skapar ska därför gå att härleda till det empiriska 

datamaterialet. En central del blir därför att forskaren arbetar för att finna 

likheter och skillnader inom det empiriska materialet i bildandet av analytiska 

begrepp och teorier.60 

 Då intervjuer är en kvalitativ forskningsmetod och 

undersökningsresultat kommer att bygga på min förmåga att tolka det 

empiriska materialet så finns ett antal olika svårigheter värda att lyfta fram. En 

sådan svårighet kan förstås utifrån hermeneutiken, där data som behandlas 

ständigt måste ses som tolkade. Såväl informanten som forskaren kan därför 

förstås som påverkad av egna erfarenheter, synsätt m.m. vilka innebär att 

resultatet bör behandlas med en viss försiktighet. Det centrala för studien av 

datamaterialet blir därför att tolkandet av resultatet av ett uttalande måste 

innefattas i ett bredare sammanhang. Innehållet i de empiriska data måste 

sålunda ses i det sammanhang som existerar. Den enskilda delen och helheten 

måste därför studeras i relation till varandra utifrån den hermeneutiska 

cirkeln.61 

                                                      
59 Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

S. 35. 
60 Dalen (2015), s. 53- 54. 
61 Ibidem, s. 18- 19. 
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 Trots svårigheten med tolkningsarbetet bör dock intervjuer ses som ett 

användbart analysverktyg. Genom intervjuer ges informantens egna ord och 

perspektiv på ämnet och således möjliggör det en inblick i hur lärare ser på 

mångkultur samt interkulturalitet kopplat till historieundervisningen. Sålunda 

anser jag att intervju som metod utgör bästa möjliga analysverktyg för att få en 

inblick i och besvara min ovanstående problem- och syftesformulering. 

6.2. Avgränsning, underlag och genomförande 

Underlaget består av tre tillfrågade lärare från tre olika skolor och som 

undervisar i ämnet historia. Alla lärarna har fått svara på samma 

intervjufrågor kopplade till undersökningens problemformulering.62 Frågorna 

är formulerade efter den modell som Dalen förespråkar i sin bok Intervju som 

metod. Samtliga intervjuer har vid genomförandet skett enskilt och med hjälp 

av tekniska hjälpmedel har samtalet spelats in. Informanterna har vid 

inledningen av intervjun informerats kring inspelning samt att de kommer att 

vara anonyma. Att informanterna innehar vetskap kring att de är anonyma 

menar Dalen kan medföra att de upplever en säkerhet och således vågar svara 

mer sanningsenligt.63    

 Vad avser avgränsning så har skolorna för studien främst valts i syfte att 

studera skillnader och liknelser mellan undervisande lärare på skolor i olika 

stadsdelar i Göteborg. Genom att skolorna ligger i olika stadsdelar är det 

tänkbart att skolorna inte innehar något större samarbete mellan varandra, 

något som möjliggör en jämförelse mellan dem.  

 Eftersom lärarna, som nämnts tidigare, är anonyma kommer det här 

främst endast ges en enklare presentation av intervjudeltagaren samt hens 

beskrivning av skolan i syfte att förenkla kommande analys.64 Beskrivningen 

av deltagarna bygger framförallt på lärarnas svar på introduktionsfrågorna 

som finnes i intervjublanketten. Därtill förekommer även vidare information 

utanför frågeställningen som getts genom intervjun med undervisande lärare 

från respektive skola.  

6.2.1. Beskrivning av intervjudeltagare samt skola 

Lärare ett: Utgörs av en intervjuad lärare vilken undervisar och har behörighet 

i samtliga av de fyra samhällsorienterade ämnena. Läraren undervisar för 

närvarande i bl.a. ämnet historia för årskurs sju och nio. På skolan beskrivs det 

enligt läraren att de, förutom arbetslagsmöten med undervisande lärare i 

årskurs sju till nio, har kollegialtsamarbete genom möten som endast innefattar 

de pedagoger vilka undervisar i de fyra samhällsorienterade ämnena. Andel 

elever per klass beskrivs som begränsad till omkring 25 stycken.  

 

                                                      
62 Se intervjufrågor i bilaga ett. 
63 Dalen (2015), s. 27. 
64 Lärarna kommer endast att beskrivas genom termerna lärare ett, två samt tre, likaså 

kommer inga skolor att beskrivas vid namn. Syftet är att bevara anonymiteten och 

möjliggöra ett öppnare och friare samtal. 
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Lärare två: Precis som lärare ett innehar lärare två behörighet i samtliga av de 

fyra samhällsorienterade ämnena och även hen bedriver i nuläget 

undervisning i årskurs sju samt nio. Den tillfrågade läraren har utöver de 

övriga samhällsorienterade ämnena även behörighet i engelska för årskurs sju 

till nio. Läraren bedriver dock för närvarande ingen undervisning i ämnet men 

har så gjort tidigare.  

 Precis som med skola ett beskriver lärarna på skola två det som att det 

sker samarbeten och möten mellan såväl arbetslaget i högstadiet som mellan 

enbart de lärarna som undervisar i de fyra samhällsorienterade ämnena. 

Läraren beskriver klasstorleken som utgjord av omkring 25 elever. Lärare ett 

samt två kan därför beskrivas inneha en relativt likartad undervisningsmiljö 

sett till klasens storlek samt möjligheten till kollegialtsamarbete.  

 

Lärare tre:  Undervisar i samtliga av de fyra samhällsorienterade ämnena men 

saknar behörighet i ämnet geografi. Lärarens undervisningsgrupp i ämnet 

historia består för närvarande av årskurs sex och åtta. Enligt läraren utgörs det 

kollegiala samarbetet av såväl möten mellan undervisande lärare i årskurs sex 

och åtta som ämnesmöten för SO-lärare.  Enligt läraren består även hens 

klasser av omkring 25 stycken elever.  

 Pedagogerna på respektive skola kan därför ses inneha flera likheter sett 

till utbildning, kollegialtsamarbete m.m. något som gör det särskilt intressant 

att studera likheter och skillnader i kommande undersökning. 
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7. Undersökning 

I presentationen av nedanstående undersökningen kommer datamaterialet att 

fördelas i två olika avsnitt, tema ett samt tema två. Uppdelningen är gjord efter 

intervjublanketten där tema ett utgörs av frågor relaterade till lärarnas 

begrepps- samt termuppfattning och undervisningsmiljöns mångkulturalism. 

Således interkulturell kompetens i relation till lärarens förståelse. Tema två 

utgörs istället av frågor som kan relateras till lärarens förhållningssätt utifrån 

elevens egen kultur och ett interkulturellt förhållningssätt.  

 Både tema ett samt två syftar därtill att gemensamt beskriva lärarens 

interkulturella kompetens samt hens förståelse samt förhållningssätt gentemot 

området och ovanstående beskriven problematik. Samtliga teman kommer 

dock att sammanfattas i analysen av resultat och diskussion därefter för att 

komplettera varandra i syfte att redovisa studiens resultat. 

7.1. Tema ett- Pedagogens förståelse 

Tema ett syftar till att redogöra för pedagogernas förståelse och uppfattning av 

begrepp, termer och undervisningsmiljö. Datamaterialet kommer att 

presenteras löpande med kommentarer, för att i avsnittet berörande 

resultatdiskussion mer tydligt analysera respondenternas svar. 

 Jag inleder min intervju med att ställa frågan kring hur vardera lärare 

uppfattar begreppet mångkulturalism. Särskilt framträdande är att de flesta 

relaterar begreppet till etnisk nationell mångfald, där det rör sig om att 

människor kommer från olika länder med olika kulturer. En lärare säger t.ex. 

följande:  

”Jag ser det som att vi har människor från massa olika platser, som i Sverige 

t.ex., någon kommer från Mellanöstern, en från Afrika, någon från Island o.s.v.” 

(Lärare ett) 

 Därtill liknar den även den beskrivning som lärare tre ger, där hen 

uttrycker följande: 

”För mig är det mest förknippat till olika nationaliteter, någon kommer från 

Syrien, en från Afghanistan, någon från Kina och så.” (Lärare tre)  

 Således uppvisar de två lärarna en likartad förståelse för begreppet 

mångkulturalism. En av tillfrågade lärarna, Lärare två, vidgar dock begreppets 

innebörd och uttrycker följande utöver nationell tillhörighet: 

”[...] att det finns folk från olika länder eller olika religioner, olika levnadssätt 

och så. Alla har olika bakgrund med olika kulturer men rör sig inom samma 

ställen, som på skolan, det är mångkultur för mig.” (Lärare två) 

 Således finns en skillnad mellan hur lärare två respektive de övriga två 

lärarna uppfattar begreppet. Hur de förstår mångkulturalism speglar även 

deras syn på undervisningsmiljön. Vid frågan om de undervisar i en 



 

26 

 

mångkulturell miljö och på vilket sätt den är mångkulturell ger 

respondenterna följande svar: 

”[...] den är egentligen ganska omångkulturell. Skolan har mest Svenskar, men 

det är klart några finns det som kommer från andra länder.” (Lärare ett) 

”Jo men det skulle jag, fast det är klart det beror ju på vad man jämför med. Men 

vi har elever med olika bakgrund, etniciteter, religioner m.m. som de bär med sig 

till klassrummet.” (Lärare två) 

”Ja det skulle jag, vi har elever som kommer överallt ifrån och som bär med sig 

alla olika sorters kulturer, så ja det skulle jag.” (Lärare tre) 

 Förutom lärare ett uttrycker samtliga lärare att de undervisar i en 

mångkulturell miljö. Det blir här tydligt att mångkulturalism, enligt flera av 

lärarna, främst förknippas som relaterat till nationell mångfald. Lärare två 

menar dock att begreppet går att se i jämförelse med andra skolor med högre 

alternativt lägre mångfald. Hen framhåller dock att undervisningen är 

mångkulturell. Förutom lärare två uttrycker pedagogerna främst en koppling 

mellan mångkulturalitet och etnisk nationell mångfald. Något som får effekter 

på hur de uppfattar den egna undervisningsmiljön, vilken kännedom har de 

då kring termen interkulturellt förhållningssätt?  

 Jo, vad avser interkulturellt förhållningssätt vittnar svaren från respondenterna 

på olika nivåer av förståelse och kunskap av termen. Lärare ett framhåller att hen inte 

hört det tidigare men att hon däremot vid erhållen definition förstår innebörden.
65

  

”Oj, pratar man någonsin om det? Jag tror aldrig jag har hört det.  [...] Jag 

skulle inte säga att jag hört det men när du förklarar det så vet jag att man 

pratar om det och så.” (Lärare ett) 

 De övriga två lärarna redovisar istället en större kännedom kring termen 

och redogör för följande uppfattningar av interkulturellt förhållningssätt i 

relation till lärande: 

”[...] integreringen av olika kulturer, att man liksom för in och har en öppenhet 

mot olika kulturer. Man har en positivism mot andra kulturers värden, tankar 

och vad de kan bidra med till undervisningen i form av innehåll och mer. Men 

också att man undervisar om och kring olika kulturer.” (Lärare två) 

”[...] att man aktivt arbetar med att använda sig av och studerar olika kulturer. 

Alltså att jag inte bara undervisar om hur Europa och Sverige utvecklades utan 

också andra kulturer. Lite som att man studerar Egypten, kina och så. Ämnet är 

                                                      
65 Definitionen jag ger av termen Interkulturellt förhållningssätt är förenat med 

Nationalencyklopedins förklaring av interkulturell. Se 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/interkulturell. Där 

begreppet interkulturell avser processer där ”människor med olika språk och kulturer 

kommunicerar och interagerar med varandra” (Citerat från Nationalencyklopedin). Ett 

interkulturellt förhållningssätt blir därför en förenat med en positivism gentemot det 

interkulturella mötet således mot andra kulturer. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/interkulturell


 

27 

 

ganska inriktat mot Europa och Sverige så man behöver lyfta fram andra delar.” 

(Lärare tre) 

 Två av lärarna redogör således för en likartad uppfattning av termen likt 

den jag använder mig av och som går att finna i forskning kring ämnet. Då de 

lärare som innehar kunskap kring termen också upplever sin 

undervisningsmiljö som mångkulturell kan det finnas samband där. Det rör 

sig då om att pedagogerna möjligtvis aktivt arbetar med att föra in 

interkulturella aspekter i den reguljära undervisningen, något som kommer 

undersökas i kommande avsnitt, tema två.  

7.2. Tema två- Pedagogens förhållningssätt 

Tema två kommer istället att inneha fokus på didaktiska anpassningar efter 

mångkulturalismen i klassen och framförallt med utgångspunkt i elevens egen 

kultur. Syftet med datamaterialet kommer vara att presentera pedagogerna 

förhållningssätt gentemot en undervisning i relation till mång- samt 

interkulturalitet, elevkulturell relatering samt lärarens interkulturella 

kompetens.  

 Temat inleds med frågan kring om skillnader mellan eleverna samt hur 

elevens bakgrunder och erfarenheter påverkar lärarens genomförande av 

undervisningen. Föga förvånande uttrycker lärare ett att eleverna inte skiljer 

sig särskilt mycket åt, hen säger följande:  

”[...] man känner att de har en liknande bakgrund, intressen och så. Det är väl 

mer att de skiljer sig på personnivå att någon är mer öppen, tillbakadragen eller 

så. Men inte att det är stora skillnader mellan dem rent undervisningsmässigt.” 

(Lärare ett) 

 Likaså redogör lärare tre för likartad bild som ovanstående, hen menar 

dock att deras bakgrunder påverkar deras tidigare kunskaper. Likt 

nedanstående citat framhåller läraren att eleverna kulturmässigt påminner om 

varandra men att de kunskapsmässigt bär med sig olika saker som kan 

relateras till skillnader mellan kulturer: 

”[...] det är mer att jag kanske måste undervisa på olika sätt för olika elever. De 

har olika mycket bakgrundskunskap, t.ex. vet kanske inte en från Somalia vad en 

dräng är medan en från Polen har mer koll på det.” (Lärare tre) 

 Lärare två redogör att det ofta rör sig om skillnader i tankesätt. Beroende 

av kulturell bakgrund uppfattar och bedömer eleven historieundervisningen 

efter olika premisser. Läraren kopplar det då till att eleven uppfattar historia 

utifrån sig själv och således att ämnet relateras till aspekter av kultur, identitet, 

självreflektion m.m. hos eleven, då läraren säger följande:  

”[...] jag skulle säga att de tänker och ser saker på annorlunda sätt. Jag tror att 

man tänker ganska mycket utifrån sig själv när man läser om historia, att en 

själv relaterar till händelser, aktioner och så. Jag måste därför ta upp saker som 

de olika kan relatera till.” (Lärare två) 
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 Lärare två framhåller också att det ofta går att se genom exempelvis 

uppgifter eller prov med öppna frågeställningar. Eleverna ges då, enligt 

läraren, möjlighet att fokusera på ett valfritt område vilket ofta står i relation 

till elevens kulturella bakgrund. Exempelvis säger läraren följande:  

”[...] någon kan välja att ta upp mer om kristendomens påverkan för att hen är 

kristen medan en elev som invandrat kanske tar upp folkvandringen. Eller också 

att en tjej kanske fokuserar på kvinnornas inverkan. Det sker liksom utifrån dem 

själva.” (Lärare två) 

 Det redovisas därför skillnader mellan hur pedagogerna uttrycker såväl 

vilka skillnader mellan eleverna som finns som vilken inverkan den kulturella 

bakgrunden har på undervisningen. Samtliga hävdar dock att de arbetar med 

att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt och att ämnet historia lämpar sig 

väl för det. Det menar då att ämnet skapar möjlighet för att integrera och 

beröra andra kulturer, särskilt i kombination med de tre övriga 

samhällsorienterade ämnena. Deras syn på ämnets möjligheter att arbeta 

interkulturellt kan beskrivas utifrån nedanstående citat: 

”[...] man kommer ju ständigt in på andra kulturer och hur de är. Då är det lätt 

att börja samtala kring dem och försöka skapa en öppenhet...” (Lärare ett) 

”Det tycker jag. Det är ju på sätt och vis ett kulturämne, man vistas bland olika 

kulturer och då är det enkelt att försöka arbeta med att lyfta fram en positiv syn 

mot olikhet.” (Lärare två) 

”[...] särskilt i kombination med alla So-ämnen. Då kan man välja att lyfta fram 

flera kulturer så får man det interkulturella på så vis.” (Lärare tre) 

 Sålunda menar samtliga att de arbetar för utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Likaså att ämnet historia lämpar sig väl för 

ändamålet men hur de förhåller sig till genomförandet av det verkar dock 

skilja sig mycket åt mellan pedagogerna. 

 Lärare ett uttrycker att hen vanligtvis försöker undervisa kring olika 

kulturer genom att beröra olika länder och säger följande: 

”[...] t.ex. hur det var att leva i Egypten, Grekland, USA. Hur man såg på 

människor och tänkte och sådant. Så vi inte bara utgår från Sverige, utan även 

visar andra kulturer.” (Lärare ett) 

 En annan pedagog, lärare två, menar att det sker på flera olika sätt men 

att det har en bakgrund i historieämnets eurocentriska fokus samt elevens egen 

kultur. Läraren uttrycker följande: 

”[...] jag försöker visa hur man levde och verkade i andra världsdelar, länder och 

kulturer, typ Kina och Asien, Afrika, Syd Amerika m.m. Jag försöker få in 

aspekter, historier och saker från olika kulturer som vi sen kan diskutera i 

relation till läroböckernas och den egna kulturen. Så de får se liknelser, 

skillnader och andra sätt att tänka eller förstå.” (Lärare två) 
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 Pedagog tre ger en likartad bild som framförallt lärare ett, se 

nedanstående citat, där kultur relateras till särskilt nationalitet. Hen framhåller 

dock också att det rör sig om att förmedla liknelser och skillnader mellan 

kulturer. 

”Jag försöker att föra in andra kulturer. Det sker på massa sätt men det kan vara 

så att vi ser på filmer eller diskuterar olika kulturers utveckling. Jag kan t.ex. be 

eleverna ta reda på hur ett land utanför Europa påverkades av andra 

världskriget, så får de se andra länders påverkan.” (Lärare tre) 

 Lärarna arbetar således på delvis liknande sätt men utefter något olika 

syften. Samtliga av lärarna framhåller att det rör sig om att förmedla en annan 

bild än den eurocentriska som läroböcker redogör för. Lärare ett menar dock 

att det främst rör sig om att inte bara studera Sverige utan även andra delar. 

Samtliga lärare uttrycker dock att de utifrån undervisningen om och 

integreringen av andra kulturer erbjuder samtal, diskussioner och reflektion i 

undervisningen. Det rör sig då om att de talar om hur perspektiv och 

likvärdigt kan vara påverkade av kulturella aspekter.66 Således kan samtliga 

pedagoger förstås genomföra en innehållsintegrering av andra kulturer sett till 

nationalitet. Lärare tvås utvidgade förståelse för kulturbegreppet möjliggör 

dock även att hen relaterar arbetet till andra aspekter av kultur. Där hen även 

relaterar till elevens egen kultur.  

 Jag fortsätter intervjun genom att fråga hur vardera lärare ser på vilken 

möjlighet läroplanen ger att lyfta fram den enskilde elevens bakgrund. 

Samtliga svarar att det går men att det ligger på läraren att ta det utrymmet i 

besittning. Exempelvis svarar lärarna likt följande: 

”[...] det finns stora möjligheter om man vill men det är ganska tajt. Man har 

liksom en tidsram man måste arbeta runt, men möjlighet finns.” (Lärare ett) 

”[...] man kan vända och vrida lite på den så att man kan ta upp saker som är 

närmare elevernas erfarenheter, bara man sätter det i relation till kanon.” 

(Lärare två) 

”[...] det fanns mer utrymme förr, när det inte vara lika mycket fokus på just 

vilket innehåll man skulle ha med. Men jag tycker ändå att det går om man 

vill.” (Lärare tre)   

 Samtliga menar därför att det går men det framstår inte som självklarhet. 

Respondenternas svar är dock intressanta att se i relation till läroplanens krav, 

där det tydligt framstår att undervisningen ska utgå från elevens bakgrund.  

 I frågan kring om det är något de genomför och om det är nödvändigt 

svarar lärarna dock lite olika. Lärare ett beskriver sin syn på frågan:  

”[...] inte jämt men ibland. Mer sällan än ofta skulle jag påstå. Jag tror inte det 

är nödvändigt för just ämnet historia. Mer kanske att det gör att undervisningen 

blir roligare...” (Lärare ett) 

                                                      
66 Därtill exempelvis levnadssätt, historiska berättelser, aktioner m.m. 



 

30 

 

 Fortsättningsvis framhåller hen en tanke om att historia kan läras ut 

genom att enbart läsa en text. Sålunda är det för lärare ett inte en 

nödvändighet utan mer som ett komplement för att fånga elevernas intresse. 

 Såväl lärare två som tre redogör dock för att de anser det vara en 

nödvändighet. De menar att historia som inte utgår från personen ofta riskerar 

falla utanför individens förståelse. Det rör sig då om att hen inte utvecklar en 

förmåga att se relationen mellan sig själv och historia, sålunda riskerar 

tidsaspekten och identifikation utebli annars. Lärarna framhåller att det är 

något som de försöker göra nästintill jämt och beskriver arbetets vikt likt 

nedanstående citat: 

”Jag tror att det är nödvändigt. Ibland kan man känna att eleverna inte hänger 

med annars, de behöver liksom kunna se sig själva i historien och fundera över 

hur jag skulle ha gjort och så. Och då måste man ta med deras kulturella 

bakgrunder.” (Lärare tre) 

”[...] annars är det nog svårt för eleverna att förstå historien. Den kommer 

närmare dem då, på något sätt, de kan relatera till den. Sen brukar de också 

tycka det är roligare.” (Lärare två) 

 Lärare två fortsätter även med att beskriva att arbetet fyller en viktig del 

utifrån rättvisepedagogik och vad som kan beskrivas som empowering av 

andras kulturer. Hen framhåller följande: 

”Jag tänker också att alla ska ha rätt att studera den egna bakgrunden, inte bara 

de som relaterar till läroboken. Sen tror jag att alla måste få se att allas historia 

är viktig, så jag tror att man kan vinna  mycket på att ta upp olika elevers 

historier framför de andra. Att alla liksom ser och utgår från sig själva och 

varandra.” (Lärare två) 

 Pedagogerna redovisar därför inte bara skillnader i hur ofta arbetet 

genomförs utan också vilken vikt de lägger vid det. Särskilt tydligt är det att 

lärare ett ser historia som mindre kopplat till individnivå, istället menar hen 

att samtliga elever förstår innehållet likvärdigt. De övriga lärarna ser istället 

arbetet som en nödvändighet och något som kan förstås möjliggöra 

utvecklandet av ett historiskt medvetande. Pedagog två skiljer sig dock från de 

övriga genom att sätta arbetet i relation till klassen. Hen framhåller då att 

arbetet inte nödvändigtvis behöver vara en individanpassningen utan något 

som gynnar samtliga.  

 Lärarna fortsätter att berätta om hur de ser på att sätta arbetet i relation 

till utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt hos eleverna. Svaren kan 

beskrivas finna bakgrund i hur de upplever mångkulturalismen i miljön de 

undervisar inom. Likaså hur de ser på den sociala omgivningens roll för 

lärandet, likt en sociokulturell inlärningsteori. 

 En av lärarna, lärare ett, beskriver det likt nedanstående: 

”Jag tror att det i min undervisning mest handlar om att lyfta fram andra 

kulturer utifrån böcker/filmer och så men att det sen måste sättet i relation till 
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eleverna. De måste liksom se olikheterna men också likheterna gentemot andra 

kulturer, så kanske de ser att ”Oj, vi är inte så olika.” (Lärare ett) 

 Lärarens förhållningssätt kan förstås i att hen upplever sina klasser som 

relativt homogena, sett till etnisk nationell mångfald. Ett interkulturellt arbete 

utifrån elevernas bakgrund blir därför mindre väsentligt för läraren, då hen 

anser att eleverna inte bidrar med något annorlunda till varandra. Istället blir 

det desto viktigare att föra in andra kulturer genom studiematerial. 

 Lärare två menar istället att det finns stora fördelar med att använda sig 

av elevernas kulturella bakgrunder och uttrycker sig som följer: 

”Jag tror det kan spela en stor roll, eleverna lär sig liksom genom varandra. De 

kanske har fördomar men så får de prata, umgås och upptäcker då att de kanske 

är skillnader eller likheter mellan våra kulturer men att det inte gör något. De 

får liksom en bild av andra kulturer genom varandra, som kan hjälpa 

utvecklingen av ett interkulturellt förhållningssätt.” (Lärare två) 

 Hens beskrivning kan i stora drag förstås stå i relation till en 

sociokulturell inlärningsteori där eleverna lär sig genom integrering med 

varandra, således den sociala omgivningen. Liknande beskrivning ger även 

lärare tre: 

” Det spelar nog en stor roll, andra elever kan t.ex. få ett ansikte på en annan 

kultur genom varandra. De ser att det finns massa kulturer i omgivningen men 

också att det är positivt, de lär sig genom varandra.” (Lärare tre) 

 Båda lärarna ger därför en likartad förklaring på frågan och framhåller 

därtill att det därför finns ett syfte att använda sig av grupparbeten m.m. Då 

läraren aktivt kan fördela eleverna så att mångfalden gynnar grupperna. 

 Arbetet kan i stora drag ses i relation till den nästkommande frågan 

berörande vi- och de andra konstruktioner. Lärare två förklarar det som att det 

sker på många olika sätt och fortsätter genom att beskriva några olika 

arbetssätt och hens syn på temat:  

”[...] mycket med gruppindelningar där de blandas och lär sig om varandra. Jag 

tror att det ofta mest är okunskap som skapar de olika grupperna, de måste 

liksom lära sig om varandra. Det kan vi göra genom att prata om olika kulturer, 

eller att de själva lär sig genom varandra.” (Lärare två) 

 Samma syn på frågan ges av lärare tre, där läraren framhåller att 

eleverna utgör en stor del i motverkandet av fördomar och 

gruppkonstruktioner. Hen säger följande: 

”Jag försöker ofta arbeta med grupparbeten i klassen, eller lyfta fram att det inte 

finns några eller någon som är fel. Vi är ofta lika och det finns förklaringar till 

varför man gör på ett sätt eller ett annat. Genom att de får lära känna varandra i 

klassrummet tror jag de blir mer öppna mot andra grupper, så blir det bara ett vi 

och inte något de andra. Så att man visar på olika kulturer, genom dem själva 

men också undervisningsmaterial.” (Lärare tre) 
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 Lärare ett redogör delvis för en likartad bild, där hen säger: 

”Jag försöker t.ex. prata om att man får vara olika. Försöker lyfta fram att vi är 

olika men också lika. Sen tror jag att kunskap spelar en stor roll, fördomar är 

mest okunskap och då måste man bemöta dem genom skolundervisningen. 

Därför försöker jag också undervisa om andra kulturer” (Lärare ett) 

 Lärare ett kan, utifrån datamaterialet, ses koppla arbetet främst till ett 

samtal mellan eleverna och undervisningsmaterialet. Det rör sig därför om att 

pedagogerna uttrycker en skillnad i hur de använder klassens individer som 

resurs. Medan pedagog två samt tre aktivt försöker utgå från eleverna 

använder sig lärare ett istället material som utgångspunkt. Samtliga framhåller 

dock att det rör sig om att fördomar utgörs av okunskap och genom 

undervisning i historia kan de därför motverkas. Det finns här anledning att se 

lärarnas förståelse i relation till Johanssons beskrivning av en interkulturell 

historisk kompetens.67 Där det interkulturella förhållningssättet möjliggör en 

förmåga att studera kulturer i relation till självreflektion i då-, sam- och 

framtid. Sålunda redogör lärarna för tankar om att arbetet fyller en liknande 

uppgift men däremot skiljer de sig sett till arbetssätt och 

undervisningsinnehåll. 

 Således redogör ovanstående datamaterial för flera likheter men desto 

större skillnader. Särskilt tydligt är det att medans lärare två samt tre verkar 

erhålla liknande förhållningssätt så redogör lärare ett för flera skillnader. 

Framför allt verkar skillnaderna gå att relatera till uppfattningen av 

undervisningsmiljön men även till förståelsen av begreppet mångkulturalism. 

Det rör sig då om att pedagogerna, lärare ett samt tre, allt som oftast endast 

tenderar koppla begreppet till etnisk mångfald utefter nationell tillhörighet. 

Klassens mångkulturalism blir då begränsad till antalet elever med någon 

form av invandrarbakgrund. Datamaterialet ger dock goda utgångspunkter för 

en diskussion i relation till tidigare forskning och teoretiska ansatser, något 

som kommer att göras i nästkommande avsnitt. 
  

                                                      
67 Johansson (2012), s.229- 240.   
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8. Analys samt diskussion av resultat 

Genom en analys av datamaterialet framkommer det att pedagogerna 

förståelse samt förhållningssätt är delvis lika men även olika när det kommer 

till ett interkulturellt arbete i relation till integreringen av elevkulturella 

aspekter. För att förenkla redovisningen av resultatet kommer jag först att kort 

analysera och sammanfatta pedagogernas förståelse samt förhållningssätt i 

relation till Banks fem dimensioner samt Lahdenperäs beskrivning av 

interkulturell kompetens. Genom analysen ges en utgångspunkt för i vilken 

mån lärarna faktiskt redogör för en interkulturell kompetens i förhållande till 

historieundervisning. Därefter kommer analysresultatet över pedagogernas 

interkulturella kompetens att kopplas till tidigare forskning. 

8.1. Pedagogernas interkulturella kompetens 

Inledningsvis kan det sägas att pedagogerna redovisar för några likheter men 

därtill desto fler skillnader dem emellan. Vad avser likheter redogör samtliga 

pedagoger för liknande uppfattning när det kommer till möjligheterna till 

interkulturellt arbete och relatering av elevernas kulturella bakgrund i ämnet 

historia. De menar att ämnet lämpar sig väl och i flera fall uttrycker de en åsikt 

kring att historia ständigt berör kulturområdet. Likaså menar samtliga 

pedagoger att kurs- och läroplan ger utrymme för att relatera samt integrera 

elevernas egen bakgrund i undervisningen. De framhålls dock att dess 

utrymme inte är självklart utan att det mer faller på lärarens egen förmåga. 

Något som styrker min tanke om att lärarens förståelse samt förhållningssätt är 

grundläggande för hur historieundervisningen relateras till mång- samt 

interkultur. Samtliga lärare beskriver även att de arbetar för att möjliggöra 

elevernas utvecklande av ett interkulturellt förhållningssätt. Hur det realiseras 

och vilket utrymme det får efter lärarens förhållningssätt verkar dock skilja sig 

pedagogerna emellan. 

 Till att börja med kan dock samtliga lärare beskrivas genomföra någon 

form av innehållsintegrering, dimension ett av Banks modell.68 Oftast rör det 

sig om att de använder sig av fakta, objekt eller material som knyts till andra 

kulturella områden än den eleven bär med sig. En undervisning utifrån 

innehållsintegreringen av flera kulturer är då ofta relaterad till införandet av 

utomeuropeiska kulturer. Det framkommer därför att samtliga lärarna tycks 

uppvisa en medvetenhet kring att materialet som berörs i undervisningen 

vanligtvis är eurocentriskt inriktat. Det interkulturella arbetet med 

innehållsintegreringen tar sig därför uttryck genom andra kulturer som lärarna 

menar frångår den eleverna vanligtvis möter. Intressant är dock att se till i 

vilken mån de olika pedagogerna skiljer sig.  

 Lärare två lyfter fram att det rör sig om att lyfta fram flera delar av de 

olika kulturerna som ställs emot den kultur som förmedlas genom läroböcker 

och elever. Syftet med innehållsintegreringen är då flera men bl.a. att förmedla 

                                                      
68 Banks refererad genom Stier & Sandström (2009), s. 15- 16. 
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att kultur har en inverkan på hur kunskap behandlas och förstås. Syftet går i 

stora drag att se i relation till dimension två av Banks fem dimensioner, kultur 

i relation till kunskapskonstruktion.69 Dimension två innebär att läraren arbetar 

med att förmedla en insikt hos eleverna kring att kulturen påverkar hur 

kunskap konstrueras och behandlas. Hur man förstår olika delar av 

historieundervisningen står då i relation till kulturella aspekter, en förståelse 

och insikt för andra kulturer blir därav viktig i studiet av historia.  

 Medan lärare två redogör för kunskap kring såväl vikten av 

innehållsintegrering av andra kulturer som en insikt i kunskapskonstruktion i 

relation till kultur så är det något som inte lika tydligt redovisas hos de övriga 

två lärarna. Lärare ett framhåller i sin innehållsintegrering att det främst 

handlar om att beröra andra kulturer än den svenska. Respondentens 

innehållsintegrering går därtill främst att knyta till ett historiskt perspektiv där 

det rör sig om att se hur människor levde och verkade under en dåtida period. 

Integreringens syfte är därför inte att förmedla en insikt i hur konstruktionen 

av kunskap står i relation till kultur utan mer att beröra skilda historiska 

kulturer. Arbetet handlar därför mer om att utveckla kunskap om andra 

kulturer är vilken inverkan kulturer har. Det går därför att se en tydlig skillnad 

mellan syftet med innehållsintegreringen som pedagog ett gör gentemot den 

pedagog två gör. 

 Vad avser lärare tre är syftet med innehållsintegreringen, i likhet med 

lärare ett, främst att förmedla ett historiskt perspektiv på kulturell mångfald. 

Det ses därför ingen tydlig anknytning till att syftet är att förmedla kunskaper 

kring dimension två av Banks modell. Således tenderar pedagog ett samt tre 

här att återigen redovisa en likartad förståelse medan lärare två framstår som 

mer insatt i arbetet.  

 När det kommer till dimension tre av Banks modell, reducering av 

fördomar, så menar dock samtliga respondenter att det delvis är ett av syftet 

med att arbeta interkulturellt.70 Lärarna nämner då att de anser att bristen på 

kunskap bygger fördomar, att inte ha kännedom kring andra kulturer ökar 

därför risken för att kulturkrockar leder till fördomar. Genom att undervisa 

kring andra kulturerna menar lärarna därför att de kan reducera fördomarna. 

Samtliga lärare visar därför medvetenhet kring dimension tre av Banks modell 

men de skiljer sig dock i hur arbetet genomförs. Jag har i studien valt att 

studera dimension tre utifrån hur lärarna arbetar för att motverka vi- och de 

andra- konstruktioner, något som sker på olika sätt.  

 Lärare ett försöker främst motverka det genom att beröra olikheter i sin 

undervisning. Genom att förmedla att det finns olika kulturer med såväl 

likheter som skillnader mellan varandra för eleven menar läraren att vi- och de 

andra- konstruktioner ska motverkas. Förmedlingen sker då främst genom 

material och undervisning kring andra kulturer, genom bl.a. 

innehållsintegrering av material berörande kulturer som skiljer sig mot vad 

hen menar är elevens egen.  

 Lärare två och tre framhåller istället att de här använder sig av eleverna 

som resurs för att tydliggöra kulturell mångfald. De menar att elevernas 

                                                      
69 Banks refererad genom Stier & Sandström (2009), s. 15- 16. 
70 Ibidem 
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olikheter när det kommer till kultur kan användas för att synliggöra och skapa 

tolerans samt acceptans mot andra kulturer. Förklaringen går i stora drag att 

relatera till en sociokulturell inlärningsteori där interaktionen med den sociala 

omgivningen utgör en del i kunskapsinlärningen.71 Lärare två samt tre menar 

då att exempelvis grupparbeten kan fungera som ett sätt att skapa kunskap 

kring andra kulturer och således reduceringen av fördomar. Eleverna utgör då 

exempel för en annan kultur och sålunda fungerar deras egna kulturer som en 

resurs för utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt hos eleverna. 

 Det finns därför en skillnad i hur pedagog ett respektive två och tre 

arbetar för en kunskapsutveckling kring andra kulturer och därtill en 

reducering av fördomar gentemot kulturer. Skillnaden kan troligtvis förstås 

utifrån pedagogernas syn på den egna undervisningsmiljön. Då lärare ett inte 

uppfattar sin undervisningsmiljö som utgjord av en kulturell mångfald så är 

det troligt att hen inte ser att elevernas kultur kan utgöra en resurs för 

varandra. Eftersom eleverna kulturellt sett enligt läraren inte skiljer sig 

nämnvärt från varandra är det därför troligt att läraren inte anser att 

grupparbeten tillför mycket i arbetet för utvecklandet av en medvetenhet kring 

olika kulturer. Pedagogernas uppfattning av undervisningsmiljön utgör därför 

troligtvis grunden för de olikheterna i arbetssätt som datamaterialet vittnar 

om. 

 Hur de förstår och uppfattar undervisningsmiljön får därtill även 

effekter på hur de arbetar med dimension fyra av Banks fem dimensioner, 

nämligen rättvisepedagogik. Eftersom lärare ett inte uppfattar sin 

undervisningsmiljö som mångkulturell uteblir några direkta anpassningar 

beroende av elevens kultur. Hen framhåller även att historieämnet inte 

nödvändigtvis kräver att undervisningen utgår från elevens bakgrund och 

erfarenheter, således den kulturella bakgrunden. Istället menar lärare ett att 

ämnet historia uppfattas likartat oberoende av elevens bakgrund. Samtliga 

elever kan därför, enligt läraren, förstås behandla och tolka innehåll samt 

material i historieämnet liknande oberoende av elevens kultur. Respondentens 

svar vittnar därför om att det inte sker någon rättvisepedagogik utifrån 

kulturell olikhet och mångfald.  

 I motsats till pedagog ett redovisar de övriga två pedagogernas 

datamaterial för att det genomförs en form av rättvisepedagogik. Båda lärarna 

uttrycker även att de anser det nödvändigt att lyfta fram historieämnet utifrån 

elevernas bakgrund och erfarenheter, således kultur. De menar då att en 

avsaknad av integrering av elevkulturella aspekter kan medföra att eleven inte 

förstår ämnets innehåll. Lärarnas svar går i stort att relatera till begreppet 

historiemedvetande, där flera forskare menar att ett historiemedvetande 

endast kan utvecklas genom att eleven studerar historieämnet i relation till den 

kulturella bakgrunden.72 Utöver att lärarna nämner att elevens kultur är 

nödvändig i studiet av historia så framhåller även lärare två exempelvis att 

hen anser att alla elever har rätt att studera den egna kulturen. Pedagog två 

och tre kan därför, utifrån datamaterialet, beskrivas arbeta för 

rättvisepedagogik medans pedagogik ett inte verkar göra det. 

                                                      
71 Se bl.a. Säljö (2014) angående sociokulturell inlärningsteori. 
72 Se avsnitt berörande tidigare forskning. 
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 Vad avser dimension fem, empowerment (möjliggörande), utgör det en 

naturlig följd av att läraren arbetar utefter de övriga dimensionerna. Då 

empowerment syftar till att arbeta för att möjliggöra likartad skolgång och 

status inom skolan oberoende av kulturella olikheter.73 Dimensionen går i stora 

drag att se utifrån lärarnas förhållningssätt gentemot integreringen av 

elevkulturella aspekter samt i vilken mån de arbetar med rättvisepedagogik. 

Således kan lärare ett, utirfrån datamaterialet, ses sakna stora delar i arbetet för 

att uppnå empowerment för samtliga elever. Det rör sig då om att läraren 

innehar en begränsad förståelse för begreppet mångkultur något som får 

effekter för det interkulturella arbetet i sin helhet. Allt som oftast utgår 

pedagog ett från att samtliga elever bär med sig samma kultur, något som 

medför att hen inte genomför anpassningar, relaterande och dylikt i sin 

undervisning. Istället sker arbetet med empowerment främst genom att lyfta 

fram olika kulturer genom läroböcker m.m, ett arbete som inte nödvändigtvis 

tar stöd i elevens egen kultur. 

 När det kommer till lärare tre sker en viss form av empowerment. 

Arbetet är dock främst grundat i att pedagogen förstår sin undervisningsmiljö 

som mångkulturell och således anser det viktigt att lyfta fram elevernas olika 

kulturer. Läraren ger dock uttryck för att sakna en mer underbyggd förståelse 

för det interkulturella arbetet. Om elevgruppen därför sett annorlunda ut så 

skulle hen möjligtvis inte arbeta nämnvärt för ett interkulturellt 

förhållningssätt utifrån elevernas kulturella bakgrund. Således är det svårt att 

säga ifall det empowerment arbete som sker faktiskt grundar sig på en 

medvetenhet hos läraren eller ej. 

 Den lärare som tydligast redogör för en medvetenhet kring samtliga 

dimensioner av Banks modell för interkulturell kompetens är således lärare 

två. Hen uttrycker tydligt att en integrering av elevens kultur är nödvändig 

likväl att eleven ska ges möjlighet att studera hens egen kultur. I stora drag 

grundar sig pedagogens arbete på hens mångtydiga förståelse för begreppet 

mångkultur samt förhållningssättet gentemot att arbeta interkulturellt. 

Lärarens datamaterial talar därför för att det troligtvis sker ett arbete med 

empowerment genom hens undervisning i ämnet historia. Lärare tvås 

medvetenhet och kunskap kring arbetet med kulturell mångfald är något som 

bara delvis redovisas från lärare tre och allt som oftast uteblir helt från lärare 

ett. 

 Således visar datamaterialet från intervjun med tre olika lärare i ämnet 

historia för flera intressanta delar. Den som tydligast uppnår Banks fem 

dimensioner och sålunda tycks inneha en interkulturell kompetens är pedagog 

två. Hens svar vittnar om att läraren uppnår samtliga delar av de fem 

dimensionerna. Lärare ett är den som faller längst ifrån vad Bank beskriver 

som en interkulturell kompetens. Lärarens brist på interkulturell kompetens 

framkommer tydligt då hen inte redovisar någon större medvetenhet kring 

dimension två (kunskapskonstruktion), dimension fyra (rättvisepedagogik) 

samt dimension fem (empowerment). Förklaringen ligger troligtvis, som 

nämnts tidigare, i hur läraren förstår begreppet mångkultur och således den 

egna undervisningsmiljön. Då lärare ett inte anser att klassens elever skiljer sig 

                                                      
73 Banks refererad genom Stier & Sandström (2009), s. 15- 16. 
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nämnvärt sett till kultur framhåller hen att en elevrelaterad 

historieundervisning med anpassningar och dylikt inte utgör en nödvändighet 

för historieundervisningen. Vad avser lärare tre redogör även hen för en 

begränsad kunskap kring det interkulturella arbetet. Skillnaden är dock att 

lärare tre uppfattar sin undervisningsmiljö som mångkulturell sett till etnisk 

mångfald grundad på nationell tillhörighet. Då läraren dock beskriver skolan 

som innehavande av en hög andel elever med utländsk bakgrund och läraren 

tenderar att relatera begreppet mångkultur till just nationell mångfald så är det 

svårt att avgöra huruvida pedagogen innehar en interkulturell kompetens. Det 

går därför inte att tydligt se att lärare tre innehar en interkulturell kompetens 

likt den Banks efterfrågar.  

 Således verkar Banks fem dimensionerna och en interkulturell 

kompetens stå i relation till pedagogernas uppfattning av begreppet 

mångkultur, något som därefter får effekter på hur de uppfattar 

undervisningsmiljön. Likaså påverkar förståelsen hur de förhåller sig till 

faktiska didaktiska anpassningar av undervisningen i ämnet historia. I de fall 

där begreppet endast förstås som förenat med en nationell mångfald 

genomförs elevkulturella anpassningar endast om skolan innehar en hög andel 

elever med invandrarbakgrund. Exempel på det ses bl.a. i skillnaden mellan 

hur lärare ett samt tre arbetar interkulturellt. Där lärare ett som arbetar i en 

miljö som, enligt lärarens utsaga, innehar en låg andel elever med 

utländskbakgrund ser hen få skillnader mellan elevernas kulturella bakgrund. 

Lärare tre som istället beskriver undervisningsmiljön som utgjord av en hög 

andel elever med utländsk bakgrund ser istället desto större skillnad mellan 

elevernas kulturella bakgrunder. Deras interkulturella arbete kan därför ses 

vara beroende av skolans andel av elever med utländskbakgrund. Förståelsen 

för begreppet mångkultur kan därför beskrivas påverka lärarnas 

förhållningssätt gentemot att arbeta interkulturellt genom elevernas egen 

kultur i historieundervisningen. 

 Hur lärare arbetar för ett interkulturellt förhållningssätt genom elevernas 

kulturella bakgrund är därför beroende av uppfattningen av 

undervisningsmiljön genom förståelsen för begreppet mångkultur. Hur 

påverkar då skillnaderna i lärarnas medvetenhet kring begreppet mångkultur, 

uppfattningen av undervisningsmiljön samt lärarnas förhållningssätt 

undervisningen i ämnet historia? Således hur kan avsaknad av interkulturell 

kompetens påverka historieundervisningen? Något jag planerar att diskutera 

mer i följande avsnitt där jag genomför en resultatdiskussion utifrån tidigare 

forskning. 

8.2. Resultatdiskussion 

Undersökningen ovan med efterföljande analys har syftat till att studera 

pedagogers förståelse för samt förhållningssätt gentemot mångkultur, 

interkulturalitet samt elevens egen bakgrund och erfarenhet i relation till 

historieundervisningen utifrån tre underfrågor. Resultat går därtill att sätta i 

relation till vilka möjligheter det skapar för att faktiskt bedriva en 

undervisning som präglas av en interkulturell kompetens. Genom intervjuer 
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med undervisande lärare i historia på högstadiet har resultatet möjliggjort att 

några slutsatser tagits. Det rör sig om att se en relation mellan lärarnas 

medvetenhet kring begreppet mångkultur och förhållningssättet gentemot 

arbetet för att förena elevens kultur med den inom skolan berörda 

ämneskulturen i historia.  

 I de fall där läraren endast förstår begreppet mångkultur som relaterat 

till en nationell mångfald tyder mycket på att anpassningar av ämnets 

material, innehåll m.m. endast tenderas att genomföras då klassen faktiskt 

innehar en hög andel elever med utländsk bakgrund.74 Läraren bemöter då 

mångkultur och interkulturalitet som förknippat med endast nationalitet och 

därtill en öppenhet för olika nationella kulturer. Den avsmalnade 

definieringen av begreppet ser således inte till mångkultur som utgjort av kön, 

religion m.m. något som kan innebära viss problematik då läraren innehar 

brister i sitt eget interkulturella förhållningssätt.  

 Som redogjorts för innan så redovisar flera studier för att bl.a. såväl 

elevers tolkning, förståelse samt intresse för historiska händelser som 

tidsuppfattningen i mångt och mycket står i relation till elevens egen kultur.75 

Den egna kulturen bygger då på social erfarenhet och bakgrund vilket sedan 

ska förenas med den historiska kultur som skolan förmedlar genom 

historieundervisningen. I stora drag kan relationen förstås utifrån hur elevers 

historiemedvetande utvecklas. Därtill kan just utvecklandet av perspektiv, 

tolkning m.m. av historia studeras utifrån just en sociokulturell inlärningsteori 

och utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt.76 Att inte förstå 

elevernas mångkultur som utgjort av fler faktorer än enbart nationell mångfald 

riskerar därav att ha direkt påverkan för elevernas bemötande av 

historieundervisningen i skolan. Det rör sig då om att möjligheten till att såväl 

ta del av undervisningen som att utveckla ett historiemedvetande likt det 

kursplanen efterfrågar kan försakas. Därtill kan även utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt vara påverkat av i vilken mån elevernas 

bakgrund och erfarenhet relateras till undervisningen inom den reguljära 

historieundervisningen, utifrån just självreflektion. 

 Vad berör minskad möjlighet i bemötandet av skolundervisningen i 

ämnet historia handlar det om skillnader tolkandet samt förståelsen. Då eleven 

inte ges möjlighet att studera historieämnet utifrån hens egna erfarenheter och 

bakgrund finns en risk att hen uppfattar innehåll och dylikt annorlunda 

gentemot vad skolan efterfrågar. Exempel på det går att se i såväl Potapenkos 

som Nordgrens studie där eleverna redovisar skillnader i hur de tolkar 

specifika händelser beroende på bakgrund och erfarenhet.77 Det finns därför 

risker för att elever vilka innehar en kultur som skiljer sig gentemot den som 

berörs i undervisningen har svårigheter i tolkandet av innehållet. Således 

riskerar de att inte ges samma möjligheter som de elever vars kultur 

                                                      
74 Se lärare ett och tre i ovanstående undersökningsavsnitt. 
75 Se bl.a. Hartsman (2001), s. 239, Nordgren (2006), kap 3, Potapenko (2006) och (2010), 

Johansson (2012) m.fl. 
76 Bl.a. Hartsman (2001), s. 66- 67. Även Johansson (2012) kring interkulturell historisk 

kompetens. 
77 Potapenko (2006) bl.a. s. 187- 188. Nordgren (2006), s. 161- 163 (kap 3). 
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överensstämmer med historieundervisningens. Det rör sig om att skolan i de 

fall de inte relaterar historieundervisningen till elevens egen kultur inte 

möjliggör att samtliga elever ges samma möjligheter när det kommer till 

förståelse och tolkandet av historieundervisningens innehålls.  

 I fråga kring utvecklandet av historiemedvetande rör det sig bl.a. om att 

förstå tidssamband. För som framhållits ovan i arbetet så kan ett 

historiemedvetande definieras som en förståelse för sammanhanget mellan 

tolkning, förståelse samt perspektiv på då-, sam- och framtid.78 Studier visar 

dock, som nämnts tidigare, att individer studerar tidssamband utifrån den lilla 

historien. Hur en individ uppfattar samt vilken association som görs till ”tid” 

kan sålunda innebära viss problematik. Det rör sig om att eleverna 

kontrasterar den stora historien i relation till den lilla, den egna kulturella 

bakgrunden.79 Att relatera och lyfta fram elevens kulturella bakgrund blir 

därför en nästintill förutsättning för att utveckla och använda ett 

historiemedvetande likt den kursplanen efterfrågar.  

 Historiemedvetande går även att se i relation till elevernas utvecklande 

av ett interkulturellt förhållningssätt i såväl nu- som då- och framtid, något 

som Johansson studerat. Det handlar om att en historisk interkulturell 

kompetens likt den Johansson framhåller tar sin grund i såväl utvecklandet av 

historiskt tänkande som självreflektion.80 För att kunna tolka 

historieundervisningens innehåll krävs således att eleverna ges möjlighet att 

studera ämnet utifrån självreflektion.81 Förståelsen för den egna kulturens 

påverkande för historisk tolkning blir därför avgörande, något som förutsätter 

att elevernas egen kulturella bakgrund relateras till ämnesinnehållet. Att 

utveckla ett historiemedvetande ställer således krav på en orientering i såväl 

tid som förmåga att studera ämnet utifrån olika perspektiv, däribland 

perspektiv utgjorda av kulturella skillnader. Problematiken förstärks även då 

forskning redogör för att kursplan samt material, likt läroböcker, allt som 

oftast tenderar att utgå från ett euro- samt androcentriskt perspektiv.82 För att 

därför öka skolans likvärdighet samt för att uppnå skolans sociala mål måste 

därför läraren arbeta med att lyfta fram elevernas egna erfarenheter och 

bakgrund, således deras egen kultur. Studier av bl.a. Hartsman talar dock för 

att det inte alltid sker, något som även styrks i min studie. Det trots att elever, 

enligt forskning, tenderar uppvisa ett tydligt intresse för just den egna 

historien och sålunda erbjuder det en möjlighet till ökad motivation hos 

eleverna för studier i ämnet historia. 

 I min studie beskriver samtliga lärare att de trots allt anser sig arbeta för 

att lyfta fram såväl ett interkulturellt förhållningssätt som elevernas egen 

kultur i undervisningen. Min studie visar dock att lärarnas realiserade arbete 

möjligen tycks stå i relation till vilka associationer de gör till begreppet 

                                                      
78 Används bl.a. av Johansson (2012), s. 40. 
79 Se bl.a. Hartsmar (2001), s. 237- 241, Potapenko (2006). 
80 Johansson (2012), s. 242-244. 
81 Ibidem s. 231- 234. 
82 Likaså visar studier av bl.a. Ohlander (2010) för att läroböcker ofta utgår från ett 

androcentriskt perspektiv, något som förstärker bilden av en historieundervisning som 

homogen sett till kultur. 
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mångkultur. Som berörts tidigare så förstår lärare ett samt tre begreppet kultur 

som främst förenat med mångfald utifrån nationalitet. De anpassningar och 

dylikt av material m.m. som genomförs tar sig därför främst utryck för att 

bemöta elevernas nationalitet. Lärare ett, som uppfattar klassen som homogen, 

anser det därför inte nödvändigt att relatera undervisningen till enskilda 

elevers bakgrund och erfarenhet. Hen anser istället att elevernas kultur inte 

utgör en problematik när det kommer till att exempelvis tolka historien då 

elevernas kultur inte står i kontrast till historieundervisningens. Lärarens 

fokuserar då endast på mångkultur i relation till nationalitet vilket medför att 

andra aspekter av kulturbegreppet förbises. 

 Lärare tre redovisar en liknande uppfattning av begreppet som lärare ett, 

dock är undervisningsmiljön, enligt hen, präglad av en hög andel elever med 

utländsk bakgrund. Lärare uppfattar därför klassen som mångkulturell, sett 

till nationalitet. Följden blir att hen, trots bristande kunskaper kring begrepp 

och termologi, faktiskt anser det nödvändigt att göra anpassningar i 

undervisningen för att förena elevernas egen kultur med undervisningens. 

Hade dock klassammansättningen, sett till nationalitet, varit mer homogen så 

tyder datamaterialet från lärare tre på att hen troligtvis inte hade arbetat för att 

anpassa undervisningen efter elevernas kulturella bakgrund. 

 Resultatet från intervjuerna med de båda pedagogerna bör även studeras 

i relation till lärare två, vilken visar fördjupade kunskaper kring såväl 

begreppet mångkultur som interkulturalitet. Anpassningar m.m. av 

exempelvis undervisningsinnehåll för att bemöta den mångkulturella 

utmaningen blir därför inte enbart förenad med elevens nationella bakgrund 

utan till vidare faktorer. Lärare två kan därför beskrivas arbeta för att skapa en 

undervisning som utgår från elevens bakgrund och erfarenhet genomgående i 

undervisningen, då hen ser begreppet mångkultur som utgjort av fler faktorer.  

 Min studie har således visat på ett samband mellan lärarnas förståelse för 

begrepp och termologi samt lärarens förhållningssätt och bemötandet av den 

mångkulturella utmaningen som uppmärksammats i dagens skola. För att få 

en likvärdig skola krävs att lärarna arbetar med läroplanens krav att skapa en 

undervisning vilken utgår från elevernas bakgrund och erfarenheter. Det 

förutsätter dock att diskussionerna kring mångkultur och kultur i helhet 

vidgas för att öka förståelsen kring vad begreppen innefattar. Något som i 

nuläget verkar saknas.  

 Lärarnas skillnader i förståelse samt förhållningssätt gentemot 

elevkulturell integrering i undervisningen förklaras således utifrån deras 

skillnader i kunskap kring begreppet kultur och därmed mångkultur. Lärarens 

egen uppfattning och förståelse får därför effekter för vilken sorts 

historieundervisning som bedrivs. Förklaringen går att relatera till Lozics 

beskrivning av historieämnets utformning som styrt av olika faktorer, 

däribland exempelvis styrdokument och läraren.83 Lärarens egen kunskap, 

identitet, erfarenhet och således kultur utgör därav faktorer som påverkar i 

vilken mån ett interkulturellt perspektiv präglar undervisningen.  Som visat 

genom ovanstående forskning kan det dock innebära att skolan brister i sin 

likvärdighet då elevernas kultur inte nödvändigtvis överensstämmer med 

                                                      
83 Lozic (2011), s. 14. 
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undervisningens. Något som på sikt kan få effekter på såväl skolresultat som 

identitet och utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt. Arbetet går 

därtill, vilket synliggjorts tidigare, att se i relation till skolans sociala mål 

utifrån läroplanen och den definiering av en framgångsrik skola som Höög och 

Johanssons framhåller.  

 För att lärarnas undervisning således ska präglas av en interkulturell 

kompetens där didaktiska anpassningar görs efter elevens kultur så måste 

arbetet börja redan tidigare. Skola och lärare måste aktivt arbeta med att 

diskutera och utveckla förståelse för kulturbegreppets mångfasetterade 

innebörd. Risken är annars att eleverna varken möjliggörs att studera historia 

efter liknande premisser eller  utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt som 

tar avstamp i historieundervisningen. Utöver det så måste läraren själv 

reflektera över sin eget interkulturella förhållningssätt vilket kan vara påverkat 

av hens kultur. Att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt hos eleverna 

börjar således hos läraren. Där innehåll, anpassning m.m. har sin bakgrund i 

lärarens egen förståelse och förhållningssätt gentemot andra kulturer.  Därav 

genom lärarens eget interkulturella förhållningssätt.  

 Således har min studie visat att lärarens möjlighet till en undervisningen 

präglad av interkulturell kompetens bygger på förståelsens för begrepp samt 

termer vilka därtill påverkar hur läraren förhåller sig till arbetet. Två av 

lärarna visades i studien sakna full förståelse kring mångkultur och 

interkulturalitet samt dess innebörd för historieämnet. Effekten blir att 

undervisningen brister i hur de uppnår läroplanens krav i relation till 

interkulturellt förhållningssätt samt en undervisning med avstamp i elevens 

egen kultur. Lärarna anser sig dock arbeta för att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt hos eleverna, något som tydligt går att ifrågasätta. Således 

förutsätter dagens mångkulturella skola att lärarna innehar en ökad förståelse 

kring kultur och dess påverkan, sålunda ett utvecklat interkulturellt 

förhållningssätt. Annars riskerar eleven att inte ges möjlighet att bemöta såväl 

historieundervisningen som arbetet gentemot ett interkulturellt 

förhållningssätt utefter hens egen förmåga. En likvärdig skola och 

undervisning skulle därav möjligen inte existera. 
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10. Sammanfattning 

Studier talar för att skolan idag präglas av bristande likvärdighet. Det rör sig 

om att det redovisas skillnader i resultat beroende på vilken skola eleverna 

studerar på. Några av faktorerna som lyfts fram som påverkande har sin 

grund i sociala skillnader relaterade till etnicitet, kön, socioekonomisk 

bakgrund m.m.84 Faktorer vilka kan beskrivas som skapade genom den 

mångkultur som nu utgör skolans elevsammansättning. Mångkultur kan då 

beskrivas, vilket nämnts i tidigare avsnitt, som utgjort av såväl elevens kön, 

sexuell läggning som hens nationella etnicitet, religion m.m.  

 I min studie har jag fokuserat på just den utmaning som skolans 

mångkulturella sammansättning skapar för undervisning i ämnet historia. 

Forskning talar då för en relation mellan elevens kulturella bakgrund samt 

erfarenheter och förståelsen samt tolkandet av historia och således 

utvecklandet av ett historiemedvetande hos eleven. Det handlar om att 

forskning redovisar en relation mellan individens tidigare sociala och 

kulturella erfarenheter och bemötandet av historieämnet. Likaså syns ett 

samband när det kommer till elevens förmåga att reflektera över det egna jaget 

i då-, nu- och framtid i relation till kultur och utvecklandet av ett 

interkulturellt förhållningssätt.85   

  I studien ovan har jag studerat hur högstadiepedagoger i ämnet historia 

möjlighet att arbeta för att relatera samt lyfta fram elevernas kulturella 

bakgrund och erfarenhet inom den reguljära undervisningen ser ut. 

Utgångspunkten har varit att se till hur lärarna påverkas av deras egen 

förståelse samt förhållningssätt för berört område. Utifrån min frågeställning 

har jag lyckats dra några slutsatser. Det rör sig om att lärarna uppfattar 

begrepp samt termer olika. I de fall där läraren endast innehar en begränsad 

förståelse för mång- samt interkultur anser läraren det inte lika viktigt att 

relatera undervisningen till elevens bakgrund. Det redovisas därför i studien 

för skillnader i pedagogernas förhållningssätt och därtill anpassning för 

elevrelaterad undervisning i relation till mång- samt interkulturalitet. Något 

som således kan förklaras genom lärarnas olika förståelse för begrepp samt 

termer rörande kulturdimensionen. Resultatet redovisar sålunda att lärarnas 

interkulturella kompetens i mångt och mycket grundar sig i deras eget 

interkulturella förhållningssätt. Vilken medvetenhet med förståelse samt 

förhållningssätt läraren uppvisar till kulturbegreppet samt andra kulturer blir 

därav avgörande för hur de uppfattar sin undervisningsmiljö. Lärarna som 

saknar vidare förståelse för kulturbegreppet tenderar enligt min studie att 

endast genomföra anpassningar m.m. efter de dimensioner de anser utgör 

mångkultur, i mitt fall ofta nationell mångfald. Anpassningar till andra former 

av kultur uteblir således och för de elever som inte relaterar sig till 

undervisningens berörda kultur kan det då innebära problematik. Det handlar 

då om att eleverna riskerar att inte kunna relatera berört ämnesinnehåll till sig 

                                                      
84 Se skolverket (2016) http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-

ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790. Hämtad 2016-11-23. 
85 Bl.a. Hartsmar (2001), Johansson (2012), Potapenko (2006) och (2010), Nordgren 

(2006)  m.fl. 

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790


 

43 

 

själva och den egna kulturen. Något som kan ge negativa effekter för en 

likvärdig skola sett till såväl elevens skolutveckling som möjligheten till 

utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt. Således har min studie visat 

för en tydlig relation mellan lärarens eget interkulturella förhållningssätt och 

hens möjlighet att bedriva en undervisning förenad med en interkulturell 

kompetens.  

 

* 
Min studie har sålunda givit vissa resultat men än är endast ytan skrapad. Än 

finns här flera områden som ytterligare behöver undersökas för att öka 

insikten kring hur ett interkulturellt förhållningssätt ska ses i relation till 

undervisningen i ämnet historia  

 Däribland krävs vidare studier kring hur skillnaderna i lärarens 

interkulturella kompetens påverkas av hens kulturella bakgrund. Hur kan 

lärarens ålder, kön, nationalitet m.m. inverka på vilken sorts 

historieundervisning som förmedlas. Således hur lärarens sociala och 

kulturella erfarenhet och bakgrund utgör grund för vilken 

historieundervisning som bedrivs. Då Lozic beskriver historieämnet som 

påverkat av vad som kan förstås som bl.a. lärarens kultur blir det en intressant 

att se hur det faktiskt realiseras genom undervisningen.86 Eftersom min 

undersökning endast studerat pedagogernas förståelse och förhållningssätt 

relaterat till interkulturell kompetens blir det därför intressant att se till det 

faktiska realiserade arbetet. Sålunda del tre av Lahdenperäs beskrivning av en 

interkulturell kompetens, didaktiska handlingar.87 Ett område som kräver 

observation av lärarnas bedrivna undervisning för att därefter sättas i relation 

till dimensioner av kulturbegreppet. Ett område som forskning än så länge 

lämnat relativt outforskat när det kommer till historieundervisningen. Där 

forskningen mer fokuserat på hur elevens kultur påverkar bemötandet av 

undervisningen och därmed inte på lärarens. Något som öppnar för ytterligare 

forskning på området kring historieundervisning, mångkultur samt det 

interkulturella förhållningssättet. 

  

                                                      
86 Lozic (2011), s. 14. 
87 Lahdenperä (2010), s. 17- 19. I Lahdenperä & Lorentz (2010). 
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1- Missivbrev till intervjudeltagare 

Hej! 

Mitt namn är Marcus Pettersson och jag läser på lärarprogrammet för årskurs 

7-9 på Mittuniversitetet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete inom 

historiedidaktik och söker därför ett antal historielärare som undervisar i 

årskurs sju till nio att intervjua. Arbetet kommer kretsa kring ämnet historia 

med fokus på mångkulturalitet. Syftet är att ta reda på vilken förståelse samt 

förhållningssätt historielärare har kring området mångkultur.  Intervjun är 

anonym tar ca 30 min. För att underlätta vid bearbetningen av datamaterialet 

kommer intervjusamtalet att spelas in med hjälp av elektroniskt hjälpmedel. 

Datamaterialet är dock endast avsett för den här studien och därefter kommer 

det inspelade materialet att raderas.  

 

Hör gärna av dig om du är intresserad eller känner någon som är. Hade varit 

tacksam om du vill delta. 

 

Ni når mig lättast via den här mail. Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Marcus Pettersson 
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12.2. Bilaga 2- Intervjufrågor 

Introduktionsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 I vilka årskurser och ämnen undervisar du i för närvarande? 

 Hur många elever har du ungefär i varje klass? 

 Vilka former av kollegialtsamarbete bedrivs på skolan? 

Tema 1- Begreppsuppfattning och klassens mångkulturalism 

 Hur uppfattar du begreppet mångkulturalism? 

 Undervisar du historia i en mångkulturell miljö?  

o På vilket sätt är den mångkulturell? 

 Känner du till termen interkulturellt förhållningssätt?  

o Hur uppfattar du i så fall termen i relation till skolan och 

lärande? 

Tema 2- Didaktiska anpassningar 

 Skiljer sig eleverna mycket åt varandra när det kommer till kulturell 

bakgrund? 

o Påverkar skillnaderna i elevernas kultur, bakgrund och 

erfarenheter hur du bedriver din undervisning? 

 Skulle du påstå att du arbetar för att utveckla ett interkulturellt 

förhållningssätt i din undervisning?  

o Lämpar sig ämnet historia för att arbeta för ett 

interkulturellt förhållningssätt? 

 Hur genomförs det arbetet i form av didaktiska handlingar och 

anpassningar i undervisningen i historia? 

 Hur ser du på möjligheterna med att forma undervisningen efter 

elevernas kulturella erfarenheter och bakgrund utifrån läroplanen? 

 Är det något du försöker arbeta med?  

o Ofta/sällan?  

o Hur genomförs i så fall det arbetet?  

 Anser du det nödvändigt att utgå från elevernas kulturella 

bakgrund när de studerar ämnet historia? 
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 Vilken roll tror du elevens bakgrund spelar för utvecklandet av ett 

historiemedvetande? 

 Vilket syfte tror du en undervisning utifrån elevernas olika 

kulturella bakgrunder kan fylla i arbetet för ett interkulturellt 

förhållningssätt? 

 Hur arbetar du i klassen för att motverka vi- och de andra- 

konstruktioner utifrån mångkultur och klassens individer? 

 

 


