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Studiens syfte var att ta reda på om elever med invandrarbakgrund får samma 

förutsättningar att klara sina studier och om lärarna tar hänsyn till elevernas olika 

bakgrund vid planering och utformning av lektionernas innehåll. Studien ska ge svar 

på om alla elever får en likvärdig chans till att klara kursmålen och om lärarna 

inkluderar och strävar efter att motivera elever som inte faller inom ramen för 

lärarens egen bakgrund och omvärldsperspektiv.  

     Genom en kvalitativ och en kvantitativ studie i form av intervjuer med lärare och 

analys av undervisningsmaterial har jag försökt att ta reda på hur verksamheten 

utformas för att inkludera och stärka alla elever samt motivera och uppmuntra till 

vidarestudier. Hur och om man involverar elevernas erfarenheter, intresse och 

bakgrund för att motivera, engagera och inkludera eleverna i undervisningen. 

     Resultatet av min studie visade på att lärarna inte tar hänsyn till elevernas olika 

bakgrunder när de selekterar stoffurvalet och när de planerar innehållet av 

lektionerna. Studien visade att lärarna inte är medvetna om att ett sådant behov kan 

finnas.  

 

 

Nyckelord:  Empowerment, svenska som andraspråk, inkludering. 
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1. Inledning 

Undervisningen ska enligt Lpo 94 anpassas till elevernas enskilda behov och 

förutsättningar. Undervisningen ska ta hänsyn till elevers språk, bakgrund, tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Lpo 94).  

     Den svenska skolan ska erbjuda elever en likvärdig utbildning. Detta innebär att 

individualisering måste vara ett centralt begrepp i skolans värld och att läraren kan 

nå målen genom olika vägar. Skolans främsta uppdrag är att förbereda eleverna för 

det samhälle de lever i, genom att förankra de demokratiska värderingarna hos 

eleverna, Lpo 94.  

     Skolan ska synliggöra och värdera kulturella och nationella olikheter, Lpo94. 

Svenska värderingar och normer avspeglas i undervisningen vilket förutsätter att alla 

elever accepterar och anammar dessa. Detta kan vara positivt ur flera synpunkter. 

Demokratiska värderingar ska prägla den svenska skolan och respekten för alla 

människor ska beaktas och respekteras. Samtidigt finns det ett visst dilemma i detta 

då respekt för alla också innebär respekt för allas olikheter, även när det gäller 

normer och värderingar. Detta betyder att det inte är endast de svenska normerna 

och värderingarna som behöver ta plats och representeras på skolans arena utan alla 

elevers kulturer och traditioner. Så länge undervisningens innehåll inte tar hänsyn till 

detta och anpassar sig efter samhällsförändringarna exkluderas elever med 

invandrarbakgrund. En likvärdig behandling förutsätter att läraren är medveten om 

sina elevers olikheter och lyckas anpassa innehållet i undervisningen efter dessa. En 

lärare måste ha en medveten taktik för att stärka elevernas självkänsla och väcka 

elevernas intresse för att skaffa och söka kunskaper.  

     Ett ämne som är särskilt intressant vad gäller det kulturbundna och människans 

socialisation i olika tider och platser är historia. Därför valde jag att undersöka 

historielektioner och min frågeställning blev om historielektionernas innehåll 

anpassas till minoritetseleverna. Jag ville veta om det är svenska förhållanden som 

representeras i undervisningen eller andra folkgrupper också.  
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1.1 Hypotes 

Min hypotes är att lärare runt om i Sverige inte anpassar undervisningens innehåll 

till elevernas kulturella och etniska bakgrund. Eftersom mycket av forskningen som 

berör andraspråkselever handlar om språkanpassning och språkutveckling upplever 

jag att forskningsområdet är orört och i bakgrunden. Av den anledningen är jag 

övertygad om att lärare är omedvetna om den strukturella särbehandlingen som de 

själva medverkar i. En annan tanke jag har är att invandrarelever inte får samma 

möjlighet till att utveckla sitt språk som svenska elever eftersom deras referensramar 

inte tar lika mycket utrymme i skolundervisningen. Att invandrarelevers 

referensramar inte tas upp i undervisningen försämrar deltagandet och intresset för 

lektionerna vilket resulterar i att dessa elever inte pratar och formulerar sina tankar 

och erfarenheter, vilket är språkutvecklande, i lika stor utsträckning som svenska 

elever. 

 

     Min grundskoleerfarenhet är att lärare inte tar tillvara på elevernas redan vunna 

kunskaper och erfarenheter i innehållet av lektionerna. En annan erfarenhet som min 

hypotes grundas på är den lärarutbildning jag gått här i Sverige. Det är endast 

svenska som andraspråkskurser som tar upp problematiken och även där främst ur 

språkanpassningsperspektivet och språkinlärningsperspektivet och i väldigt liten 

utsträckning. De lärarstudenter som inte väljer svenska som andraspråksinriktningen 

lämnas utan några kunskaper inom området trots att de ska arbeta med elever från 

olika delar av världen. På senare tid har lärarutbildningen omformats bland annat på 

grund av behovet av att medvetandegöra blivande lärare om att elever har mycket 

olika behov beroende på deras bakgrund. Om några år vet vi om det är tillräckligt.  

Anledningen till att jag begränsat mig till ämnet historia är att i detta ämne kan 

läraren, utan några som helst ansträngningar, involvera elevernas bakgrund och 

fånga upp elevernas intresse. Genom att avgränsa forskningsområdet tror jag 

dessutom att jag kan få bättre kvalité på min undersökning då jag kan koncentrera 

mig på ett ämne.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på huruvida lärare anpassar sitt kursinnehåll och 

undervisningen till minoritetselever. Huvudsakligen ska arbetets resultat svara på om 
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undervisningen innehåller element som berör och intresserar elever med annan 

bakgrund än den svenska eller om innehållet innefattar endast de teman som 

avspeglar värderingar och erfarenheter som svenska elever representerar och på det 

sättet missgynnar och exkluderar invandrarelever vilket i sin tur resulterar försämrat 

deltagande på lektionerna och sämre skolframgång. Förutom att undersöka 

innehållet i skolböckerna har jag också avsikt att undersöka formen. Jag vill 

analysera svårighetsgraden av texterna i materialet. Det är högst relevant att få veta 

vilka möjligheter eleverna har att förstå stoffet och ta del av informationen som 

läraren vill förmedla och även för att bilda en uppfattning om föräldrarnas 

möjligheter till att hjälpa sina barn hemma.   

 

     Mycket av den forskning som redan finns riktar sig till svenska som 

andraspråkslärare eller svenska som andraspråkslektioner och invandrarelever.  

Detta projekt har ett annat perspektiv. Det är inte språkanpassningen som undersöks 

utan själva kursinnehållet i basämnen. Det är viktigt att lärare i basämnen blir 

medvetna om sin pedagogik och om sina invandrarelevers situation för att kunna 

tillgodose allas olika behov och intressen.  Alla lärare behöver ta del av 

andraspråksforskningen eftersom de arbetar med invandrarelever och har till uppgift 

att utveckla och motivera alla elever efter deras individuella förutsättningar och 

behov.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning där syftet, dispositionen och hypotesen 

presenteras. Därefter redovisas forskningsbakgrunden som redogör för styrdokument 

samt förklarar vikten av motivation, inkludering och integration, 

andraspråksutveckling, inlärning och empowerment som grund för undersökningen. 

Sedan presenteras metoden som består av både en kvantitativ och kvalitativ del. 

Metodavsnittet följs av redovisning av undersökningens resultat. Uppsatsen avrundas 

med en diskussion och avslutas med reflektioner.  

 

1.4 Etiska ställningstaganden 

Etik handlar om att man ska vara medveten om hur man bör handla. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är 
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särskilt centrala eftersom den på sikt kan påverka samhället och våra attityder. Det 

finns en rad krav och rekommendationer för att forskningen ska vara god. Ett 

centralt krav i forskningsetiken är individskyddskravet som innebär att personer inte 

får utsättas för skada vare sig psykisk eller fysisk. Detta krav förtydligas genom fyra 

grundkrav, (vetenskapsrådet).  

     Informationskravet handlar om att deltagare är väl informerade om forskningens 

syfte och vilka villkor som gäller.  Deltagare informeras också om att de närhelst kan 

avbryta sin medverkan.  

     Samtyckeskravet innebär att deltagaren har själv bestämt över sitt deltagande i 

forskningen. 

     Konfidentialitetskravet innebär att man behandlar data man samlat in på ett 

sådant sätt att den inte kan spåras tillbaka till källan. Det är viktigt att man håller 

sina källor anonyma och att deltagarna informeras om hur man kommer att hantera 

insamlad data.  

     Nyttjandekravet innebär att insamlad data används endast för uppsatsens syfte 

och kommer att publiceras. 

Jag har tagit hänsyn till de etiska kraven, men informanterna fick all information om 

undersökningens syfte först i efterhand, för att inte påverka svaren.  

 

2. Forskningsbakgrund 

2.1 Styrdokument 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Lpo 94 kap 1 §2) 

”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta 

liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 

möjligheter för elevernas språkutveckling” (skolverket). 

     Enligt våra styrdokument är kultur och språk sammanflätade och förenade med 

varandra. I språket lever kulturen, identiteter och ett lands historia. Skolan ska utgå 
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från varje individs förutsättningar och synliggöra elevernas förkunskaper. Elevernas 

kultur ska leva i skolvärlden och ta plats i undervisningen. Varje elev ska få chans att 

delta i samtal och diskussioner som är meningsfulla för en för att utveckla sin 

förståelse för omvärlden och andra människor samt sin språkförmåga.  

 

2.2 Vad är historia i skolan? 

Historia är ett ämne som handlar om allt som har hänt med människan under alla 

tider och i olika delar av världen. Historia handlar också om vilka kunskaper vi har 

om vårt förflutna. Ämnet ska hjälpa elever förstå det samhälle och den värld de lever i 

och kunna blicka framåt. Så uppfattar jag ämnet och detta är min tolkning utifrån 

kursplanen. 

 

Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och 

ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och 

barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall utveckla förståelse av nutiden och vara en 

grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl 

ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från 

generation till generation, (skolverket/kursplaner/historia). 

 

I kursplaner för samhällsorienterade ämnen där bland annat historia ingår står det 

att undervisningen ska handla om människor och deras omvärld vilket ska stärka 

elevernas självuppfattning, livskvalitet och framtidstro. I ämnet ska ingå diskussioner 

och reflektioner över begrepp som identitet, sexualitet, jämställdhet och så vidare. 

Andra områden som måste behandlas är människosyn och språkbruk och 

undervisningen måste utnyttja alla möjligheter att diskutera värdefrågor (skolverket/ 

kursplaner). 

     Historieämnet ska ha ett interkulturellt perspektiv vilket innebär att likheter och 

skillnader mellan olika kulturer ska belysas. Elever ska förstå vad som skiljer och 

förenar deras kultur med andra kulturer genom att studera olika länders historiska 

bakgrund. Studier av det mångkulturella inom Sverige såväl som internationellt ska 

studeras. Eftersom svenska, nordiska, samiska och den europeiska kulturen format 

den individuella och gemensamma identiteten i vårt samhälle, är detta väsentliga 

delar i historieämnet (skolverket/ kursplaner). 
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2.3 Motivation 

Enligt Ahl (2004) finns det två olika sorters motivation, en yttre och en inre. Yttre 

motivation är den motivationen som driver oss för att vi ska få någonting annat. Man 

drivs av att få en belöning och utför någonting utan att ha en egen vilja till det. När vi 

styrs av inre motivation, drivs vi istället av en känsla av meningsfullhet och glädje. Då 

vill vi lära oss och vi strävar efter att utvecklas för att vi njuter av det. För att elever 

ska känna en inre motivation krävs det att elever är inkluderade i undervisningen och 

att de känner att de är en del av den (Ahl 2004, s. 46-47). 

     Lewins och Tolmans, som Bron (2004, s. 124) refererar till, förklarar att 

motivation har sitt ursprung i förväntningar som omgivningen har på en. Bron 

nämner att människans komplexa natur gör att motiven varierar beroende av 

situationen och kan ändras över tid.  Enligt författaren kan man stärka motivationen 

genom att knyta undervisningen till elevernas verklighet, förkunskaper, intressen 

(Bron 2004, s. 127). 

     Nauclér (1990, s. 36) menar att det är självförtroendet och tryggheten som 

påverkar hur mycket barn kan tillgodogöra sig studierna. Särskilt för svenska som 

andraspråkselever är det viktigt att de känner sig motiverade och trygga för att 

tillgodogöra sig språket. Det är viktigt att invandrarelever känner sig trygga då detta 

leder till minskad stress och oro och eleverna kan koncentrera sig på sina studier.  

     Sammanfattningsvis kan vi konstatera att motivation är viktigt för elevernas 

personliga utveckling. Genom att verklighetsanpassa undervisningen och ta hänsyn 

till elevernas vardag och vardagsreferenser kan man entusiasmera eleverna i 

undervisningen. Läraren måste dessutom förvänta sig positiva resultat av eleverna.  

2.4 Inkludering och integration 

Enligt SOU 2003:108 handlar integration om att ha tillgång till utbildning, arbete, 

bostad med mera. Integration handlar också om individers medverkan i olika sociala 

grupper. Även resursfördelning handlar om integration, eftersom man genom 

deltagandet kan bli en del av det område där resurserna fördelas.   
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     Bel (1997, s. 22) menar att integration handlar om att grupper som har olika 

kulturella bakgrund, etnisk tillhörighet och språk bildar gemensamma värderingar.  

En integrerad skola innebär alltså att alla elevers värderingar, normer och 

uppfattningar representeras och normaliseras. Andra kulturer ska inte representeras 

som något exotiskt och främmande utan som någonting självklart och som en del av 

samhället. Han menar också att det är skolans uppdrag att integrera olika människor 

med varandra.  

     Enligt Björkqvist, m.fl. (1994, s. 48, 67) handlar integration om att hitta en plats i 

samhället där man känner att man är betydelsefull och trygg. Man uppfyller en 

funktion och känner att man tillför någonting till sin omgivning. Man måste känna 

sig trygg i sig själv och sin identitet. Förutsättningen för detta är att ens identitet 

accepteras av omgivningen. I skolan måste man med andra ord ta tillvara på de 

kunskaper som eleverna har med sig och värdesätta dem. Man ska bejaka deras 

kulturella bakgrund och synliggöra elevernas olikheter på ett positivt sätt.  

     Enligt Wikström (2002, s. 138) har invandrarelever inte samma förutsättningar att 

klara SO ämnena som svenska elever eftersom dessa ämnen inte är kulturellt 

neutrala. Författaren menar att invandrarelever inte har lika många ledtrådar och 

associationer för att förstå och komma ihåg textens innehåll som ofta är mycket svårt. 

Svenska elever har mycket lättare att dra rätta slutsatser och förstå informationen på 

lektionerna vilket gör att de snabbt kan bygga upp ett minnesnätverk av 

baskunskaper vilket i sin tur underlättar deltagandet i skolan.  

     Sjögren (2001, s. 19-38) menar att andraspråksundervisningen är ett viktigt 

integrationsmål eftersom språkbehärskningen avgör hur man klarar sig ute i 

samhället. 

     Sjögren, Wikström, Björkqvist och Bel menar att integration handlar om att känna 

sig inkluderad och delaktig i samhället, känna sig behövd och rättvist behandlad och 

som en del av en helhet man lever i.  

 

2.5 Andraspråksutveckling 

Viberg (1993) anser att andraspråksundervisning skiljer sig avsevärt från främmande 

språkundervisning. Han menar att andraspråksundervisning måste ta hänsyn till 
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elevernas situation eftersom elever med andraspråksundervisning genomgår en 

dubbel språkundervisning. De eleverna måste komma ikapp sina svenskspråkiga 

klasskamrater och också hålla jämna steg med kamraterna vad gäller 

modersmålsutvecklingen. En fortsatt utveckling i sitt modersmål kallar Viberg för 

utbyggnad och basen utgör grunden i språket.  

     Tingbjörn (1981) ser liknande svårigheter för andraspråkselever eftersom de 

förutom att behöva lära sig ett andraspråk också ska tillägna sig ämnesundervisning 

på andraspråket. Detta förtydligas också i en artikel av Tingbjörn i Hyltenstam 

(2004, s. 759). 

     Bergman (2003, s. 23), precis som Viberg (1993), skriver om bas och utbyggnad. 

Hon menar att basen är elevens muntliga färdighet medan utbyggnaden är att kunna 

skriva, läsa och utökad ordförråd. Elever med ett andraspråk har alltså två baser och 

utbyggnader att klara av. Problemet är att det inte är givet att elever med ett annat 

modersmål än svenska har tillägnat sig basen i svenska språket när de kommer till 

skolan. Att tillägna sig utbyggnaden med en ofullständig bas blir då som att bygga ett 

hus utan bra grund (Bergman 2003).  

     Cummins (1981) menar att man måste integrera andraspråkselevers modersmål i 

olika ämnen för att andraspråkselever ska få möjlighet att kunskapsmässigt komma 

ikapp sina svenska klasskamrater. Det tar flera år för andraspråkselever att komma 

ikapp sina infödda kamrater vilket betyder att de inte har samma förutsättningar till 

att klara undervisningen.  Vidare menar han att modersmålet måste få en större plats 

i undervisningen. Undervisningen måste beröra och ta hänsyn till 

minoritetselevernas uppfattningar och övertygelser. Att utforma tester baserade på 

endast en representerad grupp i skolan av många och nivågrupperingar är 

diskriminerande mot den underordnade gruppen och går emot likvärdig utbildning.  

     För att man ska kunna ge elever likvärdig chans till att utvecklas måste man enligt 

Vygotskij utgå från elevens intressen och nyfikenhet, skriver Lindqvist (1999). 

Vygotskij ansåg att man ska utgå från elevernas intressen för att lyckas undervisa 

framgångsrikt.  

 

… för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som intresserar oss, med 

något som redan är känt och därtill innehålla några nya verklighetsformer, ty annars blir det 



13 
 

resultatlöst. Det alldeles nya liksom det gamla kan inte intressera oss eller väcka intresse för något 

ämne eller någon företeelse. Följaktligen måste vi för att sätta detta ämne eller denna företeelse i 

ett personligt förhållande till eleven, göra studiet av detta till elevens personliga angelägenhet. Då 

kan vi vara säkra på framgång. Via barnets intresse till ett nytt intresse för barnet – så lyder regeln. 

(Lindqvist 1999, s. 58). 

 

Med detta menar Vygotskij att allt som barnen lär sig i skolan ska vara knutet till 

barnens verklighet och vardag för att skapa en ultimat inlärningsmiljö för eleverna. 

Istället för att försöka väcka barnens intresse för det man själv tycker är intressant 

och viktigt kan man utveckla det barnen redan intresserar sig för och bygga vidare på 

dessa intresseområden.   

 

2.6 Inlärning 

Det är nästan hundra år sedan som Vygotskij skrev ner sina tankar om barns 

utveckling. Men dessa tankar är högst aktuella och moderna idag. Strandberg (2006) 

tolkar och förklarar enkelt Vygotskijs syn på lärande. Allt lärande sker i interaktion 

med andra. Vygotskij såg miljön som en stark påverkningsfaktor för barnets 

utveckling eftersom miljö är något levande för barnet. I miljön finns värderingar, 

känslor, förväntningar och barnet formas i relation till det.  

     En relevant aspekt för inlärning som också kommer från Vygotskij är elevernas 

intressen.  

 

Sålunda är intresset den naturliga drivkraften för barnets beteende, och den är ett pålitligt uttryck 

för instinktiv strävan, ett tecken på ett barnets verksamhet sammanfaller med dess organiska 

behov. Därför kräver grundregeln att hela utbildningssystemet och all undervisning byggs upp 

med noggrann hänsyn till barnens intressen. (Lindqvist 1999, s. 55).  

 

Dysthe refererar också, så som Lindqvist (1999), till Vygotskijs teori om att grunden 

för undervisningen borde vara barnets intresse och verklighet (2003, s. 88). 

     Redan tidigare tog Olga Dysthe (1996) upp Vygotskijs synsätt på lärarens roll. 

Läraren har enligt honom en central roll i inlärningen eftersom läraren kan gå in i 

inlärningsprocessen och påverka den, underlätta den, vägleda eleverna. Läraren 

borde enligt honom vara en förebild för eleverna och därför delta i problemlösningar. 

Lärarens uppgift är att skapa möjligheter för meningsfulla interaktioner vilket är 
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nyckeln till all inlärning. Vygotskij ansåg att samtalet är nyckeln till utveckling 

eftersom att lära sig att prata innebär att lära sig att tänka. Att använda skrivandet i 

samspel med samtal, att ta vara på barnens tankar och funderingar skapar en optimal 

inlärningssituation och inlärningsmiljö. Barnen känner sig som en del av 

inlärningsprocessen och deltar på en högre nivå. Eleverna är en källa till utveckling 

och man vågar tänka själv, fråga, diskutera fram svaren. Autentiska frågor tvingar till 

reflektion och lärarens uppgift är att hela tiden ställa sådana.  

     Blossing (2003, s. 114) påstår att man kan bygga undervisningen på elevinflytande 

som en naturlig del av vardagsarbetet men endast genom att använda sig av sina 

kollegor. Lärare måste bli medvetna om sitt yrkesutövande genom att diskutera och 

granska sig själva tillsammans med lärarlaget. Även Blossing ger läraren en central 

roll och ibland avgörande roll. Han menar att läraren måste sätta elevens situation 

som utgångspunkt för arbetssättet eftersom elevens tankar och känslor ska kopplas 

till det man gör.”Endast genom att starta från nuet kan eleven uppleva 

sammanhanget mellan historia och framtid” (Blossing 2003, s. 26). Nuet i detta 

sammanhang innebär elevens situation.   

     Nauclér (2000) skriver att elevernas svårigheter beror i hög grad på mötet emellan 

lärare och elever. Lärarens inställning till elever med invandrarbakgrund spelar en 

avgörande roll för de identiteter och maktförhållanden som skapas.  

     Hyltenstam (2004, s. 60) publicerar Hammarbergs artikel ”Teoretiska ramar för 

andraspråksforskning” där interaktionens betydelse för inlärning förklaras vara 

mycket viktigt. Det är interaktionen som gör att eleverna blir aktiva, visar vad de kan, 

försöker samtala trots språkbristen vilket leder till en informell inlärning men i 

skolmiljön. Nordheden (2002, s. 54-60) skriver att lärare inte borde vara rädda att 

låta personer som har något att dela med sig ta talutrymme i klassrummet, borde inte 

vara rädda att prata om religion och kulturella skillnader eftersom det är just det som 

griper barnen och intresserar dem.  

     Holmegaard och Wikström som Hyltenstam (2004, s. 560) refererar till, menar att 

barn lär sig i spontana situationer som läraren kan skapa genom att interagera med 

eleverna och låta elevernas redan vunna kunskaper komma fram i undervisningen. 

Även Vygotskij menade att interaktion är viktigt för inlärningen. Tillsammans kan 
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man utveckla språket och lära sig att tänka. ”I samarbete kan barnen alltid göra mer 

än vad det kan på egen hand” (Vygotskij 1999, s. 330). 

2.7 Empowerment  

Cummins diskuterar begreppet empowerment vilket betyder att studenternas 

framgångar i skolan beror på de relationer som skapas i klassrummet mellan lärare 

och elever. Enligt Cummins är dessa relationer nyckeln till inlärning. Elever behöver 

känna att lärare förstår dem, värdesätter deras bakgrund och bryr sig om dem för att 

lyckas stimulera och motivera dem. Interaktionen mellan lärare och elev måste 

bekräfta elevernas kulturella och personliga identiteter. Läraren har till uppgift att 

utveckla och stärka elevernas självkänsla och självförtroende för att bygga på med 

andra kunskaper som elever kommer att behöva. Cummins menar vidare att 

elevernas kulturella och etniska bakgrund ska vara utgångspunkten för hela 

undervisningens utformning. Cummins visar genom sin forskning att skolframgång 

handlar om att eleverna ska inkluderas i undervisningen. Läraren måste visa att 

elevernas kunskaper värdesätts i skolan och uppskattas.  

     Empowerment som undervisningen ska grundas på handlar om att skapa 

maktförhållanden gemensamt. Elever måste få en chans att påverka sin undervisning 

och undervisningens innehåll utifrån sin bakgrund. Kort sagt måste 

undervisningsinnehållet ta tillvara och synliggöra elevernas redan vunna kunskaper 

och förförståelse. I annat fall kan man hindra eleven från att utvecklas, menar 

Cummins (2001).  

     Empowerment betyder också att eleverna måste bekräftas och accepteras för vad 

de är. Lärarens och skolböckernas normer och värderingar kan skilja sig avsevärt 

ifrån elevernas vardagsreferenser vilket kan skapa obalans i maktrelationerna. Elever 

med en annan bakgrund än majoritetens blir underlägsna.  

     Orsaken till att andraspråkselever tenderar att misslyckas i skolan är just obalans i 

maktfördelningen och tvingade maktrelationer mellan härskande och underställda 

grupper, menar Cummins (2001).  

     Dysthe (1996) ser dialogen som ett relationskapande verktyg. En pågående och 

ständig dialog gör att man bygger broar mellan lärare och elever. Interaktionen där 

man både ger och tar är en kompass för en lyckad undervisning. Det är ett sätt att 



16 
 

etablera en god kontakt med eleverna vilket gynnar och underlättar 

inlärningsprocessen.  

     Axelsson (1999) skriver om utbildningsstrukturer som kan leda till diskriminering 

av andraspråkselever. Bland annat tar hon upp Cummins åsikter om att tester, 

nivågrupperingar och innehållet i undervisningen som endast representerar den 

dominanta gruppens värderingar och normer är sådana strukturer som exkluderar 

och missgynnar andraspråkselever. 

 

3.  Metod och material 

Studien är genomförd genom en kombination av både kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod vilket kallas för metodtriangulering (Johannessen 2003, s. 77). 

Fördelen med att kombinera olika tekniker är att man kan studera en fråga ifrån olika 

perspektiv vilket stärker tillförlitligheten.  

 

     Först analyserades undervisningsmaterialet för att få en uppfattning om i vilken 

utsträckning böcker och annat undervisningsmaterial speglar en annan bakgrund än 

den svenska och därefter kompletterades analysen med intervjuer för att ta reda på 

hur lärarna resonerar när de genomför sin undervisning. 

 

     Kvantitativa delen består av insamling av undervisningsmaterial från lärare som 

arbetar med elever i år 4-6. Materialinsamlingen kompletterades sedan med 

intervjuer av lärare som lämnade in materialet vilket utgör studiens kvalitativa del.  

Sammanlagt blev det sex intervjuer med lärare som arbetar med elever i år fyra till 

sex.  

 

     Anledningen till att jag har valt att använda båda ansatser i denna undersökning är 

att jag söker mig till att både förstå och förklara. Genom kvalitativ metod kan man 

förstå och kvantitativ metod kan förklara (Carlsson 1991, s. 16). Med kvalitativ metod 

väntar jag mig att få en förståelse för resultatet och svaret på mig fråga, jag får ett 

subjektivt svar. Genom den kvantitativa delen förväntar jag mig att få objektiva fakta. 

 

     I metodavsnittet, som består av åtta delar, förklaras först vad validitet och 

reliabilitet betyder. Därefter presenteras den kvantitativa metoden där material 
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insamlingen står för data. Efter detta presenteras den kvalitativa metoden som 

användes vid intervjuer. Sedan presenteras urvalet. Metodavsnittet avslutas med 

metoddiskussion.  

 

3.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man studerar och undersöker det man faktiskt tänkt att 

undersöka, det relevanta för undersökningen och det som kan svara på 

undersökningens fråga, Sohlberg (2002, s. 104), Denscombe (2002, s. 283), Carlsson 

(1991, s. 87-88).  

 

     Reliabilitet handlar om pålitlighet och betyder att analysen är korrekt gjord. En 

hög reliabilitet innebär att mätningarna är tillförlitliga och för det måste man 

noggrant redovisa hur studien genomförts. Validitet och reliabilitet handlar med 

andra ord om studiens tillförlitlighet, Thurén (1991, s. 22). Carlsson (1991) skriver att 

reliabilitet i en kvalitativ forskning rör hur forskaren möjliggjort för andra att sätta 

sig in i arbetet. Eftersom jag har varit både tydlig och beskrivit noggrant vad jag gjort 

anser jag att arbetet har hög reliabilitet.  

 

     Denna undersökning har både hög reliabilitet och validitet eftersom jag har hållit 

mig till undersökningens syfte och undersökt det jag har planerat att undersöka.  

 

3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoden söker efter exakta svar som också kallas för hårddata. Det är 

mätbar data som samlas in. Materialinsamlingen hjälper till att vi får en beskrivning 

av verkligheten, i det här fallet en exakt information om vad man använder i sin 

undervisning. Vi får veta vilket innehåll undervisningen har. Forskaren kan vara 

neutral observatör och har möjlighet att lämna sin förförståelse åt sidan och inte 

påverka det insamlade materialet.    

 

3.3 Materialinsamling  

Materialinsamlingen var av den formen att lärare som deltog i undersökningen fick 

lämna in alla skolböcker som de använder i undervisningen för analys. Alla böcker, 

häften och andra källor som ligger till grund för undervisningen skulle analyseras. 
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Insamlingen av det material som används i undervisningen har varit en viktig del av 

undersökningen. Material som eleverna använder i sin undervisning talar om exakt 

vad det är eleverna studerar på lektionerna utan att forskaren behöver lägga in egna 

tolkningar och värderingar.  Materialet talar också om vad läraren anser vara viktigt 

att ta upp i sin undervisning och på det sättet kan man komma åt lärarens 

värderingar och förhållningssätt. Självklart finns det muntlig information som 

läraren tar upp i sin undervisning men som inte finns dokumenterad i böckerna. Den 

informationen som läraren tror sig förmedla muntligt under lektionen kommer fram 

under intervjuerna.  

 

3.4 Kvalitativ metod 

Projektets syfte ledde mig till att jag kompletterade materialinsamlingen med den 

kvalitativa forskningsmetoden. Ambitionen var att ta reda på och också förstå hur 

verksamma lärare resonerar när de planerar undervisningens innehåll och när de 

selekterar vad undervisningen ska beröra och behandla.  

 

     Den kvalitativa metoden bygger på att man får en djupare förståelse för ett 

specifikt fenomen. Man kommer närmare det fenomen som ska undersökas och får 

på så sätt en bättre inblick. Fördelen med den kvalitativa metoden är att man kan se 

helheten och att man söker bakomliggande orsaker till någonting. Kvalitativ metod 

har också fördelen att forskaren kan vara flexibel och låta informanterna förklara 

vilket kan hjälpa forskaren att upptäcka saker som man inte tänkt på från början 

(Johannessen 2003, s. 71). 

 

3.5 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ teknik att samla in data. Valet av den 

kvalitativa intervjun beror på att denna typ av intervju är anpassningsbar och jag får 

möjlighet att ställa följdfrågor och låta informanten förklara sina påståenden. Den är 

också anpassningsbar så till vida att man kan ändra frågeställningarna om 

intressanta sidospår dyker upp. Detta var viktigt för att får djupare förståelse för 

informanternas tankar och attityder (Denscombe 2002, s. 135).  
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     Semistrukturerad intervju blev den mest lämpliga metoden eftersom frågorna 

hade ett bestämt fokus och syfte. Samtidigt krävdes en viss flexibilitet i frågornas 

ordning och eventuellt utveckling av svaren från informanterna. Informanterna fick 

en viss frihet att utveckla sina svar men i mån av relevans till frågan.  

 

     Den största fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de har gett konkreta 

och tydliga svar som är lätta att analysera. 

     Intervjuerna ska svara på hur lärarna har tänkt när de valt ut sitt 

undervisningsmaterial och varför de gjort som de gjort. Informationen kommer att ge 

svar på om läraren tar hänsyn till elevernas olika erfarenheter och bakgrund eller om 

läraren endast utgår från sig själv och vad denne anser vara väsentligt och viktigt för 

barn att lära sig. Intervjuerna kommer att bidra till svar för hur och om lärarna 

inkluderar eleverna i undervisningen. 

 

3.6 Genomförande 

För att få svar på undersökningens frågeställning har deltagarna informerats i två 

steg. Innan intervjun fick deltagarna veta vad syftet med själva intervjun var. 

Informanterna fick även se frågorna som skulle ställas strax innan intervjuns början. 

Det för att deltagarna skulle få möjlighet att reflektera över frågorna och för att 

deltagarna skulle känna sig bekväma och avspända.  

     Efter intervjun informerades deltagarna om själva forskningens syfte och att 

forskningen skulle ha ett perspektiv som berör elever med invandrarbakgrund. Då 

gavs också en möjlighet att tillägga eller ändra någonting. Anledningen till att 

informanterna inte blev informerade om uppsatsens hela syfte på en gång är att 

svaren troligen skulle påverkas av informationen om forskningens hela syfte 

avslöjades. Syftet med intervjuerna har inte varit att se hur lärarna tar hänsyn till 

andraspråkselever utan undersöka hur man tänker och vad man tänker på när man 

planerar innehållet av lektionerna. Är man överhuvudtaget medveten om att 

elevernas bakgrund behöver ta plats? 

     Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna höra frågorna som skulle 

besvaras. Syftet med detta var för att informanterna skulle få lite tid att tänka efter 

innan intervjun och för att minska nervositeten hos informanterna. Informanterna 



20 
 

fick dock inte frågorna förrän intervjun skulle äga rum för att undvika att läraren 

diskuterar frågorna med andra lärare som också ska intervjuas. Det var viktigt att 

undvika att lärarna påverkar varandra och svarar inövat på frågorna.   

 

     Alla intervjuer spelades in på en bandspelare och transkriberades efter 

intervjuerna. Intervjuerna pågick mellan 30 till 50 minuter och bestod av tolv frågor. 

Den sista intervjufrågan ställdes inte till alla lärare vilket berodde på att läraren 

redan tidigare svarat på frågan genom sin diskussion.   

 

3.7 Urval 

De lärare som deltog i undersökningen arbetar alla på tre olika grundskolor i 

Mellansverige med elever som har olika bakgrunder, språk och kultur. Lärarna 

arbetar med barn från år fyra till sex och undervisar i stort i alla ämnen. Alla lärare 

har fått fingerade namn.  

 

     Klara är behörig lärare för senare år som tog sin lärarexamen för fyra år sedan och 

har arbetat på nuvarande skola i nästan ett år nu. Tidigare har hon arbetat som 

förskolepedagog.  

 

     Helena är ny på sin arbetsplats och är behörig lärare för tidigare år.   

 

     Nina är behörig lärare för tidigare år som arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 

trettio år. 

 

     Mona är behörig lärare för senare år och har arbetat med barn i femton år och som 

lärare i nästan tio år. Mona har själv invandrarbakgrund men är uppvuxen i Sverige.  

 

     Julia är behörig tidigare år lärare som arbetat på sin nuvarande arbetsplats i sex år 

men har lång erfarenhet av läraryrket.  

 

     Lilian är en behörig förskollärare och speciallärare som arbetat som lärare i ca fem 

år och på nuvarande arbetsplats drygt ett år. Lilian har själv invandrarbakgrund och 

bott i Sverige i knappt tjugo år.  
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     Skolorna som lärarna arbetar på är placerade i områden där både invandrare och 

svenskar bor. Samtliga skolor är mellanstora och har en jämn blandning mellan 

svenska och invandrarelever. 

 

3.8 Metoddiskussion 

Metoden som användes i uppsatsen har fungerat bra. En blandning av både kvalitativ 

och kvantitativ metod har gett trovärdiga och djupa svar. Det har varit enkelt att 

samla in materialet och intervjuerna har fördjupat kunskaperna och förståelsen av 

analysen av skolböckerna. Metoderna har inte krockat med varandra utan snarare 

kompletterat varandra.  Ett problem skulle kunna vara att informanterna ger allt 

material de har, inte endast material som de faktiskt använder i sin undervisning. Jag 

har kunnat undvika detta problem eftersom jag var tydlig med vad jag behövde samla 

in.  Samtidigt vet man inte hur mycket lärarna egentligen hinner göra av det 

planerade materialet och det är också svårt att komma åt vad läraren berättar för 

eleverna under lektionerna som inte finns dokumenterat i skolböckerna och annat 

material som samlades in. Den informationen är svår att komma åt även genom en 

kvalitativ intervju eftersom jag endast kan närma mig det läraren tror sig säga och 

berätta för eleverna genom intervjuer. Ett annat problem med intervjuerna har varit 

att intervjuerna har tagit lång tid och frågorna har varit många. Under de sista 

frågorna kändes informanterna lite trötta.  

 

4. Resultat  

Resultatet redovisas i två delar. Ena delen är resultatet av analysen av 

undervisningsmaterialet och andra delen är redovisning av intervjuernas resultat. 

 

4.1 Analys av undervisningsmaterialet 

Insamlandet av skolböckerna och annat skolmaterial som används i undervisningen 

har varit en viktig del av undersökningen. Material som eleverna använder i sin 

undervisning talar om exakt vad det är eleverna studerar på lektionerna.  Materialet 

talar också om vad läraren anser vara viktigt att ta upp i sin undervisning och på det 

sättet kan man komma åt lärarens värderingar och förhållningssätt.  
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     Vid första kontakten med informanten gavs information om syftet med intervjun. 

Informanterna meddelades också om att allt material som de använder i sin 

undervisning behöver samlas in för analys.  Innan intervjuerna bokades var det 

viktigt att materialet var tillhands eftersom intervjufrågorna baserades på det läraren 

väljer att undervisa om.  

     Det insamlade materialet, som bestod av elva historieböcker visade att man på 

samtliga skolor utgår ifrån att elever ska lära sig historia som rör Sverige och Norden.  

     Böckerna som samlades in innehåller genomgående kapitel som handlar om hur 

Sverige utvecklats genom tiderna och vilka regenter Norden har haft under olika 

tider. Böckerna är berättande och handlar om hur städerna kom till, hur 

människorna haft det. I samtliga böcker är Gustav Vasa och Gustav Vasas tid en stor 

del. I nyare böcker är bilderna mer färgglada, roliga, tydliga och ritade för barn. 

Nyare böcker innehåller också genomgående mer bilder och mindre text. Språkligt 

upplevs nyare böcker vara enklare med kortare meningar och mer berättande än 

äldre böcker. Många bilder är religiösa och representerar kristendomen. 

Människorna ser ut att vara av europeiskt ursprung, blonda och rödhåriga och har 

europeisk klädsel. Det finns även bilder på människor från andra delar av världen 

som till exempel Kina. Denna bild skiljer sig betydligt ifrån andra bilder. 

Människorna på denna bild ser ut att vara av utomeuropeiskt ursprung genom det 

mörka håret, ansiktsdragen och klädseln.  

     Flertalet av böckerna handlar om Sverige men eftersom Sverige inte alltid sett ut 

som den gör idag finns Norge och Danmark med i olika kapitel.  

     Extramaterial som de intervjuade lärare visade upp bestod av främst bilder men 

också några texter som kompletterar böckerna och behandlar samma kapitel som 

böckerna tar upp. Till exempel fanns det bilder och information om svenska kungar. 

Det är material som används för att elever ska få ännu mer information om temat 

som studeras eller fler bilder på kungar som eleverna läser om, förklarade en av 

lärarna.   
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4.2 Presentation av materialet 

Nedan följer en presentation av samtliga elva böcker som analyserats i alfabetisk 

ordning. 

 

Barnens svenska historia 1, 2, 3, och 4 

De fyra böcker från samma serie handlar om svenskar och Sverige. Böckerna heter 

Barnens Svenska historia och har underrubriker: ”När svenskarna flyttade till stan”, 

”När Sverige var som störst”, ”Se där en stad” och ”När människorna kom”.  Böckerna 

handlar om Sverige från stenåldern fram till hur svenskar har det idag. Här skildras 

hur människorna kom till Sverige och hur man levde då, hur man har utvecklats, hur 

städerna kom till och vilka gudar man trodde på. Böckerna beskriver också om hur 

kristendomen kom till Sverige. Böckerna har berättande text för att fånga elevernas 

intresse men också många svåra begrepp och ord. Bilderna i böckerna visar det texten 

talar om.  

     Här kommer ett textexempel ur en av böckerna.  ”Den unge studenten Linné går ut 

på upptäcktsfärd i världen, alltmedan de jordbrukande människorna på landet lever 

vidare som de gjort i sekel efter sekel. Men nu kommer de stora förändringarna och 

snart är järnplogen, ångmaskinen, utvandringen, fabrikerna här och sedan går det 

undan….” Barnens svenska historia 4.  

 

Eko historia 2 

Denna bok är från 2004 och är på 94 sidor. Innehållet är uppdelat i fem kapitel och 

uppgifter efter varje avslutad kapitel. Uppgifterna är varierande och består av bland 

annat innehållsfrågor, göra vykort, fylla i ord i en berättelse, göra en minneskarta och 

så vidare.  

     Texterna i boken är berättande och involverar läsaren genom att tala med läsaren 

och uppmana läsaren att komma ihåg vissa fakta. ”Hur ett sigill ser ut kan du se på 

bilden. Det här ska du komma ihåg.” (204, s. 26) Språket i texterna är enkelt, 

meningarna korta och orden är enkla.  
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Bilderna i Eko historia 2 är stora, färgglada och många.  

 

 

Bild 1: eko historia 2 

Det första kapitlet handlar om en ny världsbild. I detta kapitel kan man läsa om 

Nicolaus Kopernicus, Tycho Brahe, Christofer Columbus och Vasco da Gama. Här 

beskrivs Indien som det stora kryddlandet och Amerika som det stora silver och 

guldlandet. Resterande fyra kapitel heter: ”FRÅN KALMARUNIONEN TILL GUSTAV 

VASA”, ”GUSTAV VASA OCH NYA TIDEN”, ”OM LIVET PÅ VASAKUNGARNAS 

TID” och ”VASASÖNERNAS TID”.  

 

Levande historia 

Denna bok börjar med att berätta hur människornas historia började.  

”De första människorna på vår jord fanns kanske i Afrika. Fotot på nästa sida visar 

människor som än idag lever nästan som folk gjorde för många tusen år sedan” 

(1993, s. 4) Bilden från boken visas på denna sida. Under bilden i boken finns en 

förklaring: ”Moderna samlare och jägare i Afrika. De lever nästan som människorna 

gjorde för många tusen år sedan.” (1993, s. 5)  

 

Bild 2: Levande historia 
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Nästa kapitel handlar om Sverige för 7000 år sedan och fortsätter om Sverige och 

Norden resten av boken. Även detta kapitel innehåller en bild på ett läger där olika 

familjer bor. Människorna ser ut som svenskar. Det finns ett stycke som handlar om 

bilden: ”De ser ut som vi… Människorna ser ut som vi – kanske något magrare.” 

Texterna i denna bok är enkla. Texterna är både i berättande form och facktext. 

Många texter förklaras också med hjälp av bilder. Varje kapitel avslutas med 

instuderingsfrågor. 

 

Medeltiden  

Medeltiden är en bok som skiljer sig från de andra vad gäller texternas svårighetsgrad 

och bilder. Boken är från 2005, ganska ny jämfört med andra böcker som samlats in. 

Boken innehåller sex kapitel på sammanlagt 47 sidor. Övervägande innehåller boken 

ritade bilder, men det finns också några foton. Många bilder är komiska med 

pratbubblor. Bokens sex kapitel är: ”Medeltiden”, ”Livet på landet”, ”Livet i klostret”, 

”Livet i staden”, ”Livet i borgen” och ”Kungar och drottningar”.  

     ”Vad skulle man göra om man blev sjuk och inget helgon kunde hjälpa en? I 

städerna fanns det sjukhus. Där fick fattiga och gamla hjälp. Ute på landet fanns 

klostrens sjukstugor. Nunnorna och munkarna visste en del om mediciner. De gjorde 

mediciner av örter och växter.” sid 24. Språket är enkelt och meningarna korta. 

Andra Nordiska länder finns med i ett kapitel och även Tyskland finns med i en av 

pratbubblorna. Se figur 5.  

 

 

Bild 3: Medeltiden 
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Min bok om historia vikingatiden medeltiden  

Häftet innehåller bilder till varje kapitel, språket är enkelt. Samtidigt är det mycket 

text, många namn och årtal. Bilderna är berättande och visar människor som skulle 

kunna vara svenskar eller åtminstone av europeiskt ursprung, som är kristna. På 

framsidan syns flera kristna symboler. Häftet berör också andra delar av världen och 

innehåller ett kapitel om Jeanne d’Arc, ett om Djingis Khan och ett om Robin Hood 

och Kung Arthur. Alla tre kapitlen innehåller bilder och en text på en sida. Kapitlet 

om Medeltiden innehåller också en sida om en annan del av världen än Sverige. Den 

delen av häftet handlar om kampen om Jerusalem mellan turkiska muslimer och 

kristna.  

     Ett avsnitt ur häftet: ”Magnus Ladulås 

Efter slaget vid Hova utropas Magnus Birgersson till kung i Sverige och hans bror 

Valdemar kastas i fängelse. Som kung blev Magnus känd under namnet Magnus 

Ladulås.  

     Magnus Ladulås var lika viljestark som sin far Birger Jarl. Magnus ville göra 

Sverige till ett viktigt land i Europa. Därför skaffade han sig en krigshär med 

beväpnade krigare till häst, Min bok om historia Vikingatiden Medeltiden” (sid 35).  

     Sidan ett till tjugoett i häftet behandlar vikingatiden och vikingar, där finns också 

mycket om kristendomen. Ett kapitel heter ”vite krist” ett annat ”Asarna-vikingarnas 

gudar”. Redan på framsidan kan man se tre stycken kors. Häftet innehåller många 

olika bilder och de flesta av dem ger en känsla av Europa och Sverige. Kläder, 

religion, kungar, miljön representerar Sverige. Många kors, många krigsbilder och 

andra religiösa bilder där någon krönas eller tillber någon annan. Se figur 3. 

 

Bild 4: Min bok om historia Medeltiden Vikingatiden 
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Ett kapitel av 35 handlar om ”Djingis Khan”. Bilden till kapitlet illustrerar Djingis 

Khan och hans krigare som rider på hästar. På kläderna och personerna kan man se 

att det inte är européer.  

 

 

Bild 5: Min bok om historia Vikingatiden Medeltiden 

 

Strax över rubriken på kapitlet ”Djingis Khan” står det inramat: ”samtidigt, någon 

annanstans ute i världen” Denna inramning syns på de kapitel som inte handlar om 

Sverige. Kapitlet innehåller information om Djingis Khan och hans rike, men också 

lite om Marco Polo som besökte Kina efter Djingis Khans död.  

     I häftet, som används av fyra av de intervjuade lärare, behandlar sju sidor av 71, 

områden utanför Sveriges gränser. Två av dessa sidor behandlar områden utanför 

Europa.  

Sesam Historia 2 

Denna bok från 1993 har lite mer variation i sitt innehåll jämfört med de andra 

böckerna. Boken är uppdelad i åtta kapitel som heter: ”Union i Norden”, 

”Inbördeskrigens tid”, ”Reformationen”, En ny tid”, ”Sverige blir mäktigt”, ”Hemma i 

Sverige”, ”När Sverige var som störst” och ”En resa genom Sverige”. Andra länder och 

kontinenter som finns med i boken är Tyskland, Nordamerika, Danmark och Norge 

men också Polen, Estland, Lettland och Finland finns med på en ritad karta i boken 

(1993, s. 127) Denna karta visar hur Sverige såg ut på 1660-talet. 

     Boken börjar med en liten berättelse om en bonde som hittade ett människohuvud 

på sin gård. Den döde hade legat där sedan medeltiden. ”En dag strax före 
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midsommar år 1936 var bonden Albert Johansson från gården Mute i norra Halland 

ute och harvade på Bockstensmossen som låg alldeles intill hans ägor. På mossen 

växte vitmossa, och den brukade han använda som strö i ladugården. Han hade tagit 

torv där i flera år och därför hade mossens yta sänkts med mer än en halv meter.”  

     Språket i denna bok är något svårare jämfört med de andra böckerna. Meningarna 

är långa och texterna innehåller många namn och årtal. I jämförelse med andra 

böcker är det också mycket mer text i denna bok. Bilderna är många och många av 

dem är dystra, religiösa och porträtt av kungar och drottningar. 

Sveriges landskap 

Lärarna använder också en bok om Sveriges landskap som handlar om hur Sverige 

ser ut geografiskt och vilka sjöar och berg som finns i Sverige. Boken innehåller tio 

kapitel som heter: ”Jorden – en prick i universum”, ”När isen låg över Sverige”, ”Var 

ligger Sverige?”, ”Sveriges delar”, ”Hur många är vi? Var bor alla?”, ”Att leva i en 

stad”, ”Djur och växter i staden”, ”Att leva på landet”, ”Djur och växter på ängar och 

hagar” och ”Livet i våra sjöar”. Avsnittet berättar om hur många vi är och var vi bor, 

handlar om människor i Sverige och var i Sverige man bor men kapitlet innehåller 

också utvandringen till Amerika och invandring till Sverige som är på en halv sida av 

fyra av kapitlet. I övrigt handlar boken om Sverige, har ett enkelt språk och många 

bilder. Boken berättar om varje landskap och det finns både kartor och 

landskapsblommor, djur och vapen.  

Vikingatiden 

Vikingatiden är en bok ingår i samma serie som Medeltiden och ser ungefär likadan 

ut. Även denna bok innehåller mycket fina bilder och väldigt enkel text. Böckerna har 

tydligt upplägg och informationen är enkel att ta till sig.  

     På sidan 16 i denna bok omtalas det om Snorre på Island som var en mäktig man. 

Här berättas det att han reste till både Norge och Sverige och fick höra sagor om 

vikingar som han skrev ner. Det är den delen i boken som berättar om någon som 

inte är svensk. Resten av boken handlar om hur vikingarna levde, vad de åt, vilka 

kläder de hade och vad de trodde på.  
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4.3 Sammanfattande bedömning av materialet 

Böckerna handlar övervägande om Sverige och Sveriges historia. De delar som tas 

upp utanför Europa är Nordamerika och Kina. Delar av häftet som tar upp Europa 

handlar övervägande om Norge, Danmark och Finland men också om England, 

Tyskland och Frankrike.  

     Extramaterialet som några av lärare själva har skapat och lagt till i sin 

undervisning kompletterar det böckerna tar upp om Sverige. Extramaterialet 

fungerar mycket som fördjupning eller förtydligande av det som redan finns i 

böckerna, sa en av de intervjuade lärarna. Det används också som en förenkling för 

elever som behöver det. Här kan texten vara enklare eller svårare, bättre upplägg 

enligt lärarens bedömning, enklare för eleverna, roligare för eleverna, finare bilder. 

Extramaterialet handlar om kungar i Sverige, vikingar och medeltiden i Sverige.   

     Nedan har jag gjort en sammanfattande tabell som visar böckernas utgivningsår, 

antal kapitel, omfattning och även svårighetsgrad. Texternas svårighetsgrad räknades 

ut genom ett beprövat mått LIX1, som används för att beräkna svårighetsgraden i en 

text. Beräkningen gjordes på tio meningar i varje bok. Tolkningen av LIX-värdet är 

inte en exakt vetenskap utan en indikation på vilken nivå en text ligger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Läsbarhetsindex används för att få uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. LIX är 

baserat på medeltalet ord per mening och andelen långa ord (ord med fler än 6 bokstäver) uttryckt i 

procent. 
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Bokens namn Utgivningsår Antal 

sidor 

Antal 

bilder 

Antal 

kapitel 

Textens 

svårighetsgrad 

Eko Historia 2 2004 94 94 5 Medelsvår 

Landskapsboken 1994 107 132 28 Svår 

Levande historia 1993 108 84 13 Svår 

Medeltiden 2005 46 87 6 Mycket lättläst 

Min bok om 

historia 

Vikingatiden 

Medeltiden 

Saknar 

utgivningsår 

78 71 35 Lättläst 

När 

människorna 

kom 

1986 61 67  Mycket lättläst 

När svenskarna 

flyttade till stan 

1992 61 67  Medelsvår 

När Sverige var 

som störst 

1989 61 66  Mycket lättläst 

Sesam Historia 1993 140 109 8 Mycket svår 

Se där en stad 1987 61 50  Lättläst 

Vikingatiden 2005 44 65 5 Mycket lättläst 

 

Mycket lättläst text är barnböcker enligt LIX- räknaren. En lättläst text är 

skönlitteratur och populärtidningar. Medelsvår är normal tidningstext och svår är 

normalt värde för officiella texter. En mycket svår text är byråkratsvenska enligt LIX- 

värdet. Tabellen visar att de nyare böckerna, som är från 2000-talet är lättare att läsa 

och innehåller många bilder. Böckerna från serien Barnens svenska historia fick 

utslaget från lättläst till medelsvår i LIX- räknaren, men de böcker som konstaterades 

som lättlästa i den serien var precis på gränsen till medelsvåra texter i 

poängsystemet. De nyare böckerna har färre sidor och också färre kapitel jämfört 
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med de äldre böckerna.  Bokserien ”Barnens Svenska historia” har fått resultatet 

mycket lättläst eller lättläst på LIX. Samtidigt innehåller texterna många ovanliga ord 

och kulturbundna ord som kräver vissa bakgrundskunskaper för att kunna förstå 

dem. Ett exempel på sådana ord är: vinden ven, kungatrogen, predika, plikt, 

medgörligare och varit med maken till. Dessa ord kan dessutom vara svåra för lärare 

att förklara.  

     I den följande tabell redovisas en beräkning på hur mycket sex av de insamlade 

böckerna tar upp delar som rör utanför Sveriges gränser. Anledningen att endast sex 

av böckerna redovisas är att böckerna som ingår i samma serie visar samma resultat 

och inte behöver redovisas då. Norden finns inte med som ett område för sig 

eftersom den finns inbakat lite överallt beroende på kapitel och ofta som en del av 

Sverige. Norden räknas av den anledningen in i Sverige i diagrammet. 

Procentandelen räknades ut i relation till sidantal som tog upp delar utanför Sveriges 

gränser. Tabellen visar att böckerna domineras stort av information om Sverige och 

tar upp ytterst lite eller inte alls historia som berör andra delar av världen.  

 

Tabell 2. Böckernas innehåll i procent 
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4.4 Resultat av intervjuerna. 

Nedan presenteras resultaten av intervjuerna. Texten är en sammanfattning av 

intervjuer, dock förekommer en del ordagranna formuleringar. Under intervjuerna 

ställdes följande frågor:  

1. Vad är historia för dig? 

2.  Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 

4. Hur valde du läromedlet? 

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

12. Hur arbetar du med individualisering? 

 

Ordningsföljden i frågorna kunde dock variera lite och den sista frågan ställdes inte 

till alla lärare beroende på hur mycket de berört frågan under diskussionen. Under en 

av intervjuerna kom det fram att läraren gjort om innehållsförteckningen och tagit 

bort ett kapitel ur boken. Jag frågade varför man har gjort som man gjort. 

Förändringen av innehållsförteckningen är relevant för uppsatsen eftersom kapitlet 

som togs bort inte handlade om Sverige eller Europa utan om en annan världsdel.  

 

Lilian 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är till för att barnen ska få veta hur allt hänger ihop. Få veta om sitt förflutna 

om sitt land, sitt folk, religion och även om sin familj.  

2.  Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet med lektionen är att man ska förstå den värld man lever i och känna till 

historien. 
3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 
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För att kontrollera att elever lär sig det jag gör på lektionerna kan jag göra skriftliga 

prov men också muntliga. För mig är det viktigt att de förstår och kommer ihåg.  

4. Hur valde du läromedlet? 

När jag väljer materialet tittar jag främst på bokens utseende. Det är viktigt att boken 

ser fin ut och att det finns fina färger och bilder i den. Jag tror att roliga saker fastnar 

fortare. Sen är det också viktigt att boken tar upp så många olika saker som möjligt.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Jag ser läromedlet mer som stöd. Jag tar mycket ifrån internet där det finns mycket 

roligt och barnen tycker att det är kul också.  

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

Mina elever tycker att historia är roligt och de diskuterar mycket och frågar mycket. 

Jag berättar på ett spännande och intressant sätt. Eftersom det är intressant för mig 

blir också barnen intresserade. Vi har pratat om språkhistoria för att de ska veta lite 

om vilka språk som finns. Barnen tycker att det är kul och har pratat mycket om vilka 

språk de kan eller deras föräldrar kan. Det berörde oss alla, även jag har ett annat 

modersmål. Just nu kändes inte medeltiden så aktuellt och då bestämde jag att vi ska 

jobba med språkhistoria istället.  

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

För att hjälpa barn som behöver specialhjälp, som har dyslexi eller läs och 

skrivsvårigheter har vi speciallärare. Sedan försöker jag läsa högt för eleverna som 

har svårt att läsa. 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

Se svar 7. 

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

För invandrarelever har vi ingen anpassning.  

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

Svenska referensramar är viktiga till en viss grad eftersom vi måste anpassa oss till 

samhällets förändringar. Vi lever inte i samma Sverige som för tio år sedan.  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

I böckerna finns det inget utrymme för andra kulturer, absolut inte men jag försöker 

forska och leta själv.  

12. Hur arbetar du med individualisering? 

Jag vet inte hur jag arbetar med individualisering, jag kan inte säga något konkret 

men jag försöker alltid utgå från elevens förmåga. Tar ut det viktigaste och mest 

intressanta ur böckerna, stryker vissa meningar.  
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Julia 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är till för att elever ska se sambanden, kunna förstå vad som har hänt 

tidigare och kunna blicka framåt. Elever ska förstå det som finns runtomkring och 

titta bakåt. Varför heter vissa skolor som de gör, varför ser städer ut som de gör och 

så vidare.  

2. Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet med lektionerna är att orientera barnen om vad som har hänt och peka på sånt 

som finns kvar från medeltiden. Varför sker saker? 

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 

Jag har olika metoder att kolla att elever har lärt sig. Dels gör vi muntliga prov och 

dels skriftliga prov. Eleverna får instuderingsfrågor som de kan plugga på.  

4. Hur valde du läromedlet? 

När jag började arbeta fanns redan läromedlet där och jag tyckte att det belyser 

många delar av historien vilket är bra.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Det som är särskilt bra med läromedlet är att det finns lärarhandledning. Texten kan 

förbättras lite men det finns många bra uppgifter tycker jag. Jag har inte granskat 

innehållet, inte texten. 

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

Eleverna deltar lite olika i undervisningen och det beror på intresset för ämnet. 

Många tycker att det är kul.  

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

För att hjälpa elever som har dyslexi, läs och skrivsvårigheter har vi dataspel, 

bandspelare och speciallärare till vår hjälp. 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

Elever kan lyssna på texterna istället för att läsa dem och specialläraren kan också 

hjälpa till.  

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

För invandrarelever har vi studieverkstan. Där sitter eleverna i mindre grupp, där kan 

de prata lite om sin egen kultur, de plockar ut svåra ord. Eleverna arbetar med 

samma tema men får lite mer hjälp med språket.  

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  
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Svenska referensramar är viktiga för att barnen ska förstå det som finns runtomkring 

oss. Kyrkor, tavlor, relationer med världen. Varför pratar man till exempel svenska i 

Finland? Jo för att Finland har tillhört Sverige. 

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

Det finns utrymme för andra kulturer, inte i läroböckerna dock. Föräldrar har ju 

bakgrund men barnen har ju inte det. Vi kan ju berätta om den, ibland gör vi det men 

barn har så svårt att föreställa sig något så långt tid tillbaka.  

12. Hur arbetar du med individualisering? 

För att individualisera kan jag berätta och läsa högt för de barn som tycker att det är 

jobbigt att läsa mycket. Ibland sitter vi i en liten grupp. Men alla har samma material 

och böcker eftersom eleverna tycker att det är pinsamt att ha en annan bok.  

 

Mona 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är jätteviktigt, jag gillar själv historia.  

2. Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet är att de ska förstå livet bakåt och kopplar till framtiden. Att barnen förstår vad 

som har hänt i Sverige, i Europa. Andra kulturer har mer med religion att göra tycker 

jag. Historia finns ju i alla ämnen. Klimatförändringar är viktigt, både bakåt och 

framåt.  

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 

För att kolla av att elever har lärt sig brukar vi ha mycket muntligt och diskussioner. 

Sedan gör vi skriftliga prover och skriver uppsatser.  

4. Hur valde du läromedlet? 

Jag har egentligen inte valt materialet utan det fanns redan när jag började. Förra 

året räckte inte boken och då tog vi lite från internet. Vi kollar också på filmer och jag 

försöker alltid få barnen att jämföra olika källor. Lära dem lite källkritik. De ska bli 

medvetna och inte gå på allt. Sen hade vi möjlighet att åka till Stockholm förra året 

och gå på Vasamuseet och se skeppet.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Jag vet inte om det finns något att förbättra i böckerna men kanske mer fakta och 

mer konkreta händelser.  

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 
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Eleverna deltar mycket, tycker jag. De ifrågasätter mycket, ger förslag, påverkar och 

diskuterar.  

Anledningen till att jag använder böckerna så mycket är att man orkar ta mer fakta 

när man känner till boken, man kan innehållet och man kommer ihåg det man gjort.  

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

Elever som har dyslexi använder mycket dator, de får använda datorn mycket mer än 

andra elever. De är alltid med och lyssnar på genomgångar. De får berätta för 

kompisarna det de lär sig i datorn. Det är svårt.  

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

För elever som har läs- och skrivsvårigheter blir det mycket lärarledda lektioner.  

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

Det anpassas inte till elever med invandrarbakgrund, deras kultur tas upp på 

religionslektionerna istället. Men det finns inte i böckerna och det tar vi inte upp.  

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

Svenska referensramar är centrala och viktiga tycker jag.  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

Egentligen finns det inte utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar. 

Eleverna känner inte till sin bakgrund och föräldrarna gör inte heller det. Ofta är de 

födda här. Men det är klart att det är viktigt. Skriv en bok om det. 

12. Hur arbetar du med individualisering? 

Jag arbetar mycket individuellt men ibland också i grupp.  

Jag har aldrig tänkt på att ta vara på deras historia men det vore bra. 

 

Nina 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är allt runtomkring oss, vår historia. Vad som har hänt här i Sverige. 

2. Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet är att barnen ska veta sin bakgrund och försöka tänka sig vad som kan hända i 

framtiden.  

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 

Jag brukar göra prover för att kolla att eleverna har lärt sig ett tema. Ibland får de 

skriva små böcker eller uppsatser.  

4. Hur valde du läromedlet? 
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Jag tycker att läromedlet är bra eftersom det är enkelt för läraren att arbeta med 

häftet som vi har. Men jag valde inte läromedlet utan det fanns redan på skolan. Alla 

vi lärare arbetar ju med samma material och man följer väl det bara.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Se svar 4.  

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

Eleverna deltar, tycker jag, lite olika bland eleverna eftersom de är ju olika.  

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

Jag har inte tänkt på hur jag anpassar undervisningen till dem som har det svårt. Det 

är ju svårt det där. De kan gå ut ibland om de vill att det ska vara lugnt, vissa hjälper 

jag ju mer än andra. De jobbar lite mer med datorn.  

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

Till invandrarelever brukar man skriva upp olika ord som de ska komma ihåg, men 

det är ingen särskild anpassning.  

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

Ja, jag tycker att svenska referensramar är viktiga. Vi ska ju utgå från oss själva, du 

vet vi, från oss. Jag tycker att det är det svenska och Sverige som är viktigt att 

eleverna lär sig.  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

Nej, vi hinner inte prata om andra kulturer men det gör de på högstadiet.  

Jag försöker arbeta så mycket som möjligt i grupp men de klarar ju olika mycket och 

jag får hjälpa till med det elever behöver.  

12. Varför har du tagit bort ett kapitel ifrån häftet?  

Vi utgår från oss själva när vi planerar undervisningen. Därför har jag valt att ta bort 

kapitlet som inte handlar om Sverige, jag tycker inte att det är relevant. Sedan har jag 

gjort om innehållsförteckningen där jag klippt bort kapitlet så att det ser snyggt ut. 

 

Klara 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är händelseförlopp fram till idag.  

2. Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet med historia är att skapa förståelse för hur samhället ser ut idag utifrån vår 

historia.  

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 
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Genom muntliga och skriftliga arbeten kollar jag av att eleverna har lärt sig det jag 

har tänkt mig.  

4. Hur valde du läromedlet? 

Läromedlet fanns redan på skolan så jag har inte valt det, sen är det ganska enkelt att 

använda det som finns och kolla av andra lärare med extramaterial och uppgifter.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Läromedlet är bra eftersom det är viktigt att känna till svenska historien och boken 

som vi har tar upp ganska mycket av det som jag tycker är viktigt.  

6. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Man märker att vissa elever inte engagerar sig lika mycket i skolan överhuvudtaget, 

historielektionerna är inget undantag men annars är det ganska bra. Många elever 

tycker att det är kul.  

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

Elever som har dyslexi har tillgång till dator och får skriva där och elever som har läs- 

och skrivsvårigheter får samma hjälp.  

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

Se svar 7.  

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

Jag anpassar inte undervisningen till invandrarelever, jag har aldrig tänkt på det. 

Språket skulle de behöva hjälp med mer men jag anpassar inte något för dem. Ibland 

får man förklara vissa enstaka ord och jag tycker att det går bra som det är.  

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

Svenska referensramar är viktiga och centrala, tycker jag.  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

Det vore önskvärt att prata om andra kulturer och länder men tiden räcker inte till. 

Genom att variera examinationsformerna arbetar jag med individualisering. Vissa 

elever är duktiga på att skriva andra på att prata och jag försöker se till att eleverna 

får visa det de har lärt sig på olika sätt och på det sättet som de kan.   

 

Helena 

1. Vad är historia för dig? 

Historia är allt som omger oss och vår förflutna, historia är allt det som har hänt.  

2. Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

Syftet med historia är att barn ska lära sig det som har hänt i vårt land och i världen. 

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 
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Jag tycker inte att det är viktigt att hela tiden kontrollera att eleverna lärt sig utan de 

lär sig lite olika mycket och olika fort. Ibland får de skriva berättelse, de skriver i 

loggböckerna som de har och de har ju prov också.  

4. Hur valde du läromedlet? 

Jag har inte valt läromedlet, det har funnits här i urminnes tider och jag använder det 

som finns.  

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

Jag vet inte om det här läromedlet är bättre än ett annat men det är det vi har.  

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

Jag tycker att mina elever deltar bra och mycket. Ibland är de lite trötta och då kan 

det bli lite rörigt men annars är det bra. 

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

Elever som har dyslexi har vi en speciallärare för som har möjlighet att komma till 

oss några timmer i veckan. 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

Det är väl samma med elever som har läs och skrivsvårigheter. 

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

Till invandrarelever anpassar jag ganska mycket eftersom det är många ord som de 

inte förstår och då brukar jag förklara svåra ord, vi kollar synonymer och pratar om 

orden. Jag försöker förenkla språket så mycket jag kan. Ibland kan ju texterna vara 

lite svåra. 

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

Jag tycker att svenska referensramar är viktiga, vi lever ju i Sverige.  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

Jag vet inte om det finns utrymme för andra kulturer och värderingar inom 

historielektioner. Det är inget som vi gör. Det är mycket Sverige och Norden nu, men 

sen i sjuan kommer de arbeta mycket mer utanför Sverige. 

 

4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

Intervjuerna visade att lärare är mycket omedvetna om vad styrdokumenten säger 

om historieundervisning. Historia ska innehålla mer än bara vad som har hänt i 

Sverige vilket lärarna som intervjuades inte var medvetna om. Många lärare förstår 

att historia ska öka elevernas förståelse för sin omvärld, men tänker nog snarare på 

sin egen omvärld och inte barnens. Många lärare utgår från sig själva istället för från 
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eleverna vilket gör att elevernas bakgrund kan hamna i skuggan. Intervjuerna visade 

också att lärare tror sig veta att eleverna inte känner till sin egen bakgrund och att 

deras föräldrar inte heller gör det. Dessutom visade intervjuerna att många lärare 

tycker att det är någon annanstans som elevernas bakgrunder ska synas. 

Intervjuerna visade att lärare har en stark tro och respekt för skolböcker. En av 

lärarna som intervjuades tyckte att det var viktigt att eleverna lär sig att läsa kritiskt 

och inte gå på allt som står i böckerna. Samtidigt hade läraren respekt för de böcker 

som hon använder och det böckerna innehöll, det var viktigt. 

 

5. Diskussion 

Undersökningen visar att många lärare är omedvetna om den strukturella 

diskrimineringen som de själva medverkar i. Många lärare har en inställning om att 

det är någon gång senare, eller med andra lärare eller på andra lektioner som andra 

kulturer ska tas upp och diskuteras. Några av de intervjuade lärarna uttryckte att de 

aldrig tänkt på att andra kulturer överhuvudtaget ska ta plats.  

 

     Min hypotes stämde precis, vilket innebär att man måste öka lärarnas medvetande 

om betydelsen av att inkludera elevernas kultur och bakgrund i hela verksamheten. 

Att eleverna ska bli sedda och respekterade för vad de är och lära sig att vara stolta 

över sig själva och sina kunskaper som de redan har. Skolans ansvar är att visa att 

eleverna har kunskaper och att dessa är värdefulla. Skolan ska också vara förebild och 

spegla demokratiska principer som innebär att man ska respektera och visa tolerans 

för olikheter. Elever, både svenskar och invandrare, behöver lära sig att människor är 

olika och att det är positivt och berikande.  

 

     För att elever ska få samma chans till att utvecklas både på det personliga planet 

och språkliga planet måste de bli inkluderade i undervisningen. De måste kunna 

känna igen sig i lika stor utsträckning som svenska barn kan göra. Det måste vara 

intressant och verklighetsanpassat för alla elever. Att kunna öppna en bok och se att 

det handlar om ens eget folk, det egna landet eller den egna kulturen gör att man blir 

stolt över sig själv, man kan identifiera sig med sitt folk med stolthet och man kan 

dela med sig av sina erfarenheter, man blir glad och man kanske känner sig erkänd 

som man är. Detta är ytterst viktigt för barn.  
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Delvis bidrar skolan till en viss segregation eftersom elever med invandrarbakgrund 

blir missgynnade och står utanför undervisningen. Dessa elever får inte samma 

möjligheter till att delta i diskussioner som berör dem och som är betydelsefulla för 

dem. Eleverna har inte samma tillgång till undervisningen eftersom de studerar en 

för dem främmande kultur och för att texterna, enligt lärarna som deltog i 

undersökningen, är lite för svåra. Att innehållet inte berör alla elever innebär att en 

del av elever inte får lika mycket utrymme att ta plats och känna sig betydelsefulla. 

Elever med invandrarbakgrund blir osynliga och får inte samma chans till att bli 

stolta och självsäkra individer. Inga invandrarelever fick hjälp med 

ämnesundervisningen på sitt modersmål vilket också är en nackdel för 

invandrareleverna. Enligt Cummins (1981) är det ett måste om invandrarelever ska 

komma ikapp sina enspråkiga kamrater.  

 

     Precis som Vygotskij ansåg, att allt lärande sker i interaktionen mellan människor, 

måste man som lärare finna tillfällen för att elever ska samarbeta med varandra kring 

något som är meningsfullt för dem. Det måste vara intressant och viktigt för eleverna. 

Att många elever inte känner till sin egen historia är inte en ursäkt för att inte ta upp 

deras bakgrund och kultur, utan snarare en anledning att göra det. Många gånger tror 

man att man vet vad elever vet och inte vet men reflekterar sällan över hur vi har fått 

dessa kunskaper och vad de egentligen betyder. En av lärarna hade åsikten att det är 

föräldrarna som har olika kulturer och bakgrunder inte deras barn vilket gjorde att 

man egentligen inte behöver ta hänsyn till elever som har invandrarföräldrar. Det har 

varit både upprörande och skrämmande att upptäcka ignoransen och okunskapen 

som finns bland många lärare idag. En annan sak som lärare inte verkar reflektera 

särskilt mycket kring är hur man motiverar eleverna i skolarbetet. Genom 

intervjuerna kom det fram att det finns en viss yttre motivation som lärare kan 

stimulera. Elever får ”betyg/poäng” om de klarar ett prov vilket kan driva elever till 

att lära sig. Inre motivation behöver också stimuleras genom att prata och läsa om 

elevernas historia, den historian som har påverkat deras familjer och de själva. 

Eleverna måste känna glädje av att lära sig och det måste kännas berikande och 

stärkande för dem. Precis som Axelsson skrev om att utbildningsstrukturer kan 

diskriminera invandrarelever, verkar det också vara. Prov som eleverna skriver utgår 

från svenska elevers normer och värderingar. Svenska språket kan vara lite för svårt 

och otillgängligt för invandrarelever, upplevde några lärare, vilket betyder att 
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invandrarelever inte har samma chans att klara uppgifterna som läraren ger. Jag 

upplevde inte att texterna i böckerna är för svåra när jag analyserade materialet. Jag 

tror att elever kan klara av dessa texter med hjälp av sin lärare och klasskamrater och 

behöver inte gå iväg till exempelvis studieverkstan för att få extra hjälp. De nyare 

böckerna har betydligt lättare texter jämfört med äldre böcker som lämnades in för 

analys. Jag tror också att svenska barn skulle lära sig en hel del nya ord om man 

började studera historia som berör andra världsdelar. Många nya religiösa ord skulle 

vara främmande för vissa barn, precis som helgon med mera är främmande för vissa 

invandrarelever. Texter som man känner igen sig i har man lättare att förstå och 

komma ihåg. Föräldrarna till invandrarelever kan då också känna sig inkluderade och 

viktiga i barnens skolgång. De vuxna skulle då få möjlighet att vara med och påverka 

sina barn, berätta sin historia för sina barn, stärka sitt självförtroende och barnens 

självförtroende. Barnen skulle få möjlighet att komma tillbaka med kunskaper utöver 

det som står i böckerna och dela med sig på lektionerna vilket också skulle stärka 

barnens självkänsla, identitet, självförtroende och respekt för sin kultur. 

Enligt forskningsbakgrunden måste lärare bekräfta och acceptera elevernas olikheter 

och egenheter.  Eftersom skolböckerna inte tar upp alla elevers vardagsreferenser 

ställs det enorma krav på dagens lärare. Man måste vara medveten om att elevernas 

utveckling beror på empowerment och om man inte tar vara på allas bakgrunder 

skapas det obalans i maktrelationerna.  

 

     Våra styrdokument behöver bli mer synliga i arbetet. Ingen av de intervjuade 

lärare visste riktigt vad som står i styrdokumenten vilket inger en känsla av att man 

inte tar dessa dokument på allvar. Det är viktigt att vi faktiskt läser med jämna 

mellanrum vad som står i kursplaner, skollagen och läroplanen för att inte glömma 

bort vad vi har för uppdrag. I styrdokumenten står det att kultur och språk är 

sammanflätade med varandra. Det innebär att det inte finns en specifik årskurs eller 

ett specifikt ämne som ska ta upp elevernas kulturella bakgrund utan det är allas 

skyldighet och ansvar. Våra kursplaner säger att undervisningen ska stärka elevernas 

självuppfattning. Som det ser ut idag stärker undervisningen endast svenska elevers 

självförtroende och självkänsla.  

 

     Blossing (2003) som jag refererat till i forskningsbakgrunden, anser att 

undervisningen ska utgå från elevens situation för att eleven ska förstå sambandet 
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mellan historia och framtid. Detta innebär att historieundervisningen måste utgå från 

eleven själv och nödvändigt är då att ta upp mer än bara Sveriges och Nordens 

historia. Blossom nämner även ett mycket viktig och relevant problem, som också tas 

upp i forskningsbakgrunden. Lärare måste samarbeta med varandra för att lära sig av 

varandra, utveckla sina idéer, förbättra sin undervisning. Jag har inte undersökt hur 

mycket lärarna har tillgång till varandras hjälp och hur mycket man samarbetar 

lärare emellan, men det skulle vara intressant att undersöka vidare.  

Precis som Holmegaard och Wikström skriver i sin artikel ”Språkutvecklande 

ämnesundervisning” är interaktionen en avgörande faktor för elevernas utveckling (i 

Hyltenstam 2004). Relationen lärare och elev emellan visas i interaktionen och det är 

där som läraren kan ge elever utrymme att uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och 

funderingar. Elever behöver ha större inflytande i undervisningens utformning för att 

detta ska vara möjligt och läraren ska stötta elevernas försök i att delta i 

undervisningen och deras försök att formulera sig.  

 

     Det intressanta med undersökningen var att samtliga lärare utgår från att elever 

ska vara intresserade av samma saker som läraren själv intresserar sig för. Två lärare 

hade invandrarbakgrund och deras svar på fråga sex skiljer sig lite ifrån de andras 

svar. En av dessa lärare svarade att eleverna deltar mycket eftersom det är intressant 

för eleverna att veta vilka språk som finns och var, läraren sade också att hon själv 

har ett annat modersmål. Lärarens svar gav känslan av att läraren själv tyckte att det 

var spännande och viktigt med språkhistoria. Lärare med svensk bakgrund svarade 

på samma fråga med att eleverna deltar eftersom det är intressant för dem själva och 

att ibland är eleverna mindre intresserade eftersom de helt enkelt inte är intresserade 

av skolan överhuvudtaget. Inga lärare tänkte på att elever kanske intresserar sig för 

lite olika saker beroende på elevens bagage. Många gånger tänker man att det som är 

meningsfullt för en själv ska vara meningsfullt för alla. Man tror sig många gånger 

veta vad som är bra för elever men tänker sällan på var eleven befinner sig just nu och 

vad eleven behöver just nu. Läraren kan öppna många dörrar men eleven måste gå in 

själv, eleven måste vilja lära sig.  

 

     Det som är skrämmande är att lärarna arbetar på precis samma sätt som de gjorde 

på min grundskoletid för femton år sedan. Det är inte mycket som har förändrats. 
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Samma attityd och inställning till andra kulturer. Det är självklart att det är de 

svenska normer, värderingar och referensramar som är viktiga och riktiga kunskaper.  

Ännu mer skrämmande är att lärare svarade att de inte väljer skolmaterialet utan det 

finns bara här och de använder det, ”dessa böcker har vi alltid haft” och ”vi gör som 

alla andra”. Förhoppningsvis kommer de som intervjuades reflektera över sitt 

arbetssätt och sina värderingar och kanske göra några ändringar. Förhoppningsvis 

dröjer det inte alltför länge tills vi kan se en historiebok som är mer kulturellt 

blandad och representativ för vårt samhälle.  

 

     Det som är förvånande är att lärarna utgick helt och hållet ifrån vad böckerna 

berör och det blev det viktiga och syftet med hela kursen. Även läraren som tyckte att 

det var viktigt med källkritik såg skolboken som något heligt och absolut rätt. Det 

fanns inget utrymme för att ifrågasätta eller granska böckernas perspektiv.  

 

     Cummins anser att skolframgång handlar om att bli inkluderad i undervisningen 

och för att svara på frågan om hur vi kan göra det kanske man ska först ta reda på 

varför och hur vi exkluderar. 

 

     Förhoppningsvis kommer denna uppsats fungera som en tankeställare för lärare 

som arbetar på skolor idag. Uppsatsen kan fungera som underlag för reflektioner och 

självgranskning för lärare . Den ska öka medvetenheten om den dolda och 

strukturella diskriminering som exkluderar många elever ur undervisningen och 

berövar en stor del av eleverna möjligheten till vidarestudier.  

 

6. Reflektioner 

Det man lär sig ska komma av nyfikenhet, behov och ska vara meningsfullt för 

inläraren. Eftersom kunskaper ger ett visst oberoende, ökar självkänslan, 

självförtroendet och framtidstron, måste läraren vara medveten om varje individuellt 

behov som finns i klassrummet. All undervisning måste anpassas till eleverna inte 

tvärtom. Hittills har vi sett skolor som gör allt för att anpassa individerna till det 

framtida samhället. Man utgår från att det finns bestämda kunskaper som eleverna 

måste ha med sig för att klara sig i framtiden. Jag har inställningen att en skola är en 

introduktion för samhället som väntar men att det är de demokratiska 
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grundprinciperna som ska väga över det traditionella. De demokratiska principerna 

säger att elever ska utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar, att elever ska 

påverka och lära sig att tänka självständigt, det traditionella å andra sidan är det vi 

har gjort år efter år utan att reflektera över om det verkligen ger något och om det 

verkligen ger alla lika mycket. Givetvis är det kanske en utopi att en skola kan arbeta 

helt utifrån varje elevs behov eftersom klasserna idag växer och allt fler lärare får 

mindre planeringstid och har en tuff arbetsmiljö. Lärare som intervjuades förklarade 

för mig att de sparar tid genom att göra det man gjort år efter år. Man behöver inte 

tänka efter och stressa över vad man ska göra utan använder material som man redan 

kan. Men det innebär inte att svenska värderingar och referensramar ska härska och 

existera som det enda rätta i svenska skolan. Ju mer vi förtrycker andra kulturella 

bakgrunder desto mer kommer de att synas i protester som till exempel olydnad och 

klottring, bråk och aggression. Givetvis är det enklare att göra det man är säker på, 

men att använda sig av elevernas redan vunna kunskaper behöver inte belasta 

läraren. Då läraren inte ska vara den som har alla svar utan den som utvecklas och lär 

tillsammans med eleverna, är det självklart att inkludera alla.  

 

     Under tiden som jag arbetat med uppsatsen har jag återkommit till frågan om 

föräldrarnas möjlighet att hjälpa sina barn med studierna. Framförallt under 

analysen av skolböckerna har jag funderat kring detta. Jag har efter min 

undersökning fått en ny frågeställning och hypotes. Hur mycket kan 

invandrarföräldrarna hjälpa sina barn med studierna? Denna fråga skulle kunna bli 

föremål för vidare undersökningar. Jag tror att många böcker och texter kan vara 

svåra för många vuxna invandrare, och eftersom undervisningen handlar 

övervägande om Sverige har dessa föräldrar dessutom få möjligheter till att bidra 

med något eget.  

 

     En annan fråga som dykt upp, som också handlar om elevernas föräldrar, är: Hur 

inkluderade och delaktiga känner föräldrarna sig i barnens skolgång? Jag har 

undersökt hur mycket skolsystemet anpassar sitt undervisningsinnehåll till sina 

elever. Nu skulle jag vilja veta hur man arbetar för att bygga en relation till 

föräldrarna och hur mycket man samarbetar med föräldrarna. Vilka förutsättningar 

ger man föräldrarna till att delta?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är historia för dig? 

2.  Vad är kursens syfte (kanske utgå ifrån lärandemålen)?  

3. Hur kollar du att eleverna lärt sig det du har tänkt? 

4. Hur valde du läromedlet? 

5. Varför tycker du att läromedlet är särskilt bra; vad skulle kunna förbättras? 

6. Hur mycket tycker du att eleverna deltar i undervisningen? 

7. Hur anpassas undervisningen till elever med dyslexi? 

8. Hur anpassas undervisningen till elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

9. Hur anpassas undervisningen till invandrarelever? 

10. Tycker du att svenska referensramar är viktiga och centrala?  

11. Finns det utrymme för olika kulturella bakgrunder och värderingar inom 

historieundervisningen? 

12. Hur arbetar du med individualisering? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


