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Abstract
This essay is called What kind of history? and  is about how history teachers think when 

they chose what to teach about and why. In the curriculum there are no guidelines about 

what  substance  you  have  to  teach  about.  This  gives  the  schools  and  teachers  a  big 

freedom. At the same time there is a kind of informal canon which says that it is the 

European perspective that is  the important one.  By doing interviews with ten history 

teachers in two upper secondary schools I try to see what they teach about and why. One 

of the schools has a global profile and by making a comparative study of the two schools 

I can see what is different and what is the same in the two schools. Other scientists have 

studied this subject about Eurocentric history education but not by asking the teachers 

themselves.  There  are  several  studies  about  the  history  textbooks  and  all  of  them 

conclude that the text books have a Eurocentric perspective and that is a problem. There 

are also studies about the curriculum and other steering documents and that concludes 

that it says in the documents that the education have to have a intercultural perspective, 

but at the same time de document talks about a western cultural heritage that we have to 

protect and nurture. I use the theories that Ross Dunn and Kenneth Nordgren presents 

about teaching a more including and global history. 

My conclusions are that the history education can look very different in Swedish 

schools today. At the same time the history textbooks guides the teachers a lot about what 

material to use in the history lessons, so if you want to do something else you have to get 

other teaching materials than the traditional textbooks, as they do in the school whit the 

global profile. 
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1. Inledning

Hur gör egentligen historielärare när de väljer vad som tas upp i undervisningen? Det är 

en fråga som jag länge har varit nyfiken på och det är en fråga som alla lärare ställs inför. 

Vad är det jag ska undervisa om? Inom ämnet historia blir detta ett än större arbete i och 

med att historia är ett ständigt växande område och att i stort sett allt kan klassas som 

historia. Därför vill jag titta mer på hur historielärares stoffurval går till; vad är det som 

tas upp och varför just detta? 

Ämnesdidaktik har till syfte att svara på Vad som ska läras, Varför just detta och för 

att kunna göra undervisning av det även Hur detta ska läras. Det jag gör i denna uppsats 

är att titta på de två första delarna,  Vad är det för innehåll (stoff) som lärarna ger sin 

undervisning  och  varför  just  detta.  Frågan  hur är  även  den  oerhört  spännande,  men 

begränsningar  måste  göras  och  då  blir  det  de  två  första  frågor  som jag  ska  försöka 

besvara.  Detta  är  således  en  uppsats  i  historiedidaktik.  Uppsatsen  har  begreppet 

eurocentrism som en grund och jag kommer att anlägga ett interkulturellt perspektiv på 

undersökningen  och  se  om  det  är  en  västerländsk  dominans  i  den  historiska 

undervisningen i Sverige idag.

Bakgrund

För att sätta in mitt uppsatsämne i sin kontext så kommer nedan två bakgrundsdelar. Den 

ena fokuserar på skolämnet historia. En kort historik presenteras men fokus är på de olika 

dimensioner som historieämnet har i dagens skola. Den andra bakgrundsdelen handlar om 

hur man kan se på världshistoria och hur man på olika sätt har försökt skapa historiska 

synteser.

1.1.1.Skolämnet historia

Historieämnet i skolan har under årens lopp haft olika syften och relevans. Ämnet fanns 

med i skolförordningen 1649 och var med när folkskolan grundades 1842.1 Ämnet har 

ömsom fokuserat på religiösa företeelser så som biblisk historia och ömsom inpräglat 

fosterlandskärlek i eleverna. Trots samhällets ökade demokratisering kom historieämnet 

att  hålla fast  vid sin nationalistiska form och efter  de båda världskrigen kom således 
1Andresson, Bo, Vad är historiedidaktik? Några begreppsliga och teoretiska 
utgångspunkter för ämnesdidaktik i vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan, 
2004:13
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ämnet att tappa inflytande i skolan, till förmån för det nya ämnet samhällskunskap. 2 

I  dagens  svenska  skola  är  det  ledord som demokrati,  mänskliga  rättigheter  och 

medborgarskap som styr undervisningen. Således gäller detta även inom ämnet historia. 

Historieämnet har även en viktig uppgift att få eleverna att tillämpa kritiskt tänkande och 

då  framförallt  källkritik.  Magnus  Hermansson  Adler  håller  fram  att  det  finns  fyra 

grundläggande  dimensioner  i  utformningen  av  historieundervisningen:  pedagogisk, 

politisk, ämnesteoretiskt och ämnesdidaktisk. Att undervisningen ska vara pedagogiskt 

upplagd  och  ha  en  pedagogisk  grund  säger  sig  själv  och  behöver  ingen  närmare 

förklaring. De andra tre kommer jag dock gå in mer på. 

Den  politiska  dimensionen  handlar  framförallt  om  styrdokumenten,  både  de 

nationella och lokala. De nationella är till viss del en produkt av politiska kompromisser, 

men likväl är de oerhört viktiga i utformningen av ämnet. I dagens styrdokument finns 

det ingen detaljstyrning, detta till skillnad från tidigare kursplaner.3 Det är istället upp till 

skolorna och de enskilda lärarna vad innehållet i undervisningen blir, likväl som vilka 

metoder som ska användas. 4 Historieundervisningen har alltid varit föremål för politiska 

förändringar, men samtidigt är det ett trögförändrat system. Det innehåll och syfte som 

undervisningen har är alltid en politisk fråga. Oavsett om det har handlat om att ingjuta 

fosterlandskärlek eller demokrativurmande. 

Den tredje grundläggande dimensionen för historieämnet är den ämnesteoretiska. 

Man måste ha klart för sig att skolämnet historia och universitetsämnet skiljer sig mycket 

från varandra. I skolan är historieämnet starkt förenklat. 5 Det går inte att få med alla 

faktorer som spelade in i en viss händelse. Det viktiga är att eleverna förstår, inte att de 

kan utreda för samtliga aktörer och delhändelser. Undervisningen måste dessutom relatera 

till elevernas egna historia som präglas av subjektivitet och utan klara sammanhang och 

kopplingar.  Den  historia  som  eleverna  har  är  präglad  av  upplevelser  och  inlevelse. 

Lärarens uppgift är att hitta elevernas nivå och bygga vidare från den och få eleverna att 

uppnå en saklig historia som har tydliga kopplingar och orsakssamband. Detta utan att 

förstöra elevernas inlevelse och känsla för vad som är intressant. 

Den fjärde dimensionen är den ämnesdidaktiska. Historiedidaktik är en vetenskap 

som syftar till att kombinera det historiska innehållet med den kunskap som finns om hur 

elever lär sig på bästa sätt.6 Att ha en historiedidaktisk kompetens är att ha olika tankar, 

2 Andersson 2004:14
3 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar- grundläggande 
pedagogik och ämnesdidaktik, 2004:41
4 Hermansson Adler 2004:41
5 Hermansson Adler 2004:20
6 Andersson 2004:3
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metoder, modeller och teorier kring hur man lär ut historia till elever och hur eleverna lär 

in historia. 

Inom historieämnet handlar didaktiken mycket om selektionsfrågan.  Före 1994 

års läroplan fanns moment och arbetsområden för varje årskurs specificerat  i de olika 

ämnenas kursplaner. Idag är det en uppgift som ligger på lärarna och på skolan. För att 

göra ett urval måste man utgå från olika parametrar. Läraren och dennes kompetens och 

ämnesinriktning är några av dessa. Vidare påverkar elevernas bakgrund, behov, intressen 

och  förkunskaper.  Likaså  påverkar  tidsandan,  vad  som  just  nu  anses  vara  viktigt.7 

Hermansson framhåller att urvalet bör ske i samspel mellan lärare och elever. 8

I historieundervisningen, precis som i den mesta andra undervisningen i skolan, är 

ofta  läroboken  central.  Läroboken är  den  ramfaktor  som styr  undervisningsinnehållet 

mest. 9 Det finns dock inget krav på att man måste använda lärobok och sedan 1991 finns 

inte längre någon statlig läromedelsgranskning. Idag är det den fria marknaden som råder 

och de olika förlagen får försöka slå sig fram bäst de kan i hopp om att många skolor ska 

köpa in just deras läromedel. 

1.1.2. Utvecklingen av världshistoriska synteser

Historia handlar mycket om att försöka förstå förändringar, att försöka förstå hur vi har 

kommit dit vi är idag. Det har länge funnits ambitioner att försöka förklara detta på en 

global nivå. Man har försökt beskriva hela världens historia och skapa synteser. Hur man 

har  framhållit  världshistorien  har  sett  olika  ut.  Världshistoria  har  en  lång  tradition  i 

historiska  kretsar  och  då  har  definitionen  av världshistoria  varit  en Europadominerad 

historia  med  nationalstater  som  utgångspunkt.  David  Ransel  skiljer  denna  form  av 

världshistoria från det han kallar transnationell historia, som istället tittar på kopplingar 

mellan olika delar av världen. Det kan vara idéer, teknik, handel med mera som står för 

utbytet.10 Inom traditionell världshistoria har framstegstanken varit något som har kommit 

att dominera synen på historia under många århundraden. Fokus har då framförallt legat 

på de stora linjerna och de strukturer som möjliggör framsteg.  Hegel,  en av de mest 

inflytelserika historikerna under 1800-talet, menade att det inom världshistorien finns en 

världsande som styr historien. 11  Enligt honom var det idéerna och världsanden som styr 

historien. Han menar att västvärlden och Europa har en unik roll inom världshistorien och 

7 Hermansson Adler 2004:65
8 Hermansson Adler 2004:61
9 Hermansson Adler 2004:49
10 Ransel, David ”Reflection on transnational and world history in the USA and its 
applications” ur Historisk tidsskrift 2007:628
11 Gran, Peter, Beyond eurocentrism,  2000:2

6



att Europa är världshistoriens slut. 12 Han menade att historien börjar i antiken och slutar 

i Preussen, vilket kan överföras till Europa.13 Hegel kom att influera många, bland annat 

Marx och Engels,  utifrån Hegels  tankar  utvecklade  de historiematerialismen där  man 

menar  att  historien  går  genom  vissa  steg  i  den  historiska  utvecklingen.   Inom 

historiematerialismen  framhåller  man  de  ekonomiska  och  materiella  faktorerna  till 

utveckling. Även historiematerialismen ger västvärlden en unik ställning. Det är där den 

borgerliga kapitalistiska revolutionen kommer att ske och det är efter detta steg som det 

slutgiltiga målet kan uppnås, den socialistiska revolutionen. 14 Spengler kom under tidigt 

1900-tal att kritisera den eurocentrism som fanns inom det världshistoriska fältet. Han 

framhöll en cyklisk historiesyn som innebär att det finns flera olika kulturer med sina 

historier, dessa kulturer är isolerade från varandra och har uppstått och försvunnit på sina 

egna unika sätt. De kulturer som har funnits enligt honom är de egyptiska, babyloniska, 

arabiska/magiska,  indiska,  kinesiska,  mexikansa/maya,  antika  och  den  moderna 

västerländska.15 Den kritik som kom att riktas mot denna historiesyn handlar om att det 

då inte är fråga om en världshistoria då den enbart presenterar olika kulturer i olika tider 

och deras egen historia. 

Senare har många historiker kommit att kritisera fenomenet världshistoria därför att 

det blir en allt för urvattnad historia som inte är relevant. Man menar istället att man bör 

studera vissa speciella händelser grundligt istället för att titta på allt överlag, detta för att 

inte förlora vetenskapligheten i arbetet.16 På senare år har det dock kommit historiker som 

har börjat intressera sig för världshistoria ånyo. Detta framförallt i och med den ökade 

globalisering som råder i dagens samhälle. 1982 bildades  World Historical Association 

som syftade  till  att  främja  ”hela  världens  hela  historia”17.  William H.  McNeill  är  ett 

exempel på en modern historiker som arbetar med världshistoria, han fokuserar på de 

kulturmöten som har skett mellan olika delar av världen och ser på hur detta har kommit 

att förändra samhällen.18 

 I den svenska skolan idag presenteras inte någon speciell historiesyn som ska 

vara rådande, istället framhålls det att undervisningen ska visa på olika perspektiv. Dessa 

12 Nordin, Svante, Globaliseringens idéhistoria 2006:8
13 Gran 2000:2
14 Nordin 2006:8
15 Nordin 2006:9
16 Nordin 2006:13
17 Nordin 2006:14
18 Nordin 2006:13
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olika  idéer  och  tankar  kring  vad  som  är  historiskt  relevant  och  vad  som  driver 

utvecklingen kan dock komma att påverka historielärares syn på vad som ska tas upp i 

undervisningen.

1.2. Syfte och frågeställning

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ta reda på vad historielärare väljer att ta upp i sin 

undervisning  och  varför  de  gör  det  stoffurval  de  gör.  Jag  vill  även  se  om  den 

undervisning som bedrivs är eurocentrisk. Genom att intervjua 10 historielärare på två 

olika skolor, varav ena har en uttalad global profil vill jag undersöka vad som tas upp i 

undervisningen, varför och hur de två skolorna skiljer sig åt.

Min huvudfråga 

Är den undervisning som de intervjuade lärarna förmedlar eurocentrisk?

Underfrågor

Vad är det för stoff som tas upp i historieundervisningen?

Varför är det just detta som tas upp?

Vad finns det för skillnader och likheter mellan de två skolorna?

2. Metoddiskussion

Jag har genomfört en komparativ studie av två gymnasieskolor där jag har fokuserat på 

historielärarnas stoffurval. Den ena skolan, Skola A, är en skola med uttalad global profil, 

medan den andra skolan, Skola B, är en vanlig skola. Anledningen till att jag har valt att 

göra på detta sätt är att genom kontraster är det lättare att se vilka olika möjligheter och 

svårigheter som finns. Den komparativa metoden går ut på att man studerar uttryck för 

samma  fenomen  i  två  olika  miljöer.  Jag  kommer  att  göra  en  variationsfinnande 

komparation som innebär att jag tittar på två likadana fenomen och fastställer de olika 

uttryck  som  dessa  genererar.19 I  det  här  fallet  innebär  det  att  jag  tittar  på  två 

gymnasieskolors historieundervisning som har samma nationella styrdokument att följa. 

Samtidigt tar sig undervisningen olika uttryck, jag vill se vad som skiljer åt och varför 

19 Müller, Leos och Nováky, György, Om komparativ metod inom historievetenskapen 
1997:12
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genom den variationsfinnande komparativa metoden. Genom att Skola A har ifrågasatt 

den gängse historieskrivningen med Europa i centrum och Skola B inte gjort det kommer 

kontrasterna att bli stora. Detta i och med att ämnesbeskrivningen och kursplanerna för 

historieämnet inte uttryckligen tar upp vad som ska undervisas om kan undervisningen se 

väldigt olika ut. Båda skolorna kommer att lyftas fram lika mycket och gällande samma 

frågor,  sedan  kommer  den  jämförande  delen  in.  Jag  vill  då  se  om  innehållet  i 

historieämnet skiljer sig åt, på vilka sätt och i vilken utsträckning. 

Genom  att  intervjua  historielärarna  på  de  båda  skolorna  ska  jag  jämföra  och 

analysera vad det faktiskt är som kvalificerar sig som historia för gymnasieelever.

2.1. Undersökningsmetod

Undersökningen bygger således framförallt på ett intervjumaterial. Intervjuerna är tio till 

antalet, fem på vardera skola. På Skola A finns det för tillfället sju lärare som undervisar i 

ämnet historia och det är  fem av dem som intervjuas.  Skola B har fem undervisande 

lärare i historia och samtliga av dessa deltar i undersökningen. 

Undersökningen gjordes genom djupintervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade 

där respondenten fick berätta fritt utifrån givna områden. Intervjun har startat med att de 

har fått berätta om sig själva, om sin lärarkarriär och utbildning. Efter detta har de fått 

svara på frågor om själva ämnet historia. Då har frågorna varit så som: vad syftet med 

historieämnet är i skolan, vad de väljer att ta upp i undervisningen och vad motiveringen 

till  urvalet  är,  även frågor  om kollegialt  samarbete,  läromedel  och elevinflytande  har 

tagits  upp.  Jag  har  försökt  låta  respondenterna  prata  så  fritt  som möjligt  där  jag har 

försökt hålla mig i bakgrunden, men har ibland kommenterat eller bett dem utveckla eller 

förtydliga något. Intervjuerna var mellan 40 minuter och 80 minuter långa. 

Sju av de tio intervjuerna bandades, de tre resterande intervjuerna skulle ha bandats 

men på grund av tekniska problem blev det inte så. Det är två intervjuer från Skola A och 

en från Skola B. Från samtliga intervjuer finns utöver detta omfattande anteckningar som 

gjordes under pågående intervju. De bandade intervjuerna har transkriberats till papper, 

dock har de inte transkriberats ordagrant. Steinar Kvale menar att ”det finns ingen sann, 

objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form” 20. Således är det viktigare att se på 

vad syftet med undersökningen är och utifrån det bestämma den lämpligaste metoden. 

Valet att inte transkribera ordagrant är dels tidsaspekten, att transkribera drygt sju timmar 

20 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun 1997:152
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bandat material skulle vara allt för tidskrävande. Dels är det inte en språklig analys som 

ska genomföras och då är det inte nödvändigt. Jag finner stöd för min metod i Kvale då 

han menar att om syftet med intervjun är att respondenten ska uttrycka sina åsikter är det 

bättre att koncentrera och omformulera svaren. 21 Jag kan istället koncentrera mig på att 

bearbeta och analysera materialet. Dock gäller det att vara medveten om att det alltid är 

problematiskt när en muntlig framställning blir skriftlig, det är en transformation som 

sker och att det skriftliga materialet är en konstruktion av det muntliga. 22 

Det jag har gjort är att jag har renskrivit mina anteckningar för att sedan göra tillägg 

utifrån bandupptagningen. Utgångspunkten är således mina anteckningar från intervjun 

men dessa säkerställs genom bandupptagningen. Återigen handlar detta om tidsaspekten, 

denna metod är mer effektiv och i och med att den kontrolleras och kompletteras utifrån 

det bandade materialet har eventuella missförstånd i anteckningarna kunnat undvikas. De 

tre intervjuer som inte blev bandade och då inte har denna ”fail safe” kommer jag inte att 

kunna använda mig av lika mycket,  detta  material  är  inte  heller  lika omfattande.  De 

bandade intervjuerna och dess avskrivningar samt anteckningar finns sparade i min ägo.  

Jag är även medveten om det problematiska med att använda intervjuer som grund 

för forskning. Detta i och med att man, som intervjuare, lätt kan ställa allt för ledande 

frågor, respondenterna kan svara på det sätt som de tror att jag vill att de ska svara. Det är 

lätt att när man pratar om något upptäcker man saker som man inte tänkt på innan eller 

sådant  som  kanske  inte  är  helt  utvecklat,  att  det  mer  är  olika  idéer  än  faktiska 

ställningstaganden. Det är dock ingenting som jag kan värja mig mot, eftersom det är vad 

som sägs  under  intervjuerna  som är  mitt  material  och  är  det  jag  har  att  utgå  ifrån. 

Frågorna har dock överlag varit så pass konkreta och bygger på vad lärarna tidigare har 

gjort. Men man bör ändå vara medveten om denna invändning och se på det insamlade 

materialet för vad det är. Det är lärarnas tankar och uppfattningar kring historieämnet och 

dess innehåll, inte vad som faktiskt sker i klassrummet. Man får dock hoppas, antagligen 

med stor sannolikhet, att den bild lärarna ger under intervjuerna är den korrekta.  

Jag har personliga kopplingar till båda skolorna. Skola A startades av några av mina 

gamla lärare från min gymnasietid, det är via min gamla historielärare som jag har fått 

kontakt  med  Skola  A.  Skola  B  är  den  skola  jag  har  haft  VFU (praktikperiod  under 

lärarutbildningen) på så lärarna där har jag känt i flera år nu. Detta ser jag inte som något 

problem, men det är bra att vara medveten om detta.

21 Kvale 1997:156
22 Kvale 2007:152
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2.2. Materialhantering

När  man  bedriver  ett  forskningsarbete  är  det  viktigt  att  hantera  materialet  på  ett 

professionellt sätt. Detta innebär att förvara materialet på ett tryggt sätt och att de som 

deltar i undersökningen inte känner sig kränkta, missuppfattade eller förfördelade. Vid 

intervjun  har  jag  frågat  samtliga  hur  de  ställer  sig  till  frågan  kring  anonymisering. 

Samtliga har menat att de för egen del inte har någon åsikt om hur jag väljer att göra. 

Därför kommer jag inte att  lägga ner extra mycket tid på att  maskera materialet.  Jag 

väljer dock ändå att anonymisera materialet av integretetsskäl. Skolorna kommer att ha 

beteckning A och B och varje lärare kommer att få ett fingerat namn, samtliga lärare på 

skola A kommer ha namn med begynnelsebokstaven A och lärarna på skola B kommer att 

ha namn med begynnelsebokstaven B, detta för att det ska bli extra lätt för läsaren att 

förstå vilken skola de olika lärarna tillhör i den löpande texten. Utöver detta kommer jag 

inte att  ändra materialet  för att  det  ska bli  extra  svårt  att  ta reda på vilka skolor det 

faktiskt handlar om. De berörda lärarna kommer även att känna igen sig själva och med 

största sannolikhet även varandra, men detta menar jag inte är problematiskt. Dels för att 

ämnet inte är kontroversiellt eller känsligt och dels för att lärarna har menat att de inte har 

något problem med detta. 

Det här är en begränsad undersökning. Dock genom den komparativa metoden går 

det att få fram generella faktorer för vad som påverkar undervisningens innehåll. Genom 

att kontrastera skolorna med varandra går det att uppnå en högre abstraktionsnivå. De 

kvalitativa intervjuerna ger ett djup som på ett  nyanserat  sätt  får fram olika relevanta 

faktorer för historieundervisningens utformande.  

2.3. Framställning och analysmetod

Intervjumaterialet  har  jag  sedan  sammanställt  och  analyserat.  Materialet  kommer  att 

presenteras löpande i den empiriska delen där de intervjuade lärarna får komma fram med 

sina egna resonemang. Det mesta av materialet kommer att återberättas sammanfattande i 

texten, då är det sammanfattningar gjorda av mig utifrån vad de har sagt. Jag har dock 

hållit kvar vid deras ordval men formulerat om meningarna och arbetat ihop det till en 

läsbar  text.  Vissa  delar  är  korta  citat.  Dessa  kommer  löpande  i  texten  och  har 

citationstecken och då är det mer än enskilda ord, men inga längre resonemang. Vid vissa 

tillfällen  har  jag  låtit  respondenterna  komma fram  med  längre  stycken.  Där  har  jag 

transkriberat  utifrån  bandupptagningarna  men  bearbetat  det  talade  språket  till  läsbart 

skriftspråk. De bitar som är citerade är valda för att de för fram ett resonemang på ett bra 
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sätt,  de  får  även  tjäna  som exempel  på  hur  samtalen  har  sett  ut  och  ge  läsaren  en 

uppfattning om de övriga delarna som jag istället har sammanfattat löpande. 

I den empiriska delen låter jag lärarna komma fram oemotsagda och utan teoretisk 

analys.  Vid  varje  del  jämförs  de  båda  skolorna  och  de  viktigaste  skillnaderna  och 

likheterna lyfts fram. Det är först i nästa del, analys och diskussion, som jag kommer att 

föra in den teoretiska aspekten. Då kommer jag att använda mig av det som framkommit i 

forskningsläget  och  även  använda  mig  av  de  teoretiska  modeller  jag  presenterar  i 

teoridelen.  Jag  kommer  även  att  besvara  min  frågeställning  och  diskutera  hur 

historieämnet ser ut i dagens skola, utifrån gjorda undersökning. 

3. Utgångspunkt
Den här uppsatsen har två huvudsakliga utgångspunkter. Den ena är att ämnet historia är 

ett ständigt växande ämne. Det finns många olika uppfattningar om vad som är historia, 

vad  som  måste  finnas  med  och  vad  som  driver  på  utvecklingen.  Eftersom  skolans 

styrdokument inte berör vad som ska tas upp är det något som är upp till de enskilda 

skolorna  och  lärarna.  Peter  Aronsson tar  upp att  man ofta  pratar  om att  svenskar  är 

historielösa och inte har ett ordentligt historiskt medvetande, detta för att det finns så 

mycket som är historia. Om man definierar historiemedvetenhet utifrån den synvinkeln 

kommer man aldrig att uppnå någon historiemedvetenhet.23 Detta leder till att det finns 

många olika teorier och åsikter om vad som är relevant historia, vad det är man ska kunna 

och  vad  som  faktiskt  är  historia.  Detta  är  min  första  utgångspunkt,  att  i  och  med 

historieämnets enorma mängd stoff måste ett urval göras och detta urval vill jag fördjupa 

mig i.

Den andra utgångspunkt uppsatsen har är den uppfattning som jag och många med 

mig  har,  nämligen  att  svenska  skolan  inte  är  anpassad  till  det  mångkulturella  och 

globaliserade samhälle som vi lever i. Pirjo Ladhenperä framhåller:

Termen interkulturell är sanktionerad genom 1985 års riksdagsbeslut att undervisningen i 
alla skolformer ska präglas av ett  interkulturellt  synsätt.  det  framhålls i  programmet att 
interkulturell undervisning gäller alla elever. 24  

Skolan borde anamma ett interkulturellt förhållningssätt för att komma tillrätta med 

den eurocentrism som finns i dagens skola. Att använda ett interkulturellt förhållningssätt 

23 Aronsson, Peter, Makten över minnet, historiekultur i förändring 2004:7
24 Ladhenperä, Pirjo, Interkulturell pedagogik i teori och praktik 2004:11
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innebär inte att det enbart är en fråga för skolor i etniskt mångkulturella områden, utan 

det är något som bör finnas även i etniskt homogena skolor lika gärna. Anledningen till 

detta  är  att  Sverige  i  stort  är  ett  mångkulturellt  land,  vilket  är  något  alla  bör  kunna 

hantera. Utifrån det faktum att Sverige är en del av världen som blir mindre och mindre 

genom den globalisering som sker på alla fronter: socialt, ekonomiskt, tekniskt osv. bör 

detta avspegla sig i  skolans värld. Hur hög andel elever med invandrarbakgrund som 

finns  på  de  respektive  skolorna  menar  jag  inte  är  det  relevanta.  Att  tillämpa  ett 

interkulturellt perspektiv gör att förståelsen för både sig själv och för andra ökar. Genom 

att studera företeelser ur olika perspektiv och titta på olika händelser kan detta uppnås. 

Om man bara läser om den europeiska framgångssagan inom skolämnet historia finns 

risken att en stor del av eleverna inte känner sig delaktiga av det som presenteras. Det 

bidrar även till att cementera en uppfattning om att det är enbart Europa som är det som 

är tillräckligt viktigt att ta upp i undervisningen och att den övriga världen inte har något 

historisk betydelse. Genom att  anlägga ett  globalt  perspektiv på historien så kan man 

komma en bit på vägen till att skapa ett öppnare och inkluderande samhälle. 

Jag menar således att oavsett vilken elevgrupp man har bör det finnas ett globalt 

perspektiv  i  den  historiska  undervisningen.  Med  detta  menar  jag  inte  att  hela 

undervisningen måste präglas av detta. Det är självklart att Sverige får en större roll i den 

historiska undervisningen i och med att vi lever i Sverige, lika så gällande Europa och 

västvärlden. Men det bör finnas ett globalt perspektiv också. Detta får jag stöd av i både 

läroplanen och i ämnesbeskrivningen för historia. 

I skolans läroplan kan man läsa att Sverige är ett mångkulturellt land, vilket bör 

avspegla sig i skolan

Ett  internationellt  perspektiv  i  undervisningen  är  viktigt  för  att  kunna  se  den  egna 
verkligheten i ett  globalt sammanhang, för att  skapa internationell solidaritet och för att 
förbereda  eleverna  för  ett  samhälle  med  allt  tätare  kontakter  över  nations-  och 
kulturgränser. 25

I och med detta har jag som utgångspunkt att historieundervisningen bör avspegla något 

mer än enbart den västerländska historien, även om den framhålls som viktig i läroplanen, 

men det är inte enbart den som är viktig. 

Specifikt för ämnet historia står det ytterligare i ämnesbeskrivningen:

Ämnet syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar 
sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska 
gränser,  vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden. Historia ger möjlighet  till  att 

25 Lpf 94 s. 6
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stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till 
att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om andra folk, 
länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse 
i en multietnisk, konfliktfylld värld.26

Och man kan även läsa

Varje skeende och ögonblick nu eller i förgången tid kan ses mot en historisk bakgrund. 
Varje person levande eller död kan ses som en historisk person och placeras i ett historiskt 
sammanhang. Detta ger ett oändligt stort stoff. Stoffets omfång kräver alltid och är alltid 
föremål för ett urval. Kopplingen mellan det förgångna, nuet och framtiden gynnar analys 
och  problematisering.  Detta  bidrar  till  handlingsberedskap  vare  sig  det  är  tal  om 
emancipation, migration eller interkulturell förståelse. Samma gäller kulturarvets bevarande 
i  ett  dynamiskt  och  multietniskt  samhälle  präglat  av  förändringar  och  kontinuitet  i 
internationaliseringens  tecken.  Historiska  studier  ökar  förmågan  att  formulera  synteser, 
göra sammanfattningar och skapa överblick.27

Här kan man se båda delarna av det min uppsats handlar om. Dels det om stoffet och det 

urval man gör och att det inte uttrycks vilket stoff som är det viktiga. Dels tar det upp det 

centrala begreppet interkulturell förståelse som jag har som en del av utgångspunkterna 

för detta arbete. Det påpekas dock att kulturarvets bevarande i ett förändrande samhälle är 

viktigt.  Det kulturarv som åsyftas är det svenska och det västerländska. För en längre 

diskussion om detta finns det mycket litteratur, framförallt om skolans värdegrund som 

presenteras  i  läroplanen.  I  boken  Värdegrund  och  svensk  etnicitet28 diskuterar  olika 

författare och forskare skolans värdegrund. Ladhenperä visar att läroplanen skapar ett ”vi 

och  de  andra”-tänkande  genom att  skriva  om  det  gemensamma  kulturarvet för  att  i 

anslutning till  detta framhålla att det gör att man kan ”förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar”29. Värdegrundstexten grundar sig på att det finns ett vi; vi vita 

svenskar eller européer som skiljer sig åt mot de andra, invandrare, utlänningar och de 

som inte bor i västvärlden. 

Min  uppsats  tar  således  utgångspunkt  utifrån  ovan  citerade  delar  i  skolans 

styrdokument då jag hävdar att det är problematiskt att den svenska skolan är så pass 

präglad av den västerländska synen på historia. 

Det man även kan se i styrdokumenten för historieämnet är att identitetsskapande 

står i centrum, oavsett om det handlar om individuella identiteter eller kollektiva sådana. 

Aronsson framhåller att det är just identiteten som står i fokus i de historiska berättelserna 

26 Ämnesbeskrivning i historia s. 1
27 Ämnesbeskrivning i historia s. 3
28 Hedin 2001
29 Ladhenperä ”Värdegrunden som inkluderande eller exkluderande diskurs” ur Hedin, 
Värdegrund och svensk etnicitet 2001:119
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idag. 30 Historieämnet är till för att svara på frågor om vem jag är, vilken grupp hör jag till 

och vad det är meningen att jag ska göra. Ulf Zander framhåller de identitetsskapande 

aspekterna  av  historia  som  viktiga  och  framhåller  att  identitet  handlar  om  den 

individuella och den kollektiva så som nationell, regional och etnisk identitet med många 

fler.31 Han framhåller att tidigare har den nationella identifikationen i historien lett till 

rasism och främlingskap mot andra. Men idag kan man istället använda sig av historien 

för att bygga olika identiteter och genom det kan man lära av historien och på så sätt 

förebygga främlingsfientlighet  med mera.32 Den historiska identifikationen handlar om 

hur man använder sig av både historia och identitetsskapande och om man gör det på rätt 

sätt är det lättare att orientera sig mot någonting positivt.  

4. Forskningsläge
De senaste tio åren har området historiedidaktik växt mycket, forskare som Klas-Göran 

Karlsson, Christer  Karlegärd,  Bengt  Schüllerqvist,  Bo Andersson m.fl. har presenterat 

mycket nytt inom detta område och varit starkt bidragande till dess utveckling i Sverige. 

Samtidigt  har  forskning  inom  det  interkulturella  fältet  lika  så  vuxit  oerhört.  Pirjo 

Ladhenperä har skrivit många böcker inom ämnet och det interkulturella perspektivet har 

kommit att öka sin relevans inom skolans värld mer och mer. Det interkulturella är som 

ovan visats inskrivet i skolans ämnesbeskrivning av historieämnet. Det har även bedrivits 

en del forskning om just historieämnet i skolan ur ett interkulturalitetsperspektiv. Denna 

forskning har framförallt byggt sina undersökningar på två olika material: läroböcker33 

och skolans styrdokument34. 

Det interkulturella teoribegreppet är sprungen ur den postkoloniala skolan. Inom 

postkolonialism  finns  det  flera,  framförallt  utländska,  forskare  som  arbetar  med 

historieskrivning.  Detta  har  dels  skett  utifrån  ett  ifrågasättande  av  den  rådande 

historieskrivningen som har präglats av en europeisk framgångssaga och dels  har det 

gjorts  flera försöka att  skriva alternativa historieskrivningar, så som Peter  Gran gör i 

boken  Beyond eurocentrism. Gran berättar världens historia genom att ta fasta på olika 

vägar så som den ryska vägen, både i Ryssland och i Mellanöstern, den italienska vägen, i 

Italien, Asien och Latinamerika med flera. Han tar ett annat grepp än den europeiska 

30 Aronsson 2000:20
31 Zander ” Historia och identitetsbildning” ur Karlegärd & Karlsson Historiedidaktik 
1997 
32 Zander i Karlegärd & Karlsson 1997:114
33 Nordgren, Eliasson, Kamali mfl
34 Hedin, Nordgren mfl
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framgångssagan  i  sin  historieförmedling  och  fokuserar  istället  på  kulturmöten.  Han 

försöker kombinera världshistoria, som traditionellt fokuserat på stater och ekonomiska 

faktorer, med socialhistoria (social history), som ifrågasätter synen på att det finns ett 

maktcenter i världen. 35

4.1. Vems är historien?

Kenneth Nordgren presenterar i sin avhandling en bild av hur det svenska samhället inte 

är anpassat efter den mångkulturella värld som vi lever i. Hans avhandling är i tre delar, 

varav en del är relevant för min uppsats; hur historieämnet i den mångkulturella skolan 

ser ut. Det han gör är att han tar utgångspunkt från styrdokumenten och gör sedan en 

läromedelsanalys. Det han frågar sig är :

Enligt läroplanen skall alla elever erövra en interkulturell kompetens, men vad kan denna 
målformulering innebära för skolämnet historia? Vilka riktlinjer ger styrdokumenten? Hur 
relateras detta mål till andra målsättningar? Formar ämnet historia berättelser som anknyter 
till de interkulturella intentioner som styrdokumenten föreskriver?36 

 De böcker  som ingår  i  undersökningen är  Alla  tiders  historia,  Epos,  Perspektiv  på 

historia  och I  historiens  spegel.  Läromedelsanalysen  är  indelad  i  tre  delar,  dels  en 

kvantitativ  bildanalys,  en  textanalys  gällande  migration  och  hur  detta  behandlas  i 

läroböckerna  och  slutligen  tittar  han  på  hur  historieböckerna  är  förankrade  gällande 

aktuell forskning och om hur begrepp som nation, nationalism och etnicitet kan förstås 

utifrån det. 

Det han konstaterar genom den analys han genomför av läromedlen från dessa tre 

perspektiv är att de präglas av ett eurocentriskt perspektiv.

Genomgången  av  läroböckerna  pekar  entydigt  på  att  de  saknar  ett  genomtänkt 
interkulturellt perspektiv. Utrymmet för mötet med utomeuropeiska kulturer är mycket litet. 
(…)  Jag  menar  att  den  metahistoriska  frågeställning  som  hela  lärobokshistorien  kan 
betraktas  som  ett  svar  på  handlar  om  den  europeiska  nationalstatens  ursprung  och 
utveckling. 1800-talets statsidealism spökar fortfarande i våra föreställningar  om hur en 
historisk översikt skall struktureras.37

Nordgren kommer i sin avhandling även in på skolans styrdokument. Han menar att 

det  är  problematiskt  med  de  formuleringar  kring  kulturarv  som  genomgående  står  i 

35 Gran 2000:3-4
36 Nordgren, Kenneth, Vems är historien? historia som medvetande, kultur och handling i  
det mångkulturella Sverige 2006:171-f
37 Nordgren 2006:204-f
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singularis, man förväntar sig att det finns ett gemensamt kulturarv och att denna är den 

svenska, västerländska. 

Även  andra  har  gjort  undersökningar  som  handlar  om  historieundervisningens 

innehåll ur ett etno/eurocentriskt perspektiv. Vanja Lociz har i sitt examensarbete gjort en 

kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer med sex iraniesvenska elever och deras 

uppfattning  om  historieämnets  innehåll.  Även  denna  uppsats  konstaterar  att 

historieundervisningen  är  präglad  av  ett  eurocentriskt  perspektiv  där  de  intervjuade 

eleverna  önskar  att  deras  undervisning  skulle  innefatta  mer  världshistoria.  Eleverna 

menade även att det iranska kulturarvet beskrevs på ett underlägset sätt. 38 Lociz använder 

sig  bland  annat  av  Bourdieus  begrepp  “symboliskt  våld”  för  att  beskriva  vad 

historielärarna utövar mot eleverna genom att inte inkludera det mångkulturella samhälle 

skolan är en del av.39 Per Eliasson har tittat på hur antiken har framställts i läroböcker och 

i en dokumentär och en spelfilm med iransk anknytning. Sedan har han diskuterat med 

några  svenska  ungdomar  med  iransk  bakgrund  om  deras  syn  på  historia, 

historieundervisning och de två filmerna.40 Han konstaterar att elevernas identifikation 

med det  iranska kulturarvet  inte får  hjälp av den undervisning som bedrivs i  skolans 

historieundervisning eller i de läromedel som används. Eliasson påpekar dock att denna 

brist  på  identifikation  har  gjort  att  ungdomarna  har  lättare  att  problematisera  den 

historieförmedling  som  sker,  både  i  undervisningen  och  utanför,  som  till  exempel  i 

spelfilmer. 41 

4.2. Utbildningens dilemma

Masoud Kamali och Lena Sawyer bedrev på statligt uppdrag en omstridd42 utredning om 

makt, integration och strukturell diskriminering, där de i en utav utredningens rapporter; 

Utbildningens  dilemma-  Demokratiska  ideal  och  andrafierande  praxis,  visar  på  de 

38 Lociz, Vanja, Skolan genom iraniesvenskars ögon 2004
39 Lociz 2004:18
40 Eliasson, Per, ”Då måste man ju förstå hur historien påverkar människor, som påverkar 
historien igen” ur Andersson, Nils (red.)  Historieundervisning och identitet i det 
mångkulturella klassrummet 2008:39
41 Eliasson i Andersson 2008:57
42 Den fick ett svalt mottagande från socialminister Jens Orback när den presenterades 
2006, då resultatet inte sågs som tillfredställande, detta enligt Eliasson i Andersson 
2008:39
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strukturer som skolan har som hjälper till att vidmakthålla den diskriminering som sker. 

Kamali använder, precis som Lociz, begreppet  “symboliskt våld” för att  beskriva den 

historieundervisning som bedrivs. 43 Han gör en undersökning av läroböcker i historia och 

religion. Han tittar på hur begreppet “vi” och “de andra” används och vilka som åsyftas 

vid användandet. Det han konstaterar är att “vi” innebär antingen vi svenskar eller vi 

västerländska européer.44 Han menar att genom att det är den europeiska historien som 

dominerar undervisningen och övriga världen framhålls som något ointressant och inte 

lika utvecklat och viktigt som Europa sätts en hierarki. Där de etniskt svenska eleverna 

hamnar högst upp och de elever med en utomeuropeisk bakgrund hamnar längre ner.  45

Föreliggande studie visar att skolböckerna framställer ”de andra” som underlägsna ”oss” 
och på ett systematiskt sätt reproducerar den destruktiva tudelningen av människor i ett ”vi” 
och ett ”dem”. […] Gränsdragningar mellan ”vår religion, vår historia” och ”de andras” 
genomsyrar de skolböcker som har studerats i denna studie. Det symboliska våldet utövas 
stundtals  hänsynslöst.  Begreppet  ”västerland”  och  ”vi  i  västerlandet”  är  en  ständigt 
förekommande föreställning  som lärarna  disciplinerar  eleverna  med.  Det är  ett  ständigt 
tema som skapas och återskapas i alla böcker. Fraser som ”vi i västerlandet har svårt att 
förstå”  andra  religioner  eller  föreställda  ”religio-kulturella”  egenskaper  och  handlingar 
upprepas som om de som tillhör ”vi”-kategorin endast utgörs av ”vita majoritetssvenskar” 
och att böckerna är skrivna uteslutande för dem.46

Han menar  att  genom att  använda sig  av  begrepp  som “vi  i  västerlandet”  och  även 

“västerlandet” skapas detta “vi och de andra”-tänkande som han menar är ett exempel på 

symboliskt våld, andrafiering och strukturell diskriminering.

Den bild som har målats upp av olika forskare gällande historieämnets innehåll 

visar  upp  en  eurocentrisk  sådan.  Det  har  framförallt  konstaterats  genom  att  studera 

läroböcker, intervjua elever om deras upplevelser kring historieundervisningens innehåll 

och  även  genom att  studera  skolans  styrdokument.  Det  jag  inte  har  funnit  är  någon 

undersökning där man låter lärarna få komma till tals, där lärarna själva får berätta om sin 

egen uppfattning av sitt undervisnings ämne. Där de själva får svara på vad syftet med 

historia  är,  vilket  innehåll  deras  undervisning  har,  alltså  vilket  stoff  de  tar  upp  och 

framförallt;  varför  är  det  just  detta  de  väljer  att  ta  upp.  Således  blir  denna  uppsats 

förhoppningsvis  kunskapsadderande  då  jag  har  här  funnit  en  kunskapslucka  som jag 

43 Kamali, Masoud, ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”, Kamali och Sawyer (red.) ur 
Utbildningens dilemma 2006:48
44 Kamali 2006:69
45 Kamali 2006:48
46 Kamali 2006:93
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hoppas kunna bidra till att fylla igen. 

5. Teori för analys
Det är två olika teorier som jag kommer att använda mig av vid analys av mitt material, 

båda handlar om världshistoria på olika sätt. Den första är Ross Dunns tremodellssystem 

av olika sätt att gestalta världshistoria på. Den andra är Kenneth Nordgrens tre metoder 

för en undervisning som inkluderar hela världen. 

5.1. Dunns tremodellssystem

Ross Dunn är en amerikansk historiker på San Diego State University. Han har publicerat 

flera böcker om världshistoria och har bland annat varit ordförande för World history 

association. Dunn presenterar tre olika modeller på hur man kan se på världshistoria på 

tre olika sätt.

1. Det  västerländska  kulturarvet  (Western  Heritage  Model).  Man  ser  på 

världshistorien  utifrån  ett  europeiskt  perspektiv.  Man  visar  att  det  finns  ett 

gemensamt, västerländskt kulturarv, vår historia. Det är det man vill förmedla, man 

är  medveten  om  att  det  finns  andra  historiska  civilisationer,  men  det  är  den 

västerländska som är den viktigaste, eller den mest historiska.47 

2. Olika kulturer (Different Cultures Model), vilket innebär att man studerar de 

olika kulturer som har funnits och deras historia. Man ser de olika historierna som 

enskilda, som tunnlar, utan beröringspunkter dem emellan.48 Istället för att man som 

i modell ett enbart titta på den västerländska tidstunneln så lägger man till ett par 

till  tunnlar. Man tar  fasta  på de olika särarterna,  viktiga händelser och heroiska 

personer som har präglat de olika unika historierna.49

3. Förändringsmönster (Patterns of Change Model), innebär att man tittar på hur 

olika kulturer har mötts och påverkat varandra. Det innebär att man får med den 

globala  historien  och  där  olika  delar  av  världen  både  får  vara  med  som  en 

självständig kraft och som en del av en helhet. Man kan titta på både det globala 

och det lokala. Men man ser inte nationalstaten som det viktigaste fundamentet i 

den historiska utvecklingen.50 Här försöker man inte hitta kulturers ursprung utan 

47 Dunn, Ross, ”Constructing World History in the Classroom”, ur Seixas, Peter, 
Wineburg, Sam & Stearns, Peter, Knowing, teaching, and learning history 2000:124
48 Dunn 2000:126
49 Dunn 2000:126
50 Dunn 2000:127
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håller fram att det alltid finns något innan. 51 Det ena är inte sprunget ur det andra, 

det är att förenkla något mycket mer komplicerat. 

When teachers adopt a more elastic and situation-centered sense of historical space, they 
position themselves to probe the meaning of events more comprehensively, introduce data 
that reveal new patterns, and open up fresh lines of large-scale or comparative analysis. 
Teachers and students see interrelationships and meanings, perhaps of great importance, 
that they could not see before. Children range across the whole wide world, always on the 
lookout for explanations of change, nor simply to describe ”how things were” in Culture A, 
”what they had” in Culture B, or the ”interesting things they achieved” in Culture C. 52

Detta  exemplifieras  med  att  om  man  tittar  på  15-  och  1600-talets  europeiska 

sjöfararmakter så kan man inte bara framhålla denna händelse som antingen bra eller 

dålig. Man måste även se på hur detta kom att påverka andra delar av världen, så som 

nordafrikanska muslimer, amerikanska indianer m.fl. inte bara något som berör Portugal. 

Således  menar  Dunn  att  den  tredje  modellen  handlar  om  att  se  samverkan  och  de 

förändringar som detta för med sig. 

Jag  kommer  att  försöka  anlägga  detta  perspektiv  då  jag  analyserar  de  två 

skolornas och de intervjuade lärarnas beskrivna undervisning. Detta genom att försöka se 

vilken av de olika modellerna som är mest lik den bedrivna undervisningen på de två 

skolorna. 

5.2. Nordgrens tre olika metoder för en inkluderande historia

Nordgren visar även han på tre olika metoder för att bedriva en undervisning som tar med 

hela världen. 53 Tillskillnad från Dunn handlar Nordgrens modell om hur man på olika sätt 

kan få med annat än enbart det västerländska i den historiska undervisningen. Han har 

utgått från Yvonne Hirdmans beskrivning av hur kvinnor på olika sätt har fått plats inom 

historien. Nordgren har sedan överfört detta på hur man kan få undervisningsinnehållet 

att vara mer inkluderande när det gäller det utomeuropeiska perspektivet. 

Den första metoden Nordgren framhåller är tilläggshistoria. Man fogar således till 

andra delar av världens historia till den traditionella västerländska. Nordgren varnar dock 

och menar att:

Tilläggshistorien kan lyfta fram det glömda och gömda i nationell och europeisk historia. 
Andra  kulturers  perspektiv  på  historien  kan  ge  fler  infallsvinklar.  Samtidigt  riskerar 
”tilläggen” att bekräfta den metaberättelse som redan är strukturerad utifrån ett europeiskt 
(vitt och manligt) perspektiv. Människor utanför Europa och USA tilldelas biroller som kan 
vara såväl kritiskt fördjupande som exotiska kuriositeter. Men huvudtemat ligger orubbat 

51 Dunn 2000128
52 Dunn 2000:129
53 Nordgren 2006:207-210
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fast.54 

Han framhåller även problemet som lärare har med tidsaspekten, att behöva lägga 

till  ytterligare material i  deras redan komprimerade ämne får nog vilken historielärare 

som helst att slita sitt hår i förtvivlan.

Den andra metoden Nordgren presenterar är  Hur-historien, det innebär att man 

försöker  förklara  hur  det  har  kommit  sig  att  det  finns  rasistiska  och  diskriminerande 

strukturer i världen. Här lyfter han fram den postkoloniala skolan som försöker förklara 

varför  det  vita,  manliga  och västerländska samhället  är  överordnat  och  de som faller 

utanför är  underordnat.  Hur-historien  kan delas  in  i  eländes/rannsaknings-historia  och 

idyll/särartshistoria. Till det första alternativet placerar han in Kamalis undersökning som 

har berörts ovan i forskningsläget. Till det andra alternativet håller han fram Black history  

som  varit  starkt  i  USA  inom  det  afroamerikanska  samhället,  där  man  hyllar  den 

afroamerikanska unikheten och särprägeln. 

Den tredje  metoden benämner  han  som  interkulturell  historia,  där  hamnar  det 

mångkulturella  samhället  i  centrum  och  som  kommer  att  utmana  den  rådande 

historieundervisning som finns idag i grunden. Han är dock skeptisk till om detta är ett 

sammanhållet perspektiv ännu och går därför inte närmare in på att precisera vad detta 

skulle innebära.

Denna teori på hur man som lärare kan bedriva en mer inkluderande undervisning 

kommer jag att beröra i min avslutande analys. Med hjälp av den kommer jag att placera 

in skolorna och dess ambitioner i det ovan presenterade spektret av metoder. 

6. Empiri
I det följande avsnittet kommer en presentation av mitt insamlade material. Jag kommer 

att behandla materialet utifrån några olika huvudrubriker, nämligen: historieämnets syfte, 

vad för stoff som tas upp, varför urvalet ser ut som det gör.  Först kommer beskrivningar 

av de två skolorna. Sedan kommer varje skola behandlas för sig utifrån de ovan nämnda 

rubrikerna, för att sedan jämföras. I nästa avsnitt kommer materialet att analyseras och 

teoretiseras.

54 Nordgren 2006:209
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6.1. Skolbeskrivningar

6.1.1. Skola A

Skola A ligger i Stockholms innerstad och har funnits i drygt fem år. Den har en uttalad 

global profil  som genomsyrar hela undervisningen. Skolan har strax under 450 elever 

fördelade på tre  olika  program. Skolan har  höga intagningspoäng,  förra  terminen låg 

intagningsgränsen på mellan 265 och 295 p beroende på program. Skolan arbetar utifrån 

en projektmodell som innebär att mer än hälften av all undervisning ligger i olika projekt. 

De lärare som deltar  i  undersökningen är Andy, Alexander, Agnes,  Anders och Anna. 

Samtliga av dessa lärare är  utbildade gymnasielärare,  Alexander  är  dock inte behörig 

historielärare, men ska komplettera sin utbildning.

6.1.2. Skola B

Skola B ligger i en av de invandrartätaste kommunerna i Stockholms län och har funnits i 

drygt  tio  år.  Skolan  har  strax  under  700  elever  fördelade  på  fem  olika  program. 

Intagningsgränsen varierar på de olika programmen, där ett har 60 p som gräns medan de 

andra 4 varierar mellan 190 och 225 p. Programmet som har en intagningsgräns på 60 p 

har  dock  inte  någon  historieundervisning.  De  intervjuade  lärarna  är  Bertil,  Beatrice, 

Bengt, Bo och Björn. Samtliga av lärarna är behöriga historielärare.

6.2. Historieämnets syfte enligt lärarna

I  kursplanerna  och  ämnesbeskrivningen för  historieämnet  står  det  vad  historieämnets 

syfte är, ändock menar jag att det är bra att ta reda på vad lärarna väljer att hålla fram som 

det  centrala  med  ämnet.  Det  syfte  lärarna  formulerar  är  samtidigt  en  tolkning  av 

styrdokumentens och kan således skilja sig från dessa.

6.2.1. Skola A

På Skola A arbetar  man mycket  gemensamt,  man samarbetar  i  olika projekt  och den 

största delen av historieämnet ligger just i projekten. 

Att det ska vara en tydlig koppling mellan igår och idag är något som samtliga 

lärare  framhåller  som  viktigt.  Alexander  uttrycker  det  kort  och  koncist  med  att 

historieämnets syfte är att  ”förstå dagen”. Agnes menar att historieämnet ska ge olika 

redskap  så  att  eleverna  kan  orientera  sig  i  omvärlden  och  kunna  relatera  till  dagens 

samhälle. Att använda igår för att tänka framåt. Anna framhåller att ämnet måste ha en 

tydlig koppling till nuet och vara relevant för eleverna. Hon påpekar då att i och med att 

eleverna lever i ett mångkulturellt samhälle ska det synas i undervisningen. En definition 
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av vad som är relevant för eleverna, enligt min tolkning, verkar vara att det är något som 

har en koppling till idag och deras egna liv, antingen deras egen identitet eller till det 

samhälle de lever i. 

Att lära av historien är även något som framhålls av flera av lärarna på Skola A. 

Historieämnet  ska  vara  sedelärande  menar  Andy  och  Anna  menar  att  historien  kan 

fungera som ett moraliskt kompass. 

Tre av lärarna nämner stärkandet av den egna identiteten som viktig. Andy menar 

att det är viktigt att kunna se sig själv i ljuset av den historia som man bär med sig och 

exponeras  för  i  samhället.  Historieämnet  blir  på  så  sätt  ett  sätt  att  stärka  den  egna 

identiteten. Agnes nämner identitetsbiten helt kort, mest för att påpeka hur viktig den är, 

men att utveckla den tankegången skulle ta allt för mycket tid. Men det framgick att hon 

menar  att  det  är  en  viktig  del  i  historieämnets  syfte.  Även  Anna  lyfter  fram 

identitetsskapandet,  att  historieämnet  är  ett  sätt  att  erbjuda förståelse kring identiteter 

genom en tydlig koppling mellan nuet och historien.  

Utöver  detta  så  är  det  olika  former  av  färdigheter  som  framhålls.  Alexander 

framhåller  färdigheter  som  det  viktiga  med  historieämnet  och  exemplifierar  med  att 

eleverna ska lära sig att låsa upp historien och menar att ämnets centrala begrepp är t.ex. 

historiebruk,  historiesyn  och  historieuppfattning.  Agnes  håller  fram  en  rad  olika 

färdigheter och redskap och verktyg som eleverna bör få med sig. 

Att man ska få verktyg, redskap, intellektuella redskap rimligen, för att man ska kunna 
orientera sig i omvärlden, i nuet, i framtiden, att relatera till det samhälle som vi lever i. 
Att förstå hur vi har kommit dit vi har kommit. Att kunna använda det förflutna för att 
kunna tänka framåt. Att få förväntningar inför framtiden för att veta vad man kan, hur 
man skulle  kunna tänka:  tankeredskap.  Fast  det  är  på någon sorts  övergripande nivå, 
någon sorts handlingsberedskap ska det ge. Historia ska kunna användas, det tycker jag är 
jätteviktigt.  Det ska vara ett  krav på att  det  man undervisar om ska vara användbart, 
usable past, det ska vara ett förflutet som på något sätt är meningsfullt.

Agnes framhåller även olika kompetenser så som kritiskt tänkande och möjlighet 

att se olika skillnader så som klass, genus och kultur med mera. Även Anna håller fram 

att eleverna ska få olika redskap genom historieundervisningen. 

Gemensamt för alla de intervjuade lärarna och även skolan i stort är tanken att 

historisk  kunskap  är  en  konstruktion.  Att  man  kan  se  saker  ur  olika  synvinklar  och 

perspektiv. Andy menar att eleverna måste förstå att det finns en historia om historien och 

att  den är västerländsk och att  detta är väl integrerat i  vårt  samhälle och närliggande 

kulturer. Agnes framhåller att det är viktigt att visa på att historia alltid är en berättelse 

och att det finns olika sorters berättelser. Därför är det viktigt att man visar på hur historia 

skapas. Även Anna poängterar att något av det viktigaste med historieämnet i skolan är 

att eleverna ska bli medvetna om hur historia skapas och att man måste se historia ur 
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olika perspektiv. Anders menar att det finns en gemensam kunskapssyn på skolan och att 

den är socialkonstruktivistisk, även Anna kommer in på det och menar att Vygotsky är i 

vart fall hennes egna pedagogiska husgud. 

Den som sticker ut mest av dessa fem lärare är Andy som även framhåller den 

historiska kronologin som ett av historieämnets syften. Han menar att eleverna måste få 

en känsla för kronologi, men att detta försvåras av det tematiska projektarbetssätt som 

skolan använder. Han nämner även att han vill att eleverna ska känna till de senaste 2000 

års centrala händelser. 

6.2.1. Skola B

På Skola B ansvarar varje enskild lärare för sitt ämne och kursupplägg, det är sällan något 

samarbete som sker. De diskussioner som förs om ämnet är antingen informella och då 

framförallt  mellan  Bo,  Bengt  och  Bertil  som  sitter  i  samma  rum  och  vid  de 

historiekonferenser som sker ett par gånger per termin. Där diskuterar de en del kring 

kursupplägg, i år har fokus framförallt varit på betygsbedömning. 

När det gäller historieämnets syfte håller samtliga fram att det ska finnas en tydlig 

koppling till idag. Bertil menar att syftet med ämnet är att ge en historisk ryggsäck så att 

eleverna får en djupare förståelse för dagens samhälle genom historien. Han exemplifierar 

detta med oroligheterna i Afghanistan, det handlar inte enbart om al-Qaida och Bushs 

politik, utan det finns tillexempel tydliga koloniala orsaker till oroligheterna. Bo menar 

att det är viktigt att ämnet har samtidsrelevans och att eleverna ska försöka hitta den i 

historien.  Det  innebär  att  de  inte  läser  så  mycket  om forntid  och  antiken,  då  är  till 

exempel upplysningstiden enklare med tydligare kopplingar till idag. Bengt framhåller att 

historieämnet är till för att förstå nutiden. Eleverna ska kunna jämföra historiska fenomen 

med dagens,  tillexempel antikens demokrati  med dagens demokrati,  eller  medeltidens 

feodalism  med  dagens  ekonomiska  system.  Björn  tar  fram  relevans  som  ett  viktigt 

begrepp, han menar att det som tas upp i historieämnet ska vara relevant för idag, det ska 

ge perspektiv på nutiden. Beatrice menar att historieämnet ska kunna användas, att vi 

idag påverkas av det som har hänt i historien, att man kan lära av historien. 

Både  Bertil  och  Bo  framhåller  att  historieämnet  ska  ge  eleverna  en  historisk 

medvetenhet. Eleverna ska kunna se de stora sammanhangen och få en bakgrund. Bertil 

menar att eleverna ska få ett historiskt perspektiv. Bo menar att man ska bli medveten om 

sig själv som individ i det samhälle man lever i, att man förstår det svenska samhället och 

att man förstår att det finns historiska rötter till hur det ser ut idag.

Både Beatrice och Björn håller fram historieämnets allmänbildande syfte. Genom 

historieämnet ska eleverna få berättelsen menar Beatrice, de ska få reda på hur människor 
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har haft det. Till det behöver man ordentliga kunskaper. Björn menar så här:

Sen är frågan vad ska man ha den här historiekunskapen till? En av sakerna är att man ska 
vara bra på Trival Pursuit, jag tycket att det har betydelse, det har ett egenvärde. Man har 
lite Kalle Anka-kunskap som de kallade det på den gamla goda tiden.

Björn framhåller att allmänbildning har ett egenvärde, det är viktigt att man kan läsa en 

artikel i SvD och förstå vad det är de menar. Bengt å sin sida menar att faktan inte är det 

viktiga,  att  det  inte  är  ett  egenvärde  att  kunna  rabbla  fakta,  det  han  kallar  för 

korsordskunskap. 

Bo framhåller att det är viktigt att kunna se kopplingar och kunna dra paralleller, 

att eleverna ska få de redskap som krävs för att kunna göra detta. Han menar även att 

elever ska kunna kliva utanför sig själva och få ökad empati och social kompetens, att 

kunna förstå  andra  och  andra  kulturer. Även se  den  historiska  utvecklingen på  olika 

nivåer, både på individnivå, grupp-, samhälls- och statsnivå och även förhållanden mellan 

stater. 

6.2.3. Jämförelse mellan skolorna

När det gäller de likheter som finns mellan skolorna är det framförallt samtidsrelevansen. 

Det är det syfte som alla lärare håller med om. Alla lyfter fram att historieämnet behövs 

för att förstå dagens samhälle och den värld vi lever i. Att ämnet ger en förklaring till 

varför det ser ut som det gör. 

Där samtliga lärare på Skola A framhöll att det är viktigt att framhålla att historia 

alltid är en konstruktion var det något som ingen av lärarna på Skola B nämnde. På Skola 

A var det flera lärare som menade att eleverna ska lära sig att dels se hur historia skapas 

och även hur man kan se på historia ur olika perspektiv. Detta kan kontrasteras mot Bertil 

som framhöll att eleverna bör få ett historiskt perspektiv, i singularis. Dock ska man inte 

dra allt för mycket slutsatser utifrån det. Det Bertil pratade om i det sammanhanget var att 

ge en historisk bakgrund, att han inte berörde frågan om man kan prata om en historia 

eller flera, beroende på vem man är. Att lärarna på Skola A dock framhöll det medan 

lärarna på Skola B inte gjorde det menar jag ändå är relevant. Det visar på olika sätt att 

förhålla sig till ämnet. Bo framhöll dock att det är viktigt att kunna kliva utanför sig själv 

och på så sätt förstå andra. Men om det betyder att han menar att historia är något som är 

skapat och att det inte finns en historia med stort H som bygger på sanningen med stort S 

låter jag vara osagt. 

Flera av lärarna på Skola A framhöll att historieämnet inte har till syfte att ge viss 

faktakunskap och allmänbildning, att syftet inte är att ge staplad kunskap. Den enda som 
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framhöll kronologi och centrala händelser var Andy. På Skola B var det två lärare som 

framhöll att det är ett av syftena med ämnet, att bli allmänbildad. Dock är det inget man 

kan generalisera som skolskillnader då de övriga tre lärarna inte framhöll detta. Detta 

kommer vi komma in mer på längre fram, framförallt synen på fakta kontra färdigheter. 

6.3. Vilket stoff tas upp i undervisningen?

För att kunna uttala sig om vilken historia som förmedlas i skolan måste man titta på 

vilket stoff lärarna väljer att undervisa om. Det finns inget centralt stoff i styrdokumenten 

som ska med och inte heller någon historisk kanon. 

6.3.1. Skola A

Skola A har som redan nämnts en global profil och dessutom präglas skolans arbetssätt av 

tematiskt  projektarbete.  Det  är  således  bara  en  liten  del  av  historieämnet  som faller 

utanför  projekten,  drygt  25-30 %. Den här  framställningen kommer både att  ha  med 

historieundervisningen i projekten och i den separata historieundervisningen. 

6.3.1.1. Stoffets relevans

Överlag menar lärarna på Skola A att stoffet inte är det viktiga. Det är de mål som finns 

uppställda i styrdokumenten som är det centrala. Här finns dock olika inställningar till i 

vilken grad stoffet är viktigt eller ej. 

Den som framhåller att stoffet och fakta är viktigt är Andy. Han menar att det 

finns en fara med att eleverna inte får lära sig tillräckligt mycket fakta och bakgrund, utan 

att fokus i undervisningen är teorier och analyser av olika företeelser. Som exempel tar 

han projektet Clashes som tar utgångspunkt i Huntingtons The Clash of civilizations och 

Saids Orientalism, där begrepp som Österlandet och Västerlandet är centrala.

Det  är  svårt  i  ett  projekt  som Clashes  att  börja  diskutera  de  teorier  om hur  vi  ser  på 
västerlandet och österlandet om man först inte vet vad österlandet har varit och är. Faktum 
är att jag kan ställa mig lite undrande till om de (eleverna) faktiskt vet det ändå. Jag är inte 
alls säker på det. Det kan lätt bli lite undervisning över deras huvuden, det är jag lite rädd 
för. Jag  känner att  jag måste komplettera med någon form av översiktsgenomgång om 
diverse handel och krig mellan kristendom och islam som har ägt rum de sista tusen åren. 
För att de ska få någonting att hämta ur. Annars är det svårt att teoretisera ur någonting som 
man inte riktigt vet vad det är.

Agnes menar att stoffet är viktigt och att det inte är likgiltigt vilket stoff man 

väljer. Dock menar hon att det stoff man väljer har att göra med den grundfråga man 

ställer sig till kursen. Den fråga som de har satt upp på skolan är att försöka förklara 
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Europas/västvärldens dominans i världen, vad det kan bero på. Historieundervisningen 

ska således försöka förklara detta på så många olika sätt som möjligt. Hon menar att även 

om alla på skolan är emot en nationell historisk kanon kan det finnas en poäng att ha en 

gemensam kanon på skolan i och med att visst stoff är viktigare för dem på skolan på 

grund av den globala profilen. Dock är det inget som de har kommit till än, och det är inte 

säkert att de kommer dit heller. Hon menar att vissa områden kommer alltid med på något 

sätt, men det finns inget område som måste finnas med.

Alexander menar att han inte har några speciella käpphästar som måste med i en 

kurs. Han menar att det kan ha att göra med att han inte har arbetat som lärare så länge, 

att det kanske kommer senare. Det han försöker göra är att fylla de luckor han ser att 

eleverna verkar ha. Nu senast upptäckte han att eleverna hade svårt med perioden kalla 

kriget. Tidigare har han även tagit upp ryska revolutionen och tiden före den. 

Anna menar att det är viktigt att som historielärare våga sålla bort. Att inse att 

man inte kan få med allt, inte ens en liten del av allt som är viktigt. Därför menar hon att 

det är viktigare att gå in på vissa saker på djupet istället för att snuttifiera. Hon framhåller 

att det är redskapen som är det viktiga och att stoffet är de goda exempel man kan finna 

som övar dessa färdigheter. Hon menar att exemplen måste vara relevanta och aktuella. 

Således framhåller hon inte stoffet som det centrala, utan fokus för henne är att eleverna 

ska få olika verktyg för att kunna förstå historien. 

Anders  för  liknande resonemang som Anna,  men uttrycker  sig  ännu tydligare 

genom att mena att ”Stoffet kan vara vad som helst,  det är inte det viktiga för att nå 

målen”.  Som exempel tar han att ett område som Andra världskriget inte skulle vara okej 

att  undervisa om, om man fokuserade på de olika slag och förlopp som skedde.  Det 

intressanta är  varför det såg ut som det gjorde, vilka strukturer som låg bakom. Han 

skulle aldrig kunna ha en undervisning där det är de olika händelserna under kriget som 

står i centrum. Han menar att det är vissa färdigheter som ska tränas inom historieämnet. 

Att begrepp som historiebruk, historiesyn och historieuppfattning står i centrum och att 

dessa inte behöver ett visst stoff för att skapa förståelse för. Dock framhåller han att det 

stoff som faktiskt tas upp ska vara relevant och vettigt för eleverna. 

6.3.1.2. Vad som tas upp

Även om samtliga lärare på Skola A menar att stoffet inte är det centrala och att vad som 

tas upp är olika från kurstillfälle till kurstillfälle så är det ändå intressant att se på vad det 

faktiskt är som tas upp i undervisningen. Dock får man se det i förhållande till det som 

ovan  har  presenterats  om  stoffets  relevans  för  undervisningen  och  de  olika  lärarnas 

inställning till detta. 
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I den undervisning som går utanför projekten är det flera av lärarna som försöker 

ge  en kronologisk  och  epokinriktad undervisning.  Andy använder  tiden  till  att  ge  en 

”snabbsnabbsnabbversion” av den traditionella västerländska historien, från antiken till 

idag.  Halva  terminen  (utanför  projekten)  läggs  åt  epokbegreppen.  Det  är  då  de 

traditionella  epokerna tas  upp och den indelning som gjorts  fokuserar  på  olika saker 

under de olika epokerna, just genom vilka namn epokerna ges. 

Anders tar till viss del upp den kronologiska historien, han menar att han försöker 

skapa en helhetsbild. Han menar att man inte kan lära ut historia kronologiskt för då 

tränas inte de färdigheter som man enligt kursmålen ska nå upp till.  Då blir det bara 

faktarabbel och ”portionshistoria”. I och med att projekten är tematiska så försöker han 

skapa  en  helhetsbild  och  bygga  ihop  de  olika  delar  eleverna  får  från  projekten  i 

historieundervisningen. Rent konkret innebär det att han i början av terminen de senaste 

gångerna har arbetat med tidslinjer. En stor tidslinje, med viktiga epoker, händelser och 

fenomen, ritas upp som på så sätt ska ge en helhetsbild. Utöver det får eleverna även 

studera brytpunkter mellan olika epoker. Se vad det är som skiljer medeltiden mot den 

nya  tiden.  Vad är  det  som skiljer  de  två  epokerna  åt,  vilka  strukturer  ligger  bakom 

förändringarna? Det är sådana frågor han anser vara viktiga. 

Även  Anna  har  inlett  sin  historiekurs  med  ett  moment  om  kronologi  och 

epokerna.  Fokus  har  varit  vad  epokerna  heter,  varför  de  gör  det,  vad  som  är 

kännetecknande  för  dem.  Hon  har  påpekat  att  det  har  varit  den  västerländska 

historieutvecklingen som har presenterats. Sedan har hon fortsatt med ett moment om 

makt och nedslag i  olika matsystem, då har områden som kolonialismen och antiken 

tagits upp och även de maktskillnader som finns och har funnits mellan svarta-vita, män-

kvinnor osv. Efter det har hon övergått till att titta på Sveriges utveckling fram till ett 

välfärdssamhälle: ungefär 1870-1950 har tidsspannet varit. Undervisningen har präglats 

av både ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Slutligen har ett område om 1900-

talshistoria tagits upp, men den största delen av den moderna historien lämnas till  b-

kursen.  Momentet  har  bland annat   olika perspektiv  på Andra  världskriget  vilket  har 

exemplifierats genom att visa filmen Infödd soldat som handlar om en algerisk soldat i 

den franska armén. Även avkolonialiseringen kommer med och hon menar även att det är 

en viktig poäng att dra paralleller till idag och koppla det till det mångkulturella samhälle 

vi har idag. 

Agnes  kursupplägg  präglas,  i  varje  fall  detta  år,  av  ett  kronologiskt  upplägg. 

Kursen startar med ett långt moment om historiebruk som inte hör till kronologin. Den 

kronologiska  undervisningen  börjar  med  ett  avsnitt  som  sträcker  sig  från 

jägar/samlarsamhällena  till  medeltidens  slut  och  sedan ett  moment  med 15–1700-tals 
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historia, dock är det en kollega till henne som har den delen. Då de har varsin klass men 

delar  på  undervisningen  och  har  olika  moment  var.  Övriga  delar  av 

historieundervisningen ligger i projekten. Agnes menar att det är många områden som 

inte  är  säkert  att  de  kommer  med  i  undervisningen,  så  som  världskrigen,  franska 

revolutionen,  antiken  och  stormaktstiden.  Antiken  och  världskrigen  menar  hon  är 

oproblematiskt att hoppa över då alla har tagit upp det i högstadiet. Ibland kan det komma 

upp för att visa andra saker eller som exempel på något, men då är det inte stoffet som är 

det centrala utan att nå ett visst mål. 

Precis  som  Anders  och  Agnes  höll  fram  om  andra  världskrigets  ickeplats  i 

historieundervisningen på  gymnasiet  menar  Alexander  att  det  är  ett  område som han 

aldrig kommer att ta upp på ett historiepass, även om det kan komma upp i något projekt 

så som Offrens historia. Han motiverar utelämnandet av andra världskriget med att det 

har eleverna redan läst om så mycket på högstadiet att det inte behövs en upprepning. 

Även Anna framhåller att ”tanken är att eleverna inte ska lära sig samma historia som på 

högstadiet”. 

Alexander fokuserar sin undervisning på sådant som han upptäcker att eleverna 

har brister i. Han menar att han inte har märkt om eleverna får problem med kronologin i 

historia. Han tror dock att det har att göra med att undervisningen på högstadiet har varit 

väldigt kronologiskt och tagit upp det traditionellt viktiga där och i och med att eleverna 

på skolan är väldigt högpresterande så har de tagit in all den kunskap de har fått under 

högstadiet.  En stor skillnad med hans undervisning är att han är den enda lärare som 

enbart har undervisat i historia B, så eleverna har redan läst a-kursen vilken oftare verkar 

präglas av epokindelning och kronologi. 

6.3.1.3. Historia i projekten

Eftersom Skola A är präglad av sitt tematiska projektarbetssätt måste detta komma med i 

denna undersökning, dock var det inte i huvudfokus under intervjuerna. En stor del (drygt 

70 %) av ämnet ligger i projekten. En historiekurs är inblandad i drygt 5 projekt och 

dessa tar mycket tid och fokus i anspråk. Varje årskull och program har sina egna projekt 

vilket gör att det är många projekt som pågår samtidigt och olika lärare är inblandade i 

olika projekt vid olika tillfällen. Detta gör att det är omöjligt att presentera alla de projekt 

som historielärarna som deltar i undersökningen har haft. Vissa projekt är återkommande, 

medan andra provas för första gången. Detta kommer således inte att ge en fullständig 

bild av de projekt som historieämnet finns i, utan det kommer att vara fokus på de projekt 

som lärarna själva valde att ta upp under intervjun. 

I projekten arbetar en grupp elever tillsammans och får handledning av lärarna 
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kontinuerligt. Det är olika hur många olika ämnen som deltar och även hur stor del av 

ämnena som ingår. Projekten som historia är inblandade i och som de intervjuade lärarna 

tog  upp kan  man  placera  i  tre  olika  kategorier. I  första  kategorin  ingår  projekt  som 

handlar  om  en  viss  världsdel  eller  ett  visst  land  så  som  Afrika-, Ryssland-  och 

Kinaprojektet. I dessa projekt är historieämnets uppgift att dels ge en historisk bakgrund 

till  området  och  dels  fungera  för  att  öva  en  viss  fördighet.  I  till  exempel 

Rysslandsprojektet låg fokus på historiebruk och hur historia har använts som propaganda 

på olika sätt. Här har utdrag ur Klas-Göran Karlssons bok Historien som vapen använts. 

Den andra kategorin av projekt är de som fokuserar på en viss grupp eller perspektiv, så 

som Genusprojektet där 18–1900-tals historia står i centrum, Offrens historia där 1900-

talet är i fokus med folkmord, förövare, försoning och liknande frågor står i centrum. I 

Modeprojektet studerar man hur modet har speglat det rådande samhället genom tiderna, 

projektet Fjärde världen handlar om de nationella minoriteterna som finns i Sverige och 

ett projekt om  Sociala rörelser. Den sista kategorin är mer teoretiskt grundade så som 

projekten Clashes och Utopi och Dystopi. I fallet med Clashes innebär det att man bland 

annat utgår från orientalism-begreppet som den postkoloniala forskaren Said myntat.

Att försöka ge en sammanfattande bild av vad som tas upp för historieämnets del 

inom ämnet historia är svårt. Det skulle behövas en egen uppsats som enbart fokuserar på 

den  historiska  kunskap  som  förmedlas  genom  projekten.  Dock  får  man  genom 

ovanstående korta presentation ändå någon form av uppfattning om vad för slags projekt 

det är frågan om och vilket innehåll projekten kan ha för historieämnets del. 

6.3.2. Skola B

På Skola B är det lättare att finna vilket stoff som tas upp i undervisningen och vad det är 

för  historia  som  förmedlas  i  undervisningen.  Jag  kommer  dock  inte  gå  in  på 

detaljplaneringsnivå  och  se  på  vad  som  togs  upp  under  de  olika  momenten.  Detta 

eftersom, precis som med Skola A:s projekt skulle bli allt för omfattande, då jag mest är 

fokuserad på att svara på frågan varför det som tas upp tas upp, då fungerar vad som tas 

upp mer som en grund men inte som huvudsyfte för studien.

Samtliga av de intervjuade lärarna på Skola B tog upp medeltiden, den nya tiden, 

upplysningen,  revolutionerna,  1800-talet,  världskrigen  och  mellankrigstiden.  Själva 

epokindelningen kan se olika ut. Vissa av lärarna, som Bengt, har moment som innefattar 

ex 15-1600-tal och 17-1800-tal. Samtliga framhåller att det är den europeiska och till viss 

del den svenska historien som förmedlas. 

Bertil,  Beatrice  och  Bo  hoppar  helt  över  antiken  i  undervisningen.  Bertil  har 

tidigare tagit med antiken, men har strukit den då kursen har för få timmar. Han försöker 
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få de svensklärare som har hans historieklasser att ta upp antiken lite ordentligare i den 

undervisningen istället.  Beatrice menar att antiken får stå tillbaka för att få plats med 

kalla kriget; att det är en fråga om prioriteringar. Bengt och Bo låter eleverna själva välja 

vilka moment som ska tas upp gemensamt. I Bengts fall innebär det att de senaste åren 

har antiken nästan alltid kommit med, då eleverna verkar vara intresserade av detta. Bo å 

sin sida har inte med antiken, dock är han mer delaktig i momentsplanering, han menar 

att ungefär hälften av de valda momenten står han för och eleverna för den andra delen. 

Beatrice och Björn nämner forntiden till viss del i början, båda nämner den neolitiska 

(jordbruks) revolutionen och Björn övergår sedan till de olika tidiga statsbildningarna. 

Bengt  menar  att  tiden  innan  antiken  är  svår  och  att  det  mer  faller  över  på  den 

arkeologiska vetenskapen. Bertil avlutar sin kurs vid andra världskrigets slut. Även detta 

är beroende av tidsbrist. Kalla kriget som han menar är väldigt viktigt flyttas över till 

samhällskunskapen för att där kunna bearbetas ordentligt. Bo menar att målet är att hinna 

fram till 1989, men att det inte alltid blir så. Bengt framhåller att eleverna framförallt vill 

läsa antiken, medeltiden och modern historia, dock inte andra världskriget för det har de 

tagit upp så pass mycket på högstadiet. 

6.3.3. Jämförelse mellan de två skolorna

Samtliga lärare är medvetna om den europeiska dominansen inom historieämnet. Skola A 

försöker ge andra perspektiv på ämnet och se historia ur många olika perspektiv och 

genom mångas ögon. Samtidigt är den europeiska dominansen något de förhåller sig till 

och tar upp. I stort sett samtliga lärare tar upp den traditionella epokuppdelningen av 

historien i den undervisning som ligger utanför projekten. Motiveringen till detta är att 

det ändå är något som är relevant och som finns i vårt samhälle och vår kultur. Det är 

således  någonting man bör  känna till  som elev i  den svenska  skolan.  Men samtidigt 

menar lärarna på Skola A att det inte är det som är det viktigaste. Skola B å sin sida är det 

överlag  enbart  den  europacentrerade  historien  som  är  präglad  av  de  traditionella 

epokuppdelningarna som förmedlas. Det som lärarna på Skola A gör på en liten del av 

kursen gör lärarna på Skola B på hela kursen. Detta innebär att eleverna på Skola B får en 

mycket djupare kunskap om de olika epokerna och hur livet såg ut under olika tider i 

Europa och hur den historiska utvecklingen har sett ut än vad eleverna på Skola A får. 

Samtidigt  får  eleverna på Skola A flera andra perspektiv att  se på historien och övas 

mycket i att anta olika perspektiv och lära sig att låsa upp och förstå historien. På Skola A 

motsätter flera av lärarna synen på att det finns en viss sorts kunskap, ett historiskt stoff, 

som måste komma med. Medan lärarna på Skola B har ett väldigt tydligt stoffinnehåll 

som de menar är  det viktiga och det som är historia.  Vad detta beror på,  kommer vi 
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komma in på härnäst. Nämligen, varför lärarna väljer att ta med det de väljer att ta med i 

undervisningen. 

6.4. Varför är det detta som tas upp?

Det är två huvudanledningar som presenteras till varför det är just det som tas upp som 

tas upp, nämligen kursmålen och läroböckerna. Därför kommer det framförallt vara dessa 

två faktorer som står i centrum för framställningen, men även andra orsaker kommer att 

beröras. 

6.4.1. Skola A

Skola A som har en uttalad global profil har gjort ett aktivt val att bedriva en historisk 

undervisning som skiljer sig mycket mot den traditionella undervisningen. De motiverar 

detta på olika sätt som vi ska få se. Detta är frågor som samtliga lärare har funderat över, 

just i och med det aktiva valet att göra på ett icke-traditionellt sätt.  

6.4.1.1. Kursmålen

Samtliga lärare tar  upp kursmålens  relevans i  undervisningen.  På skolan arbetar  man 

mycket med de styrdokument som finns och flera av lärarna använder begreppet levande 

styrdokument för  att  beskriva  förhållandet  till  dem.  Allt  som undervisas  om i  ämnet 

historia är kopplat till  specifika  mål.  Eftersom målen inte preciserar stoff får inte det 

heller en framträdande roll i motivering av varför undervisningen ser ut som den gör. Det 

är detta som förklarar varför flera av lärarna menar, som vi kunde se i föregående avsnitt, 

att stoffet inte är relevant. Att stoffet mer fungerar som goda exempel för att uppnå ett 

visst mål. Varje projekt har några mål som de ska uppnå, sedan konstrueras projekten 

utifrån dessa mål. Att de sedan får ett visst stoffinnehåll har dels att göra med skolans 

globala profil och ambitionen av att få in hela världen i undervisningen. Dels att just det 

stoffet kan användas för att nå just det målet, som exemplet med Rysslandprojektet, där 

fungerar Ryssland som ett bra exempel för att arbeta med begreppet historiebruk som är 

en del av historiekursens mål. 

Utöver att förklara undervisningens innehåll utifrån den globala profilen och de 

uppställda målen för historieämnet har de olika lärarna lite olika förklaringar på varför de 

väljer att undervisa om det de gör.    

Andy, som är den läraren som utmärker sig på Skola A genom att mena att stoffet 

är viktigt i undervisningen, menar även att det kanske inte är det ultimata så som de gör 

på  Skola  A.  Att  så  mycket  handlar  om  att  ifrågasätta  de  rådande  bilder  och 
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historieskrivningar som finns i dagens samhälle. Han menar att det är svårt att ifrågasätta 

något som man kanske inte vet så mycket om. 

Det  är  lätt  att  man  som  lärare  tänker  att  allt  det  man  gjorde  på  universitetet  eller 
lärarhögskolan var så häftigt, det här lärde man sig ju inte i skolan och glömmer bort att 
man tycker det är häftigt och coolt för att man har den här basen från tidigare. Det finns 
en poäng i det här uppvaknandet, kanske under gymnasietiden, kanske senare. Att Storyn 
med stort S man har fått kring historiens gång är lika mycket sanning som lögn.

Det Andy menar är således att han inte är säker på om han håller med om varför det som 

tas upp i undervisningen faktiskt är det som bör tas upp. Samtidigt påpekar han att det här 

bara är inledande funderingar och han vet inte hur han ställer sig till det. Det är på grund 

av  dessa  brister  i  elevernas  kunskapsbas  som  gör  att  han  i  den  konventionella 

historieundervisningen  kommer  att  gå  igenom  relationerna  mellan  Österlandet  och 

Västerlandet inför projektet Clashes där det verkar förutsättas att eleverna redan kan det. 

Han menar vidare att anledningen till varför han tar upp det han tar upp i undervisningen 

och varför projekten ser ut som de gör är för att de ska väcka elevernas lust. Eleverna ska 

få lust och engagemanget att vilja lära sig mer. Detta i och med att man som lärare måste 

acceptera att man inte kan få med allt och då är elevernas lust att lära det viktiga och då 

även få de redskap som krävs för att kunna hantera kunskapen. Så även Andy framhåller 

vikten av de redskap och verktyg som behövs för att kunna tillgodogöra sig historia. 

Alexander menar att det kan vara lite för styrt på skolan i och med att så mycket 

tid är uppbundet i projekten. Samtidigt menar han att det är ett bra arbetssätt för att det är 

genom det som de olika färdigheter man inom historieämnet ska uppnå kan uppnås. Om 

han ska motivera det han undervisar om förutom genom de uppsatta kursmålen är det att 

han vill  fylla kunskapsluckor. Nu senast upptäckte han att  eleverna hade stora luckor 

gällande kalla kriget och då såg han till att ta upp det. Anledningen till att han menade att 

det var en lucka värd att fylla är för att det var något som är påtagligt än i dag med Kuba 

och Nordkorea. Det är även en historisk period som påverkade hans egen uppväxt mycket 

och därför är något som han personligen menar är sådant som man som elev bör veta om. 

I och med att målen dessutom ger en stor frihet gällande stoffet ska man, enligt honom, ta 

tillvara på den friheten och ta upp sådant som man är bra på. 

Agnes motiverar undervisningens innehåll genom att hänvisa till den grundfråga 

man har ställt till kursen, alltså att förklara Europas dominans och de orättvisor som finns 

i världen. Detta gör att kursen får det innehållet som det får. Hade grundfrågan istället 

varit  att  besvara nationalstaternas uppkomst hade kursen sett  helt  annorlunda ut.  Hon 

menar att om man ska försöka svara på frågan om Europas dominans och de orättvisor 

som finns måste globalhistoria komma med från starten. Det är något man måste ta in 
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direkt. 

Det finns sådant som är mer användbart för elever på den här skolan än annat. Vilket är att 
förstå något utifrån den grundfrågan om hur det kommer sig att de europeiska sätten att 
organisera samhälle och ekonomi kom att bli de dominerande. Inte bara förstå det utifrån ett 
europeiskt perspektiv utan se på det mandat som väst eller Europa ansågs sig ha när de här 
tankarna spreds.

Hon menar således att det är grundfrågan som är det som besvarar varför just det som tas 

upp tas upp. 

Flera  av  lärarna  menar  att  eleverna  har  en  hel  del  historiska  kunskaper  från 

grundskolan och att man då på gymnasiet kan utgå från detta. Agnes menar att det är bra 

att  påminna om den  undervisning  de  har  fått  där,  att  plocka  fram den västerländska 

historien och fundera över varför Europa var först och vad det kan bero på att de kom att 

dominera. Hon menar att det finns en poäng i att öppna upp, förskjuta, decentrera och 

placera Europa vid sidan av ibland. Att man inte bara ska ifrågasätta den västerländska 

historieskrivningen utan att se från olika perspektiv, visa att det finns en mängd olika 

berättelser.  Även  Anna  och  Alexander  anknyter  till  elevernas  förkunskaper  från 

grundskolan och menar att det inte finns någon poäng med att ta upp det som eleverna 

redan har gått igenom på högstadiet. Dock påpekar Alexander att det är mycket olika som 

eleverna har gått igenom tidigare och att vissa kommer att få vissa kunskapsluckor i och 

med detta. 

Samtliga lärare tar upp att ett syfte med historieundervisningen, och en förklaring 

till  varför  innehållet  i  undervisningen ser  ut  som den gör,  är  att  de  vill  utmana  den 

västerländska bilden och nyansera den. Alexander menar att ”om man bara undervisar om 

västvärlden får man en väldigt skev världsbild”. 

Som visades i föregående del tog samtliga lärare som hade historia A på något sätt 

upp den kronologiska och epokinriktade historien, den traditionellt västerländska, i sin 

undervisning. Detta för att det är en del av det gemensamma kulturarv som finns och det 

är något som finns runt om kring eleverna. Även om man på skolan vill nyansera bilden, 

så är det ändå något som eleverna bör känna till och ha uppfattning kring. Utöver detta är 

det ett av de mål som ska uppfyllas och kommer således med i undervisningen. 

6.4.1.2. Läroböcker

I  och  med  att  innehållet  i  undervisningen  på  Skola  A skiljer  sig  mycket  från  den 

konventionella undervisningen använder de bara i undantagsfall någon lärobok i historia. 

Det finns en klassuppsättning av Alla tiders historia, men den används sparsamt, oftast då 

lärarna går igenom den västerländska kronologiska epokinriktade historien. Utöver detta 
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använder  lärarna  utdrag  ur  olika  böcker,  filmer,  tidningar  och  även  egenproducerat 

material som de lånar av varandra.  De egenproducerade häften som används på Skola A 

är häften på olika teman som några av lärarna ligger bakom. Ett exempel på ett sådant 

häfte är Agnes häfte om Afrikas historia. Om någon lärare ska ha det momentet används 

det häftet, om läraren så vill. Häftena har gjorts vid olika tillfällen, Afrikahäftet är många 

år gammalt. Andy som är nyutexaminerad och dessutom arbetar 65 % förstår inte hur de 

andra lärarna kan ha tid att konstruera sådana omfattande material. Han tycker att det är 

tillräckligt  svårt  att  lägga  ett  par  timmar  på  att  göra  en  snygg  Power  Point.  Han  är 

imponerad av de lärare som orkar och tar sig den tiden. 

6.4.2. Skola B

6.4.2.1. Läroböcker

Det  som  alla  lärare  på  Skola  B  hänvisar  till  gällande  det  stoff  som  de  tar  upp  i 

undervisningen är läroboken. Samtliga lärare menar att läroboken är det centrala i deras 

urval.  Lärarna  använder  olika  böcker.  De  böcker  som  används  av  lärarna  är  Epos, 

Perspektiv på historia, Alla tiders historia och Historiens spegel. Den sistnämnda boken 

är det ingen som använder längre, även om de gärna skulle vilja, då eleverna uppfattar 

den som alldeles för svår. Bo menar att för honom blir läroboken en trygghet. Han ser sig 

själv  mer  som  samhällsvetare  än  som  historiker,  vilket  innebär  att  läroboken  styr 

upplägget mycket. 

Björn berättade att när han fick reda på vad denna uppsats skulle handla om och 

han började fundera kring hur och varför han tar upp visst stoff så insåg han att  han 

kanske inte visste det.

Man är inte medveten. Det här måste jag ju ta med och sen så har man ju någonstans, på 
insidan, har man ju en lista över de här grejerna måste folk veta liksom. Jag tittar ju igenom 
kursboken och även annan litteratur inför varje kurs för att liksom fräscha upp det här. Vad 
är centralt? Men om jag på ett djupare plan ska motivera varför saker och ting är viktiga så 
är jag inte alltid säker på att jag kan det.

Vid berättandet av vad han tar upp i sin undervisning berör han det faktum att Finland har 

varit en del av Sverige under lång tid och att det är något han menar är viktigt att eleverna 

förstår. Han menar också att en orsak till att han tycker att detta är en viktig fråga är för 

att han är uppväxt i norra Sverige där det fanns mycket finnar på grund av detta. Han 

menar att man präglas av sin egen bakgrund.

Bertil  menar att eleverna ska få läsa all historia och för att hinna med det tas 

antiken bort. Även Beatrice resonerar på samma sätt och menar att det enda bortfalls om 

sker är antiken. 
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Jag önskar att jag kunde ha ett globalt perspektiv, ex Asien, Indien, Kina, Sydamerika som 
azteker och inka, med tiden räcker inte till.  Det är så krasst.  Vid en prioritering mellan 
Västeuropas  utveckling  under  1700-talet  och  Kinas  så  väljer  jag  Västeuropa.  Men  jag 
försöker påminna eleverna om det, det säger jag nästan hela tiden.

Det Beatrice gör är alltså att ta upp västvärlden, men påpeka för eleverna att det är just 

det perspektivet undervisningen har. Hon skulle även tycka det var intressant att höra hur 

någon som t.ex.  går  in  mer  på  Kina och de olika dynastierna tar  bort  istället.  Björn 

framhåller ett liknande resonemang när säger att ”Indonesiens historia är jätteintressant, 

men på 80 timmar hinner man inte ta upp hela världen”. Även Bo klargör för eleverna att 

det är Västeuropa och USA som står i fokus i undervisningen och att det är något man 

kan ifrågasätta också. Men ett urval måste göras och då är det det urvalet som blir. Bengt 

menar att det är på grund av läromedlen som undervisningen blir europacentrerad. Han 

framhåller även att det inte är konstigt att det ser ut så i och med att man har någorlunda 

gemensam undervisning och det är det vanligaste synsättet. Björn är inne på samma spår 

då  han  menar  att  han  själv  är  skolad  i  samma universitetssystem och  tillhör  samma 

kulturgrupp och har ungefär samma sociala kapital som de som skriver läroböckerna och 

då blir det detta som är det viktiga och centrala. Bertil menar att det är okej att man i 

historieundervisningen  har  Europa  som  fokus.  Han  menar  att  risken  annars  är  att 

undervisningen blir allt för snuttifierad då allt för mycket ska hinnas med på de redan så 

få timmarna som historieämnet har till sitt förfogande.

Bengt är den av lärarna på Skola B som framhåller fördjupning före fakta, han 

motiverar detta med att det är fördjupningarna som är det viktiga och att han då väljer 

fördjupning och förståelse. Hellre hoppa över vissa delar så kronologin får lida än att 

minska  på  fördjupningarna.  Han  menar  att  ”den  historiska  allmänbildningen  får  stå 

tillbaka”. Han förklarar vidare att när han började undervisa var det på högstadiet man 

lärde sig fakta för att sedan fördjupa sig på gymnasiet. Nu när det inte är så längre, väljer 

han likväl att fokusera på fördjupning och förståelse framför fakta.  

6.4.2.2. Kursmålen

De kursmål som finns används till viss del i lärarnas undervisning. Både Björn och Bo 

framhåller att det var framförallt i början av deras karriärer som kursmålen var viktiga. 

Bo berättar att han kunde sitta och konkretisera sönder målen i planering av kursen, men 

att han nu har de med i uppstarten av kursen och att han påminner eleverna om dem inför 

proven  och  dylikt.  Bertil  menar  att  dagens  kursmål  är  alldeles  för  vaga  och  att  alla 

historielärare kan motivera sin form av historieundervisning genom de mål som finns. 

Björn är inne på samma spår och menar att de är skrivna på ett sätt så att det inte går att 
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inte hålla med om det som står. Bertil menar att ämnet borde vara mer detaljstyrt och ha 

nationella  prov. Målen,  kriterierna  och  syftesformuleringarna  borde  vara  mer  tydliga. 

Beatrice tycker också att målen är så pass otydliga att det är skönt att ha en lärobok att 

falla tillbaka på. Beatrice tar med kursmålen i varje momentsplanering och pekar på vilka 

mål som står  i fokus och konkretiserar de till  vad det innebär just  vid detta moment. 

Bengt anser att han uppfyller målen automatiskt genom den undervisning han bedriver så 

det är ingenting han brukar arbeta något speciellt med. Björn använder målen inför varje 

ny kursstart då han tittar igenom dem så att han ”inte trampar någon på tårna där. Jag är ju 

en  tjänsteman”. Han  menar  att  styrdokumenten  är  viktiga,  men  inte  så  vikta  som 

Skolverket vill. 

6.4.3. Jämförelse mellan de två skolorna

Eftersom undervisningen ser så olika ut på de två skolorna ter det sig självklart att lärarna 

motiverar sitt urval på olika sätt. Där Skola A framhåller kursmålen som det viktigaste för 

upplägget av undervisningen framhåller Skola B kursboken. Att Skola A inte använder sig 

av läroboken har  att  göra med att  deras undervisning skiljer  sig  så  pass mycket  från 

innehållet  i  böckerna.  Dessutom arbetar  de aktivt  med målen vilket  gör  att  de  är  en 

levande del av planeringen. Målen finns alltid närvarande, både i planering av projekt och 

i den konventionella undervisningen. På Skola B är det läroboken som står i centrum och 

det är  den som ämnet formas av. Lärarna har gjort  aktiva val genom att  välja vilken 

lärobok  som ska  användas,  anpassat  till  elevernas  önskemål  gällande  svårighetsnivå. 

Samtliga lärare menar att det är den form av undervisning som de själva vill bedriva är 

den som presenteras  i  boken. Annat  som spelar  in  är  sådant  som de själva tycker  är 

viktigt. Både Alexander och Björn framhåller att vad de personligen berörts av är viktigt, 

vilket har exemplifierats av vikten att ta upp kalla kriget för Alexander och att ta upp 

Sverige-Finland för Björn. 

En stor skillnad mellan skolorna är att på Skola A har man gjort ett aktivt val att få 

med hela världens historia eller globalhistoria. Det är något som färgar av sig på hela 

undervisningen i ämnet och där en viktig poäng är att få olika perspektiv på historia och 

att det handlar om många olika berättelser och perspektiv. På Skola B är det å andra sidan 

den västerländska historien som berättas och att lärarna är medvetna om det, men menar 

att det är det som är det viktigaste, bland annat för att det är det som läroboken tar upp. 

Både Bertil och Beatrice använder uttryck om att all historia utom antiken kommer med i 

deras undervisning, att antiken är det enda som faller bort. Detta är ett synsätt som totalt 

skiljer sig mot den syn lärarna på Skola A har. För där kan man inte prata om att få med 

all historia då historia är så mycket mer än den europeiska framgångssagan. De menar att 
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historia är att se olika fenomen, händelser, möten och förändringar ur olika perspektiv 

och då kan man inte prata om att eleverna ska få ett historiskt perspektiv eller att man får 

med all historia när man tar upp vad som har hänt i Europa från medeltiden fram till idag.

7. Analys och diskussion
Det material som här har presenterats har visat att den historieundervisning som bedrivs i 

skolorna i Sverige kan se väldigt olika ut tack vare styrdokumenten. Vilket stoff lärarna 

väljer att ta upp kan skilja sig väldigt mycket åt. Skola A och Skola B skiljer sig oerhört 

när  det  gäller  vad  som  tas  upp,  samtliga  förhåller  sig  dock  på  något  sätt  till  den 

traditionella  europeiska  framgångssagan  som  har  kännetecknat  den  svenska 

historieundervisningen under många, många år. Nordgren visade i sin avhandling  Vems 

är  historien? att  skolans  läroböcker  i  historia  är  med  och  upprätthåller  den 

europacentrering  som finns  i  skolans  undervisning.  I  min  undersökning framgick  det 

tydligt då man i Skola B både bedrev den formen av undervisning och att huvudskälet till 

detta  var just  läroböckernas  utformning.  I  Skola A där  man ville  ha ett  reellt  globalt 

perspektiv i historieundervisningen har man valt att i väldigt liten utsträckning använda 

sig av de traditionella läroböckerna i historia. Skolans enda klassuppsättning användes 

enbart när några av lärarna tog upp den epokbaserade europeiskt kronologiska historien. I 

Skola  B  använde  man  i  hög  utsträckning  boken  Epos som  var  med  i  Nordgrens 

undersökning,  lika så  var  Perspektiv  på  historia och  Alla tiders  historia  med i  hans 

undersökning och även de användes av lärare på Skola B. Intressant att se att den bok 

som hade högst  utomeuropeiskt  material,  Historiens  spegel, var  den bok som två  av 

lärarna, Bertil och Bengt framhöll som deras personliga favorit, men att den uppfattas för 

svår av eleverna. 

Att  samtliga  lärare  förhöll  sig  till  den  traditionella  historieskrivningen  som 

placerar Europa i centrum och som tar upp epokerna från antiken eller medeltid till kalla 

kriget, märks även genom uttalanden som Alexander och Andy gjorde då de menar att de 

försöker  fylla  elevernas  kunskapsluckor. Om man menar  att  det  finns kunskapsluckor 

menar man att det finns viss kunskap som är sådan som man bör kunna. Det finns således 

något som är ett allmängods, något som hör till någon form av allmänbildning eller en 

viktig del av ens kulturarv. Om man istället skulle mena att det inte finns något sådant 

skulle man då inte kunna prata om kunskapsluckor då det ena inte är viktigare än det 

andra. 

På Skola B bedriver man den form av undervisning som är den man oftast tänker 

på när det gäller historia. De har tagit fasta på de centrala händelser som har förändrat 
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vårt västerländska samhälle mest och som har varit med och utvecklat den civilisation 

som vi  lever i  idag.  De förmedlar en kronologisk historia  med de viktiga epokerna i 

centrum. En sådan epok är exempelvis upplysningen, där många av de tankar och idéer 

som idag är rådande har sitt ursprung och fick sitt genomslag. Det är sådana saker som är 

viktigt att veta om i och med att det är en viktig del av vårt kulturarv. Dagens skola 

bygger på att det finns ett gemensamt västerländskt kulturarv som ska förmedlas i skolan. 

Detta gör Skola B till fullo, de tar fasta på dessa händelser och får eleverna att fördjupa 

sig i det och förstå hur det västerländska samhället har uppstått. På Skola A arbetar man 

med styrdokumenten mycket och genom den frihet de ger så tolkar  lärarna de på ett 

okonventionellare sätt än Skola B. Samtidigt förhåller sig Skola A till det kulturarv som 

åsyftas, inte bara genom att ifrågasätta det utan genom att arbeta med olika delar av det. 

Som exempel kan man ta Annas moment om det svenska samhällets utveckling till en 

välfärdsstat.

Lärarna på Skola A resonerade mycket  kring om stoffet  är  relevant  eller  inte, 

lärarna skilde sig åt i frågan och Agnes påpekade att det finns visst stoff som är viktigare 

för lärarna och eleverna på den här skolan än annat. Detta har att göra med den globala 

profil som skolan har och de ledord om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter som 

skolan följer. När lärarna framhåller att stoffet inte är det viktiga, utan att det är målen, så 

skulle detta kunna innebära att man ändå fokuserar på Europa i huvudsak då det framhålls 

i styrdokumenten att det är viktigt då det hör till vårt västerländska kulturarv. Att det ändå 

inte är så framgår genom att se på vad de faktiskt undervisar om i projekten. Att stoffet 

inte är relevant kanske inte är en korrekt benämning. Dock framhöll lärarna att det inte 

finns några specifika händelser eller moment som absolut måste vara med, på så sätt är 

det korrekt att stoffet inte är så relevant.

Lärarna på Skola B är resultatet av den rådande historiesyn som är dominerande i 

skolan. Detta både utifrån läroböcker och även synen över lag om vad som är relevant 

historia. Vilket är en kronologisk historia där de traditionella epokerna står i centrum. 

Lärarna  där  är  medvetna  om att  det  är  den europeiska  historien  som framhålls,  men 

tillexempel Bertil ser inte det som problematiskt och de andra lärarna menar även de att 

det är ett resultat av de fåtal timmar som skolan har till sitt förfogande. 

I den svenska skolans historieundervisning har vi inte någon historisk kanon, det 

finns ingen uttalad historia som är det som ska förmedlas i klassrummet. Dock går det att 

se en informell sådan som lärarna på båda skolorna på något sätt förhåller sig till. Skola A 

genom att utmana den och Skola B genom att förmedla den.
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7.1. Dunns tre modeller

Ross  Dunn  framhåller  tre  modeller  för  att  gestalta  världshistorien:  det  västerländska 

kulturarvet,  olika  kulturer och  förändringsmönster.  Om  man  ska  placera  in  den 

undervisning som bedrivs i de två skolorna så präglas Skola A av det tredje perspektivet. 

Skolan fokuserar mycket på mötet mellan olika kulturer. Undervisningen präglas av ett 

globalt perspektiv och detta får till resultat att det ständigt är ett utbyte mellan de olika 

delarna av världen. Skola B präglas av det första perspektivet.  Det är den europeiska 

kulturen och dess historia som står i fokus. Vid de tillfällen som andra delar av världen 

har  kommit  in  är  det  i  förhållande  till  Europa.  Flera  av  de  intervjuade  på  Skola  B 

framhåller att de gärna skulle vilja ha ett globalt perspektiv. Beatrice är intresserad av hur 

den som får med Kina och dess dynastier gör och Björn skulle gärna ta upp exempelvis 

Indonesiens  historia  om det  hade  funnits  tid  till  det.  Dessa  uttalanden  visar  att  den 

uppfattning lärarna på Skola B har om världshistoria är att det som Dunn presenterar som 

perspektiv två,  olika kulturer. Det innebär att  man tar  in andra länder eller  områdens 

historia parallellt med den europeiska, men man låter de två inte mötas eller tittar på 

världen utifrån möten och de kopplingar och länkar som finns, så som man gör i  det 

tredje perspektivet.  Gällande Skola B kan man se arvet av Hegler med den europeiska 

framgångssagan.

 

7.2. Nordgrens inkluderande metoder

De  metoder  för  en  inkluderande  undervisning  som  Nordgren  framhåller  är 

tilläggshistoria, hur-historia  och interkulturell historia. Om man ska försöka placera in 

skolorna i dessa tre olika metoder menar jag att Skola A hamnar i en kombination av hur-

historia och den interkulturella historien. I och med att undervisningen försöker förklara 

hur det har kommit sig att Europa har fått en dominerande roll och om de orättvisor som 

finns runt om i världen så kan man se det som hur-historia. De vill svara på hur detta har 

skett på en rad olika sätt och ur olika synvinklar. Samtidigt som de arbetar på ett sådant 

sätt  att  de  tar  in  olika  delar  och  perspektiv  ständigt  så  det  skulle  kunna  vara  en 

interkulturell  historia som de försöker förmedla. De framhåller både den traditionella, 

men  mer  som  ett  tillägg  än  en  stomme.  Sedan  många  olika  former  av  historiska 

perspektiv, som genus, nationella minoriteter och Afrika, likväl som ekonomiskt, socialt 

och kulturellt perspektiv och även historiemedvetande, historiebruk och historiesyn. Att 

de utöver detta tar avstamp i det lokala och elevernas egen verklighet, relevanskriteriet, 

gör att undervisningen ser olika ut och förhåller sig till olika kulturer så som genus, klass, 

etnicitet med mera. Nordgren själv framhåller den interkulturella metoden som den som 

40



är lämpligast om man vill ha en inkluderande historisk undervisning. 

När lärarna på Skola B resonerar kring möjligheten att ha ett globalare perspektiv 

i undervisningen så kretsar deras möjliga strategier kring tilläggshistoria. De ser att det 

man skulle kunna göra är att lägga till vissa historiska händelser och förlopp från andra 

delar av världen i undervisningen. Lärarna framhåller att det är brist på tid som gör att de 

inte kan lägga till någon historia. Detta är inte förvånande då historieämnet på gymnasiet 

är starkt beskuret. A-kursen har 80-90 timmar till sitt förfogande och på Skola B är det 

bara de elever som läser samhällsvetenskaplig linje med samhällsinriktning (en klass per 

år) som automatiskt läser B-kursen. Att då försöka pressa in mer stoff i undervisningen är 

nästintill omöjligt om man samtidigt vill ha kvar allt det man redan har idag. Man kan 

dock fråga sig om en eventuell utökning av ämnet skulle innebära att  andra delar av 

världen faktiskt kom med. Lärarna verkar inte se det som möjligt att helt byta grepp på 

historien och istället ha andra utgångspunkter för den historiska undervisningen. 

7.3. Eurocentrisk historieundervisning?

Den historieundervisning som bedrivs  i  svenska skolor  behöver inte  automatiskt  vara 

eurocentrisk. Styrdokumenten ger lärarna och skolorna frihet att anamma olika perspektiv 

på undervisningen vilket kan gynna olika delar av världen olika mycket, lik väl som olika 

grupper  i  samhället  eller  om  man  fokuserar  på  kulturella,  sociala  eller  ekonomiska 

faktorer. Man uppmuntras att variera perspektiven så att undervisningen blir allsidig men 

i vilken utsträckning är inte preciserat. Att undervisningen ändå blir eurocentrisk så länge 

man inte aktivt ifrågasätter detta gestaltas av Skola B och kopplas ihop med den tidigare 

forskning  som  bland  annat  Nordgren,  Kamali  och  Lozic  har  presenterat.  Det 

eurocentriska  perspektivet  är  så  djupt  inrotat  i  den  svenska  skolan:  styrdokumenten 

genom  att  fokusera  på  ett  ”vårt  kulturarv”  och  ”de  andras  kultur”  och  genom 

läroböckernas innehåll. Det är ett perspektiv som råder i hela samhället och inte enbart 

isolerat  i  den  historiska  undervisningen  på  svenska  gymnasieskolor.  Inom  den 

postkoloniala skolan finns många olika undersökningar och genomgångar som visar hur 

det svenska samhället är genomsyrat av ett ”vi och de andra”-tänkande, se tillexempel 

Det ohyggliga arvet av Christian Catomeris. 55 

När lärarna på Skola B berättar om sin undervisning är det påtagligt att de ser den 

europeiska historien som den viktiga. Att det är den som måste finnas med. Att lärarna 

inte ifrågasätter den rådande historiesynen som presenteras i bland annat läroböckerna 

55 Catomeris, Christian, Det ohyggliga arvet 2004
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har att göra med detta. Lärarna på Skola A framhåller att man får en skev världsbild av att 

bara fokusera på Europa och lärarna arbetar aktivt för att framhålla någonting annat. Att 

lärarna  kan  göra  detta  är  mycket  på  grund  av  det  arbetssätt  som  skolan  har  och 

naturligtvis den uttalade profilen. Genom det nära samarbete som lärarna har kan de låna 

material från varandra och även låna in varandra eller byta lektioner med varandra. Detta 

gynnar ett förhållningssätt som bygger på att alla inte behöver kunna allt, utan att det är 

bättre  att  specialisera  sig  och  sedan  ta  hjälp  av  varandra  för  att  undervisningen  för 

eleverna ska bli så bra som möjligt. Eftersom lärarna inte kan använda en traditionell 

lärobok och att de undervisar om ämnen som inte alltid finns lättillgängligt så innebär 

detta ett stort merjobb, men en metod att handskas med detta är att samarbeta och inte 

vara rädd för att släppa in en annan lärare i sitt klassrum. Att försöka bedriva en global 

historieundervisning själv på en skola utan detta stöd och gynnsamma strukturer tror jag 

är svårt utan att bränna ut sig totalt.

I  min  framställning  har  jag  jämfört  två  mycket  olika  skolor  där  den  historiska 

undervisningen skiljer sig mycket åt. Att jag själv framhåller att ett globalt perspektiv är 

viktigt och att det då innebär att Skola A är den skola som mest överensstämmer med min 

uppfattning betyder inte att jag menar att Skola B gör fel eller lastar dessa lärare för den 

europeiska dominansen i klassrummet. Nordgren menar samma sak då han framhåller att:

Naturligtvis  är författarna och förlagen ansvariga för sina texter, men en lärobok måste 
antagligen ligga i ”i mittfåran” för sin egen tids diskursiva ramar. Den kritik som denna 
undersökning genererar är inte riktad mot enskilda läroböcker och deras författare utan mot 
den skolhistoriska kanon som texterna är en del av.56 

I det här fallet är det Skola A som är den annorlunda och den som inte överensstämmer 

med gängse bild av vad som är historiskt relevant medan Skola B verkar, utifrån tidigare 

forskning, bedriva en historisk undervisning så som folk gör mest. Att lärarna har ett 

eurocentriskt  perspektiv  har  dels  att  göra med att  läroböckerna har  det  och att  de är 

inskolade i detta system som finns både på universiteten och i  skolans styrdokument. 

Precis  som  att  man  inte  enbart  kan  lasta  läromedelsförfattarna  för  innehållet  i 

läroböckerna då de skriver den historia som förlagen efterfrågar som i sin tur är  den 

historia som de tror ska sälja och som lärarna önskar, så kan man inte peka ut enskilda 

lärares  undervisning  och  peka  på  att  den  är  eller  inte  är  eurocentrisk.  Lärarna  är  en 

produkt av sin tid och sin kultur och det krävs mycket för att bryta det traditionella och 

göra något annat. Samtidigt är det inte säkert att lärarna på Skola B är intresserade av att 

göra  det.  Det  finns  en  vedertagen  uppfattning  om  att  det  är  den  västerländska 

civilisationens utveckling som är de viktigaste historiska händelserna och därför är det 
56 Nordgren 2006:186
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detta  som  tas  upp.  Eftersom  dagens  samhälle  är  dominerat  av  den  västerländska 

civilisationens utveckling och dess kapitalistiska system är det dess historia som ofta ses 

som den viktigaste och mest centrala. 

Att  försöka  hitta  strategier  för  att  kunna  bedriva  en  mer  inkluderande 

undervisning som präglas att ett interkulturellt perspektiv är en stor utmaning som jag 

hoppas kommer att finnas i den historiedidaktiska forskningen framöver.

8. Sammanfattning
Den här uppsatsen bygger på en undersökning där jag har intervjuat tio historielärare på 

två gymnasieskolor i Stockholm. Lärarna har fått berätta om deras syn på ämnet och vad 

de väljer att ta upp i undervisningen och varför de väljer just de stoff de tar upp. Skola A 

har en uttalad global profil medan den Skola B inte har det. Syftet är att ta reda på om 

undervisningen blir eurocentrisk i sitt innehåll, trots den frihet som styrdokumenten ger. 

Genom att använda en jämförande metod kontrasteras de två skolorna med varandra och 

en  nyanserad  bild  av  hur  historieundervisning  i  den  svenska  skolan  kan  se  ut.  Jag 

diskuterar även de problem som finns med att ha ett allt för eurocentriskt perspektiv på 

undervisningen och de alternativ som finns. I dagens skola är det demokratifostran och 

mänskliga rättigheter som står i centrum. Detta tillskillnad från tidigare då skola antingen 

har haft syfte att ingjuta gudsfruktan eller fosterlandskärlek. Dagens Sverige blir allt mer 

mångkulturellt och vår värld blir allt mer globaliserad. Detta är något som bör avspegla 

sig i skolan och i skolans styrdokument finns begrepp som interkulturell förståelse med. 

Att  presentera  en  historieundervisning  som  är  något  annat  är  den  västerländska 

framgångssagan är dock svårt.  I och med att historia är ett ämne som ständigt växer är 

stoffet enormt. Därför måste ett urval göras och som lärare har man oftast inte tid att ta 

med allt det man vill ta upp. Nordgren och Kamali m.fl. visar även att dagens läromedel i 

historia  är  präglat  av  ett  eurocentriskt  perspektiv  och  att  läroboken  ofta  är  central  i 

undervisningen. Att då undervisa om något annat kan vara svårt. Ross Dunn presenterar 

tre modeller för hur världshistoria kan förmedlas: Det västerländska kulturarvet, där den 

europeiska  framgångssagan  förmedlas.  Olika  kulturer,  där  man  presenterar  olika 

områdens historia men man låter dem inte samverka, det är som parallella tidstunnlar. 

Slutligen  Förändringsmönster,  där tittar  man på hur olika kulturer har samverkat  och 

mötts  under  historiens  gång  och  påverkat  varandra.  Även  Nordgren  presenterar  tre 

metoder  för  en  inkluderande  undervisning  som  han  hämtat  inspiration  från  Yvonne 

Hirdmans teorier kring hur man inkluderar kvinnor i historieskrivningen. Den första är 

tilläggshistoria, man fogar således till ytterligare stoff till undervisningen som visar på 
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andra länders historia. Den andra är hur-historia, syftet är att försöka förklara hur det har 

gått till att Europa är dominerande och de som anses som viktigast. Den tredje och sista 

är  den  interkulturella  historien,  som han dock menar  kanske  ännu inte  finns som en 

sammanhållen  metod  men  som  innebär  att  undervisningen  präglas  av  en  global 

utgångspunkt från början. 

Det jag kan konstatera är att styrdokumenten kan ge skolor och enskilda lärare 

stor frihet att välja stoff. På Skola A tar man tillvara på den frihet gällande stoffinnehåll 

som  styrdokumenten  ger  och  presenterar  en  historieundervisning  som  utmanar  den 

informella historiska kanon som finns i  dagens svenska skolsystem. På skolan arbetar 

man mycket i tvärvetenskapliga projekt som alla på något sätt har ett globalt perspektiv. 

På Skola B utgår man från det stoffinnehåll som läroböckerna presenterar, vilket är en 

europacentrerad, epokbaserad historia där andra delar av världen nästan enbart kommer 

med  i  relation  till  Europa.  Skolorna  skiljer  sig  väldigt  mycket  åt.  På  Skola  A står 

styrdokumenten i centrum och någon konventionell lärobok i historia används sällan. På 

Skola B däremot använder man sig inte nämnvärt av styrdokumenten men använder sig 

till fullo av läroboken, vilken bok som används är dock olika för olika lärare och vid 

olika  tillfällen.  Skola  A:s  historieundervisning  präglas  av  det  Dunn  kallar  för 

förändringsmönster där kulturmöten står i centrum. Skola B präglas av det västerländska 

kulturarvet och det lärarna framhåller som möjlig för att få in andra delar av världen är att 

presentera andra kulturer också, att till exempel ta upp Kina och dess dynastier parallellt 

med den andra undervisningen. Detta är  samma metod som Nordgren benämner som 

tilläggshistoria, man fogar till något annat till det redan befintliga för att på så sätt få fler 

perspektiv. Dock framhåller lärarna att det inte finns tid för detta i och med att ämnet har 

så få timmar till sitt förfogande. Skola A präglas av hur-historien då de försöker förklara 

den europeiska dominansen och hur det kan komma sig att världen är så orättvis som den 

är idag. Samtidigt skulle skolan lika gärna kunna vara ett exempel på en interkulturell 

historieundervisning då de låter det globala och interkulturella perspektivet genomsyra 

hela undervisningen. 
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Bilaga 1- Personbeskrivningar av de intervjuade lärarna

Skola A

Andy är nyutexaminerad, förra julen avslutade han sin kompletterande lärarutbildning 

och har sedan terminsstarten arbetat på Skola A. Hans ämnen är historia och geografi, 

men undervisar i historia och samhällskunskap.

Alexander är drygt 30 år gammal och tog examen för ett par år sedan. Han läste 

först sina ämnen för att sedan läsa en kompletterande lärarutbildning. Han har än så länge 

bara läst en termin historia, men detta ska kompletteras.

Agnes  har  arbetat  på  skola  A sedan starten  och  var  en  av  initiativtagarna  till 

skolan. Hon har arbetat som lärare i snart 20 år och har en lärarexamen i grunden i språk 

och har sedan kompletterat med historia och hon har sin identitet som historiker. Hon är 

en bit över 40 år gammal.

Anders  har  arbetat  som  lärare  i  10  år  och  är  35  år  gammal,  han  har  en 

lärarutbildning och undervisar i ämnena samhällskunskap, religion och historia. Han har 

arbetat på Skola A i fem år.

Anna har en lärarutbildning i ämnena historia och religion. Hon har arbetat drygt 

fem år som lärare, varav 1,5 år på Skola A. Hon är strax över 30 år gammal.

Skola B

Bertil har arbetat som lärare på heltid i drygt 10 år och är strax över 40 år gammal, han 

har arbetat på Skola B i sju år. Han läste sina ämnen först, vilket är sociologi och historia, 

sedan kompletterande lärarutbildning och då läste han även geografi.

Beatrice har jobbat ett  par år på Skola B sedan hon gick ut lärarutbildningen, 

hennes ämnen är svenska, tyska och historia. Hon är strax under 30 år gammal. 

Bo har arbetat 15 år som lärare, varav drygt fem på Skola B. Han läste sina ämnen 

först och sedan en kompletterande lärarutbildning. Han har utbildning i samhällsämnen 

och historia. Han är strax över 40 år gammal. 

Bengt har arbetat som lärare i 40 år på 4 olika skolor i tioårs perioder. Han läste 

sina ämnen först och sedan läste han i slutet av andra tioårsperioden in den pedagogiska 

delen. Han har samhällskunskap och historia som sina ämnen. Han är 65 år gammal. 

Björn har arbetat som lärare till och från i drygt 20 år, men har de senaste 10 åren 

arbetat på gymnasienivå på heltid. Han läste ämnena först, vilket är historia, matematik 
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och programmering och har sedan kompletterat den pedagogiska delen, vilket gjordes för 

drygt fem år sedan. Han är strax över 40 år gammal. 
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