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ABSTRACT 

I föreliggande litteraturstudie granskas och bearbetas tidigare forskningen gjord om 

interkulturellt lärande inom historieämnet. Den didaktiska frågan vad fokuseras i 

undersökningen. Med hjälp av det interkulturella perspektivet besvaras frågställningar 

gällande ett eurocentriskt perspektiv i historieläroböcker samt lärare och elevers syn på 

historieundervisningens syfte och ämneurval. Resultatet visar att historieläroböckerna 

har ett eurocentriskt perspektiv där minoritetselever har liten chans till identifikation. 

Lärarna låter läroboken till stor del styra ämnesurvalet och ser historiämnet som ett 

ämne med fasta ramar när det gäller ämnesinnehållet. En majoritet av eleverna anser att 

det är för stort fokus på europeisk historia och att de skulle vilja läsa mer om Asien och 

Mellanöstern. Exemepel på pedagogiska implikationer som framkommer efter 

diskussionen är att kunskap är situationsbundet och att det därför är av allra största vikt 

att erkänna alla elevers bakgrund och identifikation.  
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1 INTRODUKTION 
”The history books tell it, they tell it so well” sjunger Bob Dylan i låten “with God 

on our side”. Ironin är svår att missa. Det Bob Dylan försöker säga mellan raderna är 

att det som återfinns i historieböckerna bara är en grovt förenklad bild, målad med ett 

givet och odiskutabelt perspektiv. Detta sjöngs 1964 men hur relevant är denna 

samhällskritik idag? Handlar den fortfarande om historieböckerna vi läser idag och 

kanske ännu viktigare, kan den sjungas om läroböckerna i den svenska skolan?  

Den svenska skolan har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och 

historieämnet har inte lämnats opåverkat. I ämnets inledningsfas var syftet att fostra 

elever till nationalistiska medborgare stolta över den svenska stormaktstiden (Zander 

2001).  I dag är det ett ämne där elever förväntas utveckla källkritiska förmågor samt 

öka sin förståelse för sin samtid (Skolverket, 2011). Denna progression är 

mångfacetterad men kan förenklat sägas vara samhällets övergång från modernism 

till postmodernism. För skolans del har det inneburit en förändrad syn på 

värdegrundsfostran. Denna förändring började efter andra världskrigets slut då 

skolan ville omfamna värden kopplade till demokrati och förkasta det som 

förknippades med nazismen, nämligen nationalismen. Det homogena Sverige befann 

sig i förändring och på 1980-talet började man beskriva Sverige som mångkulturellt. 

Skolans värdegrundsfostran trädde därefter in i en ny fas. Exempel på värden som 

skolan ville förmedla och gestalta var alla människors lika värde och solidaritet med 

svaga och utsatta. I ljuset av detta myntades det välkända och essentiella begreppet 

en skola för alla. Ofta när det talas om en skola för alla tas likabehandlingsplanerna 

fram och det debatteras om integrering av personer med funktionsnedsättning i 

skolan osv. I föreliggande studie kopplas en skola för alla samman med den 

didaktiska frågan vad. De didaktiska frågorna hur, varför och vem skymmer ofta vad 

eftersom undervisningens innehåll kan te sig som självklart. Jag menar att 

ämnesurvalet är minst lika viktigt att fundera över och förankra i de mål som syftar 

till empati, tolerans och respekt för alla människors lika värde. Min intention med 

den här systematiska litteraturstudien är således att undersöka om innehållet i 

historieämnet har förändrats till att möta dagens värdegrundsfostran och därmed 

infriar sitt löfte om en skola för alla.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag inte mött någon lärare som inte 

använder sig av läroböcker i sin undervisning. Självfallet varierar det från ämne till 

ämne och lärare till lärare. Jag tycker mig ändå ha sett en tendens till att läroboken 

utgör navet i ett av mina ämnen, nämligen historia. Historieundervisningens innehåll 

verkar också i mångt och mycket styras av läroboken. Syftet med föreliggande 

litteraturstudie är att utröna om innehållet i dagens historieundervisning tillgodoser 

alla elever oavsett etnisk bakgrund. Med andra ord genomsyras 
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historieundervisningen av en interkulturell pedagogik? Det teoretiska ramverket 

utgörs av det interkulturella perspektivet. För att nå syftet kommer den systematiska 

litteraturstudien att vila på nedanstående frågeställningar. 

1. Finns det ett eurocentriskt
1
 perspektiv i historieläroböckerna och hur gestaltar 

det sig? 

2. Hur ser lärare och lärarstudenter på historieämnets syfte och ämnesurval 

utifrån ett interkulturellt perspektiv? 

3. Hur ser elever på historieämnets syfte och ämnesurval utifrån ett 

interkulturellt perspektiv? 

 

                                                 

 

 

 
1
 En form av etnocentrism som sätter Västeuropa och Nordamerika i centrum. Begreppet används för 

att gestalta hur den europeiska kulturen ses som normen och andra kulturer värderas utifrån den. I 

förlängningen leder detta till att icke-europeiska samhällen och historia tolkas utifrån ett västerländskt 

perspektiv. 
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2 BAKGRUND 
Det teoretiska ramverket för föreliggande studie är det interkulturella perspektivet. 

Innan jag beskriver dess betydelse för litteraturstudien presenteras vad skolans 

styrdokument säger om historieämnet och kopplingen till interkulturell kompetens. 

Jag kommer även att redogöra för lärobokens roll och betydelse i den svenska 

skolan.  

2.1 Skolans styrdokument 

Det interkulturella perspektivet utgör det teoretiska ramverket för den här studien, 

därför är det viktigt att visa hur det knyter an både till gymnasieskolans läroplan 

2011 (Skolverket, 2011) men också till ämnesplanen i historia. I kursplanen för 

historia från 2000 (Skolverket, 2000) fanns interkulturell förståelse med som ett 

begrepp i förklaringen av ämnets karaktär och uppbyggnad.  I den nya ämnesplanen i 

historia som började gälla 2011 (Skolverket, 2011) är interkulturell förståelse 

borttaget. Emellertid finns det beskrivningar av ämnets syfte som kan liknas vid 

interkulturell förståelse eller kompetens: 

Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och 

värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt 

möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning (Skolverket 2011:66).  

Historiemedvetande är ett nyckelbegrepp i ämnesplanen för historia (Skolverket, 

2011). Det är också ett centralt begrepp inom historiedidaktiken och hänger samman 

med de temporala begreppen – dåtid, nutid och framtid – där förståelse av hur 

begreppen integrerar och påverkar varandra är avgörande (Karlsson & Zander, 

2009). Nedan ett förtydligande: 

Historiemedvetande är med andra ord den mentala process genom vilken den 

samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och 

kunskaper, och i förväntningen om en specifik framtida utveckling (a.a: 49) 

Johansson (2012) menar i sin licentiatavhandling att historiemedvetande kan ses som 

en aspekt av interkulturell kompetens, eftersom historiemedvetande är kopplat till sin 

samtid. När samtiden förändras, förändras även det som anses vara relevant i det 

förflutna
2
. I dagens ämnesplan i historia står följande om historiemedvetande: 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna” (Skolverket 

2011:66). Enligt Johansson (2012) tyder den här beskrivningen av 

historiemedvetande på att eleven ska utveckla ett kvalificerat seende, vilket även är 

en dimension av interkulturell kompetens. Centralt är att eleverna ska utveckla 

interkulturella ögon (a.a). Enligt Karlsson och Zander (2009) ska 

historieundervisningen också syfta till att röra vid elevernas egna upplevelser och 

erfarenheter av det förflutna, annars utvecklas inte deras historiemedvetande. Texten 

                                                 

 

 

 
2
 Kan jämföras med hur kvinnor har givits en plats i historieskrivningen i takt med att jämställdhet i 

det samtida samhället har stärkts (Hirdman 1992). 
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ovan visar hur det är möjligt att hävda att ett interkulturellt perspektiv i 

historieundervisningen är eftersträvansvärt. Nedan presenteras två citat från 

gymnasieskolans läroplan 2011 (Skolverket, 2011) som även de exemplifierar vikten 

av interkulturell kompetens.   

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse 

de värden som ligger i en kulturell mångfald (Skolverket 2011:5). 

Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det 

specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. 

(Skolverket 2011:5). 

2.2 Läroböcker, en exposé 

Människan möter texter överallt i samhället och en text som alla har läst och försökt 

tillägna sig är lärobokstexten. Selander (1988) menar att läroboken ”…ska återskapa 

eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Eftersom det alltid finns 

en uppsjö av fakta måste det alltså ske ett urval och en avgränsning av det som ska 

återges.” (a.a:17). Ajagán-Lester (1999) menar att läroboken således har en selektiv 

funktion och att den reproducerar vissa världsåskådningar medan andra väljs bort. 

Selander (1992) instämmer genom att skriva att läroböcker: 

…är inte enkla avspeglingar av verkligheten, de är sociala konstruktioner och 

bärare av alldeles särskilda traditioner och sätt att kombinera perspektiv och 

kunskapsfragment. Texter perspektiverar världen (a.a:42). 

Det finns således institutionella normer i lärobokens texter och de öppnar därför bara 

upp till en viss typ av samtal med eleven (Säfström & Östman, 1999). Läroboken och 

dess text har många funktioner för en lärare och det är antagligen svårt för både 

lärare och elever att tänka sig undervisning utan verktyget. En lärobok förhindrar 

kaos för läraren och eleverna genom att den skapar helhet åt undervisningens 

innehåll samt håller eleverna sysselsatta. Många lärare ser det också som en 

försäkran på att de följer läroplanens mål, innehåll och principer, det vill säga 

fullföljer sitt läraruppdrag (Ammert, 2011). Det ovansagda är vad som påstås 

generellt om läromedel. Nedan beskrivs det typiska för läroboken i historia, dess 

utrymme, roll och funktion.  

Läroboken har en dominerande ställning i historieundervisningen. Det visar den 

forskning som finns tillgänglig. Bland annat kan den europeiska studien Youth and 

history från 1997 nämnas. I studien gjordes en enkätundersökning om historia och 

historieundervisning. Materialet omfattade 31 000 elever från 27 stater. Norden och 

Storbritannien uppvisade högst användning av läroböcker i ämnet, medan till 

exempel Israel och Kroatien uppvisade minst (Ammert, 2011). Den här studien kan 

tyckas gammal men används ofta som en utgångspunkt i läromedelsanalysers 

relevans (se till exempel Ammert, 2011; Ammert, 2008; Nordgren, 2006; Långström, 

1997) och därför finns den även med i föreliggande studie. Det finns även färskare 

studier som bekräftar lärobokens dominerande ställning i historia. Skolverket gjorde 

2006 en utvärdering där eleverna fortfarande tyckte att läroboken hade en central roll 

i arbetet i klassrummet. Lärarna bekräftade emellertid inte denna bild vilket skulle 

kunna tyda på att läroboksanvändning hade minskat. Av vissa ansågs det emellertid 

höra ihop med att det under längre tid varken har setts som kreativt eller nyskapande 

att använda läroböcker i sin undervisning. Rapporten fann även att lärarna i liten 

utsträckning använde sig av läroplanen, nationella kursplaner eller lokala planer när 
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det kom till stoffurval och undervisningens upplägg. Nanny Hartsmars elevintervjuer 

ger även den bilden av skolans historieundervisning som kronologisk och 

läroboksstyrd (Hartsmar, 2001).   

Långström har i avhandlingen Författarröst och lärobokstradition (Långström, 

1997) intervjuat läromedelsförfattare för att finna vad det är som styr författarens 

ämnesurval och upplägg av historieläroböcker. Han har funnit en del olika faktorer 

och här presenteras två av dessa, nämligen marknadsmässiga villkor och det han 

kallar historielärobokstradition. 1991 försvann den statliga granskningen av 

läroböcker (Långström, 1997). Granskningens syfte var att se till att läroböckerna 

följde direktiven i skolans styrdokument samt att de uppvisade objektvitet och 

saklighet (Ammert, 2011). Enligt Långström (1997) är det istället marknaden som 

ska se till att kvaliteten på läroböcker är god. Med marknad menas i det här fallet 

lärare, skolor och bokförlag. Eftersom förlagen vet att det oftast är lärare som väljer 

vilka läroböcker som ska köpas in har de studerat hur den typiska läraren ser ut. De 

har funnit att läraren väljer läroböcker som har en liknande uppbyggnad och urval 

som tidigare historieläroböcker, det vill säga något hon känner till och kanske har ett 

utarbetat material till. Det här tyder på att läraren inte vill förändra sin undervisning. 

En annan anledning till att valet faller på en traditionell uppbyggd lärobok är att 

”[d]en vanliga läraren har inte (eller avsätter inte) mycket tid för att granska nya 

läroböcker” (Långström, 1997:16). Marknaden styr på det här sättet 

läromedelsförfattaren att skriva historieläroböcker som liknar de traditionella 

läroböckerna, eftersom det annars finns risk att förlora inkomst på arbetet. 

Författaren styrs även av en historielärobokstradition. En författare uttrycker det som 

att det är svårt att bryta med den kronlogiska, deskriptiva och icke problematiserande 

framställningen som är typisk för böckerna. Många av de intervjuade författarna 

säger även att de gamla böckerna har funnits med som mallar vid författandet och 

deras böcker har växt fram ur det gamla (Långström, 1997). Hans Almgren som har 

skrivit Nya Alla tiders historia, som har givits ut i flera utgåvor och som ges ut än 

idag (Nordgren, 2006), säger att det inte tjänar något till att ta med ny forskning i 

historieläroböcker eftersom det resulterar i att boken inte säljer. Långström (1997) 

beskriver läromedel som möjliga stjälpare i den pedagogiska utvecklingen. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I och med att jag vill undersöka hur minoritetselever upplever historieundervisningen 

i skolan valde jag ett interkulturellt perspektiv, eftersom man genom ett sådant 

perspektiv kan urskilja rådande etniska maktordningar, men också för att en 

interkulturell pedagogik har som grundläggande mål att erkänna alla elevers 

erfarenheter.  

2.3.1 Interkulturell pedagogik 
Lahdenperä (2004) skriver att ett interkulturellt synsätt inte är ett ämne utan ett 

förhållningssätt som bör genomsyra alla ämnen i skolan. Genom detta synsätt ska 

skolans undervisning bidra till respekt och kunskap om andra kulturer och därmed 

utveckla positiva attityder och värderingar gentemot andra etniska grupper (a.a). 

Skillnaden mellan interkulturell och mångkulturell är viktig att betona, eftersom de 

lätt används som synonymer. Mångkulturell är ett sätt att beskriva samhället och det 

är därmed ett tillstånd. Interkulturell beskriver inget tillstånd utan ska ses som en 

process som innefattar minst två aktörer (Bergstedt & Lorentz, 2006). Ett sätt att låta 

undervisningen ha interkulturell prägel är att arbeta med interkulturalitet. När en 
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lärare arbetar med interkulturalitet ser hon till att de kulturmöten som sker i skolan är 

kvalitativa och värdemässiga, det vill säga att det sker utifrån demokratiska värden. 

Med demokratiska värden åsyftas de som nämns i skolans läroplaner (Lorentz, 

2009). Behovet av en interkulturell undervisning kom av den ökade migrationen till 

Sverige under 1980-talet, som oundvikligen förändrade Sverige till ett mångkulturellt 

samhälle (Lahdenperä, 2004). Vad som gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle 

låter jag nedanstående citat förklara.  

Två miljoner av landets nio miljoner invånare representerar mer än 200 kulturer 

(etnisk bakgrund och/eller nationalitet) På det viset kan man utan överdrift påstå 

att Sverige idag, definitionsmässigt, är ett mångkulturellt samhälle (Lorentz, 

2009:20).               

Tanken med den interkulturella undervisningen var från början att förhindra och 

stoppa spridning av rasdiskriminering i samhället och som ett led i att uppnå detta 

introducerades interkulturell undervisning (Lahdenperä, 2004). Interkulturell 

pedagogik är ett sätt att återspegla det mångkulturella samhället i utbildningen, vilket 

är viktigt eftersom skolan är den största och mest centrala mötesplatsen för 

människor med olika bakgrund. Skolan i Sverige och i övriga Europa är ett viktigt 

instrument för att skapa ”gemensamma traditioner, principer och normsystem” 

(Lorentz, 2009:20). Därför måste den interkulturella pedagogiken få genomslagskraft 

om alla elever ska känna sig erkända (a.a). Innan vi tittar närmare på hur 

verkligheten ser ut förklaras fenomen och begrepp som är centrala inom det 

interkulturella perspektivet.  

2.3.2 Andrafieringens olika skepnander 
I ett samhälle skapas normen, eller det normala, av majoritetsgruppen. Det gör att 

dess kultur ges företräde i samhället medan andra kulturer ses som avvikande. Sättet 

att placera och betrakta den egna kulturen som central och tolka världen och andra 

människors kultur utifrån den benämns som etnocentrism. Etnocentrism är 

universellt och typiskt för alla varianter av samhälle (Elmeroth, 2008). Bergstedt och 

Lorentz (2006) beskriver det ovannämnda som något spontant och känslomässigt 

äkta. Enligt Elmeroth (2008) beror det på att vi tidigt socialiseras in i ett visst sätt att 

se på världen. Det här perspektivet följer ofta med oss hela livet och är svårt att 

bryta, för genom att se sin egen kultur som central och överlägsen och därmed 

nedvärdera andra, höjer man sitt eget värde (a.a). En form av etnocentrism är 

eurocentrism här är det den västeuropeiska kulturen som står i förgrunden och 

bestämmer vad som är normalt och vad som är avvikande (Lozic, 2010).  När man 

låter den egna gruppen, det vill säga vi-gruppen, stå i centrum sker en identifiering 

av den andra gruppen som de andra. Identifikationen av de andra är uteslutande en 

produkt av fördomar och de andra känner oftast inte igen sig i den bild som målas 

upp. En extrem form av andrafiering är den som sker i skapandet av stereotyper. 

Stereotypa bilder tillskrivs människor som inte tillhör den egna gruppen. Dessa 

bilder är kantade av en förenklad verklighet, grova generaliseringar och 

kategorisering. Andrafiering, även om den inte tar sig så extrema uttryck som 

stereotypisering, leder till att majoriteten utövar makt över de andra (Elmeroth, 

2008). Dessa maktordningar skapas och upprätthålls av språket. Inom maktordningen 

skapas dikotomier, det vill säga motsatspar, exempelvis svensk elev och 

minoritetselev. Den som åtnjuter mest makt och ses som normen är den svenska 

eleven medan minoritetseleven missgynnas och ska anpassas. När man ser världen 

utifrån dikotomier låser man fast sitt tänkande och betraktar världen som dualistisk 
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(Lorentz, 2009). Det här sättet att inordna och betrakta världen måste brytas om en 

samexistens ska bli möjlig i ett mångkulturellt samhälle. En samexistens som leder 

till social interaktion och interkulturell kommunikation. Detta är i sig ett måste för att 

utbildningen i den svenska skolan ska inbegripa alla elever (Bergstedt & Lorentz 

2006). Men vilka verktyg ska användas för att bryta det dualistiska tänkandet? Enligt 

Lorentz (2009) är dekonstruktion en möjlighet. Ett begrepp som kan relateras till 

föreliggande studies paraplybegrepp, interkulturell pedagogik. Dekonstruktion är 

både nedbrytande och uppbyggande och bygger på vetskapen om att språk bygger 

upp dikotomier. Det gäller att upptäcka dessa och sedermera upplösa dem genom att 

visa på dess ofullständighet. En sådan analys av vårt sätt att se världen kan göra att vi 

upptäcker att vi lever med vedertagna sanningar som är missvisande för den 

verklighet vi lever i (a.a).  

2.3.3 Diskurser 
Ett annat centralt begrepp inom interkulturell pedagogik är diskurs, vilket är ett sätt 

att tala om något som bildar en social verklighet (Elmeroth, 2008). Diskurserna 

förändras hela tiden på grund av att verkligheten förändras men också på grund av att 

en diskurs kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang den används i. I 

den diskurs som används om den mångkulturella skolan har det bildats ett vi-och-

dom tänkande,  svenska elever och minoritetselever. Återigen är det tydligt hur 

språket skapar dikotomier och hur vissa nedvärderas. Språket bildar således grupper 

som egentligen inte existerar, för vilka är egentligen minoritetseleverna? (Lorentz, 

2009) Loomba (2005) beskriver hur kolonialmakter, som i det här resonemanget 

innefattar hela västvärlden, fortfarande upprätthåller sin makt över kolonierna (tredje 

världen) genom olika sorters diskurser. Ett exempel är diskursen om orienten eller 

Mellanöstern som kännetecknas av exotism och nedvärderande (a.a).   

2.3.4 Den svenska skolan, en monokulturell institution 
En av grunderna inom pedagogisk verksamhet är att innehållet i undervisningen ska 

tillfredsställa elevernas behov, det vill säga undervisningen ska vara anpassad efter 

eleverna (Elmeroth, 2008). Statliga offentliga utredningar: Sverige (2005) och 

Sverige (2006), Skolverkets utvärderingar: Skolverket (2006) och forskning: 

Brömssen (2003) beskriver en annan verklighet, en verklighet där det är en grupp av 

elever som ständigt missgynnas, nämligen minoritetselever. Anledningarna som 

anges i studierna är många men det finns en gemensam nämnare och det är att den 

svenska skolan vilar på normer ur ett monokulturellt synsätt. I klartext betyder detta 

att den svenska kulturen värderas högre än andra (Elmeroth, 2008; Lorentz, 2009; 

Lahdenperä, 2004). Skolan har enligt Lorentz (2009) genomsyrats av en enhetskultur 

från 1930-talet fram till 1990-talet där idéer från det modernistiska tänkandet har 

influerat skolans ramar och nationalstaten har haft betydelse. Exempelvis har 

minoritetsspråk trängts undan och förvägrats inträde i skolan och nyckelbegreppen 

har varit objektivitet, enhetlighet, nytta, tillväxt och så vidare. Den svenska skolan 

kan fortfarande sägas hämta näring ur upplysningsidéerna, vilket har fått förödande 

konsekvenser för inkludering av alla elever (a.a). Enligt Elmeroth (2008) förutsätts 

att eleven har en svensk referensram för att kunna tillgodogöra sig undervisningens 

innehåll och den bärs upp av både läraren och de läromedel skolan tillhandahåller. 

Elmeroth (2008) menar vidare att minoritetselever inte bara måste förvärva språkliga 

kunskaper utan även kulturella kunskaper, eftersom skolan myllrar av kulturbundna 

begrepp. Den svenska eleven, skriver Lahdenperä (2004), gynnas av det svenska 
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skolsystemet eftersom hon och läraren oftast har blivit socialiserade i samma kultur 

och samhälle. Skolan och läraren ser på grund av denna monokulturella inställning 

minoritetselever som de andra (Lahdenperä, 2004). Minoritetselever upplever att 

lärare inte visar intresse för deras ursprungsland och att lärarna ger etniskt svenska 

elever större utrymme i klassrummet. Deras erfarenheter ses inte heller som 

värdefulla i skolkontexten, vilket leder till ett osynliggörande och sedermera till ett 

utanförskap (Elmeroth, 2008). I Katarina Norbergs avhandling The school as moral 

arena slår hon fast att: 

Många lärare sätter med sina värderingar från majoritetskulturen press på 

barnens behov. Det förekommer ett mer eller mindre uttryckt behov av 

inkluderingen genom assimilering till den dominerande kulturen. En av 

förklaringarna kan vara den monokulturella attityd som varit dominerande i 

lärarutbildningen. ( i Lorentz, 2009:84)  

Hur ska bilden som har givits ovan förändras? Enligt författarna Lahdenperä (2004), 

Elmeroth (2008), Bergstedt och Lorentz (2009) ligger lösningen i ett medvetet 

ställningstagande för interkulturell pedagogik, eftersom den problematiserar den 

monokulturella utbildningen genom att göra upp med det modernistiska tänkandet 

om universella kunskaper, värderingar och sanningar. Inom interkulturell pedagogik 

ses kunskap som situationsbundet och kan därför aldrig ses som något objektivt. 

Istället ska kunskap ses som något som ständigt formas utifrån den rådande kulturen. 

Kunskap är således tidsbunden och föränderlig och det måste lyftas om skolan ska 

genomsyras av ett förhållningssätt där alla elever erkänns (Lahdenperä, 2004). Det är 

inte bara kunskap som ses som situationsbundet utan även identiteter. Hall (1992) 

menar att synen på identiteten kan delas in tre olika kategorier. I den första kategorin 

ses identitet som något oföränderligt som har skapats biologiskt och som följer med 

en hela livet. I den andra kategorin ses även identiteten som något fast, men Hall 

(1992) menar att den skapas i interaktion med samhället och människorna i 

samhället. Dessa två kategorier kan sägas ha en essentiell identitetsuppfattning. Hall 

(1992) har i den tredje kategorin en postmodern syn på identitet och menar att 

identitet ska ses som något flytande och motsägelsefullt. Detta får till följd att 

människans identitet består av många delidentiteter, som aktiveras beroende på olika 

sociala situationer (a.a). En vidareutveckling av detta är identiteter som kallas 

hybrida. Med detta menar han att identiteter bör ses som gränsöverskridande och 

situationsbundna (Hall, 1996). Av denna anledning kommer jag hädanefter använda 

begreppet identifikation som ett bättre begrepp än identitet, eftersom jag anser att 

begreppet identifikation på ett bra sätt fångar upp det situationsbundna och flytande. 
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3 METOD 
För att besvara föreliggande studies syfte, att utröna om innehållet i dagens 

historieundervisning tillgodoser alla elever oavsett etnisk bakgrund, har en 

systematisk litteraturstudie genomförts. En systematisk litteraturstudie ämnar besvara 

en tydligt formulerad fråga ”genom att identifiera, välja, värdera och analysera 

relevant forskning” (Forsberg & Wengström, 2008:31). 

3.1 Sökstrategier 

För att kunna identifiera och välja vetenskapliga texter har databaserna Swepub, 

Libris och ERIC använts. I sökandet efter vetenskapliga publikationer har följande 

sökord och kombinationer använts:       

 intercultural education AND history 

 historieundervisning AND identitet 

 historieundervisning AND mångkult* OR (historieundervisning AND 

interkult*) 

 historieundervisning AND mångfald 

 history instruction AND multicult* OR (history instruction AND intercult*) 

För att få fram vetenskapliga texter och aktuell forskning användes databasernas 

olika avgränsningsfunktioner, exempelvis peer reviewed och att avgränsa 

publiceringsdatumet till att gälla från 2000-talet och framåt. I Swepub och Libris var 

det också användbart att avgränsa till licentiatavhandlingar och 

doktorsavhandlingar. Med hjälp av sökorden och avgränsningarna fann jag ett 

hanterbart material och nedan beskrivs hur urvalet gick till.   

3.2 Urval 

I första sökning i Swepub fick jag sju träffar (se Tabell 1). Avgränsning skedde 

genom att bara titta på refereegranskat material. Det återstod då fyra artiklar och av 

dessa hade två artiklar irrelevant innehåll eftersom de undersökte 

historieundervisning på mellanstadiet. Nästa omgång sökord i Swepub (se Tabell 1) 

gav tre träffar. Ingen av artiklarna var refereegranskade, men en av dem var en 

licentiatavhandling, vilket också håller vetenskaplig nivå. I Swepub hade jag således 

lyckats få fram tre intressanta studier. 

Tabell 1: Datainsamling – Swepub* 

 

Antal 

Sökord intercultural education AND history 7 

Gruppering Refereegranskat 4 

Urval Relevant innehåll 2 

  

 

  

Sökord historieundervisning AND identitet  3 

Gruppering Licentiatavhandling 1 

Resultat 

 

3 

Gruppering - Avser artiklar som är av samma typ.    

Urval - Avser artiklar som valts att användas i föregående studie.     
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* Tabellen beskriver hur datainsamlingen av materialet i Swepub gick till. 

 

I första sökningen i Libris fick jag tio träffar (se Tabell 2), avgränsning skedde 

genom att bara titta på doktorsavhandlingar, vilket resulterade i tre stycken. Av dessa 

hade en avhandling irrelevant innehåll för resultatet, men används i bakgrunden för 

att koppla samman historiemedvetande med interkulturell kompetens (Johansson, 

2012). Nästa sökning (se Tabell 2) gav sju träffar och här fick jag åter upp de två 

doktorsavhandlingarna som jag fann i undersökningen ovan, men jag fick även upp 

ny en värdefull artikel. De övriga 4 artiklarna hade irrelevant innehåller eller var inte 

vetenskapliga. I Libris hittade jag således 3 användbara studier. 

Tabell 2: Datainsamling – Libris* 

  Sökord historieundervisning AND mångkult*  10 

  

OR (historieundervisning AND 

interkult*)   

Gruppering Doktorsavhandlingar 3 

Urval Relevant innehåll 2 

  

 

  

Sökord historieundervisning AND mångfald  7 

Urval Relevant innehåll 1 

Resultat 

 

3 

Gruppering - Avser artiklar som är av samma typ.    

Urval - Avser artiklar som valts att användas i föregående studie.   

* Tabellen beskriver hur datainsamlingen av materialet i Libris gick till. 

   

Den sista sökningen gjordes i databasen ERIC. Sökningen (se Tabell 3) resulterade i 

169 träffar som sedan avgränsades till, peer reviewed och artiklar publicerade efter 

2000, som gav mig 50 träffar. Vid läsandet av abstracten föll många studier bort, ofta 

på grund av att de undersökte specifika länders situationer t.ex. irländsk historia i 

engelska historieläroböcker eller så handlade det om IKT i historieundervisning. 

Många av träffarna behandlade även social studies, det vill säga samhällskunskap 

vilket faller utanför syftet med föreliggande litteraturstudie. Totalt fann jag en 

relevant artikel.   

Tabell 3: Datainsamling – ERIC* 

  Sökord history instruction AND multicult*  169 

  

OR (intercult* AND history 

instruction)    

Gruppering Peer reviewed 50 

Urval Relevant innehåll 1 

Resultat 

 

1 

Gruppering - Avser artiklar som är av samma typ.    

Urval - Avser artiklar som valts att användas i föregående studie.     

* Tabellen beskriver hur datainsamlingen av materialet i ERIC gick till. 
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Materialet som har valts ut är studier som fokuserar på läroböckers framställning av 

andra nationer och folkgrupper utanför västvärlden samt analyser av vilket slags stoff 

som införlivas i det som kallas världshistorien. Övriga studier behandlar intervjuer 

med elever, lärare och lärarstudenter med fokus på hur historieundervisningen 

bedrivs, det vill säga ämnets syfte och stoff. En stor del av de intervjuade eleverna 

har minoritetsbakgrund och kommer från storstadsmiljöer. Fokus i studierna har varit 

den gymnasiala historieundervisningen med undantag från en studie, Mellberg 

(2009), där högstadieskolor i Malmö har undersökts. Anledningen till att den finns 

med är för att nyansera mitt resultat. Historia är nämligen obligatoriskt i den svenska 

grundskolan till skillnad från gymnasieskolan innan 2011. Elevintervjuerna är 

emellertid bara gjorda med elever på gymnasiet. Alla studier som redovisas i 

resultatet är publicerade på 2000-talet, detta för att forskningen ska vara aktuell. Jag 

har också gjort avgränsningen att bara behandla läromedelsanalyser gjorda på böcker 

som fortfarande trycktes under 2000-talet, det vill säga böcker som troligen 

fortfarande används.  Endast forskning publicerad av svenska forskare har tagits med 

i litteraturstudien. Orsaken till detta är att det är mest relevant för att besvara 

litteraturstudiens syfte, eftersom syftet berör minoritetselever i Sverige och en svensk 

historieundervisning. Jag har emellertid inkluderat en finsk studie (Virta, 2009) 

gällande lärarstudenter i historia för att jag ville nyansera en svensk studie (Wibaeus 

2008) som även den handlar om lärarstudenter. Den internationella forskningen har 

funnits med hela tiden som ett sätt för mig att kunna fördjupa mina kunskaper inom 

historiedidaktisk forskning, men förekommer inte i mitt resultat. Argumenten för att 

bara inkludera svensk forskning i litteraturstudien bygger på att föreliggande 

litteraturstudies problematisering utgår från den svenska skolans mål vad gäller 

interkulturell pedagogik (Skolverket, 2011). De internationella studier jag fann i 

sökningen i ERIC undersökte i hög utsträckning skolor med profiler som ville locka 

till sig specifika etniska minoriteter, exempelvis afrocentriska skolor i USA. 

Eftersom föreliggande studie inriktar sig på den vanliga skolan och en undervisning 

för en heterogen grupp fann jag inte dessa studier vara av relevans. Vidare kan 

nämnas att omfattningen av föreliggande studie inte gav utrymme för ett sådant brett 

perspektiv.  

3.3 De vetenskapliga publikationerna 

Intercultural education and the representation of the other in history textbooks 

(2010) av Nils Andersson publicerad i Opening the mind or drawing boundaries? 

Andersson undersöker hur icke europeiska kulturer beskrivs och presenteras i 

läroböcker i historia. För att nå sitt syfte gör Andersson en diskursanalys av fyra 

gymnasieläroböcker. De avsnitt han undersöker är, USA:s självständighetskamp och 

de före detta koloniernas frigörelse.  

I historiekanons skugga historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle (2010) av Vanja Lozic.”Avhandlingens övergripande 

syfte är att skildra relationen mellan ungdomars (etniska) identifikationer och synen 

på historieämnet och därigenom bidra till problematiseringen av historieämnets 

identitet i ett så kallat mångkulturellt samhälle” (Lozic 2010:16). För att besvara 

syftet gör Lozic intervjuer med 36 elever, fem lärare och tre läroboksförfattare. Han 

analyserar dessutom historie- och samhällsläroböcker med fokus på efterkrigstidens 

invandring och den svenska emigrationen till USA. Metoden är en kvalitativ analys 

av både intervjuerna och läroböckernas innehåll. 
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Det är inte min historia! En studie av historieundervisningen i ett multietniskt 

samhälle (2009) av David Mellberg publicerad i Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken. Mellbergs syfte med artikeln är att undersöka på vilket sätt det 

multietniska klassrummet påverkar historieundervisningen. För att ta reda på detta 

intervjuar han tio historielärare som även är utbildade i de andra samhällsorienterade 

ämnena och verksamma på fyra grundskolor i stadsdelen Rosengård i Malmö.      

Vems är historien, historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige (2006) av Kenneth Nordgren. Nordgren ämnar undersöka 

om det finns berättelser i ämnet historia som knyter an till den interkulturella 

kompetens som styrdokumenten vill att elever ska erövra. Nordgren väljer att 

undersöka detta genom att göra analyser av fyra nyutgivna gymnasieläroböcker i 

ämnet historia. Analyserna är mestadels kvalitativa även om det förekommer 

kvantitativa jämförelser mellan läroböckerna. Nordgren undersöker emigrationen till 

USA och efterkrigstidens invandring till Sverige.  

Elevens egen historia och skolans historieundervisning (2006) av Igor Potapenko. 

Licentiatavhandlingens övergripande syfte är att belysa relationen mellan 

historiemedvetande och identitetsutveckling hos ungdomar med jugoslavisk 

bakgrund bosatta i Stockholm.  Potapenkos metod är en kvalitativ forskningsintervju 

med både elever med jugoslavisk bakgrund och lärare. Viktiga frågställningar som 

studien vilar på är hur eleverna uppfattar historieundervisningen samt hur lärare ser 

på historieämnets syfte och stoffurval.     

Learning to teach history in culturally diverse classrooms (2009) av Arja Virta 

publicerad i Intercultural education. Syftet med Virtas studie är att undersöka 

blivande finska historielärares syn på mångfald och framförallt huruvida det styr 

deras undervisning gällande stoffurval men även hur de handskas med 

kontroversiella och känsliga frågor och konflikter. Artikeln beskriver resultaten från 

en uppföljningsstudie gjord under en nio månaders tid där 22 finska lärarstudenter 

deltog. Alla studenter som deltog i studien undervisade antingen på högstadiet eller 

på gymnasiet i Finlands mest mångkulturella skolor. Metoden för studien är en 

kvalitativ innehållsanalys.  

Blivande historielärares förståelse av mångfaldsfrågor i ett historiedidaktiskt 

perspektiv (2008) av Ylva Wibeaus publicerad i Educare. Wibeaus undersöker hur 

blivande historielärare förstår och reflekterar kring mångfaldsfrågor i historieämnet. 

Wibeaus gör en kvalitativ forskningsintervju med tio lärarstuderande vid högskolan i 

Malmö. Intervjuerna har gjorts i grupper om två till tre. Med hjälp av en 

hermeneutisk forskningsansats försöker hon tolka och förstå det sagda för att nå sitt 

syfte. I studien omfattar mångfaldsbegreppet inte bara etnicitet utan även klass och 

kön.  

3.4 Etiska överväganden 

Innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas ska etiska övervägande göras (Forsberg 

& Wengström, 2008). Viktigt för föreliggande litteraturstudie är de etiska 

förhållningssätt som ska vidtas när forskningen involverar barn (Vetenskapsrådet 

2002). Samtliga studier som finns med i kommande resultat följer regler och 

riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) anger. Det kan till exempel nämnas att 

samtycke av eleven samt kännedom om intervjuernas syfte och på vilket sätt de 

kommer att ingå i den vetenskapliga publikationen har följts. Alla intervjuade har 

deltagit på frivillig basis och rätten till att avbryta under pågående intervjuer har 
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funnits. Det ovansagda går att läsa i Lozics (2010), Nordgrens (2006) och 

Potapenkos (2006) etiska överväganden. I de resterande vetenskapliga 

publikationerna finns inga avsatta kapitel eller diskussioner vad gäller etiska 

förhållningssätt. I några av studierna är det naturligt eftersom risken för att 

forskningen ska leda till negativa konsekvenser för enskilda individer inte är 

överhängande, till exempel vid läromedelsanalyser. I två av de vetenskapliga 

publikationerna där det etiska förhållningssättet inte diskuteras sker intervjuer. Jag 

har emellertid inte funnit några tveksamheter vad gäller forskningsprocessen etik, till 

exempel förekommer endast fingerade namn.  

3.5 Bearbetning och tematisering 

För att nå syftet med föreliggande studie, att utröna om innehållet i dagens 

historieundervisning tillgodoser alla elever oavsett etnisk bakgrund, läste jag igenom 

mitt material för en första tolkning. I den första genomläsningen letade jag efter 

återkommande begrepp och teman som kunde fungera som verktyg för att 

kategorisera materialet, det vill säga bryta ner det i mindre och mer meningsbärande 

delar. Vid den andra genomläsningen sorterade jag in det relevanta innehållet under 

de olika temana. Den andra tolkningen var av djupare karaktär och här blev jag 

tvungen att sortera bort intressanta aspekter, eftersom det föll utanför studiens 

avgränsning. Detta för att göra resultat stringent och möjligt för en givande analys 

utifrån mina frågställningar. Varje gång jag närmade mig innehållet blev min 

tolkning och förståelse av materialet djupare. Det här tillvägagångssättet kan liknas 

vid en tolkningsspiral. Bjarne Larsson (2002) menar att en tolkningsspiral kan bli 

djupare och öppna upp nya dimensioner i materialet genom en parallell läsning av 

andra texter. Det här märkte jag tydligt när jag blev mer och mer insatt i det 

historiedidaktiska forskningsfältet och började behärska dess begrepp och 

definitioner. Materialet växte inför mina ögon.  

Här nedan presenteras de teman som användes för bearbetning av materialet, de 

återkommer som rubriker i resultatredovisningen. Till den första frågställning: finns 

det ett eurocentriskt perspektiv i historieläroböckerna och hur gestaltar det sig, fann 

jag temana 1. Det historiska rummet i historieläroböckerna, 2. Migration och 3. 

Avkolonialisering. Till den andra frågeställningen, hur ser lärare och lärarstudenter 

på historieämnets syfte och ämnesurval utifrån ett interkulturellt perspektiv, fann jag 

temana 1. Varför är historia ett viktigt ämne?, 2. Lärarnas behandling av historia, 3. 

Anpassning av historieämnet och 4. Lärarstudenternas perspektiv på historia. Till 

den sista frågeställningen, hur ser elever på historieämnets syfte och ämnesurval 

utifrån ett interkulturellt perspektiv, fann jag temana 1. Geopolitiska områden och 2. 

Elevernas identifikationer.      
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4 RESULTAT 
Nedan presenteras studiernas resultat utifrån de teman och som finns angivna under 

rubriken tematisering i metodkapitlet. Tematiseringen har styrts av 

forskningsfrågorna: Finns det ett eurocentriskt perspektiv i historieläroböckerna och 

hur gestaltar det sig, hur ser lärare och lärarstudenter på historieämnets syfte och 

ämnesurval utifrån ett interkulturellt perspektiv samt hur ser elever på historieämnets 

syfte och ämnesurval utifrån ett interkulturellt perspektiv.  

4.1 Eurocentriskt perspektiv i historieläroböckerna 

I det här avsnittet behandlas tre studiers läromedelsanalyser: Andersson (2010), 

Lozic (2010) och Nordgren (2006). Det finns tre teman som alla syftar på innehållet i 

läroböckerna. Alla tre forskare har studerat Alla tiders historia A, Grundbok för 

gymnasiets A-kurs, Epos, För gymnasieskolans kurs A och B och Människans genom 

tiderna, Historia för gymnasiet A-kursen.  Dessa tre säljer bäst på marknaden 

(Andersson 2010, Lozic 2010; Nordgren 2006).     

4.1.1 Kvantitativa signaler i historieläroböcker 
Nordgren (2006) har i sin kvantitativa textanalys räknat hur många bilder varje epok 

har fått, vilket syns i diagrammet nedan (Diagram 1).  

Diagram 1 – Läroboksbilder geografiskt uppdelade, epokvis.* 

 

* I diagrammet visas fördelningen av läroböckernas sammanlagda bildmaterial på 

olika geografiska områden för de enskilda epokerna.   

 

Enligt Nordgren (2006) får utomeuropeisk historia störst utrymme procentuellt inom 

de avsnitt som har minst utrymme i hela boken. Dessa avsnitt återfinns i början och i 

slutet av böckerna och ofta är det dessa kapitel som sållas bort av tidsbrist eller läses 

kursivt. Bilder som skildrar fenomen eller företeelser utanför Europa har ett 

övervägande europeiskt perspektiv, det vill säga bilderna skildrar något som 

påverkar Europa. Nordgren skriver ”Omvärlden blir intressant genom sin relation till 
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Västeuropa” (2006:191). Även Andersson (2010) har gjort en kvantitativ analys av 

fyra läroböcker där han har räknat hur många ord USA:s självständighetskamp får 

respektive de före detta koloniernas befrielse. Andersson fann att USA:s 

självständighetskamp genomsnittligen beskrivs med 104 ord medan de före detta 

koloniernas befrielse (alla tredje världens länder sammantaget) beskrivs med 133 ord 

(a.a).  

4.1.2 Migration 
Nordgren (2006) anser att det generellt finns få analytiska resonemang till världens 

migrationsorsaker även om vissa av historieläroböckerna försöker teckna 

förklaringsmodeller. Dessa modeller, exempelvis push- och pull-faktorer, 

kedjeemigration och emigrationsaxel har störst utrymme när böckerna behandlar den 

svenska emigrationen till USA (a.a). Lozic (2010) skriver att emigrationen till USA 

kännetecknas av en komplex bild där push- och pull-faktorer har en växelverkan, det 

vill säga båda faktorerna har samspelat och lett till utvandringen. Läroböckerna tar 

upp olika utvandrarberättelser och ger emigranterna en röst, vilket gör att eleverna 

kan identifiera sig med emigranternas levnadsöden. Här är det emigranterna som är 

subjekten medan den amerikanska ursprungsbefolkningen eller andra etniska grupper 

aldrig nämns. Lozic (2010) anser att böckerna ger bilden av ett obebott Amerika dit 

emigranterna flyttar för att finna lyckan och för att ta sig bort från mörka Sverige. I 

äldre läroböcker har emigrationen ofta tecknats som ett negativt fenomen, i dagens 

böcker skildras emigrationen som positiv, ett fenomen som fungerade som en 

katalysator för modernisering och demokratisering i Sverige. Här syns ansatser till ett 

interkulturellt perspektiv där interkulturella relationer mellan USA och Sverige 

tecknas. (a.a).  

Efterkrigsinvandringen skildras oftast i slutet av läroböckerna på grund av det 

kronologiska upplägget och det är bara i en av böckerna som man gör en explicit 

koppling mellan emigrationen till Amerika och invandringen till Sverige. 

Efterkrigsinvandringen är oftast ett kort kapitel där möjligheten till 

identitetsskapande läsning är liten (Nordgren, 2006). Det sammanfaller med Lozics 

(2010) resultat som har visat att invandrarberättelser finns, men att det är betydligt 

färre än utvandringsberättelserna. Nordgren (2006) menar vidare att elever med 

utomeuropeisk bakgrund har få anknytningspunkter i de texter som presenteras i 

böckerna. Hur behandlas då invandringen till Sverige? Både Lozic (2010) och 

Nordgren (2006) tar upp att den presenteras som två separata invandringsströmmar. 

Den första är arbetskraftsinvandringen som enligt Nordgren (2006) skildras som 

positiv utan förtecken av hot. Lozic (2010) visar att dessa människor ges aktiva roller 

och att utan dem hade Sverige inte kunnat bygga upp industrin och därmed inte 

heller välfärdssamhället. Lozic (2010) menar till skillnad från Nordgren (2006) att 

bilden av arbetskraftsinvandring inte beskrivs som enbart positiv. Han tycker att det 

finns en problemdiskurs kopplad till fenomenet även om hotbilden uteblir. Den andra 

delen av invandringen benämns som flyktinginvandring (Lozic, 2010 & Nordgren, 

2006). Individerna i dessa skildringar ges en passiv roll och beskrivs ofta som 

människor utanför arbetsmarknaden. Interkulturella relationer nämns inte här så som 

det gjorde under emigrationen till Amerika. Om det någon gång nämns kopplas det 

samman med assimilationsprocesser, det vill säga hur svensk kultur har överförts på 

invandrare. Men oftare ses invandrare och svenskar som individer med kulturella och 

normbaserade skillnader och att dessa dessutom är generationsöverskridande (Lozic, 

2010). Enligt Nordgren (2006) finns det en problemdiskurs knuten till 
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flyktinginvandringen. I läroböckerna från 2000-talet diskuteras inte de sociala 

problemen på allvar medan han i 1990-talets böcker ser ett större problematiserande 

samt en aktiv diskussion om rasism. Nordgren (2006) menar att det fanns en 

efterfrågan hos lärarna på 1990-talet på grund av den starka opinionen mot rasism. 

Det kravet har försvunnit i böckerna tryckta på 2000-talet.             

4.1.3 Avkolonialisering 
I det här avsnittet berörs två specifika avsnitt i skolans historieläroböcker som är nära 

sammanflätade. Det ena behandlar USA:s självständighetskamp och det andra de 

före detta koloniernas befrielse. Andersson (2010) har funnit en homogenitet i 

samtliga analyserade läroböcker, trots författarnas självständighet i utformandet av 

lärobokstexten. När det gäller USA:s självständighet presenteras amerikanerna som 

aktiva individer. Individualiteten understryks genom en presentation av 

kolonisatörernas olika yrken samt verb och uttryck som ”protest violently” och 

”lovers of freedom”. Författarna nyanserar orsakerna bakom 

självständighetskampen, bland annat genom att beskriva hur många amerikaner 

aldrig hade levt i Storbritannien och därför inte kände någon samhörighet med 

moderlandet. Deras kultur var väsensskild från den brittiska, med andra ord att det 

fanns en amerikansk kultur. Andra orsaksförlopp som förs fram är att många av 

kolonisatörerna hade flytt från ett brittiskt förtryck. Andersson (2010) menar att detta 

målar upp bilden av kolonisatörerna som självständighetssökande människor. 

Samtliga böcker är också noga med att framföra specifika historiska händelser i den 

amerikanska självständigheten, bland annat nämns Boston tea party med 

detaljrikedom. Kapitlet om de före detta koloniernas frigörelse börjar i samtliga 

böcker med en generell beskrivning som ska ses som ett mönster som alla de 

avkolonialiserade länderna följer. Mönstret presenteras i form av fyra variabler. 

Dessa är kopplade till externa faktorer, det vill säga frigörelsen sammanfogas inte 

med interna krafter. Det bör dock tilläggas att en av de undersökta böckerna 

kompletterar sin bild med just sådana interna faktorer. Dessa är ett nationellt 

uppvaknande, en välutbildad elit, utbildad i väst, samt att de nationalistiska 

rörelserna blev massrörelser. Trots att alla böckerna först presenterar en generell bild 

påpekas det till exempel i en av böckerna att: ”The colonies followed different paths 

in their struggle for liberation” (Andersson, 2010:48). Här ger man kolonin en aktiv 

roll genom att den anses kunna välja en viss typ av väg. Andersson (2010) menar 

däremot att böckerna signalerar att det är på grund av kolonialmakten som 

kolonierna har ett val, vilket gör att det ändå är moderlandet som sätter agendan för 

koloniernas valmöjligheter. Länder som det generella mönstret exemplifieras med är 

alltid Indien men även Vietnamn får ofta stå som exempel. Individer som då nämns 

är Gandhi och Ho Chi Minh. Till skillnad från den amerikanska frigörelsen är det 

endast stora ledare och nationalistiska rörelser som är subjekt eller individer i 

skildringarna. Citatet nedan sammanfattar Anderssons (2010) resultat stringent. 

The comparison between US’s struggle for independence and decolonization 

provides a different set of results that is symbolized by terminology used. For the 

US, the history books state it was actually a question of struggle, while they 

represent the liberation of the colonies as a process more or less whiteout a 

driving subject unless history is seen as the subject that decolonizes (Andersson 

2010:53).      
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Med andra ord det är på textnivån som skillnaderna är störst och det är ett språkbruk 

som gör att människor i tredje världen framställs på ett annorlunda sätt än 

amerikaner.  

4.2 Lärarna och lärarstudenternas syn på 
historieundervisningen 

I avsnittet nedan ämnar jag beskriva hur lärare och lärarstudenter ser på 

historieundervisningen i skolan. Resultatet kommer att kretsa kring fyra teman, dessa 

är: Varför historia är ett viktigt ämne, hur de behandlar ämnet, om de anpassar ämnet 

till elevernas bakgrund samt lärarstudenterna syn och agerande i den mångkulturella 

skolan. 

 

4.2.1 Varför är historia ett viktigt ämne? 
Potapenko (2006) finner att lärarnas svar gällande syftet med historia kretsar kring 

att skapa intresse för historia, skapa strukturer och förståelse för det förflutna samt att 

skapa ett historiemedvetande hos eleverna. Det sista syftet vidareutvecklas som att 

lärarna vill att eleverna ska förstå varför världen ser ut som den gör och skapa 

förståelse för andra kulturer. Det sistnämnda anser dock de flesta lärare vara för svårt 

för gymnasieelever men erkänner det som ett instrument för samlevnad i dagens 

mångkulturella samhälle. Många av lärarna tillägger att historia också har ett 

allmänbildande syfte (a.a). Det finns viss fakta som eleverna ska tillgodogöra sig 

vilket även Lozic (2010) funnit i sina intervjuer med lärare. Lärarna trycker på att det 

finns en kunskapsbas som eleverna ska ta del av för att kunna vara en del av det 

svenska samhället. Lozic (2010) menar att det kan ses som att lärarna och Skolverket 

(allmänbildningssyftet finns i kursplanen) ”förespråkar ett rättesnöre eller 

normsättande kunskapsfält eller normerande kultur som ska kunna föras vidare från 

generation till generation” (Lozic, 2010:108). Således kan det ses som ett kanoniskt 

kunskapsideal. Läroboksförfattarna menar att det är många referenslärare, lärare som 

läser och godkänner läroböcker, som stoppar förändringar i läroböckerna eftersom de 

anser att det finns kanonisk kunskap som inte får strykas för att ge rum åt något nytt. 

Ett exempel för att understryka detta beskriver Hans Almgren (läroboksförfattare) 

när han säger att Spinning Jenny tar två och en halv sida i läroboken medan 

datoriseringen tar en halv sida. När han försökte plocka bort Spinning Jenny och 

utöka innehållet som behandlade datorisering, protesterade referenslärarna. 

Läroboksförfattarna anser att de tvingas in i konventioner för att kunna tillgodose 

lärarna. Detta är en av orsakerna till att läroboksinnehållet förändras långsamt (Lozic 

2010). Det finns liknande tankegångar hos Mellbergs (2009) intervjuade lärare. 

Allmänbildning och förmedlandet av en gemensam referensram framkommer som 

syftet med historia. Men lärarna betonar också att kunskaper inom historia gör att 

eleverna bättre förstår sin samtid och det egna jaget.  

4.2.2 Lärarnas behandling av historia 
Enligt Potapenko (2006) behandlar majoriteten av lärarna historia kronologiskt och 

en del av lärarna lägger tonvikten på politisk historia, eftersom de anser att den är 

konkret och inte diffus som till exempel socialhistoria. Orsakerna till att de behandlar 

historia kronologiskt är att de anser att eleverna därigenom får bäst fotfäste i 

historien. Lärarna betonar att om man hoppar över epoker blir det svårt för eleverna 

att se sammanhang. Därför väljer de att följa en kronologisk tidslinje. Potapenkos 
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(2006) resultat stämmer väl överens med det som framförs av Mellberg (2009). Han 

menar att det finns en dold läroplan som lärarna utgår ifrån, där man i sjuan 

behandlar antiken och i nian behandlar världskrigen. Lärarna i Mellbergs (2009) 

studie anser att ett kronologiskt behandlingssätt är ett måste för att skapa en röd tråd 

för eleverna (a.a). Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna låter läroboken till stor 

del styra undervisningens upplägg. Även om de flesta lärarna har ett kronologiskt 

upplägg använder de sig också av fördjupningsarbete även om de uttrycker en viss 

skepsis till arbetssättet. De menar att sådana arbeten riskerar att enbart ge eleverna 

fragmentariska kunskaper. Lärarna har också olika strategier när de genomför 

fördjupningsarbete. Vissa av lärarna låter eleverna välja fritt ämnesområde medan 

vissa styr och sätter rubriker för ämnena. Enligt lärarna väljer minoritetselever ofta 

att skriva om sitt eget hemland eller släktens hemland (Potapenko 2006). Mellberg 

(2009) skriver att de lärarna han har intervjuat arbetade som SO-lärare, vilket innebär 

en möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Av de sju lärarna är det tre som ibland 

arbetar på det här viset, men de menar att eleverna vill ha ämnena åtskilda. En av de 

intervjuade lärarna arbetade tematiskt och sa att hon ibland upplevde problem med 

kronologin men att det inte var ett överhängande problem. Läraren utgick ifrån 

elevsammansättningen när hon valde temaområden (a.a). 

4.2.3 Anpassning av historieämnet 
I samtliga studier som jag har undersökt är det endast ett fåtal lärare som anpassar 

historieundervisningen till elevernas bakgrund. De menar att eftersom vi bor i 

Sverige ska det finnas ett svenskt perspektiv på historien och att det är viktigt att lära 

ut en västerländsk kanon till eleverna (Mellberg, 2009; Lozic, 2010; Potapenko, 

2006). Svensk historietradition grundas i att förmedla en västerländsk historia 

(Potapenko 2006). Lozic (2010) nämner lärare som uttrycker att elever bör lära sig 

om sin egen historia i den privata sfären eller på modersmålsundervisningen. I 

Mellbegs (2009) studie uppvisar många av lärarna en vilja att arbeta med elevernas 

historia men de hänvisar till tidsbrist och att de måste prioritera baskunskap för att 

eleverna inte ska komma efter på gymnasiet (a.a). Många av lärarna menar att 

minoritetselever har ett större intresse av historia och att den är mer levande. De ser 

dock det som en potentiell nackdel, eftersom elevernas bild av den egna folkgruppen 

och dess historia kan vara en förskönad bild, vilket därmed kan leda till 

kontroversiella diskussioner ofta kopplade till antisemitiska attityder (Mellberg, 

2009; Potapenko, 2006). Lärarna försöker neutralisera dessa diskussioner genom att 

problematisera och visa att det finns olika perspektiv (Potapenko, 2006). Mellberg 

(2009) visar att lärarna, när det gäller antisemitism ofta kopplat till förintelsen, har 

ett specifikt tillvägagångssätt. Lärarna visar en medvetenhet om elevernas bakgrund 

(rötter i Mellanöstern) och fördömer inte deras åsikter utan försöker visa med 

historiska kunskaper en annan sida av relationen mellan judar och muslimer. 

Arbetssättet är ofta tematiskt och tvärvetenskapligt, med fokus på att arbeta med 

elevernas historiemedvetande och värdegrund (Mellberg, 2009). Ett dilemma för 

många lärare är huruvida de ska lyfta ut eleverna med minoritetsbakgrund i sin 

historieundervisning. Lärarna beskriver olika strategier och är kluvna till om 

historieundervisningen verkligen berikas av att lyfta ut minoritetselever. Två av de 

lärare som Potapenko (2006) har intervjuat har själva minoritetsbakgrund men deras 

åsikter går isär. Den ena lyfter ut eleverna medan den andra anser metoden som för 

känslig. Potapenko påpekar i sin licentiatavhandling att samtliga elever är glada över 

att prata om sin etniska bakgrund.    
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4.2.4 Lärarstudenternas och den mångkulturella skolan 
I Virtas (2009) studie finns fyra teman som sammanfattar lärarstudenternas åsikter 

om hur det skulle vara att undervisa i en mångkulturell skola innan de går ut på sin 

praktik. Det första temat kan sammanfattas som att studenterna såg mångfald som ett 

problem eller i alla fall som en stor utmaning för undervisningen och lärarna. Det 

andra temat var att studenterna såg mångfald som en berikande faktor genom att fler 

perspektiv kunde synliggöras. Det tredje temat var att en del av studenterna oroade 

sig för att inte ha tillräckligt med kunskap för att klara av att undervisa i en 

mångkulturell klass. Det sista temat som kunde urskiljas var att en del studenter 

ansåg att det inte behövdes några speciella kompetenser för att kunna undervisa i en 

mångkulturell klass. Dessa åsikter förändrades radikalt efter att de hade varit ut på 

sin praktik. I intervjuerna lyfter nästan alla lärarstudenterna fram de språkliga 

bristerna hos eleverna som viktigast. Liknande tankegångar finns hos en del lärare 

Mellberg (2009) intervjuat. Lärarna lägger främst resurser på att förenkla 

läroboksinnehållet för att eleverna ska förstå vad de läser än att förändra innehållet 

(a.a). Attityden att mångkulturalism kan berika undervisningen finns inte med i 

intervjuerna efter praktiken. Mer tydligt blev det att lärarstudenterna inte betraktade 

elevernas etniska bakgrund som viktig för deras undervisningsinnehåll. Några 

studenter uttryckte även att det är viktigt att assimilera minoritetselever in i det 

finska samhället och att detta görs bäst genom att lära dem finsk nationell historia 

och för att göra det behövs ingen interkulturell kompetens. En minoritet av 

studenterna framförde också en syn på historia som något objektivt och det är den 

historia som ska läras ut i klassrummet (Virta, 2009). I Wibaeus (2008) studie 

framhåller en av lärarstudenterna att elever som är födda i Sverige med 

invandrarbakgrund förväntas vara intresserade av att fördjupa sig i hemlandets 

historia och att detta kan ha en betungande effekt. Samtidigt påpekar samma 

lärarstudent att eleverna ska beredas möjligheter att fördjupa sina kunskaper om 

hemlandet. Wibaeus (2008) tolkar detta som att lärarstudenten vill bekräfta elevens 

ursprung genom att låta det ta plats i klassrummet och på så vis även skapa 

möjligheter för eleven att intressera sig för sitt ursprung.  

Majoriteten av lärarstudenter Wibaeus (2008) har intervjuat tycker att 

universitetsstudierna i historia inte hjälper studenterna att förbereda sig inför vilka 

elever de ska möta ute i skolan och framförallt inte minoritetseleverna. Det förs 

aldrig en diskussion vid universitetet om hur relationen mellan vad och vem kan se 

ut. En av de intervjuade är extremt kritisk och menar att historieundervisningen 

ständigt utgår från ett svenskt perspektiv och att det är ett för smalt spektra eftersom 

man måste kunna använda hela historien för att kunna möta alla elever. Många av de 

intervjuade menar att fokus i undervisningen ligger på att lära sig en massa 

faktakunskaper och att problematiseringen kring mångfald inte hinns med. Däremot 

tycker de att diskussioner kring klass och genus finns. Det kan tilläggas att alla 

lärarstudenter ser mångfaldsfrågor som uteslutande knutna till etnicitet och inte till 

klass och genus. En minoritet av lärarstudenterna anser att de inte får läsa riktig 

historia och med riktig historia menar de faktaspäckad historia och inget flum. De är 

kritiska till universitetsstudierna men kritiken har inte samma grunder som kritiken 

framförd av majoriteten (Wibaeus, 2008).   

4.3 Elevernas perspektiv på historieundervisningen 

Det finns en stor variation i elevernas svar gällande historieundervisningen, men 

fokus kommer att ligga på geopolitiska områden, vilka som behandlas och vilka som 
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eleverna anser saknas. Det sista temat tar upp elevernas identifikationer, det vill säga 

hur de ser på sin identitet.  

4.3.1 Geopolitiska områden 
Samtliga elever i studierna skiljer på sin egen historia och den historia som 

förmedlas i skolan och ser inte sambanden mellan dem (Lozic, 2010; Nordgren, 

2006; Potapenko, 2006). När eleverna från forna Jugoslavien talar om historia i 

skolan beskriver de olika epoker och andra världskriget. Men när talar om sin egen 

historia är de kriget på Balkan som är centralt. De säger att de saknar kunskap och att 

de hade önskat att skolan kunde hjälpa dem (Potapenko, 2006). 

De vill förstå orsaker och verkningar av kriget och ser skolan som en möjlig 

arena för att få denna förståelse. Trots att det framgår att även andra möjligheter 

till att skaffa sig den kunskapen finns uttrycker eleverna att de vill ha 

professionell vägledning i den frågan. (Potapenko, 2006:209) 

Eleverna gör gärna fördjupningsarbeten om Balkan även om det oftast sker i andra 

ämnen än historia (Potapenko, 2006). Eleverna uttrycker att den egna historien ofta 

behandlas på modersmålsundervisningen. En del av eleverna anser att det borde vara 

på det viset och en del tycker dessutom att man bör tillgodose den typen av kunskap 

från den privata sfären (Lozic, 2010). 

Cornelia: De flesta eleverna har sitt hemspråk, alltså de som inte är svenskar, då 

kan de lika väl läsa sin historia där, om de nu känner för det. Men i historia skall 

alla kunna samma saker. (a.a: 292)  

Vilka geopolitiska områden är det som behandlas i skolan enligt eleverna? Eleverna 

anser att det är Europa och Sverige, men mest betoning på Europa (Potapenko, 2006 

och Lociz, 2010). En elev uttrycker det som att historien skrivs av segrarna 

(Potapenko, 2006). Nästan alla elever efterlyser mer utomeuropeisk historia, 

eftersom de vill ha fler perspektiv på historien (Potapenko, 2006; Lozic, 2010). De är 

kritiska till att det finns för lite om Mellanöstern och Asien i undervisningen. När de 

talar om Asien är de ofta Kinas växande dominans i världen som de anser vara 

anledningen till att mer fokus borde läggas på Asiens historia, det vill säga för att 

förstå det stundande samhället. De tror sig gå miste om viktig kunskap. Eleverna 

anser även att mer fokus på utomeuropeisk historia hade ökat deras intresse för 

ämnet. En del elever uttrycker att religionsämnet är ett mer intressant ämne eftersom 

man läser om hela världen (Lozic, 2010). På det hela taget tycker eleverna att de har 

lite inflytande över historieundervisningens utformning (Potapenko, 2006). Trots 

synen på avsaknad av vissa geopolitiska områden i undervisningen säger sig många 

av eleverna förstå att Europa är fokusområde. De hänvisar till att vi lever i Sverige 

och Sverige ligger i Europa och de intervjuade menar att svenska elever måste få ta 

del av sin historia (Lozic 2010). 

4.3.2 Elevernas identifikation 
Lozic (2010) har funnit att den historia eleverna finner vara intressant är nära 

sammanflätad med deras identifikationer. Eleverna visar ett intresse för sina 

föräldrars födelseländer eftersom de menar att dessa länder och kulturer är viktiga för 

deras identifikation.  

Ebrahim: Jag blir glad när vi läser om Mellanöstern, där jag kommer ifrån. Vad 

som hände då. […] Jag har fått veta om det stället och jag vill veta hur mina 

förfäder har haft det, liksom. […]Jag tror alla vill veta om sitt hemland. De som 

är från Sverige vill veta om sitt hemland. Det är inte så att jag inte vill veta om 
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Sverige men vi har fått veta så lite om Mellanöstern. […] (I: Varför tror du att ni 

inte har fått läsa så mycket om Mellanöstern?) Ja, de prioriterar det närmaste, 

Europa. De som bor i Mellanöstern får läsa om det (Lozic, 2010:212).  

Det finns ett flertal citat i Lozics (2010) studie som visar på liknande tankegångar 

som Ebrahim representerar. Men viktigt att poängtera är att de inte vill ersätta den 

rådande historieundervisningen med undervisning om deras föräldrars födelseländer. 

De menar att svensk och europeisk historia är viktig eftersom de bor i Sverige. Lozic 

(2010) visar att elevernas identifikationer är komplexa och att de inte enbart utgår 

från sina föräldrars födelseländer.  

Leila: […] Jag hade kanske tyckt att det hade varit roligt att läsa om inkariket för 

att det berör mig. Men det är svårt att få in det här. Vi måste täcka vårt eget. 

(Lozic, 2010:211)  

Citatet ovan är ett av många där eleverna uttrycker att de både identifierar sig med 

sina föräldrars födelseländer och med Sverige. Lozic (2010) menar att intervjuerna 

har visat att elevernas identifikationer ” […] är mycket komplexa produkter av 

sociala och kulturhistoriska relationer som skiftar och skapas dialektiskt samt 

förändras kontinuerligt (både i tid och i rum)” (Lozic, 2010:222). Många av de 

intervjuade eleverna menar att de ibland känner sig som svenskar och ibland som 

invandrare och att deras identifikation förändras beroende på var de är och med vem. 

Till exempel menar många av eleverna att när de lämnar Sverige för att åka på 

semester är deras identifikation svensk men när de kommer tillbaka blir den 

identifikationen åter instabil. Den här tudelningen uppfattas av vissa av de 

intervjuade som problematiskt för att de varken blir erkända som svenskar eller till 

exempel som iranier. Att inte blir erkänd som svensk vittnar många av de intervjuade 

eleverna om. Ett exempel är Ada som är född i Sverige men vars föräldrar är födda i 

Iran. På sitt första utvecklingssamtal berömde läraren Adas duktiga svenska och sa 

att hon var förvånad över att hon låg före de övriga i klassen i svenska. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att eleverna visar intresse för många olika 

geopolitiska områden och bland dessa har deras föräldrars födelseländer en extra 

lyskraft. Emellertid ska det tilläggas att samtliga elever vill att alla i klassen ska läsa 

samma historia, eftersom de menar att historieämnets största syfte är att allmänbilda 

dem så att de kan leva och verka i dagens Sverige (Lozic, 2010).  
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5 DISKUSSION 
I kommande diskussionskapitel kommer det teoretiska ramverket gjutas samman 

med resultatet för att finna svar på litteraturstudiens syfte, nämligen att utröna om 

ämnesstoffet i dagens historieundervisning tillgodoser alla elever oavsett etnisk 

bakgrund. Jag har smälta samman det interkulturella perspektivets rubriker med 

resultatets och det har utmynnat i följande teman: 1. Monokulturella synsätt i 

historieundervisningen; 2. Dikotomier i historieundervisningen; 3 

Historiemedvetande – kunskap som situationsbundet; 4. Erkännande av elevernas 

identifikationer; 5 Exempel på interkulturellt lärande. Innan jag ger mig i kast med 

den mer detaljerade diskussionen vill jag kort säga något om resultatet. Alla studier i 

resultatet visar enhälligt att historieämnet har brister vad gäller ett interkulturellt 

förhållningssätt. Bristerna syns både i lärobokens innehåll, lärarnas kunskapssyn 

samt elevernas upplevelse av undervisningen. Skillnaderna i studierna är ytterst få 

och återfinns endast på detaljnivå. Jag har därför inte funnit det relevant att göra en 

fördjupad analys av skillnaderna i studierna. I bakgrunden nämner jag att 

läroböckerna och en kronlogiskt upplagd undervisning är vanligt förekommande i 

den svenska skolan mitt resultat bekräftar den bilden. Den dolda läroplanen Mellberg 

(2009) nämner kan alltså sägas vara rådande.   

5.1 Metoddiskussion 

I det här kapitlet framförs styrkor och svagheter kopplade till litteraturstudiens 

metod. I metodkapitlet finns en tydlig och genomskinlig sökstrategi beskriven. Det är 

enkelt för läsaren att följa sökprocessen och därmed också kunna granska och 

kritisera den. Alla funna studier håller hög vetenskaplig standard och något som 

stärker resultatet i föreliggande litteraturstudie är att alla studier är publicerade efter 

2005. Representativitet är alltid någonting som kan ifrågasättas och resultatet hade 

troligtvis sett annorlunda ut om internationella studier hade inkorporerats. Men som 

redan har diskuterats var det av intresse att teckna en bild av svenska förhållanden. 

Vad gäller den svenska forskningen finns alla studier så vitt jag vet inkluderade i 

föreliggande litteraturstudie.  En svaghet som dock måste föras fram är att alla 

studier som har diskuterat styrdokument (fyra av sju) har haft den gamla svenska 

kursplanen i historia som utgångspunkt (Skolverket, 2000). Problematiken har lösts 

genom att visa hur det interkulturella perspektivet finns inneboende i begreppet 

historiemedvetenhet som har en framskjuten position i ämnesplanen för historia 

(Skolverket, 2011). En nackdel med litteraturstudier är att man möter ett resultat som 

redan är bearbetat av forskare. Forskaren har gjort ett urval och även om det aspirerar 

på hög objektivitet är det omöjligt att uppnå. Det som finns i mitt resultat är således 

forskarens tolkning av sin empiri. Lozic (2010) för en intressant diskussion om det 

asymmetriska maktförhållandet som finns mellan forskaren och dess material, i 

Lozics (2010) fall intervjuer med lärare, läroboksförfattare och elever. Han gör en 

tolkning av människors utsagor, vilket leder till ett stort ansvar att inte exploatera det 

sagda. Trots det asymmetriska maktförhållandet anser Lozic (2010) det vara viktigt 

att ge en röst åt elever med minoritetsbakgrund som kanske inte annars bereds den 

möjligheten. Jag instämmer med det sagda och inser samtidigt mitt ansvar som 

forskare i föreliggande litteraturstudie; att på ett adekvat sätt använda 

publikationerna och inte göra omotiverade antagande av deras resultat.    
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5.2 Det monokulturella synsättet i 
historieundervisningen 

Lahdenperä (2004) menar att undervisningen i skolan har i uppdrag att utveckla 

positiva attityder och värderingar gentemot andra etniska grupper. Liknande 

tankegångar syns i läroplanen (Skolverket, 2011) som menar att eleverna måste se 

värdet av den kulturella mångfalden som finns i samhället och i skolan. 

Undervisningen i historia ska också enligt ämnesplanen syfta till att eleverna 

utvecklar förståelse för olika människor och grupper och hur dessa har använt 

historien (a.a).  Det kan tolkas som att elever behöver tillgång till andra människors 

berättelser. Eleverna måste helt enkelt möta dessa människor i undervisningen. 

Enligt Runblom (2006) finns det gott om kulturmöten i historien och därför borde 

ämnet kunna ge eleverna en interkulturell förståelse. Analysen av resultatet i 

föreliggande studie tecknar emellertid en annan bild. Både Nordgren (2006) och 

Andersson (2010) visar i sina kvantitativa analyser att lärobokens skildringar av 

utomeuropeisk historia upptar färre sidor än den europeiska historia och att den 

huvudsakligen sker i relation till Europa. Lozic (2010) har funnit att Amerika 

beskrivs som ett obebott land, det vill säga mötet mellan svenskar och urinvånarna 

skildras inte. Det interkulturella perspektivet tas bara i beaktande i skildringen av hur 

svenskamerikanerna påverkar Sveriges demokratiska utveckling (a.a). Det är tydligt 

hur det nationella perspektivet genomsyrar skildringen av den stora emigrationen. 

Detta kan ses som ett tecken på att det modernistiska tankearvet och dess fokus på 

nationalstaten som Lorentz (2009) nämner är rådande i läroböckerna. Det 

interkulturella perspektivet i invandringsberättelserna finns med när man talar om 

assimilationsprocesser dock är interkulturella ansatser i invandringsberättelserna en 

ovanlighet. Lozic (2010) menar vidare att böckerna beskriver svenskar och 

invandrare som människor med olika normer som dessutom är 

generationsöverskridande. En sådan uppfattning kan sägas vittna om en essentiell 

syn på hur identiteter skapas (Hall, 1992) vilket jag kommer att beröra mer när jag 

diskutera elevernas identifikationer. Loomba (2005) skriver att kolonialmakter 

fortfarande har makt över de före detta kolonierna genom asymmetriska skildringar 

och nedvärderande diskurser. Det går i linje med att samhället premierar majoritetens 

kultur – den västerländska kulturen – medan andra kulturer ses som avvikande 

(Elmeroth, 2008). I Anderssons (2010) artikel går det att skönja tydliga indikationer 

på att så är fallet. Genom att ge kolonialmakterna huvudrollen i avkolonialiseringen 

görs de före detta kolonierna till kraftlösa länder som inte har kontroll eller kan 

påverka sin egen utveckling. Historien om tredje världens frigörelse kan således 

upplevas som determinerad och utanför människans påverkan, medan historien om 

USA:s självständighet snarare visar att den lilla människan spelar roll. En dikotomi 

framträder likt den Lorentz (2009) skildrar av minoritetselever och svenska elever. 

Vad sänder då detta för signaler till eleverna? Minoritetselever med utomeuropeiska 

identifikationer kan få uppfattningen att deras historia har dikterats av någon annan 

än dem själva och precis som Elmeroth (2008) skriver, socialiseras eleverna in i ett 

specifikt sätt att tänka och se på världen.  

5.3 Dikotomier i historieundervisningen 

Elmeroth (2008) skriver att majoriteten, de som utgörs av vi-gruppen, genom grova 

generaliseringar och en förenkling av verkligheten, utövar makt. Det skapas en 

maktordning och inom den menar Lorentz (2009) att dikotomier uppstår. I 

historieläroböckerna finns det på textnivå spår av olika typer av dikotomier (Lozic, 
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2010; Nordgren, 2006; Andersson, 2010). Dessa utgörs av subjekt och objekt samt 

att det inom subjektet utdelas aktiva och passiva roller. I emigrationen till Amerika 

ges emigranterna en röst, vanliga människor porträtteras i den stora historien. 

Immigranterna till Sverige ges också en röst, men de är mycket färre och det är oftast 

i arbetskraftsinvandringen (Lozic, 2010). Man kan fråga sig varför det är viktigare att 

föra fram emigranterna som subjekt än immigranterna. Är det inte viktigt att alla 

elever oavsett härkomst kan identifierar sig med olika sorters människor genom 

historien? Subjekten i flyktinginvandringen ges också passiva roller medan 

emigranterna har mer aktiva roller. Människorna som ges de passiva rollerna kan 

liknas vid de människor i tredje världen som inte kunde påverka sin egen historia.  I 

samma linje rör sig Anderssons (2010) resultat där amerikanerna är starka och 

handlingskraftiga subjekt medan subjekten i tredje världen är de före detta 

kolonialmakterna eller stora ledare och massrörelser i kolonierna. I det ovanstående 

har jag mest tittat på dikotomin subjekt och objekt, men det finns även en dikotomi i 

själva behandlingen av de historiska händelseförloppen. I efterkrigsinvandringen 

bildas det en dikotomi mellan arbetskraftsinvandring som ses som positiv och 

flyktinginvandring som ses som negativ. I Nordgrens (2006) resultat är denna 

dikotomi knivskarp medan Lozic (2010) menar att det finns en problemdiskurs 

kopplad till arbetskraftsinvandring även om den är påtagligare i skildringen av 

flyktinginvandringen. Att det är endast en bok som lyfter fram emigrationen till 

Amerika när efterkrigsinvandringen beskrivs (Nordgren, 2006) kan ses som märkligt, 

eftersom migration är en process som finns genom hela världshistorien (Hughes-

Warrington, 2004). Men när man inte kopplar samman dessa två processer i 

historieläroböckerna, hur ska eleverna kunna se detta som ett och samma fenomen? 

En dikotomi finns också i att vissa historiska processer i världshistorien ses som 

komplexa, till exempel förs olika emigrationsmodeller fram i amerikaemigrationen 

och USA:s självständighetskamp ges många olika förklaringar (Lozic, 2010; 

Andersson, 2010). Vid skildringarna av efterkrigsinvandringen och de före detta 

koloniernas självständighet har komplexiteten försvunnit och ersatts av en mer 

förenklad bild (a.a). Dikotomierna finns inte bara i läroböckerna utan framkommer 

även i intervjuerna med lärare och elever. Lozic (2010) skriver att en del lärare 

menar på att eleverna bör läsa om sin egen historia i den privata sfären. Det finns 

elever som framhåller en liknande hållning, eftersom de menar att minoritetselever 

kan läsa om sin historia på modersmålsundervisningen. Här sker en värdering av 

olika kulturers historia där en har en självklar plats i skolans undervisning medan en 

annan ses som avvikande. Den avvikande blir som en slags tilläggshistoria, som bara 

vissa behöver läsa. Det här sättet att se viss historia som oviktig kan liknas vid hur 

genushistoria på 1970-talet också sågs som en tilläggshistoria, men idag har en 

naturlig position inom historievetenskapen (Hirdman, 1992). Samma slags mönster 

syns när eleverna säger att deras egen historia inte hänger samman med den som 

förmedlas i skolan (Lozic, 2010; Potapenko, 2006; Nordgren, 2006). Elmeroth 

(2008) beskriver detta som ett fenomen där majoritetens kultur blir det normala och 

ges företräde i samhället medan den främmande kulturen blir avvikande och detta 

anförs som bevis för att den svenska skolan dras med en etnocentrism.     

5.4 Historiemedvetande – kunskap som 
situationsbundet 

Det interkulturella perspektivet är en postkolonial teoribildning och kan ses som en 

reaktion till den modernistiska kunskapssynen, det vill säga att det finns objektiv 
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kunskap (Lorentz, 2009). Inom det interkulturella perspektivet ses kunskap som 

situationsbundet, vilket Lahdenperä (2004) menar att den svenska skolan inte har 

anammat och därför erkänns inte heller alla elevers erfarenheter. I historieämnet har 

begreppet historiemedvetande en central position och jag föreslår därför att 

kunskapen som ska förmedlas under historieundervisningen ska avgöras med tanke 

på vilka elever som finns i klassrummet. Det är således elevens samtid som avgör 

vad som är relevant att belysa i det förflutna för att på så vis kunna utveckla 

elevernas historiemedvetande. Analysen av resultatet visar emellertid att lärarna 

anser att det finns kanonisk kunskap i historia som eleverna ska lära sig för att bli 

allmänbildade. Många av lärarna beskriver en kunskapsbas som eleverna ska 

tillgodogöra sig för att kunna vara en del av det svenska samhället (Potapenko, 2006; 

Lozic, 2010). Men om det svenska samhället är mångkulturellt som Lorentz (2009) 

menar, är det inte då felaktigt att lärarna förespråkar en undervisning som endast 

hämtar kunskap och perspektiv ur en västerländsk kanon? Jag anser att lärarna, även 

om de i Potapenkos (2006) studie säger att de vill utveckla elevernas 

historiemedvetande, inte gör det. Lärarnas fokus på en västerländsk kanon, styrning 

av läroboken och det kronologiska upplägget gör att de inte tar del av alla elevers 

erfarenheter och de ser därmed inte kunskap som situationsbundet. Kan liknande 

tankemönster ses hos lärarstudenterna? Många av de finska lärarstudenterna 

framförde att elevernas etniska bakgrund inte påverkade undervisningsinnehållet. 

Några menade också att det är en nationell finsk historia, kan ses som en 

västerländsk kanon, som ska läras ut (Virta, 2009). Man kan ana en färgblindhet, när 

studenterna säger att elevernas etniska bakgrund inte spelar någon roll och i 

förläningen erkänner man därför inte sina elevers erfarenheter. Det här kan ses som 

ett sätt för lärarstudenterna att försöka rättfärdiga ett monokulturellt synsätt inom 

historieundervisningen. Elevernas tankar om historieundervisningen måste också tas 

i beaktande i diskussionen. En minoritet av eleverna i Lozics (2010) studie förstår 

och tycker att Europa ska vara fokusområde eftersom de bor i Sverige. Potapenko 

(2006) har i sin studie inte funnit liknande resultat. Hans intervjuade elever menar 

liksom en majoritet av eleverna i Lozics (2010) studie att utomeuropeisk historia 

behandlas för lite. De säger sig vilja ha fler perspektiv på historien och tycker att 

Kinas växande dominans rättfärdigar mer fokus på Asiens historia (a.a). Här syns 

tydligt hur elevernas syn på sin samtid, till exempel Kinas växande dominans 

påverkar vad de vill veta om det förflutna.  

5.5 Erkännande av elevernas identifikationer 

I diskussionen ovan, gällande erkännandet av elevers erfarenheter, har det i hög 

utsträckning förutsatts att elevers identifikationer bygger på deras föräldrars 

födelseländer och etniska härkomst, det vill säga en essentiell syn på identiteter. 

Lozics (2010) visar att även om föräldrarnas födelseländer är betydelsefulla för 

elevernas identifikationer är det också tydligt att elevernas identifikationer också är 

svenska. Jag tycker mig se det som kallas hybrida identiteter (Hall & Du Gay, 1996). 

Deras identifikation ser olika ut beroende på tid och rum, samt är ständigt 

förhandlingsbara. Många av eleverna uppfattar ibland detta som problematiskt 

eftersom varken deras svenska eller deras utländska identifikationer erkänns. Läraren 

som inte ville erkänna elevens svenska identifikation (Lozic 2010) får stå som ett 

avslutande talande exempel för att skolan inte lyckas erkänna sina elever.  
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5.6 Exempel på interkulturellt lärande. 

Diskussionen så här långt kan te sig mörk och som ett misslyckande från skolans sida 

att införliva det interkulturella synsättet i historieundervisningen. Låt mig därför 

kontrastera den bilden med exempel på interkulturell pedagogik.  Mellberg (2009) 

skriver att det finns en lärare som utgår från elevsammansättningen när hon arbetar 

med historia och det gör hon genom att elevernas bakgrund styr vilka temaområden 

som blir arbetsområden. Det här är ett sätt att aktivt arbeta med elevernas 

historiemedvetande och se alla elever i klassrummet. Ämnesområdet Förintelsen 

intar en särställning i historieundervisningen. Alla lärare i Mellbergs (2009) studie 

visar en stor medvetenhet om elevernas bakgrund när de behandlar Förintelsen och 

bakgrunderna utgör en grund för lärarnas angreppssätt när de arbetar med elevernas 

historiemedvetande och värdegrund (a.a). Här syns tydligt hur vem och vad sätts i 

relation med varandra, något som lärarstudenterna i Wibaeus (2008) artikel tycker 

saknas på lärarutbildningen. Tydligt bland de intervjuade i Mellbergs (2009) studie 

är att lärarna arbetar tematiskt och tvärvetenskapligt med Förintelsen vilket de flesta 

inte gör i den övriga undervisningen. Intressant i Potapenkos (2006) studie är att när 

det uppstår kontroversiella diskussioner, oftast med antisemitiska undertoner, så går 

lärarna in och arbetar mer aktivt med olika historiska perspektiv. Det kan ses som att 

lärarnas utgångspunkt är elevernas attityder och att de med hjälp av dekonstruktion 

kan neutralisera diskussionen.  

5.7 Pedagogiska implikationer 

Litteraturstudien har levt med mig i över två år och en av anledningarna till att den 

inte avslutas förrän nu är att jag ville att den skulle reflektera de nya insikter jag har 

nått genom att läsa om interkulturalitet och historia. Med förståelse för att det är en 

omöjlighet, följer nedan reflektioner kopplade till min framtida lärarroll.  

Vid arbetets början var min bild av historieämnet av monokulturell karaktär och jag 

har alltid sett historia som ett ämne med ett fast innehåll. Likt många av de 

intervjuade lärarna har jag också sett allmänbildning och skapandet av en gemensam 

referensram som grunden för min undervisning. Den bilden har totalt raserats när jag 

nu inser att ett sådant förhållningssätt missgynnar minoritetselever. Men hur kan ett 

interkulturellt perspektiv bli verklighet i historieundervisningen? Först och främst 

måste alla elevers erfarenheter och identifikationer erkännas. Det måste vara 

utgångspunkten för alla lärare. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att skapa en 

trygg atmosfär i klassrummet där alla elever vågar uttrycka sig. Om historia ska vara 

ett identitetsskapande ämne, som det ska enligt ämnesplanen (Skolverket 2011), 

måste man börja i rätt ände vilket är att ha eleverna i förgrunden. Nu kommer jag till 

svårigheten, för hur ska jag kunna behålla eleverna i förgrunden och arbeta med 

deras historiemedvetande samtidigt som jag ska utveckla deras historiska bildning 

(Skolverket 2011)? Är dekonstruktion som Lorentz (2009) nämner en möjlig väg att 

gå? Jag anser det vara svårt att dekonstruera innan man har byggt upp något. Som 

alla lärare ser jag tidsbristen som ett möjligt hinder. Lösning ligger som jag ser det i 

att arbeta tematiskt och tvärvetenskapligt. Som den historieälskare jag är, bär det 

emot att säga att ett sådant arbetssätt antagligen kommer att sålla bort Karl XI:s 

reduktion år 1680, för att nämna ett exempel. Men kronologin och 

läroboksstyrningen måste brytas och det här är enda sättet. När jag kommer ut i 

skolan måste jag försöka ha i åtanke allt det ovannämnda för att inte sugas in i den 

dolda läroplanen.        
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Genom föreliggande litteraturstudie har jag fått fördjupade kunskaper inom två 

forskningsområden, nämligen historiedidaktik och interkulturell pedagogik. 

Historiedidaktik är något som studeras på historiska institutionen i Lund. Därför har 

denna litteraturstudie möjliggjort en förkovring inom fältet, vilket har varit av stor 

betydelse för mitt läraruppdrag. Jag har närläst den nya ämnesplanen i historia och 

därmed kommit i kontakt med begrepp som historiemedvetande, historiebruk och 

kulturarv vilket jag har tvingats att ta reda på vad det egentligen betyder. Jag tror att 

lärarutbildningen tjänar på att tvinga sina lärarstudenter att läsa vetenskapliga 

publikationer för att förhoppningsvis väcka ett intresse för att ständigt ta del av ny 

forskning och därmed förbättra sin profession.   

Trots att resultatet i litteraturstudien tyder på en avsaknad av interkulturell pedagogik 

i historieämnet hyser jag tilltro till framtidens historieundervisning. Denna optimism 

grundar sig framför allt i nedsippringsteorin. En teori som enligt Karlsson och 

Zander (2009) betyder att forskningsfält inom historievetenskapen kommer 

utbildningssystemet till gagn först efter ungefär en tioårsperiod. På 1970-talet i 

Sverige behandlades genushistoria som en tilläggshistoria medan den idag till stor 

del – även om det finns mer att önska – har en naturlig position inom 

historievetenskapen och i skolans undervisning (Hirdman, 1992). Wibaeus (2008) 

studie bekräftar bilden, eftersom lärarstudenterna menar att klass och genus finns 

med i lärarutbildningen. Svensk forskning kring etnicitet i historieundervisningen har 

inte tagit sin början förrän på 2000-talet, vilket gör att frukterna av den typen av 

forskning kanske inte är mogen än. Karlsson och Zander (2009) ger mig också 

anledning till optimism för att de menar att bredvid den nationella historien har ett 

intresse väckts av att ge tidigare glömda och osynliga grupper en röst i den stora 

berättelsen. ”Ju fler mindre historier som tränger sig på, desto svårare blir det att se 

och hålla liv i en stor, förenande och allomfattande historia som rymmer oss alla. 

(Karlsson & Zander, 2009) Det är därför jag trots mitt nedslående resultat är vid gott 

mod.    

5.8 Framtida forskning 

Inom det historiedidaktiska forskningsfältet finns det mycket att forska vidare om 

och jag har i mina studier vid Lunds universitet kommit att intressera mig för 

historiebruk och framför allt det massmediala historiebruket. Det är ingen underdrift 

att de mest inflytelserika historieförmedlarna inte befinner sig i skolans värld, snarare 

i Hollywood (Karlsson & Zander, 2009). Därför tycker jag det är av största vikt att 

granska och belysa film och speciellt den film som visas på historielektioner. Frågor 

man kan ställa är: vilka perspektiv kommer fram i filmen, hur arbetar läraren med 

filmen och vad vill läraren att eleverna ska lära sig av filmen? 

I mitt resultat framkom det av Wibaeus (2008) artikel att många av lärarstudenterna 

var missnöjda med lärarutbildningen. Anledningarna var många men det jag fastnade 

mest för var att en del studenter tyckte att det var för snävt perspektiv på historia. Det 

skulle därför vara intressant att göra en studie som undersöker det interkulturella 

perspektivet på historielärarutbildningen. Inom det interkulturella forskningsfältet 

hade det också varit intressant att undersöka läroboksbilder. Dessa väljs oftast inte av 

författaren själv utan av förlaget, i alla fall i historieläroböcker (Bjarne Larsson, 

2002). Tänkbara frågor skulle kunna var vilka bilder som väljs för att spegla 

mångkulturalism, tredje världen etc.   
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5.9 Slutord  

I föreliggande litteraturstudie har det återigen bekräftats att historieundervisningen 

till stor del styrs av läroboken och av ett kronologiskt upplägg. Detta får till följd att 

det interkulturella perspektivet inte råder i undervisningen och därmed missgynnas 

minoritetselever. De intervjuade lärarna och lärarstudenterna uttrycker en 

färgblindhet och menar att en västerländsk kanon behövs för att eleverna ska kunna 

få en gemensam referensram. I denna studie har det också framkommit att elevernas 

identifikationer är hybrida, vilket ställer höga krav på lärarna att känna och erkänna 

sina elever. Värdegrundsfostran som jag nämnde i min introduktion har visat sig vara 

nära sammanvävd med kunskapsuppdraget. Kunskapssynen och hur man förmedlar 

kunskap ska bottna i skolans värdegrund, därför propagerar jag för att 

fostransuppdraget och kunskapsuppdraget ska ses som ett och samma. Den 

didaktiska frågan vad har varit utgångspunkten i föreliggande studie och det är 

slående hur ofta skolans ämnesinnehåll betraktas som heligt. Allt annat kan brytas 

ner och göras om; jag tänker på lärarstatus, utvecklingssamtal etc. Men att ämnets 

innehåll är riktigt och relevant förutsätter man med en skrämmande automatik. På 

dessa 28 sidor har jag visat på ett behov av att förändra historieämnets innehåll.  
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