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Abstract 

Denna undersökning handlade om lärares attityder till eurocentrism i kurserna historia 1b och 

historia 1a1 i svensk gymnasieskola. Är undervisningen i dessa kurser eurocentrisk och tror 

lärare att en eurocentrisk undervisning kan påverka elever med annan kulturell bakgrund än 

svensk? Vilka faktorer styr lärares innehåll, planering och genomförande av kursmoment i 

historia 1b och historia 1a1? Hur kan lärare arbeta med utomeuropeiska perspektiv och 

fenomen i dessa kurser? Dessa är några frågor som diskuterades i denna undersökning. 

 

Metodmässigt utgick undersökningen från intervjuer med sex yrkesverksamma lärare. Dessa 

lärare intervjuades med hjälp av några intervjufrågor och intervjuerna ämnade att se till deras 

tankar och attityder om ämnet i fråga. 

 

Det framgår av undersökningen att de intervjuade lärarna till stor del såg sin egen 

undervisning som eurocentrisk. Flera lärare menade att undervisningen till övervägande del 

var eurocentrisk medan några menade att det rådde en ganska jämn balans mellan europeisk 

och utomeuropeisk historia. Flera av lärarna visade även en tro på att elever med annan 

kulturell bakgrund än europeisk kan påverkas av en eurocentrisk undervisning, i vilken 

utsträckning och vilken typ av påverkan som skedde fanns inget enhälligt svar. 

Avslutningsvis gav alla lärare flera exempel på hur lärare kan arbeta med utomeuropeiska 

perspektiv och fenomen i sin framtida undervisning.  
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1 Inledning 

Den första augusti 2010 kom en ny skollag att börja gälla i Sverige och 2011 började 

implementeringsarbetet för de nya läroplanerna för grundskolan (Lgr11) och gymnasieskolan 

(Gy11).1 I den nya läroplanen för gymnasieskolan fastställdes att historieämnet kommer att 

klassas som ett obligatoriskt ämne inom alla nationella program. Medan de yrkesförberedande 

programmen samt teknikprogrammet endast innehåller 50 poäng obligatorisk historia 

innehåller naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet 100 poäng obligatorisk 

historia och estetiska programmet, humanistiska programmet samt samhällsvetenskaps-

programmet innehåller 200 poäng obligatorisk historia.2  

 

Självklart tycker vi historielärare att utvecklingen är på väg åt rätt håll då fler elever kommer 

att få ta del av det viktiga ämnet historia. Däremot bör vi fundera på innehållet i de respektive 

kurserna. Genom att de flesta program endast har 50 poäng historia obligatoriskt på sin 

poängplan står många historielärare idag inför ett dilemma: hur ska vi hinna med att undervisa 

den tillsynes ofantliga mängd historiekunskap som existerar världen över på så kort tid3? 

 

I varje lärares undervisning pågår ständigt ett urval av vilket stoff som ska tas upp under 

kursens gång. Denna uppsats kommer att undersöka hur lärares attityder till 

historieundervisningen påverkar förekomsten av en eurocentristisk historieundervisning i 

svensk gymnasieskola. Vidare kan ställas frågan hur elever av olika etnicitet och 

kulturbakgrunder påverkas av lärares attityder till innehåll och perspektiv i sina kurser. Denna 

uppsats kommer endast att behandla kurserna historia 1a1 och historia 1b då dessa är 

gymnasiegemensamma (alla elever på nationella program läser en av dessa). 

 

I Gy11 finns tre passager som refererar till att undervisningen bör (kan?) ta utomeuropeiska 

perspektiv i beaktande. Under centralt innehåll för historia 1a1 och historia 1b skrivs ”[...]till 

exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller 

jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.”4 I 

det centrala innehållet för historia 1a1 och historia 1b nämns alltså endast att läraren kan ta 

                                                 
1 Skolinspektionen (2013) 
2 Skolverket (2011) 
3 I de flesta poängplaner räknas 1 poäng som mellan 0,8 och 0,9 timma 
4 Skolverket (2011) s. 68 och 73 [min kursivering] 
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upp tidsindelningar från ett utomeuropeiskt perspektiv, men detta är bara ett förslag från 

Skolverkets sida.  

 

Vidare skrivs i det centrala innehållet för historia 1a1 och historia 1b att kurserna ska 

innehålla undervisning om ”viktiga globala förändringsprocesser och händelser”5. De 

händelser som refereras till kan alla däremot ses både ur ett europeiskt perspektiv och ett 

utomeuropeiskt perspektiv. Till exempel nämns a) migration, b) internationellt samarbete, c) 

kolonialism och d) diktaturer.6 Med stor sannolikhet (jag talar efter egen erfarenhet) så 

kommer dessa aspekter att tas upp under respektive område: a) svensk emigration till 

Amerika under 1800-talet (även de europeiska folkvandringarna under tidig medeltid), b) 

bildandet av NF och FN under mellan- och efterkrigstiden, c) kolonialiseringen av Afrika ur 

ett kolonialmaktsperspektiv och d) Nazi-Tyskland och Kommunist-Sovjet. Alla dessa 

områden skulle potentiellt kunna innehålla stoff om utomeuropeiska händelser och perspektiv, 

men är det så? 

 

I ett avslutande försök till utomeuropeiska perspektiv skriver Skolverket följande under 

centralt innehåll för historia 1a1 och historia 1b: ”Olika perspektiv utifrån till exempel social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”7 Ordet etnicitet öppnar upp för många 

olika perspektiv där vi potentiellt kan titta på olika utomeuropeiska etniciteter och kulturella 

bakgrunder. Denna uppsats kommer att ta avstamp dels i lärares attityder till eurocentrismen i 

historieundervisningen och hur lärare tror att den (om den existerar) påverkar elever med 

olika etniska och kulturella bakgrunder, dels deras tankar kring hur man potentiellt kan arbeta 

med dessa tre passager som öppnar upp för utomeuropeiska perspektiv i 

historieundervisningen. 

 

I denna studie används orden Västeuropa, västvärlden och Europa att betyda samma 

fenomen, det vill säga: väst- och nordeuropa och USA. 

 

 

                                                 
5 Skolverket (2011) s. 68 och 73 
6 Skolverket (2011) s. 68 och 73 
7 Skolverket (2011) s. 68 och 73 [min kursivering] 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fylla på forskningen om eurocentrismen i 

historieundervisningen i svensk gymnasieskola. Flera rapporter och examensarbeten har 

tidigare undersökt läroböckernas del i den eurocentriska undervisningen, vilka kommer att 

behandlas under avsnittet tidigare forskning. Jag har valt att fokusera min studie på lärares 

attityder till eurocentrism i historieundervisningen, samt hur detta kan kopplas till den 

multietniska skola som mer och mer växer fram runt om i Sverige.  

 

Enligt Vanja Lozic har tidigare forskning gällande historieundervisningen i den 

multikulturella skolmiljö som råder i Sverige mestadels handlat om staters och institutioners 

historiebruk. Lozic slår i sin avhandling ett slag för forskning som ser till att skapa en 

överblick över lärares, elevers och läromedelsförfattares syn på den svenska 

historieundervisningen.8  Han menar att ”[...]historieämnets legitimitet är beroende av att 

utbildare lyckas få elever att intressera sig för historia genom att få dem att inse att historiska 

kunskaper är betydelsefulla just för dem och deras liv[...]”.9 Därför kommer denna 

undersökning att fokusera på just lärarnas attityder och syn på historieundervisningen. 

 

1.2 Frågeställning 

 Hur ser lärarna i denna undersökning på eurocentrismen i historieundervisningen i 

gymnasieskolans kurser historia 1a1 och historia 1b? Existerar den överhuvudtaget, 

och i så fall, vad påverkar den enligt de intervjuade lärarna? 

 Om eurocentrism faktiskt dominerar i historieundervisningen, vad anser lärarna i 

denna undersökning om hur den påverkar elever med olika kulturella bakgrunder? 

 Hur anser lärarna i denna undersökning att man potentiellt skulle kunna arbeta med 

utomeuropeiska perspektiv i samklang med vad som ges utrymme för i läroplanen? 

 

                                                 
8 Lozic (2010) s. 13 
9 Lozic (2010) s. 13 
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2 Metod 

2.1 Datainsamling 

Resultaten i denna undersökning grundar sig på personliga intervjuer. Intervjuer var det bästa 

sättet att få svar på de frågor som undersökningen grundar sig i. Eftersom målet var att ta reda 

på vilka attityder lärare har till eurocentrism i historieundervisningen blev intervjuer det mest 

självklara valet, till skillnad från till exempel observationer eller enkäter. Martyn Denscombe 

framhåller att intervjuer fungerar bättre än frågeformulär när forskaren ämnar att förstå 

människors djupa tankar och värderingar om ett specifikt ämne.10 Undersökningen är därför 

kvalitativ och fokuserar på en mindre grupp informanters djupa tankar istället för att fokusera 

på statistiskt material. Modellen för intervjuerna kommer att vara semistrukturerade enligt 

Denscombes modell.11 Detta innebär att forskaren har en färdig lista med frågor (se 3.5) som 

informanten fått tagit del av tidigare men utsvävningar från dessa frågor kan göras under 

intervjuns gång. Informanten ges möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter under tiden 

intervjun fortlöper. Ljudinspelningar och transkriptioner gjordes av alla intervjuer vilka jag 

har i mitt personliga arkiv. 

2.2 Urval 

Urvalsprocessen gick till så att ett mail skickades ut till de historielärare inom den kommunala 

gymnasieskolan som jag kunde hitta kontaktinformation till. Vissa av dem hade jag haft 

kontakt med tidigare och blev så lättare att övertyga om att delta i min undersökning. Sex 

lärare svarade att de var villiga att ställa upp på en intervju och dessa fick intervjufrågorna 

några dagar före intervjun. Vi träffades på deras respektive arbetsplatser och utförde 

intervjuerna under 15-30 minuter, beroende på hur mycket informanten hade att säga om 

ämnet i fråga. 

 

                                                 
10 Denscombe (2009) s. 232-236 
11 Denscombe (2009) s. 232-236 
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2.3 Reliabilitet och validitet 

Jag vill mena att intervjufrågorna var relativt optimerade för att mäta det resultat som de var 

ute efter att mäta. Det kändes under intervjuernas gång som att informanterna kunde säga sina 

åsikter utan att vara hämmade av några yttre faktorer. Det finns absolut problem med den här 

sortens kvalitativa undersökningar. Staffan Stukát nämner till exempel att forskaren kan 

feltolka vad informanten menade, forskaren kan även transkribera fel och därigenom skapa ett 

felaktigt material som används till resultatredovisningen.12 Eftersom målet med 

undersökningen var att ta reda på lärares personliga åsikter, tankar och attityder kring ämnet 

eurocentrism så vill jag mena att det inte finns några specika problem med reliabiliteten av 

resultaten, annat än feltolkningar och liknande från min sida. 

 

Vad gäller validiteten tror jag att min undersökning mäter vad den ämnar att mäta. 

Informanterna fick innan varje intervju en kort genomgång gällande syftet med 

undersökningen, de hade även fått intervjufrågorna i förhand och därför kunnat fundera i lugn 

och ro på sina svar och när det uppkom oklarheter diskuterade vi det, vilka finns med på 

inspelningarna samt transkriptionerna. Det enda problemet jag kan se gällande validitet är vad 

Stukát skriver om gällande att mätningen täcker mindre än vad syftet med undersökningen 

var.13 Detta försökte jag att motverka genom att som sista fråga alltid fråga informanterna om 

de hade några övriga tankar gällande ämnet som vi inte hade tagit upp under intervjuns gång. 

2.4 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska hänsynstaganden jag kommer att göra är följande. Dessa är 

sammanställda utifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.14 

 

Informanterna kommer att informeras om  

1. undersökningens syfte i sin helhet och vad den kommer att mynna ut i. 

2. att deras samtycke krävs för att jag ska kunna använda informationen som tillskansas i 

intervjun till min undersökning. 

                                                 
12 Stukát (2005) s. 125-126 
13 Stukát (2005) s. 127 
14 Vetenskapsrådet (2004) 
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3. att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att informanten har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst. 

4. att deras identiteter aldrig kommer att avslöjas i undersökningerapporten. 

5. att jag endast kommer att använda informationen från intervjun i syfte att skriva en 

vetenskaplig rapport. 

2.5 Intervjufrågor 

1. Hur pass mycket utgår din undervisning i historia 1b eller 1a1 från ett eurocentriskt 

perspektiv?  

2. Vilka faktorer påverkar enligt vilka perspektiv du planerar och genomför din 

undervisning? Läroplan, läroböcker, utbildningstradition, elevers intressen, dina 

intressen osv. 

3. Hur tror du att en eurocentrisk undervisning påverkar elever med annan kulturell 

bakgrund än europeisk? 

4. Har du någon erfarenhet av undervisning med specifikt icke-eurocentriskt innehåll i 

kurserna historia 1b eller 1a1? I så fall, ge gärna exempel på dessa. 

5. Nedan följer några stycken urklippta ur det centrala innehållet för historia 1b och 1a1. 

Enligt din erfarenhet, hur skulle lärare kunna arbeta med icke-eurocentriskt innehåll 

med utgångspunkt från dessa delar av det centrala innehållet? 

 

”(...)till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller 

jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.” [min 

kursivering] 

 

”viktiga globala förändringsprocesser och händelser” [min kursivering] 

 

”Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.” [min kursivering] 

 

6. Har du några övriga tankar eller funderingar kring ämnet som vi inte har tagit upp? 
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2.6 Analys av resultaten 

Resultaten kommer att analyseras genom att sammanfoga informanternas tankar och attityder 

under tre olika rubriker: 

1. Eurocentrism i historieundervisningen och dess påverkan på elever av annan kulturell 

bakgrund än europeisk 

2. Faktorer som påverkar innehåll, planering och utförande av historieundervisning 

3. Hur kan lärare arbeta med utomeuropeiska perspektiv? 

Gemensamma nämnare kommer att försöka hittas mellan de olika lärarnas tankar men även 

intressanta avvikelser kommer att tas upp. Resultaten kommer även att analyseras med 

utgångspunkt i den tidigare forskning som presenterats under avsnitt 2. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Innehåll i ämnet historia 

Vad som bör räknas som kunskap är en av utbildningssektorns äldsta frågor. Många olika 

aktörer bidrar till formandet av vad som bör undervisas i skolan och då i förlängningen även 

vad som räknas som kunskap. Enligt Mikael Berg finns ett maktperspektiv i urvalet av 

innehåll för ämnet historia i det svenska utbildningssystemet. Ämnets innehåll är föränderligt 

över tid, beroende på vem som bestämmer och vem som har en bidragande roll i formandet av 

innehållet. Tidigare forskning visar att skolämnet historia under 1900-talet har förändrats ett 

antal gånger med avseende på innehållet.15 

 

Statsmakten genom riksdag och regeringen har stort inflytande på hur skolämnet historia 

utformas. Dels ger statsmakten Skolverket i uppdrag att utforma de styrdokument som lärare 

måste rätta sig efter, dels styr statsmakten också lärarutbildningen genom sin makt över 

universiteten.16 Även läroboksförfattare har stort inflytande över innehållet i historieämnet, 

och enligt Sture Långströms undersökning kan läroböcker ses som styrande över 

undervisningen. Denna undersökning visar också att läroböcker i historia ofta inkluderar viss 

historia men exkluderar annan, den generella trenden verkar vara en historia som framlägger 

                                                 
15 Berg (2014) s. 12 
16 Berg (2014) s. 12-13 
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vikten av byggandet av den europeiska nationalstaten och dess historiska utveckling.17 Även 

den enskilde läraren formar sin undervisning utefter den undervisnings- och skoltradition som 

denne innefattas av. Enligt Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk skola lyfts 

lärares ämnesdidaktiska kunskap fram som särskilt viktig för resultaten i skolan.18 Det 

kulturarv som är en del av svensk skolkultur gällande historieämnet brukar kallas för historisk 

kanon och kan beskrivas som den historiska kunskap som har blivit måttstocken för 

undervisning i svensk skola. Kanonisering används som ett verktyg för att hegemonisera 

makten av kunskapsbegreppet och därigenom upprätthålla de maktstrukturer som finns i 

samhället.19 

 

 

3.2 Eurocentrismen som begrepp 

Eurocentrism som begrepp kan ses från två olika synvinklar. Eurocentrism kan betraktas som 

en etnocentrisk teori, likt de många andra etnocentriska teorier där Europa betraktas som 

världens centrum i Europa, eftersom vi tillhör Europa, både kulturellt, geografiskt och 

historiskt. Denna etnocentriska teori går att applicera på andra delar av världen, där 

världsbilden ser annorlunda ut, på grund av att människor har en annan kulturell, historisk och 

geografisk tillhörighet. Etnocentrism erkänner att andra delar av världen har sin egen 

världsbild, men att den egna är överlägsen. En kan även se eurocentrism som en teori om ett 

historiskt narrativ, där det europeiska folkets historia och kultur ses som överlägset andra 

människors. Det är här eurocentrismen skiljer sig från annan etnocentrism, eftersom 

eurocentrismen under 1900-talet spreds som en universell sanning. Europa ses inom dessa 

världsåskådning som den enda aktiva aktören i världen, det vill säga: Europa skapar historien, 

resten av världen kan även vara med i historieskapandet, men endast i kontakt med Europa.20 

Nedan följer en teoretisk överblick över eurocentrismen som begrepp i dessa två olika 

betydelser. 

 

Under tidigt 1800-tal var Friedrich Hegel en ledande historieteoretiker. Hegel skrev i en 

välkänd artikel om världshistorien att den civiliserade världen följde en rät linje från antiken 

                                                 
17 Långström (1997) s. 135 
18 Berg (2014) s. 13-14 
19 Lozic (2010) s. 29-30 
20 Marks (2004) s. 21-23 
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till hans egen hemstat, Preussen. Genom de landvinningar Preussen och senare Tyskland 

gjorde under 1800-talet, cementerades Hegels bild av att Europa var den civiliserade världens 

mittpunkt.21            

  

Enligt Samir Amin börjar studierna i eurocentrism i begreppet kulturalism. Detta innebär en 

teori om  att övergripande kulturella yttringar kan stå fast i ett samhälle även under social, 

ekonomisk och politisk förändring. Specifika kulturella yttringar blir då drivkrafter bakom 

väldigt olika historiska banor runt om i världen. Den europeiska kulturen börjar i 

upplysningens tider då människor, både individuellt och kollektivt, börjar att ifrågasätta 

kyrkan och därmed skapa sin egen historia, till skillnad från den tidigare kristna kulturen där 

Gud skapade historien. Detta skapade en naturlig väg till frigörelse från kyrkans bojor samt en 

väg fram till demokratisering, vilket implicerar en separation mellan kyrka och stat. Den 

europeiska kulturen grundar sig även i det kapitalistiska system som byggdes upp i 

Västeuropa under industrialseringen och senare förflyttar även sig till USA. Dessa kulturella 

yttringar är vad Amin kallar för eurocentrism, den specifika kulturella moderniteten i 

Västeuropa, USA och Japan som intar världens centrum, medan resten av världen blir 

försvagad och lagd i periferin.22 

 

Rasism utgör en stor del av den eurocentristiska världsbilden och dess användning som 

förklaringsmodell för historisk utveckling. Genom utvecklandet av den europeiska kulturella 

moderniteten har västerlänningar under historiens gång definierat västerländska värderingar 

som förkroppsligandet av den universella rationella sanningen, medan resten av världen fått 

definiera irrationalitet. Genom dessa tankar har västerlänningar genom historien utrotat folk 

och inskränkt frihet i stora delar av världen. Man kan säga att avhumanisering av 

ursprungsbefolkningar är den andra sidan av myntet av den europeiska kulturella 

moderniteten.23 

 

Ett annat begrepp som innefattar besläktade värderingar som eurocentrism är orientalism, 

myntat av Edward Said 1978. Dessa två begrepp kan kollektivt betyda ”(...)en 

världsuppfattning som hävdar att västerlandet har en medfödd överlägsenhet i förhållande till 

                                                 
21 Gran (1996) s. 1-3 
22 Amin (2009) s. 7-9 
23 Tibebu (2011) s. xv 
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österlandet.”24 Orientalismen speglar en bild av västerlandet som det positiva och överlägsna 

och polariserar detta mot det underlägsna österlandet (se tabell 1). Under tiden 1700-1850 

institutionaliserade den europeiska fantasin denna polariserande bild av väst kontra öst. Man 

stipulerade att västerlandet alltid varit överlägset österlandet och att denna överlägsenhet 

kunde dateras till det antika Grekland. Det beskrevs att österlandet ligger passivt i väntan på 

att västerlandet ska befria dess folk från okunnighetens bojor, därav begreppet ”den vita 

mannens börda”.25 

 

Tabell 1 Den orientaliska konstruktionen av ”väst kontra öst” enligt Hobson 26 

 Det dynamiska västerlandet - Det oföränderliga österlandet 

 Innovativt, uppfinningsrikt, proaktivt - Imitativt, okunnigt, passivt 

 Rationellt - Irrationellt 

 Vetenskapligt - Vidskepligt, ritualistiskt 

 Disciplinerat, ordnat, behärskat, förnuftigt - Lättjefullt, kaotiskt/oberäkneligt, 

spontant, vanvettigt, emotionellt 

 Förståndsorienterat - Kroppsorienterat, exotiskt och 

förföriskt 

 Faderligt, självständigt, funktionellt - Barnsligt, beroende, 

dysfunktionellt 

 Fritt, demokratiskt, tolerant, hederligt - Förslavat, despotiskt, intolerant, 

korrupt 

 Civiliserat - Barbariskt 

 Moraliskt och ekonomiskt progressivt - Moraliskt regressivt och 

ekonomiskt stagnerande  

 

Eurocentrism är ett begrepp som ofta används av marxistiska historiker för att beskriva den 

maktrelation som skapats mellan västvärlden och utvecklingsländerna. Dessa menar att 

problemen i utvecklingsländerna beror på västvärldens inblandning.27 Däremot används 

begreppet även av andra historiker, till exempel Samir Amin, som använder begreppet för att 

ifrågasätta den europeiska kulturalismen och specifikt Max Webers teori om kapitalismens 

framväxt i Västeuropa genom den protestantiska arbetsmoralen.28 

 

                                                 
24 Hobson (2004) s. 19 
25 Hobson (2004) s. 19-20 
26 Citerad ur Hobson (2004) s. 20 
27 Gran (1996) s. 6 
28 Amin (2009) s. 8 
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I denna studie kommer begreppet eurocentrism att betraktas som en teori som framhåller 

västvärldens historiska framsteg och kulturella överlägsenhet framför andra delar av världen. 

 

3.3 Eurocentrismens roll i svensk gymnasieskola 

UNESCO har under många år arbetat för en historieundervisning världen över som fokuserar 

på internationalisering, mångfald, kulturell tradition och nutidshistoria. Däremot har 

Europeiska Rådet motarbetat den första av dessa fyra fokuspunkter och vill istället att 

historieundervisningen i Europa ska präglas av eurocentrism. Detta präglade inte minst den 

svenska läroplanen för gymnasieskolan 1994 (Lpf94). Intressant nog har svenska elever och 

lärare gått emot strömmen och intresserat sig mer för globala historiska perspektiv än för en 

eurocentristisk syn på historien. Enligt Tomas Nygren ligger förklaringen till detta i faktumet 

att Sverige är en liten nation med starka neutrala internationella band, men även det faktum att 

Sverige har legat i framkant inom frågor gällande fred, antirasism och utvecklingen i tredje 

världen.29 

 

Det finns ett konsekvent fokus på Europa och dess utveckling i läroböckerna Alla Tiders 

Historia Maxi, Sekvens Historia A, Historia A (Interskol), Milstolpar och EPOS, knappt 

någon diskussion görs om varför europeiska länder kom att dominera stora delar av världen 

under flera århundraden. När den europeiska dominansen inte problematiseras i läroböckerna 

kan det leda till att läsaren antar självklarheten i att människor från Europa besitter en högre 

intelligens och handlingskraft än andra människor, eftersom böckerna till största del handlar 

om människor.30  

 

I en undersökning gjord av Andreas Karlsson visas att två tidigare vanliga läroböcker för 

kursen historia A i gymnasieskolan ger en negativ bild av de afrikanska ländernas 

utvecklingspotential. Afrikanska statsmakter beskrivs som oförmögna att styra sina länder 

utan européers hjälp och läroböckerna beskriver vid mer än två tillfällen den afrikanska 

kontinenten som underlägsen västvärlden. Undersökningen visar att anledningen till att denna 

bild av Afrika framställs till stor del är rotad i kulturella yttringar. I samma undersökning 

visar Karlsson även på de dikotomier som framställs mellan Afrika och västvärlden i 

                                                 
29 Nygren (2011) s. 49-51 
30 Kidner (2008) s. 35-39 
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läroböcker för samhällskunskap A i gymnasieskolan. Formuleringar som rik/fattig, 

hälsa/ohälsa, demokrati/diktatur och frihet/ofrihet förekommer flera gånger i tre av fyra 

böcker som studerats.31 

 

Enligt Anton Fogelberg och Louise Nordstrand präglas undervisningsmaterial (Den moderna 

tidens historia 1a1) inom kursen historia 1a1 samt stor del av online-utbudet (lektion.se och 

SO-rummet) av undervisningsmaterial av ett eurocentristiskt perspektiv. Ett exempel på detta 

är att i avnittet gällande 1900-talet i Den moderna tidens historia 1a1 kunde endast tre 

procent av avsnittet beräknas behandla utomeuropeiska perspektiv. Det finns material med 

utomeuropeisk prägel att tillgå men detta är väldigt begränsat. Historieböcker med en 

övergripande eurocentristisk syn på världen kan forma elever som ser Europa som den 

naturligt dominerande delen av världen. Detta skapar ett ännu större uppdrag för läraren, 

vilken blir tvungen att ta stor del av tiden för att förklara, problematisera och diskutera 

utomeuropeiska perspektiv utan hjälp från läroboken.32 

 

Vid sidan av historieämnet studeras på gymnasienivå mycket litteraturhistoria inom ämnet 

svenska. I sin undersökning har Sarah Bayard tagit fasta på att flera av de mest använda 

läroböckerna (Källan, Litteraturorientering, Texter och Tankar, Den levande litteraturen och 

Ekengrens svenska) i litteraturhistoria för gymnasiet knappt tar upp utomeuropeiska 

perspektiv. De utomeuropeiska litterära verken behandlas inte heller i anslutning till de 

europeiska, och de utomeuropeiska författarna kopplades inte sällan till mytologi och mystik, 

medan de europeiska kopplades till modernitet och bildning. Några kritiska tankar kring 

litteraturhistorieskrivning eller någon problematisering kring postkoloniala perspektiv 

återfanns inte heller i någon av läroböckerna.33 

 

Masoud Kamali skriver i sin rapport om utbildningens dilemma att läroböcker i både religion 

och historia i svensk skola reproducerar tudelningen mellan ”vi” och ”dem”. Kamali menar att 

historieböckerna i undersökningen visar på en eurocentrisk bild av världshistorien, som är 

selektiv i sitt urval. När andra delar av världen redogörs för eller diskuteras så är det alltid i 

förhållande till västvärlden utan att västvärlden diskuteras i fråga om dess unikhet, det tas helt 

enkelt för givet att västvärlden är det centrum vi ska utgå ifrån. Detta gör att våra barn och 

                                                 
31 Karlsson (2010) s. 28-30 
32 Fogelberg & Nordstrand (2013) s. 46-48 
33 Bayard (2011), s. 26-30 
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ungdomar i svensk skola blir institutionaliserade in i ett förgivettagande om ”vi” och ”dem” 

och hur olika andra länder och kulturer är från vår egen.34 

3.4 Eurocentrismens roll i andra delar av världen 

Fram till år 2010 bestod Nya Zeelands historieundervisningen av ”anyone’s history except 

their own”.35 Eleverna i den nya zeeländska motsvarigheten till gymnasiet läser historia som 

ett valbart ämne under sina tre sista år. Historieundervisningen under denna tid är till stor del 

fokuserad på europeisk historia och de flesta väljer sitt tredje år att läsa brittisk historia 1500-

1700 istället för nya zeeländsk 1800-talshistoria, även fast de två tidigare åren nästan 

uteslutande har fokuserat på europeisk historia. Undervisningen fokuserade väldigt lite på 

ursprungsbefolkningens historia och de första brittiska kolonisatörerna utan tog avstamp i en 

historia som för många elever kändes bortom deras egna liv. I ett försök att av-eurocentrifiera 

historieundervisningen i Nya Zeeland infördes nya kursplaner för historia 2010, vilka 

framhävde vikten av elevers egna historieintresse samt vikten av att förstå sin egen historia. 

Några definitiva svar på om dessa mindre detaljstyrda kursplaner för historia i Nya Zeeland 

kommer att förändra synen på historia i nya zeeländska klassrum återstår dock att se.36 

 

Den statliga utbildningsnämnden i Texas står för mycket arbete kring hur kursplanen för 

ämnet ”world history” utformas runt om i USA. Julio Noboa har i sin undersökning av denna 

kursplan och dess applicering i klassrummet, kommit fram till att det finns en exkludering och 

underrepresentation av färgade människor i undervisningen av den amerikanska historien 

samt en underrepresentation av undervisning gällande utvecklingsländer och dess invånare. 

Noboa menar att denna kursplan överlag är väldigt eurocentrisk i sin framtoning och 

applicering. Bidrag från andra delar av världen än USA och Västeuropa i världshistorien 

minimaliseras eller utesluts totalt. Vid slutet av sina studier kommer eleverna i Texas inte att 

ha någon förståelse för hur USA har stöttat diktaturer, hjälpt till att störta demokratiska 

regeringar och exploaterat resurser i utvecklingsländerna runt om i världen. Eleverna kommer 

heller inte att ha fått kunskaper om hur Mexiko har haft en stor del i formandet av den 

amerikanska södern, speciellt Texas. Detta ser Noboa som problematiskt då 45 procent av 

                                                 
34 Kamali (2006) s. 93-95 
35 Sheehan (2010) s. 673 
36 Sheehan (2010) s. 671-673, 676-677, 682-684 
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eleverna i Texas gymnasieskolor är av mexikanskt ursprung, och dessa elever har under en 

lång tid blivit marginaliserade och underrepresenterade i sin egen historia.37 

 

Enligt en studie gjord av Michael P. Marino, gällande läromedel för ämnet ”world history” 

runt om i USA, innehåller läromedel i studien ca 60 procent europeisk historia och 40 procent 

historia från resten av världen. Marino menar att anledningen till detta kan hittas i den 

kronologisering av historieundervisningen som utgår ifrån tidsepoker enligt europeisk 

historia. Uppfattningen av historisk tid ses genom den europeiska historiens ögon och historia 

från andra delar av världen studeras genom den europeiska historiens perspektiv och 

epokindelning. Ett exempel kan vara att Afrika endast blir intressant att studera genom den 

europeiska kolonialismens och imperialismens perspektiv.38 

 

3.5 Den multikulturella skolan 

Fram till 1975 var den svenska skolpolitiken inriktad på assimileringssatsningar, alltså att 

inlemma invandrarbarn i den svenska kulturtraditionen med alla dess värderingar. Efter 1975 

kom skolpolitiken att bli mer öppen för olika kulturyttringar. Hemspråksundervisning 

infördes och i och med Lgr 80 stod det skrivet i läroplanen att ett kulturellt utbyte mellan 

svenska elever och invandrarelever var att föredra i undervisningen. I och med införandet av 

det fria skolvalet 1991 ringde varningsklockor hos statliga utredare som menade att 

segregationen kunde komma att öka om föräldrar får rätt att sätta sina barn i 

minoritetsspecifika friskolor med barn av endast samma bakgrund.39 

 

Lozic diskuterar hur vi genom språk, kultur och historia skapar våra identiteter och hur ”vi” 

har blivit det ”vi” är. Dessa kulturella identiteter kan fungera både inkluderande och 

exkluderande.40 Kritik riktas ständigt mot skolan i västvärlden för dess upprätthållande av 

eurocentriska, patriarkala och kristna värderingar i undervisningen, vilket marginaliserar en 

stor del av elevkåren. Enligt Banks har dessa marginaliserade grupper svårare att klara 

skolgången på samma sätt som den normsättande gruppen. En föreslagen lösning på dessa 

                                                 
37 Noboa (2012) s. 47-48, 59-60 
38 Marino (2011) s. 435-437, 441-442 
39 Lociz (2012) s. 38-40 
40 Lozic (2012) s. 36-37 
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problem är att inkludera olika gruppers erfarenheter i undervisningen samt ifrågasätta den 

kanoniska kunskapssynen.41  

 

I Lozic undersökning framgår det att flera av de intervjuade eleverna är mest intresserade av 

att göra fördjupande historiska arbeten om föräldrarnas födelseländer, vilket betyder att de 

kulturella identifikationerna hos dessa elever är väldigt viktiga. Flera elever i Lozic 

undersökning framhåller även en bild av undervisningen som eurocentrisk och försummande i 

undervisningen av andra kulturella sfärer.42 Många elever ser till exempel den kinesiska 

ekonomiska expansionen som en anledning att se sig omkring andra delar av världen och 

utveckla kunskapen om andra kulturer som kan bli viktiga i framtiden. Många elever är även 

intresserade av att resa utomlands för studie eller arbete efter studenten och därför finns ett 

intresse av utomeuropeiska kulturer. Eleverna framhåller däremot en förståelse för att 

historieundervisningen utgår från Sverige och Europa då det är där vi bor, men detta är ingen 

ursäkt för att inte utvidga perspektiven till att innehålla andra kulturella områden utanför 

västvärlden. En av slutsatserna i undersökningen är att genom att skapa en mer mångkulturell 

undervisning kan vi öka elevernas interkulturella kompetenser och därigenom skapa större 

acceptans för människor av olika bakgrund.43 

4 Resultat 

Denna resultatredovsning kommer att struktureras efter intervjuerna med varje enskild 

informant. 

4.1 Lärare 1 

Lärare 1 anser att dennes undervisning i historia 1b utgår mycket från ett europeiskt 

perspektiv. Tiden för undervisning är knapp då det endast läggs 90 timmar på kursen historia 

1b varav tio timmar i snitt varje försvinner varje läsår på andra skolaktiviteter. Försök till att 

tänka på att få in världen utanför Europa i undervisningen förekommer men tidsbristen 

framhålls som en stor faktor i varför detta är svårt.44 

 

                                                 
41 Banks (2011) s. 12-19 
42 Lozic (2012) s. 248-251 
43 Lozic (2010) s. 292-296 
44 Intervju med informant ett 2014-04-23 
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Lärare 1 har alltid arbetat kronologiskt i sin undervisning i historia 1b men kommer till nästa 

läsår att försöka arbeta tematiskt. Det kan då bli lättare att arbeta med utomeuropeiska 

perspektiv och de långa påverkanslinjerna på ett naturligare sätt. Exempel görs gällande temat 

demokrati och dess utveckling historiskt. Där kan en utgå från Aten och gå vidare och titta på 

olika demokratiska system i Sverige men även runt om i världen.45 

 

Läroböckerna styr inte alls planeringen och genomförandet av undervisningen, mycket på 

grund av att läroböckerna blivit allt sämre. Läroböckerna saknar ibland helt vissa viktiga 

historiska områden. Läroplanen påverkar väldigt mycket och den nya läroplanen har inte gjort 

något större skillnad för denne som historielärare. Det finns en stor misstolkning från lärarhåll 

gällande det centrala innehållet då många ser det som en absolut kanon som behöver följas till 

varje pris. Dock så finns det inte en uttalad historisk kanon i Sverige men att det är svårt för 

lärare idag att motivera att välja bort vissa områden i sin historieundervisning.46 

 

Elever med annan kulturell bakgrund kan påverkas av en eurocentrisk undervisning. Exempel 

ges på en elev med ursprung från Iran som vaknade till och blev väldigt aktiv när Iran-USA-

konflikten diskuterades i klassrummet. Vidare framhåller Lärare 1 att: 

 

Jag har haft elever som har frågat: varför läser vi så lite om Afrika? Eftersom den elevens 

bakgrund är därifrån. Så jag tror att man borde försöka kunna individualisera mer i skolan så att 

man kan motivera flera genom att kunna jobba med historian på andra sätt. Jag har bara inte hittat 

någon bra modell hur. Jag tror även att elever kan känna sig utelämnade ur undervisningen när den 

fokuserar mycket på Europa.47 

 

En kan se elever som kommer från kulturella bakgrunder som inte har självklara demokratiska 

inslag och kan därför känna sig bortkopplade när läraren i undervisningen talar om till 

exempel demokratins framväxt i Sverige och Europa. Vidare finns en medvetenhet om 

eurocentrismen i undervisningen men att en inte bör förringa sin historia på bekostnad av en 

annan. Någonstans behövs en grund att stå på som framhåller vad vi sysslar med i historia 

inom svensk skola, det är en balansgång mellan perspektiven och att försöka få med sig alla 

elever.48 

 

                                                 
45 Intervju med informant ett 2014-04-23 
46 Intervju med informant ett 2014-04-23 
47 Intervju med informant ett 2014-04-23 
48 Intervju med informant ett 2014-04-23 
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Några olika tankar diskuteras om hur en kan arbeta med specifikt icke-europeiskt innehåll i 

historia 1b. Till exempel tas Afrikas historia upp, detta beror mycket på den elev som tidigare 

ställde frågan varför Afrika knappt tas upp inom historieundervisningen. Andra exempel på 

utomeuropeiska perspektiv är hur den amerikanska och den europeiska politiken har påverkat 

andra delar av världen. Fler exempel kan vara att titta på olika sociala strukturer runt om i 

världen (dock kanske lite utanför historieundervisningen): är det svenska sociala nätverket 

med två arbetande föräldrar med barn på förskola det optimala? Till sist framhålls att: 

 

I stort så ska man försöka förstå någonting från ett annat perspektiv, där ligger det ju mycket 

ansvar hos den enskilda läraren att vilja visa på något annat och att fortbilda sig och sätta sig in i 

frågorna. Det här är ju ganska abstrakt, det kräver något mer än bara de historiekunskaper som 

man har med sig sedan universitetstiden, en annan typ av förståelse. Men det är väldigt viktigt.49 

4.2 Lärare 2 

Lärare 2 framhåller att kursen historia 1b är väldigt eurocentrisk, medan kursen historia 1a1 är 

otroligt eurocentrisk. Undervisningen sker kronologiskt och utgår från ett eurocentriskt 

perspektiv inom varje kronologiskt moment. Genom att börja med flodkulturerna startar en i 

en utomeuropeiskt kontext men så fort steget tas in i antiken så är en fast i Europa. Under 

medeltiden så blir det mycket Europa, specifikt Västeuropa. Under den tidigmoderna tiden 

blir det mer att blicka ut över världen genom upptäcktresorna men det är hela tiden ur ett 

europeiskt perspektiv. Under 1800-talet skulle fokus kunna läggas på hur kolonier i Afrika 

påverkas av den europeiska imperialismen till stor del, tyvärr brukar denne vara väldigt långt 

efter i planeringen vid den här tiden och har därigenom inte så mycket tid som denne skulle 

vilja till detta. Tankar som finns gällande världskrigen förklaras så här: ”Första och andra 

världskriget, världskrig, ja, men inte går jag in i detalj på vad som händer i Stilla havet, det är 

hela tiden ett europafokus. Så ja, min undervisning är väldigt eurocentrisk.”50 

 

Elevernas intressen och lärarens egna intressen påverkar till stor del undervisningen, vilket 

kanske grundar sig i en utbildningstradition. Lärare 2 brukar ofta fastna lite i de tidigare 

epokerna, dels på grund av eget intresse av dem men även på grund av att eleverna ofta inte 

vet så mycket om till exempel Mesopotamien och därför är väldigt intresserade av att lära sig 

                                                 
49 Intervju med informant ett 2014-04-23 
50 Intervju med informant två 2014-04-23 
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mer. Läroplanens påverkan lyfts även fram och det framhålls att kriterierna har blivit svårare 

för eleverna att uppnå i och med den nya läroplanen.51 

 

En eurocentrisk undervisning är nästan nödvändig på grund av den tidsbrist som finns i 

historia 1b och ännu mer i historia 1a1. Denne uttrycker sina tankar om eurocentrismen så 

här: 

 

Ja, jag tror att eurocentrismen är naturlig. Vi bor i Europa. Det är som européer vi förhåller oss till 

omvärlden. Jag tror inte att eurocentrismen är av ondo, jag tror att det är en utmärkt startpunkt, sen 

när man fördjupar sina historiekunskaper i historia 2a eller 2b, då kan man ju blicka ut. Ibland får 

jag känslan av att man ger en lite negativ klang på ordet eurocentrism, som om det skulle vara 

något negativt. Jag upplever inte att det är det. Däremot om man springer runt och slår sig för 

bröstet och hävdar att Europa är bäst i alla lägen, det är en helt annan sak.52 

 

Elever med annan kulturella bakgrund kan bli påverkade av en eurocentrisk undervisning på 

olika sätt. Vissa saknar sitt hemland och kanske inte vill något hellre än att återvända, för 

dessa elever kan motivationen att lära sig europeisk och svensk historia vara väldigt låg. 

Däremot finns vissa elever som tycker att europeisk historia är spännande därför att det är 

främmande. Alltså menas att motivationen kan skifta åt olika håll på grund av en eurocentrisk 

undervisning.53 

 

Några exempel ges på hur man kan arbeta med specifikt icke-europeisk historia. De första 

exemplena är Kina historia och Sydamerikas historia med ursprungsrikena, som har 

genomförts något år tidigare. Vidare exemplifieras utomeuropeisk historia som: 

 

Om jag tar de globala förändringsprocesserna. De känner jag att man per automatik tar upp när 

man tittar på människans förhistoria eller den väldigt tidiga historien, när vi övergår från jakt och 

samlande till jordbruk. För att det sker ju i vad som idag är ungefär Syrien, Turkiet, Irak-området. 

Men innan den här utvecklingen kommer till Europa, vi ligger ju efter där så att säga, det växer ju 

fram fantastiska civilisationer över hela världen och att man faktiskt skulle kunna titta på dem i 

större utsträckning än man gör för att se att det här fenomenet: att man börjar bruka jorden och sen 

efter ett tag så växer civilisationer fram och det sker på ungefär samma sätt i olika världsdelar.54 

 

                                                 
51 Intervju med informant ett 2014-04-23 
52 Intervju med informant ett 2014-04-23 
53 Intervju med informant ett 2014-04-23 
54 Intervju med informant ett 2014-04-23 
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Vidare så talas om hur man kan ta upp begreppet etnicitet genom att tala om slavhandeln: 

européernas syn på andra folkslag.  

 

4.3 Lärare 3 

Lärare 3 menar att dennes undervisning utgår till ungefär 80 procent från ett eurocentriskt 

perspektiv. Kursboken som används är utgivet av ett amerikanskt förlag och är väldigt 

västerländsk i sin perspektiv.55 

 

Läroplanen styr undervisningen till största del men även läromedel och utbildningstradition 

styr. Lärare 3 arbetar på IB-programmet (International Baccalaureate) vilket är en 

internationellt erkänd utbildning på gymnasienivå. Under elevernas första år går de så kallade 

prepatory year (förberedande år) där eleverna får grundläggande kunskaper inom de ämnen de 

senare ska läsa vidare under sina två år av IB-studier. Därför styrs undervisningen i historia 

även av de riktlinjer som satts upp för IB-programmet, eftersom eleverna måste ta tillvara på 

ett visst stoff för att kunna tillgodogöra sig kunskaper senare inom IB-programmet. Innan 

GY11 fanns mer tid att ta tillvara på elevernas egna intressen och denne hade då alltid en del 

med i A-kursen (motsvarande 1b) där eleverna fick skriva en rapport eller göra en 

presentation om något historiskt som de verkligen brann för. Tyvärr finns inte den tiden 

längre i historia 1b, eftersom pressen har ökat mer och mer genom införandet av undervisning 

om historiesyn och historiebruk i den första gymnasiekursen. Pressen har ökat på lärare att 

hinna med allting.56 

 

Elever med annan kulturell bakgrund är europeisk kan påverkas av en eurocentrisk 

undervisning. Exempel ges på elever från mellanöstern som gärna vill berätta om sin kultur, 

sin historia och sin religion när undervisningsområdet kanske bara tillgodoser en liten del av 

vad som skulle vara önskvärt. Dessa elever är ofta väldigt intresserade av sina egna kulturer 

och vill gärna gå in mer på djupet om sin egen historia men på grund av tidspressen blir det 

svårt att genomföra. Även elever från Afrika vill gärna berätta om hur slaveriet påverkat 

Afrika och konsekvenserna i samtiden. Allt detta kommer upp under diskussioner på 
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lektionerna men en känner att dessa elever har ett stort behov av sin egen historia och andra 

perspektiv.57 

 

Tidigare hade skolan som Lärare 3 arbetar på ett utbyte med en skola i Gambia, därför hade 

denne tillsammans med två andra lärare tidigare ett moment i historia A (motsvarande historia 

1b) som handlade om Västafrikas historia. Undervisningen kretsade då kring Västafrikas 

storhetstid och slavriets påverkan på den afrikanska ekonomin. Även nu när skolan undervisar 

efter GY11 så ignoreras inte utomeuropeiska perspektiv. Kinas betydelse under 

flodkulturerna, islams påverkan och det Bysantiska riket är områden som ofta förekommer i 

undervisningen. Tyvärr finns mindre tid idag och därför blir det inga längre teman eller 

perioder gällande utomeuropeiska perspektiv.58 

 

Gällande urklippet ur kursplanen som handlar om tidsbegreppet vikingatid hade Lärare 3 ett 

bra exempel 

 

[...]jag tar upp det här när vi ska öva hur man använder historia inom nationalromantik, hur det här 

begreppet skapades av de här männen på 1800-talet. Så det är ett bra sätt att titta på hur man 

använder och skapar historia för ett visst syfte.59 

 

Vidare tas migration, folkvandringar, orättvisor och fattigdom upp som exempel på hur man 

kan arbeta med globala förändringsprocess. Inom perspektivet etnicitet brukar denne tala om 

rasismens historia, dess framväxt och hur rasismen tar sig i uttryck idag runt om i världen. 

Exempel där kan vara att diskutera varför människor med annan hudfärg än vit har svårare att 

få jobb idag och varför det finns en rädsla för islam i Sverige idag. Hur viktigt det är att dra 

trådar och hitta kopplingar till nutid inom hela historieundervisningen poängteras starkt. Ett 

exempel på detta är hur mycket västvärlden har blivit påverkad av Mesopotamien, i och med 

Hamurabis kod (lagsystem) och utveckling inom matematik, naturvetenskap och medicin.60 
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Avslutningsvis så uttrycks en önskan att det fanns mer tid till utomeuropeiska perspektiv i 

historia 1b. Dels så skulle det stärka de som kommer från andra kulturer, men det skulle även 

vara nyttigt för våra svenska elever att förstå hur viktig andras historia är.61 

4.4 Lärare 4 

Lärare 4 menar att dennes undervisning är eurocentrisk till viss del men att paralleller alltid 

försöker dras mellan Europas historia (vilken står i fokus) och andra delar av världen inom 

samma tidsperiod. Därigenom finns en rätt så stor balans mellan ett eurocentriskt och ett icke-

eurocentriskt perspektiv.62 

 

Läroplanen påverkar undervisningen till störst del. Det finns en större styrning från 

kursplanen idag än det gjorde när denne började att arbeta som lärare. Elevers intressen samt 

lärarens egna intressen styr också till viss del. Undervisningen är till viss del styrd genom 

läroboken därför att den är så pass komplicerad att en måste arbeta mycket med den och 

språkutveckling för att eleverna ska kunna ta till sig det enorma stoff som kommer i tvåan och 

trean. Denne lärare arbetar också på IB-programmet, likt Lärare 3. Urvalsprocessen är dock 

inte styrd av läroboken.63 

 

Inga erfarenheter av att en eurocentrisk undervisning skulle påverka elever med annan 

kulturell bakgrund än europeisk har märkts i undervisningen. Elever idag är så obundna av 

kulturella värderingar att du lika gärna kan hitta en svensk elev som inte är intresserad av 

europeisk historia som du skulle kunna hitta en elev av annan kulturell bakgrund som inte är 

intresserad av sin historia.64 

 

Kolonialism och imperialism är områden som lyfts fram som denne undervisar om ur ett 

annat perspektiv än europeiskt. Där kan en till exempel slå hål på gamla föreställningar om 

hur det inte fanns statsbildningar i Afrika innan européerna kom dit. Vidare så har ett 

temaområde genomförts under ett tidigare läsår som kallats ”tidiga utomeuropeiska 

civilisationer” i kursen historia 1b. Då fick eleverna i grupper välja varsin tidig utomeuropeisk 

civilisation som till exempel det arabiska kalifatet, mongolerna, afrikanska kulturer samt 
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amerikanska ursprungsbefolkningar. Inom detta område täcktes då kriteriet för globala 

förändringsprocesser in, vilket fungerade bra.65 

 

Gällande kriteriet om tidsbegreppet vikingatid är det en märklig formulering. Skolverkets 

intentioner var nog att se till begreppsbildning och historiebruk överlag och hur man skapar 

historia i Sverige jämfört med i andra delar av världen. Detta skulle vi kunna arbeta mer med 

om elevernas allmänbildning var högre än den är idag. Elevernas svaga allmänbildning och 

uppfattning om hur världskartan ser ut i modern tid med politiska och historia strömningar gör 

det svårt att ta historia till en sådan abstraktionsnivå som historiebruk och historiesyn. Lärare 

4 förklarar detta så här: 

 

Då är det väldigt svårt att få dem att ha några referensramar, därför lyfts historiebruket ofta in i ett 

svenskt eller europeiskt perspektiv för det är ändå lättast för de flesta att referera till det. Det man 

kan göra också är att prata om historiebruk i den direkta närheten, man skulle kunna tala om den 

egna staden och dess historia, det kan liksom alla referera till det.66 

 

Begreppet etnicitet är ett svårt begrepp att arbeta med då historielärare i allmänhet inte riktigt 

vet vad begreppet innefattar, och kan därför inte ge en rättvis bild till sina elever. Begreppet 

brukar lyftas fram på ett sakligt sätt när det talas om nationalism. Målsättningen är att 

eleverna ska kunna känna igen begreppet och ha en uppfattning om det som är något så när 

korrekt. Övningar kan innefatta tidningstexter som talar om etniska grupper, hur förhåller sig 

eleverna till begreppet och vad menar egentligen med etniska grupper?67 

 

Avslutningsvis diskuteras en fundering kring syftet med en eurocentrisk undervisning. Om en 

skulle vända på frågan och säga att en endast skulle undervisa icke-eurocentriskt, vad skulle 

vinsten bli? Då blir svaret inte helt enkelt. Historia är ett komplicerat ämne och på grund av 

tidsbristen i historia 1b så ter det sig naturligt att vi utgår från Europa, då det är här de flesta 

elever lever och kommer att leva i framtiden och det blir heller inte bra om en inte har några 

referensramar i Europa och Sverige. Balansgången mellan Europa, Sverige och resten av 

världen är viktig och genom att undervisa om kritiska perspektiv på tillvaron så kanske vi kan 

skapa elever som vill lära sig mer och kan vara kritiska i sina framtida liv.68 
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4.5 Lärare 5 

Undervisningen i kursen historia 1b hos Lärare 5 är väldigt eurocentrisk. Detta beror dels på 

att läroboken är skriven ur ett eurocentriskt perspektiv och dels för att läroplanen ger uttryck 

för att undervisningen i historia 1b ska utgå från en europeisk epokindelning. Antiken, 

medeltiden, Upplysningen, alla dessa är europeiska fenomen som kausalt triggar saker utanför 

Europa, och då kanske man hamnar utanför Europa för att tala om påverkan men hela 

strukturen är eurocentrisk, kanske nästan 100%.69 

 

En av de största påverkansaspekterna på planeringen och genomförandet av undervisningen är 

vilka förutsättningar eleverna har med sig. Läskunnigheten blir sämre och sämre, och då 

fungerar det bäst att samlas kring en lärobok. De flesta eleverna är inte duktiga nog att klara 

sig själv i början, därför blir det mycket gemensam undervisning, fokuserad kring läroboken. 

Även läroplanen påverkar till stor del och den nya läroplanen GY11 är mycket mer 

detaljstyrd, det gör det svårare som lärare att ha professionell frihet i sin planering och 

genomförande. Dagens skola går mer och mer tillbaka till gamla utbildningstraditioner 

gällande sammanhållen, lärarledd undervisning, detta delvis av politiska skäl men också att 

elevgrupperna är svårare att experimentera med idag, på grund av sviktande läskunnighet.70 

 

Elever av annan kulturell bakgrund än europeisk kan bli påverkade av en eurocentrisk 

undervisning. Lärare 5 uttrycker sig på följande sätt: 

 

När människan skapar någon slags förståelse i en värld så lägger vi märke till olika saker, vissa 

saker tycker vi är viktigare än andra. Det här har att göra med vem du är när du kommer in i 

situationen, vad du tycker är viktigt och mindre viktigt. Så när du kommer från en kontext som inte 

alls är europeisk så kanske det känns mer avlägset.71 

 

Å andra sidan framhålls även vikten av att elever med annan kulturell bakgrund än europeisk 

behöver lära sig den europeiska och svenska historien för att kunna förstå det samhälle den 

lever i.72 
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Flera exempel på hur man kan arbeta med utomeuropeiska perspektiv i sin undervisning tas 

upp. Ett exempel är islams framväxt och hur en kan koppla det till Europa och dess påverkan 

på Europa. Det finns många elever som har en relation till islam och genom att undervisa om 

islams framväxt kan man på ett bra sätt visa hur icke-europeiska fenomen har haft stor 

inverkan på Europa som region.73 

 

Även könsaspekten lyfts fram som ett bra verktyg att knyta ihop europeiska perspektiv med 

andra kulturer. Vilken kulturell bakgrund du än har så har du en könsaspekt i ditt tänkande. 

Denne arbetar på ett flickdominerat program och de flesta flickor är väldigt intresserade av att 

tala om kvinnors möjligheter och den historiska kvinnorättsutvecklingen, varesig eleven 

kommer från Europa, Asien, Afrika eller Amerika. Då blir det plötsligt väldigt globalt och på 

en nivå som alla kan förstå och vi kan jämföra olika delar av världen med andra inom olika 

historiska epoker, var har det faktiskt hänt mest?74 

 

Vikten av att tala om språk och språkutveckling, som kan kopplas till etnicitetsbegreppet 

framhålls starkt. Hur ditt språk och etnicitet ofta hänger ihop men att det också är föränderligt. 

Exempel på den historiska utvecklingen gällande det kan vara romarnas avspända syn på 

etnicitet eller grekernas färgblinda slaveri. Det är viktigt att framhålla skillnaden mellan den 

tidens stater och de nationalstater som växte fram i Europa senare, och även att rasism och 

nationalism är just moderna företeelser.75 

 

Till sist framförs att det inte finns något förhärskande perspektiv utan det beror på var i 

världen och tiden du befinner dig, vilket uttrycks så här: 

 

Det finns ju liksom inget perspektiv som är mest relevant, det beror alltid på var du står någonstans 

och var du kommer ifrån. Jag försöker fundera på det här med att alla har alltid en position i en 

viss tid någonstans, rumstiden. Så om du befinner dig i Europa, har mycket kontakter med Europa 

då bör du förstå hur Europa är ihopflätat, men du ska inte glömma bort att man kan lika gärna 

befinna sig någon annanstans, därför ska man inte ta det eurocentriska som något självklart eller 

överlägset perspektiv, det beror bara på var du är. Även fast jag jobbar eurocentriskt är jag inte 

blind för att andra perspektiv kan vara mer intressanta vid andra rumstider.76 
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4.6 Lärare 6 

Enligt Lärare 6 så utgår undervisningen framförallt från ett eurocentriskt perspektiv inom 

vissa tidsepoker. Tiden för kursen är väldigt knapp och den otroliga mängd stoff som finns 

gör det svårt att få med allt en skulle vilja. Det står samtidigt i kursplanen att vi ska utgå från 

en europeisk epokindelning samtidigt som vi ska visa att det finns andra sätt att dela in 

historia. Det känns inte riktigt rätt att ha en så eurocentrisk undervisning, eftersom världen 

består av så mycket mer än Europa. Det kan uppfattas som att undervisningen framhåller 

vikten av Europa som världens centrum som har utövat makt över andra delar av världen 

under historiens gång. Samtidigt bor vi i Europa och i och med den stoffträngsel som finns så 

måste vi välja vissa delar och välja bort andra. Denne påpekar även att EU skulle kunna ha en 

roll i den politiska styrningen som gör historieundervisningen väldigt eurocentrisk i 

styrdokumenten. Även lokalhistoria kan vara nyttigt att läsa eftersom ingen annanstans i 

världen kommer vår stads historia att tas upp. I slutändan är det viktigaste att få med så många 

perspektiv som möjligt och även titta på hur andra delar av världen upplevt européer under 

historien.77 

 

Undervisningen utgår först och främst från läroplanen. Även utbildningstraditionen spelar roll 

då Lärare 6 varit lärare i 30 år och utbildningstraditionen har förändrats över tid. Läroböcker 

och tillgänglighet till bra material påverkar också, om vi skulle vilja undervisa om mer 

utomeuropeiska perspektiv så är det faktiskt inte alltid så enkelt att hitta bra material som går 

att använda på den här nivån. Elevers intressen och lärarens egna intressen kan kanske styra 

ibland, tyvärr så finns inte jättemycket tid till individualisering i historia 1b.78 

 

Gällande påverkan av eurocentrisk undervisning på elever av annan kulturell bakgrund än 

europeisk tror Lärare 6 att det faktiskt kan ha en påverkan och att det nästan vore konstigt om 

det inte är så. Det kan finnas elever som inte ser hur viss historia angår dem. Samtidigt så 

finns det elever som känner att de vill veta mer om Europa och Sverige eftersom de har 

kommit hit. Det behöver alltså inte alltid vara ett problem, men det tål att funderas över.79 

 

Lärare 6 försöker ibland att tala lite extra om det Osmanska riket, därför att många elever 

faktiskt har sin kulturella bakgrund där. Vidare så görs försök att titta på utomeuropeiska 
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företeelser inom forntiden med flodkulturerna, men även under efterkrigstiden då koloniernas 

frigörelse och kalla krigets påverkan på olika delar av världen diskuteras. Det talas om 

tidsindelningen och då till exempel att jämföra svensk medeltid med europeisk medeltid som 

inte infaller på samma sätt. Vidare så kan en jämföra dessa medeltidsbegrepp med Kina och 

Indien, som hade stora guldåldrar under denna tid.80 

 

När det gäller globala förändringsprocesser så talar Lärare 6 ofta om kinesiska uppfinningar 

som sprids över världen, mongolerna framryckningar och hur den europeiska renässansen 

kom att påverkas av kinesiska flottexpeditioner. Gällande begreppet etnicitet så är det inte fel 

att tala om men en måste minnas att begreppet är väldigt problematiskt i sig, det är ett mer 

komplicerat begrepp än det framställs i vardagligt tal. Det finns många områden då en kan 

tala om etnicitet, till exempel inom migration och folkvandringar, problemen på Balkan, 

världskrigen och inte minst i dagens samhälle. Här har läraren en viktig roll att problematisera 

begreppet och vara väldigt öppen och förutsättningslös för att inte återskapa gammal felaktig 

förståelse för begreppet.81 

 

Avslutningsvis menar Lärare 6 att en inte ska vara rädd för att ha en eurocentrisk 

undervisning. Om detta framförs: 

 

Jag tror inte att man ska vara rädd för någonting bara man gör det öppet och förutsättningslöst, att 

man inte låser in i några bestämda uppfattningar eller så där. Alltid betona det här att det finns 

olika sätt att uppfatta saker och ting.82 

 

På grund av den stoffträngsel som finns i den första historiakursen på gymnasiet så är 

det inte konstigt att undervisningen blir eurocentrisk men en får aldrig glömma att det 

finns andra sätt att se på allting.83 
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5 Analys 

5.1 Eurocentrism i historieundervisningen och dess påverkan 

på elever av annan kulturell bakgrund än europeisk 

Enligt Nygren har UNESCO under många år arbetat för en mer globaliserad 

historieundervisning runt om i världen, samtidigt som Europeiska Rådet har motarbetat detta 

och försökt premiera en eurocentrisk historieundervisning i Europa. Samtidigt har svenska 

lärare och elever förr gått emot Europieska Rådet och fokuserat på en global historia till större 

del än andra delar av Europa.84 Den föreliggande undersökningen visar inte på några större 

tendenser att detta skulle vara fallet. Fyra av sex intervjuade lärare uttryckte att deras 

undervisning till stor eller väldigt stor del var eurocentrisk och att utomeuropeiska perspektiv 

var svåra att få med i kursen historia 1b och 1a1. Det finns stora likheter med den 

undervisning som dessa fyra lärare bedriver med den som tidigare bedrivits i Nya Zeeland85 

samt i kursen World History i Texas.86 Stort fokus läggs på den europeiska tidsindelningen, 

europeiska historiska fenomen och mycket av det utomeuropeiska innehållet blir lagt åt sidan. 

De andra två lärarna, som inte tyckte att deras undervisning var väldigt eurocentrisk, menade 

dock att eurocentrismen finns medverkande i kursen, men uttryckte inte att den var lika stark 

som de fyra andra lärarna. 

 

Fem av de intervjuade lärarna uttryckte att en eurocentrisk historieundervisningen kan 

påverka elever av annan kulturell bakgrund än europeisk. Några menade att motivationen kan 

vara lägre då man känner sig bortkopplad från den kultur som beskrivs medan en menade att 

motivationen kanske även kan höjas genom att eleven tycker att den europeiska historien är 

något nytt och spännande. Några av de intervjuade lärarna menade även att intresset för den 

egna kulturen är stark och att dessa elever gärna vill berätta om samtida och historiska 

förhållanden i sina hemländer. Denna vilja att studera och diskutera sin kultur och sina eller 

föräldrarnas födelseländer bekräftas i Lozic undersökning där de intervjuade eleverna visar ett 

starkt intresse för att fördjupa sina kunskaper om sin kulturella bakgrund.  

 

                                                 
84 Nygren (2011) s. 49-51. Se även avsnitt 2.1 
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Lozic menar att samhället skapar och återskapar identiteter som ”vi” och ”dem” genom 

upprätthållandet av en eurocentrisk undervisning i svensk skola vilket kan komma att 

marginalisera delar av elevkåren.87 Även Kamali står bakom dessa formuleringar i sin 

undersökning gällande historieböckernas som används inom svensk skola.88 Lärarna i denna 

undersökning uttryckte dock inte några tankar som direkt kan härledas till att de märkt av att 

elever kännt sig marginaliserade i undervisningen. Däremot är det så klart en svår fråga för 

lärare att se då det handlar om elevers upplevelser. 

 

Fyra av lärarna i undersökningen uttryckte att ett eurocentriskt perspektiv inte alltid behöver 

vara av ondo. Eftersom vi bor i Europa och de flesta av våra elever kommer att arbeta och bo i 

Europa under stora delar av sina framtida liv så är det inte mer än naturligt att 

historieundervisningen utgår från Europa. Dessa fakta påvisas även i Lozic undersökning där 

de intervjuade eleverna har förståelse för varför historieundervisningen utgår från Sverige och 

Europa. Däremot menar Lozic att många elever har för avsikt att resa utomlands efter 

avslutade gymnasiestudier och att detta skulle kunna vara ännu ett incitament för att behandla 

utomeuropeiska perspektiv i undervisningen.89 Alla lärare i undersökningen uttryckte även att 

det är just balansen mellan europeisk historia och andra perspektiv och hur lärare knyter ihop 

dessa som är den absoluta kärnan i undervisningen. 

 

5.2 Faktorer som påverkar innehåll, planering och utförande 

av historieundervisning 

Den största bidragande faktorn för innehåll, planering och genomförande av 

historieundervisning enligt de intervjuade lärarna är läroplanen, vilket även understrykt av 

Berg som en viktig faktor inom undervisningen i stort.90 Alla de intervjuade lärarna framhöll 

att läroplanen hade stor inverkan på stoffurvalet gällande kursen historia 1b. Lärarna menade 

även unisont att kraven för vilket stoff som ska behandlas i kursen har skärpts i och med 

GY11 och införandet av kursen historia 1b. Detta är i linje med Berg som menar att det finns 

ett maktperspektiv gällande innehållet i historieundervisningen samt att stoffurvalet har varit i 
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ständig förändring sedan 1900-talet.91 Intressant nog var att alla lärare i undersökningen 

menade att den egentliga största bidragande faktorn till hur stoffurvalet ser ut faktiskt var ren 

tidsbrist, i och med en starkare styrning från Skolverkets håll i läroplanen GY11 gällande vad 

som faktiskt ska tas upp i kursen historia 1b. 

 

Enligt Långström kan läroböcker ses som en styrande faktor för innehållet i 

historieundervisningen. Endast en lärare i denna undersökning uttryckte att läroboken styr till 

relativt stor del hur undervisningen i kursen historia 1b läggs upp. Detta dock på grund av den 

låga läskunnigheten hos eleverna idag, vilket gör det lättast att samlas kring en bok där alla 

får samma referensramar. Detta var även en av lärarna som tyckte att dennes undervisningen 

var till stor del eurocentrisk i sin karaktär. I bakgrundavsnittet refereras det till flera 

undersökningar gällande eurocentrismen i svenska läroböcker för gymnasiet som har använts 

de senaste fem åren. Kidner, Karlsson, Fogelberg & Nordstrand, Bayard samt Kamali visar 

alla att svenska läroböcker för gymnasieskolans historia är övervägande eurocentriska i sitt 

urval samt sina beskrivningar av olika kulturer i jämförelse med de svenska och europeiska.92 

Två av lärarna i undersökningen menade att läroböckerna som användes var eurocentriska i 

sin framtoning, medan endast en lärare uttryckte av läroboken inte var eurocentrisk och tre 

lärare uttalade sig inte specifikt om detta. 

 

Flera av lärarna i undersökningen framhöll att de gärna skulle fokusera mer på elevernas egna 

intressen men att tidsbristen, som jag nämnt tidigare, gör det svårt för dem att genomföra 

detta. En lärare talar länge om hur denne i den tidigare motsvarande kursen, historia A, alltid 

hade med mer individualiserade moment där eleverna kunde välja fritt vad de ville arbeta med 

inom historieämnet. 

 

5.3 Hur kan lärare arbeta med utomeuropeiska perspektiv? 

Alla lärare hade många idéer om hur lärare kan arbeta med utomeuropeiska perspektiv och 

fenomen inom ramarna för kursplanen i historia 1b. Här nedan följer en lista på några av de 

mest förekommande temana i fallande ordning. 

 

                                                 
91 Berg (2014) s. 12. Se även avsnitt 2.1 
92 Kidner (2008) s. 35-39, Karlsson (2010) s. 28-30, Fogelberg & Nordstrand (2013) s. 46-48, Bayard (2011) s. 

26-30, Kamali (2006) s. 93-95. Se även avsnitt 2.3 
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Forntidens 

flodkulturer 

Detta menade nästan alla lärare var en av de enda riktigt utomeuropeiska 

fenomen som tas upp under kursen historia 1b. En av lärarna framförde att 

denne ofta blev fast i just Mesopotamien för att eleverna ofta visade en 

stark fascination till detta område. 

Islams framväxt Även detta menade många lärare var något som enkelt kunde knytas till 

kursplanen i och med kriteriet gällande globala förändringsprocesser. Här 

räknar jag även in de arabiska kalifaten och det Osmanska riket. En lärare 

framförde att det här området är bra att arbeta med eftersom många elever 

som kommer från utomeuropeiska kulturer just kommer från dessa delar 

av världen. 

Tidiga 

utomeuropeiska 

kulturer 

Detta var ett tema som flera av lärarna framförde. En av lärarna hade 

arbetat med Kinas historia i ett större temaarbete några år tidigare, vilket 

inte hade fallit så väl ut, detta mer på grund av organisationen än själva 

ämnet. En annan lärare hade haft ett temaarbete där eleverna fick studera 

varsin tidig utomeuropeisk kultur, till exempel amerikanska 

ursprungsbefolkningar, afrikanska kulturer, mongolerna samt Kina. 

Migration och 

folkvandringar 

Detta var ett område som flera lärare tog upp och menade att de faktiskt 

ofta redan tog upp i undervisningen ur ett utomeuropeiskt perspektiv. 

Rasismens historia Flera av lärarna framförde att rasismens historia kan vara en bra ingång till 

att tala om begreppet etnicitet i undervisningen. Två av lärarna framförde 

dock att begreppet etcnitet i sig är väldigt problematiskt och att lärare 

därför måste vara försiktiga och sakliga i sitt användande av det. 

Kvinnohistoria En lärare framförde att ett bra sätt att ta upp och diskutera olika delar av 

världen är genom kvinnohistoria. Detta eftersom var än i världen en person 

kommer ifrån så finns det alltid en könsuppdelning och att tala om 

kvinnors rättigheter och framsteg inom detta kan då vara en bra ingång i en 

klass med många olika kulturer representerade. 

 

 

6 Sammanfattning 

Som avslutning kan nämnas att denna undersökning inte kan användas för att generalisera 

någon speciell trend inom gymnasieskolans historieundervisning. Däremot kan den användas 

som ett stickprov som kan säga något om lärares uppfattning om eurocentrism i sin 

undervisning och dess implikationer. 
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Det har visats att majoriteten av lärarna i denna undersökning anser sig bedriva en mer eller 

mindre eurocentrisk undervisning. Vissa lärare ser detta som ett problem, vissa ser det inte 

som ett lika stort problem, utan menar att en eurocentrisk undervisning är relativt naturlig att 

bedriva i Europa. Däremot understryker de flesta lärarna att det finns viss problematik om en 

endast fokuserar på att undervisa eurocentriskt. Flera av lärarna visar även en tro på att elever 

med annan kulturell bakgrund än svensk kan bli påverkad av en eurocentrisk undervisning 

genom lägre motivation till ämnet. Många lärare vill gärna få in mer utomeuropeiska 

perspektiv i sin undervisning men blir tvungna att välja bort dessa delar på grund av tidsbrist. 

Alla lärare har dock många bra idéer om hur lärare kan inkludera utomeuropeiska perspektiv 

och aspekter i sin undervisning. 

 

6.1 Pedagogiska implikationer och framtida forskning 

Jag tror att denna undersökning kan användas för att hjälpa yrkesverksamma lärare, som är 

intresserade av en diskussion gällande eurocentrismens del i historieundervisningen, att få 

idéer om hur andra lärare tänker och tycker, samt att få idéer om hur en själv kan arbeta med 

utomeuropeiska perspektiv i sin undervisning. 

 

Forskningen kring eurocentrism eller annan etnocentrism i undervisning i sig är ett intressant 

forskningsfält där mer forskning behöver utföras. De flesta studier som har publicerats till 

dags datum handlar om hur eurocentriska läroböcker är och hur en eurocentrisk undervisning 

kan påverka elever negativt genom ett skapande av ett ”vi” och ”dem”. I framtiden kan jag 

tänka mig vilja se aktionsforskning som fokuserar på hur man faktiskt kan förändra synen på 

historieundervisningen för att öppna upp för mer utomeuropeiska perspektiv, utan att för den 

delen förringa sin egen historia. 

7 Källförteckning 

7.1 Källmaterial 

Intervju med informant ett 2014-04-23 

Intervju med informant två 2014-04-23 
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Intervju med informant tre 2014-04-23 

Intervju med informant fyra 2014-04-23 

Intervju med informant fem 2014-04-25 

Intervju med informant sex 2014-04-25 
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