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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att analysera lärares hur lärare förhåller sig till den icke-västerländska 

historians plats i det gymnasiala klassrummet. Frågeställningen delades upp i fyra frågor.  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade samtalsintervjuer av tre historielärare. Detta 

gjordes med en fenomenografisk ansats för att undersöka lärarens syn på icke-västerländsk 

historia. Bearbetningen av texten gjordes genom en interaktiv process och analysen som 

amvändes i studien var en meningskoncentrerad analys, med självförståelse som 

tolkningskontext. I diskussionen diskuteras resultatet och analysen genom den eurocentriska 

dikotomin. 

I resultatet beskrivs den icke-västerländska historian som inte lika viktig som den 

västerländska. Det råder dock oenighet mellan lärarna om den faktiska plats som denna nyss 

nämnda historia är tillräcklig eller inte. I frågan om vilka händelser som prioriteras finns det en 

enighet om att den icke-västerländska historia behandlas oftast då Västerlandet är i kontakt med 

den. Den icke-västerländska historian undervisas också genom andra upplägg såsom 

tematiseringar, Pm, diskussioner eller korta redovisningar av läraren. I frågan som berör faktorer 

som påverkar undervisningsinnehållet blir ämnesplanen, elevsammansättning och den faktiska 

kunskapen och intresset hos läraren de faktorerna som lärarna anser påverkat dem. Två lärare 

tolkar ämnesplanen som en motståndsfaktor till icke-västerländsk historia, samtidigt som alla 

menar att ämnesplanen inte uppmuntrar till mer icke-västerländsk historia. Elevsammansättning 

var en stor faktor då fler elever med utomeuropeiska rötter desto mer icke-västerländsk historia i 

undervisningen. Kunskapen hos i sin tur hade en negativ effekt på mängden icke-västerländsk 

historia om lärare själv ansågs att hen hade liten kunskap om just den historian.  

Konklusionen var att den ickevästerländska historians plats anses vara för liten. Avgörande 

faktorer som påverkar synen är kunskap och intresse men även av ämnet. Den västerländska 

historian ansågs ha en större plats för att den ligger oss närmare kulturellt och geografiskt.  

 

Nyckelord: Historiedidaktik, intervju, lärare, eurocentrism, ickevästerländsk historia 
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1. Inledning 

Mitt namn är Johan Lind och jag studerar vid Uppsala universitet på lärarprogrammet. 

Ämnesinriktningarna jag har valt är Engelska och Historia för senare år och gymnasiet.  

Denna studie kom till på grund av ett personligt intresse kring hur den svenska skolans 

historieundervisning genomförs. Flertalet studier har fokuserat på läromedlens behandling av 

icke-västerländsk historia, samtidigt som andra studier ifrågasätter läromedlens påverkan av 

undervisningsinnehållet.1 Därav riktades denna studies syfte mot lärarens syn på detta ämne.  

Historieämnets vikt har under tidigare historiska händelser gjort sig påmint som exempelvis andra 

världskriget såväl som kriget i Kosovo, där länder använde sig av en nationalistisk 

historieundervisning.2 Historieämnets syfte är att blandat annat utveckla elevens ”förmåga att 

använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”.3 

Lozic anser därav att historiens geografiska gränser borde vidgas för att kunna vara 

identitetsutvecklande på rätt sätt i dagens samhälle.4 Vilken historia som undervisas i dagens 

samhälle bidrar inte bara till historiekunskap, utan även vilken historia som är värd att behandlas. 

Peter Sexias vid departementet för läroplansstudier vid University of British Colombia förklarar 

vikten av att lära ut rätt historia på följande sätt: 

Quite simply, it is the power of the story of the past to define who we are in the present, our 

relations with others, relation i civil society – nation and state, right and wrong, good and bad – 

and broad parameter for actions in the future. Again there is a lot at stake. 5 

 Elever med en annan kultur än svensk får därav stora problem att finna intresse och kunna 

spegla sig i något de anser att de inte hör hemma i.6 Trots att samhället förändras och efterfrågan 

eller synen på relevant historia förändras med samhället finns det tydliga indikationer på att den 

eurocentriska undervisningen förblir.7 Men vad är det som gör att historian om Europa och dess 

utveckling ses som den mest relevanta? Att läromedel och ämnesplan är eurocentriska är något 

som redan konstaterats.8 Men vad är lärarnas syn på den icke-västerländska historien, har den 

tillräckligt med plats i undervisningen, vad är det som håller den tillbaka och hur undervisas den?  

 

                                                
1 Jarhall (2012) s. 173 
2Forum för levande historia  www.denlivsfarligahistorien.se (2013-11-18) 
3 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-11-10) 
4 Lozic (2011) s. 30ff 
5 Sexias (2000) s. 21 
6 Lozic (2010) s. 290-292 
7 Johansson (2010), Nygren s. 82 
8 Lozic (2010), Dunn (2000), Nordgren (2006), Rundblom (2006), Kamali (2006) 

http://www.denlivsfarligahistorien.se/
http://www.skolverket.se/
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2. Bakgrund 

2.1. Historieundervisning idag och dess utmaningar 

Historia har idag blivit ett kärnämne på gymnasienivå och fokus har förflyttats från att tidigare att 

förmedla vad som hänt till att idag diskutera vad som hänt och varför, orsak och effekt även 

kallat. Fokus ligger också numera på samtiden men även framtid vilket gör att 

historiemedvetande och historiebruk betonas rejält.9 På gymnasial nivå ska ämnet även inkludera 

kritiskt tänkande vid bemötande av olika historiska källor. 10 Ämnet har idag vuxit fram och fått 

den plats i utbildningen av samhällsmedborgare som den bör ha i mån av dennes effekt på hur vi 

tänker och ser på samhället. Att vi har skurit av större delen av den nationalromantiska 

historieundervisningen som en gång förmedlades i de svenska klassrummen ses av många som ett 

steg i rätt riktning. Historieundervisning har idag fått krav på att specifika händelser skall tas 

upp.11 I och med att specifika händelser betonas besitter de därav en större vikt än andra 

historiska händelser. Ett annat faktum är att dessa händelser enbart uppstod inom gränserna för 

dagens Europa. Därav sker en centralisering kring Europas historia, även kallad eurocentrism, 

vilket frambringar Europa och dess historia som den viktigast och mest påverkande på dagens 

samhälle, vilket inte stämmer till fullo.12 

I sitt examensarbete, Västerlandet i historieläroböcker – en studie av hur historieläroböcker på gymnasiet 

skildrar Västerlandet, har Mats Johnsson undersökt läroböckers perspektiv på undervisningen. Det 

är enligt honom ett faktum att läromedel beskriver historian ur ett västerländskt perspektiv.13 

Eurocentrismen14 är tydlig i de tre gymnasieböcker han valda att undersöka. Tydliga exempel på 

uteblivande av viktiga skeenden i den icke-västerländska historien belyses av Johnsson där han 

även hävdar att de läromedel som undersöktes inte är en bra förmedlare av en mångsidig historia 

eller en globaliserad värld. Det blir snarare lärarens uppgift att undervisa historia som mångsidig 

och global.15 När det gäller eurocentriska läroböcker förstärks det även av Johnssons studie 

genom bland annat genom Harald Runbloms underlagsrapport, En granskning av hur etniska 

tillhörigheter framställs i ett urval av läroböcker. Runblom hävdar att alla tre undersökta på ett mer eller 

mindre sätt belyser historien genom ett eurocentriskt perspektiv genom att utelämna händelser 

                                                
9 Hansson (2010) s. 14-16, Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-09-24) 
10 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-09-24) 
11 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-09-24) 
12 Hobson (2004) s. 14-20 
13 Johnsson (2012)  
14 Eurocentrism menas i korthet att undervisningens fokus hamnar på Europa, antingen geografiskt eller med 

ett europeiskt perspektiv. Det vill säga att allt som undervisas har något att göra med Europa. Se även 

Hobsons och Grans förklaring under rubriken Eurocentrismens dikotomi på sida 12-14. 
15 Johnsson (2012) s. 36  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


7 

 

eller belysa dem felaktigt. Runblom hävdar även att utomeuropeiska länder först behandlas i 

historieämnet när de kommer i kontakt med Europa.16 Dessa resultat i liknande studier är inte 

heller ensamma.17 

Ross Dunn, professor i historia vid San Diego State University, beskriver undervisningen av 

det västerländska kulturarvet, som ligger till grund för det västerländska perspektivet, som en 

reproducering av historia där de stora framstegen åstadkommits av västerlandet, mestadels 

Europa och USA. Även om vi idag inte anser att det är den enda historian så anses den inneha 

mest historisk relevans och påverkan på dagens samhälle. I artikeln Constructing world history in the 

classroom, menar Dunn att vi måste eftersträva en historia där händelser, aktioner och reaktioner 

måste ses ur ett globalt perspektiv och inte genom ett centralt perspektiv. Exempelvis kan inte 

Europas storhet under 1500- och 1600-talet förklaras enbart utifrån hur Europa var under denna 

tid. Dunn hävdar att händelser och effekter bör ses ur ett globalt perspektiv och att ”sociala och 

spatial” områden i historiska undersökningar skall vara öppna och rörliga, inte förutbestämda. 

Han hävdar att historian i sig är rörlig och synen på den bör också den vara densamma.18 

Historians vikt i skolan ökar i och med att samhället globaliseras och frågan kring vilka 

historiska händelser som är relevant, är inte längre en självklarhet. Vanja Lozic visar i sin studie, I 

historiekanons skugga – historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle, att 

efterfrågan hos elever om en mindre eurocentrisk undervisning och ett vidgande av historians 

innehållshorisont är tydlig. Eleverna i Lozics studie beskriver historieundervisningen som 

eurocentrisk. Även om eleverna anser sig ha en förståelse för Europas givna plats i 

undervisningen så efterfrågas en vidgning av innehållets horisont i ämnet. Dock överlämnar de 

intervjuade läromedelsförfattarna i hans intervju ansvaret till lärarna där en del av de intervjuade 

lärarna menar på att det mångkulturella samhället inte påverkar historians innehåll.19 

Andra sätt att behandla mångkulturaliseringen ses i länder såsom Australien, England och 

Danmark som hävdar att nationella värden finns i historieundervisningen och därav blir syftet 

med ämnet delvis att bevara sin historia. Danmark har även implementerat en kanon, ett 

förutbestämt undervisningsinnehåll, för den historia som skall undervisas. Detta menar Maria 

Johansson påverkar elevernas inställning till olika kulturer då vissa kulturer kan utebli.20 

Johansson belyser i sin licentiatuppsats, Historieundervisning och interkulturell kompetens, vikten av att 

ge elever alternativa perspektiv för att utveckla interkulturellt lärande, det vill säga att utveckla 

elevens kapacitet att ”förstå och hantera mångkulturella situationer på ett lämplig, effektivt och 

kraftfullt sätt.” Något hon betonar som ett måste för historieundervisningens fortsatta mening i 

ett mångkulturellt samhälle.21  

                                                
16 Rundblom (2006) . 21-31 
17 Nordgren (2006), Kamali (2006) s. 47-101 
18 Dunn (2000) .124-129 
19 Lozic (2010) s. 260-263 
20 Johansson (2012) s. 10. 
21 Johansson (2012) s. 86-91 
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Frågan kvarstår dock hur den övriga världens historia behandlas av den viktigaste förmedlaren 

i skolan, nämligen läraren. Dock finns olika faktorer förutom ämnesplanen som påverkar lärarens 

val av undervisningsinnehåll, såsom intresse och vad hen finner relevant för eleverna.22 Av allt att 

döma så har studier kring läromedels behandling av den övriga världens historia och en 

efterfrågan av interkulturell kompetens i historieundervisningen med fler perspektiv än det 

västerländska presenterats för forskarvärlden. ”De globala förändringarna kräver en historia som 

berör människor i egenskap av medborgare i nationer men också i världen, som kosmopoliter” .23 

Men vad är då lärares syn på den icke-västerländska historian. Skall den ha en plats i vår 

undervisning eller skall den bevaras i periferin. Avsikten med denna studie är att undersöka hur 

lärare ser på icke-västerländsk historia och dess plats i den svenska historieundervisningen. 

2.2. Icke-västerländsk historia i historieämnets ämnesplan 

I ämnesplanen för historia 1b, publicerat av skolverket, är syftet att eleven bland annat ska 

utveckla kunskaper om hur historia har använts och hur den har påverkat det samhälle som vi 

lever i idag.24  Det innehåll som ska finnas med i undervisningen, benämnt som centralt innehåll, 

har sin fokus på Europa. I och med att syftet med historia är att undervisa om samhällets 

uppkomst är det logiskt att Europa dominerar till viss del då kontinenten omringar Sveriges 

gränser. Dock har det centrala innehållet blivit mer specifikt i och med den nya ämnesplanen. 

Hela den europeiska epokindelningen från förhistorisk tid fram till upplysningen ”med vissa valda 

förändringsprocesser och fördjupningar”.25 Det som också skall ingå i historia 1b är 

demokratiseringen och industrialiseringen. Den icke-västerländska historia benämns som ett 

komplement om man inte vill belysa vikingatiden så kan man göra ”… en jämförelse med 

tidsindelningar i någon utomeuropeiskt kultursfär som Kina eller Indien.”.26 Mer än detta nämns 

inte om utomeuropeisk- eller icke-västerländsk historia. 

Fördelningen av plats och tid i ämnesplanen är skev till den västerländska historians fördel. 

Dock sker det en krock mellan ämnesplanens mål och läroplanen då den senare syftar till att 

eleven ”kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, 

kultur, språk, religion och historia”. Eleven skall även ha kunskaper om internationell samverkan 

och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt 

perspektiv.27 Läroplanen har även ett internationellt perspektiv som anses vara ”viktigt för att 

kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 

solidaritet.”28  

                                                
22 Jarhall (2012) s. 24. 
23 Johansson (2012) s11 
24 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-11-10) 
25 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-11-10) 
26 Ibid. (2013-11-10) 
27 Skolverket (2011b) www.skolverket.se (2013-10-29) 
28 Skolverket (2011b) www.skolverket.se (2013-10-29) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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3. Litteraturöversikt 

3.1. Tidigare forskning 

3.1.1. Synen på den icke-västerländska historian 

En vetenskaplig artikel som närmar sig frågeställningen för min studie heter Lärarstudenters relation 

till historieämnet, och är skriven av David Ludvigsson. Studien grundar sig på en 

enkätundersökning som besvarats av studenter på historiska institutionen efter avverkad 

verksamhetsförlagd utbildning på Uppsala Universitet inom Lärarprogrammet. Syftet med 

Ludvigssons studie är att studera hur lärarstudenter förhåller sig till sitt ämne. Lärarstudenter, 

påpekar Ludvigsson, har uteblivit som forskningsområde i Sverige och har därav fångat 

ovannämndas intresse. Fokus på nutidsanknytningen inom historieämnet samt ”utmaningen av 

det mångkulturella klassrummet” har fått Ludvigsson att ställa frågan: ”vilka aspekter av 

historieämnet som lärarstudenter lyfter fram i sin reflektion”29. Resultatet av Ludvigssons studie 

visar att lärarstudenterna till större del accepterar användandet av kanon. Det bör dock betonas 

att de flesta studenterna i studien är kritiskt inställda till den eurocentriska undervisningen. Det 

som betonas av studenterna är nutidskopplingen som anses vara väldigt viktig, framförallt för att 

engagera eleverna i ämnet och för att sudda ut synen på historia som ett ”dåtidsfixerat ämne”. 

Faktum är att vissa studenter förespråkar en mer individanpassad undervisning, det vill säga att 

bredda historieämnets geografiska gränser och betona mer icke-västerländsk historia. Ludvigsson 

belyser en tydlig vilja hos lärarstudenter att sträva mot en global historia där eurocentrismen ses 

som ett hinder som är överkomligt. 30 

Vanja Lozic har i sin avhandling, I historiekanons skugga – historieämne och identifikationsformering i 

2000-talets mångkulturella samhälle, intervjuat såväl elever och lärare som läroboksförfattare 

angående den eurocentriska historieförmedlingen. I sin studie belyser Lozic problem med fokus 

kring samhällets förändring och hur det påverkar innehållet i historieundervisningen samt om det 

bör ändras utefter samhällets efterfrågan. Studien är gjord i Malmö där 36 elever, fem lärare och 

tre läromedelsförfattare intervjuades. Ett resultat av hans avhandling är att majoriteten av 

eleverna ifrågasätter det eurocentriska perspektiv som de anser används i undervisningen. 

Eleverna menar att allt för mycket fokus ligger på Europa och dess historia.31 I Lozics intervjuer 

av läromedelsförfattare ifrånsäger sig dessa ansvaret att anpassa sig efter det mångkulturella 

                                                
29 Ludvigsson, (2011) s. 42 
30 Ludvigsson (2011) s. 44 
31 Lozic (2010) s. 263 
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samhälle och betonar att detta är lärarens ansvarsområde samtidigt som de påpekar att efterfrågan 

på läromedlen avgör vad de skriver om. Dock visar det sig att intervjuade lärare anser att det 

mångkulturella samhället som uppstått inte påverkar historieämnets innehåll.32 Lozic behandlar 

även frågan om hur man som lärare kan undervisa en mångkulturell klass i historia. En av dessa 

metoder är kommunitaristisk historieförmedling vilket innebär att individanpassa 

historieundervisningen efter etnisk bakgrund, att klasser skapas efter etnicitet. Denna idé bemöts 

dock med ett enat motstånd från såväl lärare som elever. Även Lozic själv betonar risken till en 

segregerad historieförmedling och hänvisar till händelser där denna sorts undervisning har 

genomförts, såsom Bosnien och Hercegovina och vad de lett till. Istället förespråkar Lozic en 

mer öppen historieundervisning där fokus inte hamnar på individens historia utan snarare en 

generell breddning av historians horisontella gränser.33 Han belyser även tilläggsperspektivet. 

Detta perspektiv syftar till att ”inom ramen för ett gemensamt historieämne tar hänsyn till 

enskilda elever etniska identifikationer, historia och särintressen”34. Men även detta anses vara 

problemgrundande då det anses ignorera den faktiska hierarkiska ordningen inom historian som 

fortfarande infinner sig i ämnet. Det vill säga att historia med fokus på särintressen inte höjer 

statusen för just den historian, utan hegemonin besitts fortfarande av i detta fall den 

västerländska historian.35 

3.1.2. Lärares val av ämnesinnehåll  

Jessica Jarhall har i sin licentiatuppsats, En komplex Historia – lärares omformning, undervisningsmönster 

och strategier i historieundervisning på högstadiet, studerat faktorer som påverkar historielärarens val av 

innehåll för deras ämne. Hon har i sin studie valt att intervjua fem lärare med minst sju års 

erfarenhet genom semistrukturerade intervjuer. Jarhall menar att historieundervisningen grundas 

på lärares val av mål, innehåll och metod.36 I studien behandlas olika faktorer som anses påverka 

lärarens val av just mål, innehåll och metod, eller som hon även säger vad som påverkar de 

didaktiska frågorna, varför, vad och hur. En av de faktorerna som Jarhall belyser är elevens och 

hens inflytande över valet av innehåll. Det blir klart i hennes intervjuer att elevens påverkan är 

minimal då ingen av lärarna låter eleven välja vad som skall undervisas. Dock anser lärare att 

elever styr undervisningsinnehållet genom deras frågor. Faktorer som också anses påverka 

lärarens val här anses vara tid och ämnesplanen. Jarhall belyser detta som ett dilemma då elever 

som har annan än svensk kultur som bakgrund, får svårt hitta sin identitet i historieböckernas 

”nationella berättelser”.37 Den andra av flera faktorer som belyses i denna studie är läroboken. 

                                                
32 Lozic (2010) s.269-271 
33 Lozic (2010) s. 278 
34 Lozic (2010) s. 284 
35 Lozic (2010) s. 284-289 
36 Jarhall (2012) s. 17 
37 Jarhall (2012) s.158-159 
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Jarhall ifrågasätter tidigt i studien läromedlets roll i undervisningen. Hon menar på att de studier 

som behandlat läromedlen som styrande faktorer i historieundervisningen faktiskt inte kan ses 

som fullt pålitliga då vi faktiskt bara vet att de används och inte hur. Som resultat av hennes 

intervjuer blir det tydligt att läromedlet faktiskt bara besitter en komplimenterande roll hos de 

erfarna lärarna.38 I sin studie betonar Jarhall vikten av lärarens intresse och roll när valet av stoff 

behandlas. I hennes resultat går det även att urskilja att läromedlen som omformningsfaktor inte 

besitter den kraft som forskare tidigare trott.39 Detta kan kopplas till denna studie då den styrker 

den metod som valts (intervju) och det studieobjekt som hamnar i fokus (lärare). 

Även Thomas Nygren har i sin studie, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 

undervisningsstrategier, diskuterat vilka omformningsfaktorer som påverkar historielärarens 

undervisningsinnehåll.40 Han har likt Jarhall intervjuat lärare. Dock så har Nygren intervjuat 

historielärare för gymnasiet i syfte att kategorisera lärare under olika undervisningssätt. Nygrens 

studier visar att mer erfarna lärarna tenderar att se läroplan och läromedel som starka 

omformningsfaktorer. De ser sig själva glida ifrån ämnesplanen allteftersom de får mer 

erfarenhet. I Nygrens resultat går det även att urskilja en betoning av kunskap hos de sju 

intervjuade lärarna. Ämneskunskap anses avgöra vilket innehållet blir.41 

Johan Hansson belyser i sin studie, Historieintresse och historieundervisning, vikten av historielärares 

och elevers historieintresse och dess effekt på det stoff som undervisas om.  I sin studie har 

Hansson intervjuat lärare och elever från både högstadiet och gymnasiet i syfte att ta reda 

effekten av historieintressets påverkan på historieämnet. I studien belyser han att utbildning och 

fortbildning för lärare inte är en lika stora faktor som det faktiska intresset hos läraren.42 Intresset 

i sig anses även ha en stor effekt i valet av undervisningsinnehåll, då det faktisk kan ta bort olika 

minoriteters historia till förmån för lärarens intressen.43 Hansson kopplar även intresse till 

kunskap samtidigt som vikten av kunskap i omformningsprocessen, vilket gör att hans studies 

relevans kan kopplas till denna studie då intresse och kunskap inbegrips som 

omformningsfaktorer. 

Dessa studier kommer att användas för att skapa en grund och stärka denna studies resultat i 

form av de val som läraren gör utifrån de faktorer som de faktiskt stöter på. 

                                                
38 Jarhall (2012) s. 48-51, 163-164 
39 Jarhall (2012) s. 51-53 
40 Nygren (2009) 
41 Nygren (2009) s. 79, 81 
42 Hansson (2010) s. 39 
43 Hansson (2010) s. 68 
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3.2. Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1. Eurocentrismens dikotomi 

I sin bok, Orientalism, beskriver Edward W. Said anledningen till Västerlandets skeva syn på den 

så kallade Orienten. Said menar att grunden till synen ligger på fakta om Orienten som i sin tur är 

uppbyggd ur ett västerländskt perspektiv. I boken delar Said upp tiden i före och efter andra 

världskriget, då Frankrike och Storbritannien stod för grunden till dikotomin mellan Västvärlden 

och Orienten, något som USA senare tog över efter kriget.  De studier som besitter mest tyngd är 

gjorda av män som delvis besökt landet och jämfört kultur och religion ur eget perspektiv 

(västerländskt). Orientalisten förser ”sitt eget samhälle med framställningar av Orienten som a) är 

klart präglade av honom själv, b) illustrerar hans uppfattning om vad Orienten kan eller bör vara, 

c) medvetet utgör en invändning mot någon annans synpunkter på Orienten, d) förser den 

orientaliska diskursen med det som den för tillfället tycks ha störst behov av, e) uppfyller vissa 

kulturella, yrkesmässiga, nationella, politiska och ekonomiska krav.”44 USA:s reproduktion av 

synen på Orienten sker enligt Said främst genom media. Han påpekar att speglingen av 

”araben”45 i media förekommer genom nyheter och fotografier på stora folkgrupper vilket 

utelämnar individualism och bakgrund. I filmer besitter de rollen som en känslokall skurk. Said 

belyser även det faktum att amerikanska läroböcker, även på universitetsnivå, besatt46 skeva 

framställningar, ”få människor i detta område (det arabiska) ens känner till att det finns ett bättre 

sätt att leva”.47 Även om boken och idén publicerades under 1970-talets slut så kan en del av 

Saids påpekande om hur vår syn på Orienten ses än idag. Ett exempel på detta är nyheter som 

visar samma bilder nu som under 1970-talet när de visar klipp från mellanöstern. 

John M. Hobson problematiserar den västerländska synen på världshistorien i sin bok 

Västerlandets österländska ursprung. Med ordet eurocentrism belyser han en dikotomi som uppstått 

mellan öst och väst. En dikotomi där västvärlden (USA och Europa) och dess historieberättelse 

är normen och står för bland annat innovativt, rationellt och vetenskapligt. Detta samtidigt som 

icke-västerlandet (resterande länder exklusive Kanada och Australien), beskrivs med ord som 

passivt, irrationellt, mystiskt och vidskepligt.48 Hobson ser på eurocentrism som denna 

traditionella föreställning om västerlandets unika och självskapta uppgång och seger, och att 

”Kärnan i den (eurocentrismen49) är nämligen uppfattningen av att västerlandet förtjänar att inta 

                                                
44 Said (1997) s. 409-410. 
45 Said (1997) s. 427 
46 Edward Said skriver besitter, men jag väljer att skriva i imperfekt då publiceringen han hänvisar till (The 

Arabs in American Textbooks) är daterad 1975. 
47 Said (1997) s. 428 
48 Hobson (2004) s.20  
49 Mitt tillägg 
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den progressiva världshistoriens huvudscen, både i det förflutna och i nuet”50. Det är så 

begreppet eurocentrism kommer att användas i denna studie och även dess koppling till 

västerlandets hierarkiska ställning inom dikotomin. Framställning av vad som kan ses som icke-

västerländsk görs i dikotomi med västerlandet och enbart därigenom kan begrepp icke-

västerländsk historia klargöras och problematiseras.  

I boken, Beyond eurocentrism a new view of modern world history, hävdar Peter Gran att det finns nio 

punkter som beskriver eurocentrismen. Dessa är: 1) att det finns ett geografiskt center för 

makten, i detta fall Europa. 2) Termen Väst kan också oproblematiskt bytas ut mot Europa. 3) 

Att Europa eller Väst skiljer sig från resten av världen. 4) Resten av världen ses som exotisk eller 

annorlunda i jämförelse med Västerlandet. 5) Att den tredje världen har haft sin gyllene tid där 

folk har inspirerats men att man numera söker sin identitet i den moderna världen. 6) Om inte 

alla så nästintill alla händelser som skett i tredje världen har skett på grund av Västs aktioner. 7) 

Sätt som dessa händelser eller förändring sker är genom elitens val, viktiga relationer genom 

högre sociala klasser. 8) Att världshistorien antingen stödjer eller förnekar presentismen, antingen 

är den för en progressiv historia ofta kopplad till teknologiskt. Eller så är den emot, ide i sådant 

fall är den då ultraromantisk och organiseras kring det föregående århundradet. 9) Att den 

nuvarande världshistoria är en dominant paradigm som uppehåller status quo genom sin 

hegemoniska egenskap reproducerar den sig.51 Gran förklarar även han den dikotomi, inom 

eurocentrismen, som enligt honom även reproduceras då alla välkända händelser utanför det som 

går under namnet Västerlandet är en direkt konsekvens av Västerlandets framsteg. 

Standardhistoria är så fokuserad på västvärldens geografiska område och dess högre kulturer och 

eliter att den aldrig ifrågasätts. Gran menar att världens historia skrivs på liknande sätt som 

nationalhistorian skrev under 1800-talet.  Denna historia skapas och reproduceras inom högre 

klasser i forskarsamhället där eurocentrismen inte utsätts för kritik.52 I boken förtydligas 

dikotomin av Gran då han menar att Icke-Europa53 är en konstruktion av Europa för att kunna 

skildra sig från resten av världen och enas mellan de parter som räknas som medborgarländer i 

västvärlden.54   

 

3.2.2. Omformningsfaktorer 

Såväl Jessica Jarhall, i sin licentiatuppsats En komplex historia – omformning, undervisningsmönster och 

strategier i historieundervisningen på högstadiet, som Mikael Berg, i sin forskningsrapport Historielärares 

historier – ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, behandlar Lee S Schulmans 

                                                
50 Hobson (2004) s.14 
51 Gran (1996) s.4 
52 Gran (1996)s. 3. 
53 Min översättning från Non-Europe. 
54 Gran (1996) s. 5-24 
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process om sammankopplingen mellan ämneskunskaper hos lärare och vad läraren väljer i 

urvalsprocessen.55 Schulman väljer att kalla kunskapen i denna process för Pedagogical Content 

Knowledge och begreppet som används för processen är transform.56 Jarhall översätter ordet 

transform med omformning.57 Berg betonar att begreppet omformning är grundad i och med att det 

”inte är en process där något görs om i grunden utan snarare omformas utifrån delar av det 

akademiska ämnet, och andra faktorer i det här fallet skolämnet historia”.58 I denna studie 

kommer fokus ligga på det Jarhall kallar omformningsfaktorer, en del i omformningen, det vill säga 

vad som får lärare att göra de urval som de faktiskt gör inför varje historieundervisning. Jarhall 

nämner yttre omformningsfaktorer, såsom tid, elever, läromedel och ämnesplaner. Men hon nämner 

även Inre omformningsfaktorer, exempelvis lärares intresse och vad hen anser är relevant utöver 

målen i ämnesplanen.59 Jag har valt att bearbeta både yttre och inre omformningsfaktorer med 

betoning på läromedel och ämnesplan från yttre och lärarens syn på vad som är relevant för 

historieundervisning från inre. Dessa kommer att belysas i redovisningen under rubriken som 

behandlar just omformningsfaktorer. 

                                                
55 Berg (2010) s. 14-16, Jarhall (2012) s. 19-24. 
56 Schulman (1986) s. 9-10 
57 Jarhall (2012) s. 26 
58 Berg (2010) s. 16 
59 Jarhall (2012) s. 25-26. 
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4. Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera hur historielärares förhåller sig till den icke-västerländska 

historians plats i historieundervisningen på gymnasial nivå kan se ut.  

 

Frågeställningar 

A. Hur ser lärare på icke-västerländsk historian och dess plats i historieämnet?  

B. Vilka icke-västerländska händelser prioriteras enligt läraren? 

C. Vilka omformningsfaktorer anser sig läraren påverkas av inom behandlandet av icke-

västerländsk historia? 

D. Varför undervisas den icke-västerländska historian i den mån den gör enligt läraren 
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5. Metod 

5.1. Fenomenografi  

Metoden i studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv då studien ämnar undersöka 

hur läraren själv ser på icke-västerländsk historia och inte i kontrast eller i jämförelse med något 

annat. Därav kom intervjuerna i sig att likna ett samtal mer än en intervju, dock behöll den sitt 

syfte.60 Staffan Larsson beskriver syftet med ett fenomenologiskt perspektiv på följande sätt: ”Vi 

vill beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter 

innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har valt att 

beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är”.61  

Ference Marton belyser två olika perspektiv i sin artikel, Phenomenography – Describing the world 

around us, som han kallar first-order perspective och second-order perspective. Den första undersöker den 

egna synen på världen samtidigt som den andra undersöker andras syn på världen. I denna 

undersökning kommer second-order perspective att vara dominant, men samtidigt, som Marton 

förespråkar, kommer även att first-order perspective appliceras i denna studie.62 Det vill säga att min 

studie kommer att grunda sig på hur andra, i detta fall lärare, ser på begreppet icke-västerländsk 

historia, men i och med att jag kommer att analysera och kategorisera deras tankar så kommer 

onekligen även min syn på begreppet att ha en påverkan. Tanken är även att belysa lärares 

tolkning av de faktorer som påverkar deras undervisningsinnehåll, med fokus på icke-

västerländsk historia, därav implementeras en fenomenografisk ansats. 

5.2. Metod för datainsamling 

Datainsamlingen för denna studie utfördes genom kvalitativa semistrukturerade samtalsintervjuer. 

Den semistrukturerade samtalsintervjun består av tematiserade öppna frågor där intervjuobjektet 

får stor frihet i att elaborera kring sitt svar och förklara sitt sätt att se på ämnet.63 Detta samspelar 

med studien då syftet är att belysa lärares syn på icke-västerländsk historia. Det är alltså lärares 

egna utsagor om hur hen ser på och anser sig behandla den icke-västerländska historian samt 

vilka omformningsfaktorer hen anses påverkas av. Dessa fenomen belyses mest genom den 

kvalitativa intervjun.64 Denna studie behandlade alltså inte belysa lärarens faktiska agerande utan 

hur hen anser sig agera. En pilotintervju gjordes för att prova frågorna och för att se hur pass väl 

                                                
60 Ryen (2004) s.42 
61 Larsson (1986) s. 13 
62 Marton (1981) s. 1-5 
63 Qu & Dumay (2011) s. 246 
64 Bryman (2002) s. 300 
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temat fungerade och följdes.65 Intervjun gjordes på en kvinna som studerade på historiska 

institutionen och som precis avslutat sin åtta veckors verksamhetsförlagda utbildning inom just 

historia. Pilotintervjun ledde till justeringar av vad som ansågs vara ledande frågor samt hur temat 

formats. 

Den semistrukturerade samtalsintervjun följde en mall för att hjälpa intervjuaren men även för 

att skapa en röd tråd genom intervjun och därigenom skapa bättre och mer sammanhängande 

svar.66 Dock bröts mallen vid vissa tillfällen för att bibehålla dynamiken i intervjun och på så sätt 

bibehålla en positiv interaktion och bra flyt i samtalet.67 Även om mallen bröts så användes den 

som checklista så att samma frågor ställdes, dock i olika ordning.68  Inledningen av intervjuerna 

bestod av enkla frågor såsom hur länge personen ifråga arbetat som lärare om hen är utbildad 

och så vidare. Detta gjordes för att få ge intervjuobjektet en enkel start och därmed undvika 

risken till att hen blev spänd och tillbakadragen.69 Det förhindrar även att intervjuobjektet kände 

sig angripen.70 Frågor såsom uppföljningsfrågor märktes inte ut i intervjuprotokollet utan 

användes vid förtydligande och vidgande av svaret under själva intervjun. Frågorna i sig var korta 

och breda för att undvika risken att egna åsikter eller tankar kring ämnet reflekterades i eller 

färgade den intervjuades svar. Tolkande frågor såsom Ryen benämner dem användes endast i 

slutet av samma skäl, nämligen att undvika att intervjuaren påverkade den intervjuades utsagor.71 

I och med att resultatet granskas ur ett fenomenografiskt perspektiv så var ändå 

uppföljningsfrågorna vitala. Det är först när den intervjuade har svarat på en fråga som den 

verkliga frågan kan ställas då intervjuaren kan omformulera frågan för att få djup i svaret.72 

Intervjuerna spelades in audiellt för att kunna skapa en situation där intervjuaren inte behövde 

anteckna frekvent under hela intervjun. Den användes alltså för att skapa en så samtalsliknande 

miljö som möjligt, dock infanns även medvetenheten om att en inspelningsapparat alltid har en 

effekt på ett samtal. Med audiell inspelning fick intervjuaren även med allt i intervjun och kunde 

förbättra sin teknik vid behov. Med inspelning blev transkriberingen mer korrekt gentemot 

anteckningar. Då sållning gjordes och därigenom påverkades materialet subjektivt så var det 

viktigt att transkribera ordagrant.73 Information om vad som studien kommer att fokusera på 

delades ut till deltagarna för att skapa en trygg miljö för de intervjuade.74 Anteckningar fördes för 

att kunna nedteckna frågor som uppstod så att de inte glömdes men inte heller sköts in direkt, då 

det kan förstöra flytet i samtalet. 75 Anteckningar användes också till att ersätta den audiella 

                                                
65 Esaiasson et al. (2012) s. 268 
66 Bryman (2002) s. 305 
67 Kvale & Brinkmann (2009) s.147, Erlandson et al. (1993) s. 90 Bryman (2002) s.312 
68 Qu & Dumay (2011) s. 246 
69 Bryman (2002) s. 310 
70 Kvale & Brinkmann (2009) s. 146-147 
71 Ryen (2004) s. 150-152 
72 Larsson (1986) s. 27 
73 Ryen (2004) s.146 
74 Erlandson et al. (1993) s.92 
75 Bryman (2002) s. 306 
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inspelningen, vid eventuella missöden.76 Som en summerande aktion frågades den intervjuade om 

hen hade något att tillägga. Men innan intervjun avslutades helt repeterades kort vad som hade 

sagts i intervjun och det ställdes eventuella förfrågningar om förklaringar. Till sist uppmanades 

den intervjuade att kontakta intervjuaren om hen ville tillägga något vid senare tillfälle. 77 

Intervjulängden var mellan 65 – 75 minuter beräknat på inspelat material. Sedan pågick 

intervjuerna i mellan 10 – 15 minuter efter att intervjuaren avbrutit inspelningen. Tidsgränsen 

sattes efter Brymans minimum gräns på 45 minuters för att undvika risken för ytliga intervjuer.78 

Även Anne Ryens tidskvot för en kvalitativ intervju, en timme, passerades.79 

5.3. Urval 

De lärare som har valts ut till denna studie är gymnasielärare som undervisar eller har undervisat 

historia i studieförberedande program. Detta urval gjordes för att tiden för undervisningen skall 

vara densamma. I yrkesförberedande program får historieämnet i sig mindre tid då den enbart 

innefattar 50 gymnasiepoäng samtidigt som i studieförberedande program har historieämnet 100 

gymnasiepoäng.80 Lärare valdes inte utifrån speciella kompetenser eller specifika utbildningar. 

Samtliga gymnasium kontaktades inom den först tänka kommunen. Därefter valdes gymnasium i 

de andra kommunerna efter närhet till studien först tänka kommun. Rekryteringen skedde via e-

post som skickades ut den 20:e november, 2013. E-posten gick ut till lärarnas arbetsplats, till de 

adresser som fanns på respektive skolas hemsida. Det bestod av en kort förklaring om studien 

syfte och en förfrågan om att delta. I e-brevet bifogades också ett informationsbrev, där etiska 

rättigheter och mer information om studien fanns.81 Till en början kontaktades historielärare i en 

och samma kommun. Efter att en stor andel tacka nej valde jag att bredda min horisont när det 

gällde kommuner och två till anslöts. Totalt har 60 historielärare förfrågats om deltagande. I 

denna studie intervjuades tre lärare från två olika kommuner. Det vill säga att 57 personer svarade 

nej till deltagande i undersökningen. Anledningen bakom detta kan vara de facto att lärarna innan 

jullovet har betyg att färdigställa eller arbeta med, vilket gör att det är en jobbig och tidspressad 

period för lärarna. Majoriteten av svaren där lärare tackade nej var också på grund av tid, 

samtidigt som lärare som tackade ja också påpekade att de var stressade. Ämnet i sig är också 

ganska känsligt, något som påpekades av lärare efter intervjun och skulle då också kunna vara en 

faktor tillsammans med tid, att de förfrågade valt att inte deltaga. Lärarna har valts med hjälp av 

bekvämlighetsprincipen.82 Inga lärare behövde exkluderas av de som tackat ja, då restriktioner om 

                                                
76 Kvale & Brinkmann (2009) s. 195 
77 Erlandson et al (1993) s.94 
78 Bryman (2002) s. 311 
79 Anne (2004) s. 52 
80 Skolverket (2011a), www.skolverket.se (2013-11-10) 
81 Se bilaga 1 
82 Bryman (2001) s. 313 

http://www.skolverket.se/
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vilka som denna studie ämnade undersöka redan hade gjorts innan potentiella deltagare 

kontaktades. 

5.3.1. Kort presentation av intervjuade lärare 

Personer som intervjuades har fått fiktiva namn för att behålla deras anonymitet. Det vill säga att 

namnen som används nedan och i fortsättningen är inte personernas riktiga namn. 

Karl Karlsson har undervisat historia för gymnasiet sedan 2002. Gymnasiet är belagt i en av 

Sverige storstäder och har strax över 800 elever. 

Bengt Bengtsson har undervisat historia för gymnasiet sedan 2010. Gymnasiet är beläget på en 

mindre ort och har cirka 300 elever. 

Lisa Lisasson har undervisat historia för gymnasiet sedan 1998. Gymnasiet är beläget på en 

mindre ort och har cirka 300 elever. 

5.4. Bearbetning av material och metod för analys 

Analysen av materialet börjar redan vid intervjuplatsen, detta då intervjuaren i en naturalistisk 

intervju anses börja sin analys av data redan under insamlingen.83 För att bland annat skapa en 

god verifieringskedja för reliabiliteten och validiteten för naturalistiska intervjuer transkriberades 

materialet ordagrant. Dock utelämnades harklingar, humningar och tystnad. Materialets mängd 

slutade på över 30 sidor transkriberad dataskriven text. Total tid för inspelat material var 205 

minuter. 

Bearbetningen av data skedde genom Lincoln och Gubas interaktiva processindelning som 

kan delas upp i fyra faser. Denna interaktiva process startas med att insamlad data bryts ut till 

självstående enheter utan behov av annan koherent information. Därefter så kategoriseras data in 

i olika namngivna kategorier. När faktorer behandlas hämtades kategorirubriker från 

omformningsfaktorer (till fråga C) som behandlas i teoridelen samt från insamlad data (till fråga 

A och B). Kategoriseringen görs genom att läsa första enheten84 och sedan andra för att avgöra 

om de passar in i samma kategori. Om inte den andra enheten passar in i den förstas kategori så 

skapas en ny. Detta utförs med alla enheter och tills alla enheter har en kategori eller placeras i 

kategorin ”övrigt”. Avslutningsvis behandla alternativa tolkningar av de data som samlats in, 

speciellt sådan som inte överensstämmer med intervjuarens rekonstruktion av verkligheten. Detta 

gjordes med varje transkriberad intervju, samtidigt som de skapade kategorier förblev rörliga tills 

alla intervjuer var utförda och analyserade genom processen.85 Kategorierna utsattes för 

förändringar under processens gång då ny information föreslog nya kategorier. Denna interaktiva 

                                                
83 Erlandson et al. (1993) s. 114 
84 En enhet är den minsta delen av information som kan vara fristående utan att ändra sin betydelse. Det kan 

vara allt från en mening till flera stycken. 
85 Lincoln & Guba (1985) s. 344-351 
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process gjordes för att studien hela tiden skulle utvecklas och för att tolkningar av informationen 

skulle ifrågasättas. Erlandson et al. menar att vikten av denna process inte går att övervärdera.86 

Fråga D bearbetades även den men under de resterande frågornas rubriker och kategorier. Detta 

gjordes för att den information som besvarade dessa frågor kunde sammanställas under de 

kategorier som uppkom i de tre andra frågorna. 

Den analysmetod som används i denna studie är meningskoncentrering med självförståelse 

som tolkningskontext. Denna analys valdes för dennes kapacitet att koncentrera större 

information samt att den används för ”att analysera komplexa intervjuer genom att leta efter 

naturliga meningsenheter och utveckla deras huvudteman”.87 Studien använder sig dock av citat 

för att förstärka den information som har koncentrerats och därigenom lyfta fram de faktiska 

utsagorna som gjordes av lärarna. Genom den valda tolkningskontexten så blir den intervjuades 

syn på fenomenet som belyses, som intervjuaren uppfattar den.88 

5.5. Genomförande 

Intervjuerna utfördes utan några större problem. En intervju fick senareläggas med några dagar 

på grund av vård av sjukt barn. Under samtliga intervjuer användes en inspelningsapparat i form 

av en mobiltelefon samtidigt som anteckningar utfördes. Platserna för intervjun varierade. 

Intervjuerna av Karl och Lisa gjordes på respektive arbetsplats medan intervjun av Bengt skedde 

på ett universitet i en närliggande stad. Samtliga platser valdes av de intervjuade för att skapa en 

trygg miljö för de intervjuade.89 Arbetet i sig kan fördelas in i fyra olika delmoment. Det började 

utförandet av intervjuerna som gjordes parallellt med bearbetningen (se ovan). Resultatet delades 

in under olika rubriker skapade efter frågeställningen. En analys gjordes i slutet av varje rubrik 

förutom under sista rubriken i resultat och analysavsnittet där en delning av analysen gjordes på 

grund av materialmängden. Efter resultat och analysavsnittet utfördes en diskussion med den 

eurocentriska dikotomin som utgångspunkt i behandlingen av resultatet, men även tidigare 

forskning inkorporerades. Avslutningsvis gjordes en konklusion för att belysa vad studien i 

korthet kommit fram till samt för att belysa eventuella fenomen som är intressanta för vidare 

forskning. Transkribering, audiellt material, anteckningar av pilotintervjun och en loggbok över 

skeenden under studiens gång har sparats på dator för att skapa en verifieringskedja.90 

5.6. Reflektion kring metod 

Till denna studie användes en semistrukturerad samtalsintervju för att få fram lärarens syn på den 

icke-västerländska historians plats i det gymnasiala klassrummet. Denna metod användes för att 

                                                
86 Erlandson et al. (1993) 114-122 
87 Kvale & Brinkmann (2009) s. 221-223 
88 Kvale & Brinkmann (2009) s. 230 
89 Esaiasson et al. (2012) s. 268 
90 Se rubrik reliabilitet och validitet… s. 23  
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studien syftar till att undersöka hur en person, i detta fall lärare, ser på ett fenomen, i detta fall 

den icke-västerländska historian och göra det utifrån personens perspektiv.91 Denna metod valdes 

också för att skapa en förståelse för hur lärare tolkar ämnesplanens behandlande av icke-

västerländsk historia. Analysmetoden var meningskoncentrering med självförståelse som 

tolkningskontext. Detta valdes för att lyfta fram lärarnas uttalanden så tydligt som möjligt.  

De effekter som uppstod i och med valet av metod var det faktiska antalet deltagande i 

undersökning. Antalet deltagande, tre lärare, är lågt. Dock anser jag att syftet med undersökning 

som var att belysa lärares syn på fenomenet och inte att dra generalisering hur lärare i allmänhet 

ser på fenomenet. Därav anses syftet uppnås trots det låga antalet. Ett komplement till 

undersökning skulle kunna ha varit en enkätundersökning där mer generella svar skulle ha 

efterfrågats för att eventuellt stärka empirin alternativt att empirin i denna studie skulle fungera 

som komplement till enkätundersökning.92 Detta valdes bort på grund av arbetets storlek samt på 

grund av den tidsbegränsning som rådde. En enkätundersökning kunde ha gett fler deltagare och 

en chans till generalisering. Där hade även påverkan av en intervjuares närvaro avlägsnats. Dock 

var syftet aldrig att generalisera utan att söka kvalitativa fenomenografiska svar kring den icke-

västerländska historians plats i det gymnasiala klassrummet enligt läraren. Intervjuarens närvaro 

ska inte heller underskattas. Meningsavslutningar från de deltagande såsom ”på något sätt” eller 

”förstå mig rätt nu” är tecken på att det var ett känsligt ämne. Dock kan jag inte erinra att 

intervjun tog någon större skada av min närvaro, därav fanns ingen anledning att byta till 

telefonintervju. En annan effekt kan ses i valet av analysmetod, då den meningskoncentrering 

som används har en tolkande effekt då flera meningar bryts ned för att forma en mening. Här 

uppstår en oundviklig påverkan från intervjuarens sida. Dock används citat för exemplifiera det 

som har kortats ned i analyseringen för att just lyfta fram intervjuobjektens utsagor. Trots det bör 

det påpekas att framställningen av resultatet aldrig kan bli helt objektivt, men en strävan mot ett 

så objektivt resultat som möjligt var alltid målet.  

5.7. Etiska aspekter 

Informationskravet hade en stor vikt för denna undersökning. Detta eftersom studien behövde 

deltagare och flertalet personer deltar inte om de inte känner sig säkra eller förstår syfte eller 

anledningen till intervjun. Förhandsinformationen blev då viktig och fungerade som ett slags 

intresseväckande instrument för att få lärare att vilja delta, men framförallt är det deras rättighet. 

Undersökningen ansåg inte störas av överlämnandet av information till respondenten i förtid om 

studiens syfte då respondenternas då frågorna behandlade personliga åsikter. De regler som 

behandlades under Vetenskapsrådets samtyckeskrav är snarare en självklarhet än en lag och följs 

givetvis.93 Konfidentialitetskravet var även den av stor vikt för min studie då de respondenter 

                                                
91 Esaiasson et al. (2012) s. 253 
92 Esaiasson et al. (2012) s. 256-257 
93 Vetenskapsrådet (2010) www.vr.se (2013-09-23) 

http://www.vr.se/
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som intervjuas måste känna sig säker i och med att ämnet kunde ses som känsligt för vissa. Därav 

uteblev kommunernas namn i studien då vissa kommuner hade endast ett fåtal gymnasium. 

Givetvis kommer mina respondenter att behandlas med alias. Detta kommer även att påpekas då 

Esaiasson betonar att vissa nejsägare kan komma att deltaga då man är säker att anonymitet gäller 

och att det inte behövs efterfrågas.94 När det gäller nyttjandekravet berördes undersökningen inte 

lika mycket gentemot tidigare nämnda krav då inga personnummer eller personliga 

tillbehörigheter såsom namn medtogs i undersökningen. Kravet att inte använda informationen 

som inhämtas till annat än i forskningssyfte följdes också.95  

 

5.8. Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier 

Istället för att beskriva studiens reliabilitet och validitet appliceras Lincolns och Gubas tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet, då de är anpassade efter en naturalistisk intervju. För att 

öka tillförlitlighet har jag genomfört en respondentsvalidering där intervjuobjektet får läsa igenom 

sin del av vad som transkriberats för att se om det överensstämmer med dennes egna utsagor och 

syn på det som berörts i intervjun. Överförbarheten eftersträvas genom att ge genom att belysa 

miljön och praktisera en transparens i metoddelen.96 Pålitlighet och konfirmerbarhet försöks 

uppnås genom att skapa en verifieringskedja. Denna uppbyggd av audiellt material från de 

inspelade intervjuerna, transkribering, databearbetningen och en loggbok för studien, samt 

antecknat material från pilotstudien.97 

                                                
94 Esaiasson et al. (2012) s. 257.  
95 Vetenskapsrådet (2010) www.vr.se (2013-09-25) 
96 Guba (1981) s. 83-88, Lincoln & Guba (1985) 
97 Lincoln & Guba (1985) s. 318-320 

http://www.vr.se/
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6. Redovisning och analys av empiri 

6.1. Disposition av empiri 

Redovisningen av empirin är uppdelad efter de tre första huvudfrågorna som presenterades under 

studiens frågeställning. Dispositionen använder sig av frågorna som utgångspunkt för att skapa 

struktur och för att skapa analytiskt skärpa i redovisningen av empirin.98 Underrubriker för 

huvudfrågorna är kategorier uppkomna under och efter de utförda intervjuerna samt från 

omformningsfaktorer som behandlades i teorin. I redovisningen kommer jag att använda mig 

delvis av citat för att mer korrekt framföra lärarna utsagor. Varje rubrik kommer att följas av en 

analys som innefattar samtliga underrubriker som finns med under den rubriken.  

Fråga som behandlar varför icke-västerländska historians undervisas in den mån den gör enligt 

lärarna, fråga D, har inte en egen sektion i resultatdelen utan besvaras genom de tre frågor som 

besitter en egen del i resultatdelen. Därigenom analyserades den och bearbetades på samma sätt 

som resterande frågor i frågeställningen. 

6.2. Hur ser läraren på den icke-västerländska historian och dess plats i 

klassrummet? 

Två stora områden för icke-västerländsk historia som samtliga lärare belyser är imperialismen och 

kolonialismen. Dock ifrågasätts det av Bengt som hävdar att det ändå är direkt påverkat av 

västvärlden och därav bör ifrågasättas som icke-västerländsk historia. Bengt ser på icke-

västerländsk historia som något som inte är ”direktrelaterat till västerländsk utveckling”. Det kan 

vara på grund av den tolkningen som Bengt anser att han inte undervisar speciellt mycket icke-

västerländsk historia. Lisa och Karl å andra sida menar att icke-västerländsk historia inte kan 

bortses för att den innehåller effekter av västerlandet.  

Nej allstå den västerländska historien präglar ju omvärlden… vi har ju varit och härjat i Kina och i 

Afrika och upptäcktsresor så att det går ju inte att ta bort den västerländska historian för då tar vi 

bort allt annat i och med att vi har präglat världen så pass mycket. 

 Lisa menar med detta citat att västvärlden har spritt sig så pass mycket över världen att det är 

omöjligt att utesluta den ur den icke-västerländska historian. Samtidigt så påpekar hon att det 

även finns en historia som inte är påverkad av väst, men som ofta hamnar utanför 

undervisningen. Karl belyser kulturen, och att den inte skulle ha påverkat västvärlden om inte 

västvärlden och övriga världen hade korsat sina vägar genom historien. 

                                                
98 Bryman (2001) s. 462 
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Samtliga lärare betonar också att den icke-västerländska historia har en plats i undervisningen 

för att bekämpa de fördomar som finns om länder utanför västvärlden. Bengt förklara funktionen 

såhär  

Jag jobbar på en skola där det finns mycket rasism och då finns det ofta förklarningar på att 

människor från vissa delar av världen är på ett speciellt sätt. Och det man kan förklara ofta då, som 

jag tycker ändå är åtminstone… det är inte så att historieämnet i sig är den stora räddaren som gör 

människor till folk med bättre åsikter. Men det kan ju ha varit med i dem ögonblick där man 

förklarar kolonialism och att orättvisor skapade av Västs härjningar i andra länder i Afrika i 

Sydamerika i Centralamerika att det ändå är någorlunda en aha-upplevelse för dem som har en 

rasistisk grundinställning även om de inte skulle kalla det själva för rasism så är det ju oftast det. 

 Även om Bengt i detta citat fokuserar på historieämnet rent generellt så använder han sig av 

icke-västerländska händelser. Man skulle kunna se det som att han använder icke-västerländsk 

historia som moralbyggare för eleverna. 

När frågan kommer om varför den västerländska historian dominerar i klassrummet så liknar 

svaren varandra. Lisa menar att det är ”den naturliga referensramen”. Hon betonar att de är Väst 

som vi identifierar oss med och därav så blir historian västerländsk. Samtidigt menar hon att 

Östeuropa inte inkluderas i Västvärlden utan där inbegrips bara Västeuropa och USA.  Lisa 

utbrister även i slutet av intervjun ”Men det (icke-västerländsk historia) är intressant för att det 

blir inte så jäkla mycket man skulle vilja att det var mer men ah…” Det finns ett tydligt intresse 

hos Lisa för icke-västerländsk historia, något som genomsyrar hennes svar i intervjun. Bengt å 

andra sidan är kort i sin förklaring till varför det finns en västerländsk dominans. ”För att vi har 

ett kulturarv, tankegods och en geografisk plats i Västvärlden.” Bengt menar att den 

västerländska historian är den som påverkat samhället som vi lever i idag mest och det är den vi 

har mest anknytningar till. Därav så undervisas den först och främst. Bengt beskriver också den 

icke-västerländska historian som en spegel för den västerländska historian. Det vill säga att den 

icke-västerländska historian undervisas som kontrast eller jämförelse med den västerländska i 

syfte att belysa hur det skeendet som behandlas påverkade Europa. Karl belyser två faktorer till 

varför västerländsk historia är så dominant.  

… det har nog att göra med vad vi kan, vi lärare, vår kunskap vad man är bekväm i, vad man har 

lärt sig. Och sedan tror jag att det finns en uppfattning om att den är viktigare utifrån där vi bor. 

Alltså om du förstår mig rätt den är viktigare att förstå för oss i närområdet på något sätt… så det 

är väl dem två. 

 

I analysen av detta går det att urskilja olika syner på den icke-västerländska historian. Det finns 

onekligen en hierarkisering mellan de två historierna vilket inte är konstig då vi lever i en kultur 

mest likt den västerländska. Däremot så skiljer sig lärarna i hur mycket plats den icke-

västerländska historian får ta. Bengt hävdar att den inte har någon större plats i undervisningen 

då ämnesplanens centrala innehåll skall följas och därefter blir det svårt att få med något annat på 

grund av tidsbrist. Samtidigt belyser Bengt det kulturarv tankegods och geografiska. Lisa menar 
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även hon att det är vad vi identifierar oss med och därav dominerar västerländsk historia. Dock 

hävdar hon att mängden icke-västerländsk historia som undervisas är på tok för lite. Karl nämner 

även han den geografiska anledningen till varför icke-västerländsk historia uteblir till stor del. 

Även Mellberg vittnar i sin studie om ett geografisk anledningen till den historia som väljs.99 Det 

som skiljer mellan dessa tre personer och den största anledningen till uppdelningen av historian 

är intresset där Lisa bevittnar om ett oerhört intresse för icke-västerländsk historia. Bengt är dock 

ensam med sin syn på icke-västerländsk historia som en spegel för den västerländska. Lärarna är 

ändå överens om att det måste finnas en betoning på den västerländska historien för att det är där 

”vi bor” något även Lozic drar som resultat i sin studie.100 En anledning till varför den icke-

västerländska historien uteblir ses här genom att Europas historia ses som mer relevant ur ett 

geografiskt perspektiv samtidigt som det är den vi identifierar oss med vilket gör att västerlandets 

historia har företräde.   

6.3. Vilka icke-västerländska händelser prioriteras av läraren? 

Denna del syftar till att belysa när lärare väljer att undervisa icke-västerländsk historia, det vill 

säga vilka händelser det då blir som hamnar i undervisningen. Den fråga syftar även att kasta ljus 

på hur den ickevästerländska historia behandlas av lärarna, vilka metoder som används eller när 

den undervisas och på vilket sätt den belyses i klassrummet, om det skiljer sig från västerländsk 

historia. 

6.3.1. Vilka icke-västerländska händelser anser lärarna behandlas 

När händelser belyses av lärarna menar Lisa och Bengt att flodkulturerna kring Indus fungerar 

som en bas för hur civilisationen uppstod. Lisa säger: ” ja men det är ju ganska naturligt att i 

början kommer man in på högkulturerna och då är man ju borta i Mesopotamien och Indien vid 

Indus och Egypten och i Kina.” Bengt säger även att han undervisar om Irak och sumererna som 

en del av högkulturerna men att han senare inte återvänder till Irak förrän 1990. 

Karl å andra sidan belyser till en början en mer modern historia. Det exempel som han tar upp 

är Kulturrevolutionen i Kina, Opiumkriget, Sepoyupproret men även den Arabiska våren. Även 

Bengt hävdar att detta är en händelse som han som lärare inte kan undvika att undervisa om ” 

arabiska våren till exempel, dem händelserna där går jag inte förbi utan man måste förhålla sig till 

dem på något sätt även om man har historia då”. Karl har dock en annan syn på den icke-

västerländska historians krav och kopplar Arabiska våren till revolutioner bland annat i USA. 

Kinas- och Japans historia är också något som Karl likväl Bengt och Lisa undervisar om men alla 

tre betonar att det är på grund av Europas härjande. Förutom den Arabiska våren så har även 

folkmordet i Rwanda en stor plats hos framförallt Karl och Lisa. En koppling till framtiden och 

                                                
99 Mellberg (2004) s. 351 
100 Lozic (2010) s. 293-295 
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vad elever idag kopplar till Rwanda anser Lisa är av stor vikt då hon påpekar att Afrika generellt 

kopplas till svält, folkmord och HIV. ”… och så berättar man att idag har vartenda skolbarn i 

Rwanda en egen bärbar dator, då trillar ju dem (eleverna) av stolen och tänker ah va fan.” När det 

gäller Afrika så behandlar samtliga lärare Kolonisationen och Imperialismen. Belgiska Kongo 

säger sig båda Lisa och Karl behandla. Karl drar även paralleller till dagens Kongo och deras 

frigörelse 1960. Fokus här menar Karl är konsekvenserna av kolonisationen och även Bengt är 

tydlig med att belysa effekterna av kolonisationen. 

Sydamerika benämns kort i och med triangelhandeln och slaveriets tider. Lisa påpekar också 

när hon ska behandla personer som påverkat världen, ett av kunskapskraven i ämnet, så kan man 

nästan ”skämmas” för att Sydamerikas personer uteblir så pass klart och på något sätt så hamnar 

man inom Europas gränser ändå när man väljer personer, enligt Lisa. Sydamerika är generellt 

något som inte nämns i speciellt stora drag alls. 

 

6.3.2. Hur undervisas den icke-västerländska historian? 

De tre lärare nämner olika alternativ för hur de anser sig använda icke-västerländsk historia. Dock 

menar Karl och Lisa att deras fokus hamnar mer på kulturhistoria. Den ekonomiska och politiska 

historian anses oftast används i undervisning om västerlandet.  

… det kanske blir mer kulturellt, men ibland mer icke-politiskt för att ge det mänskliga värdet till 

dem här kulturerna att på något sätt hitta den infallsvinkeln att det här är människor som tänkte så 

här och så här… 

Lisa menar med det föregående citat att människan är det som ofta får fokus enligt henne när 

hon undervisar icke-västerländsk historia. Lisa hävdar samtidigt ” att visa på människan kanske 

att börja i den endan, så att jag börjar nog oftast med bakvägen med utomeuropeisk historia 

där.”. Hon syftar på att till skillnad från västerländsk historia där eleverna kan associera sig till 

människan så är ”bakvägen” genom människan som grund inte lika vital som i icke-västerländsk 

historia. Att undervisningen av icke-västerländsk historia i jämförelse med västerländsk historia 

ibland kan skilja sig åt är något som lärarna är medvetna om. Karl låter sina elever skriva ett Pm 

för att stärka eller förbättra delar av historieämnet där eleven kan förbättras. Där ges elever 

chansen att behandla den historia som inte omnämnts i undervisningen. Exempel som efterfrågas 

där är Samurajer i Japan eller Shogunatet. ”På så sätt kan man närma sig (icke-)västerländsk 

historia”.  Dock hävdar Karl att intresset för icke-västerländsk historia inte är stort trots den 

mångkulturalism som finns i skolan. Diskussioner är ändå något som uppstår och ofta då handlar 

om icke-västerländsk historia. På frågan om hur icke-västerländsk historia framförs i klassrummet 

säger Karl följande:  
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Jag tror att det är på lite lösare boliner att det har att göra med det här att man inte är så inläst, jag 

tror att det blir mer diskussioner än fakta skulle jag nog säga, att man har diskussioner kring 

kulturhistoriska fenomen eller påverkan från andra kulturer så tror jag… 

Karl menar att det inte uppstår genom planering utan snarare genom impuls och då genom 

diskussioner, något han inte ser som dåligt i det, enligt honom, alltför faktabaserade 

historieämnet. 

Tematisering av olika händelser är något Lisa anser sig utnyttja då hon bland annat nämner att 

när Sydamerika behandlas brukar hon ”köra ett slags tema urbefolkningar” om tiden accepterar 

detta. Detta gäller även modern historia som Kinas Mao Zedong och Indiens frigörelse behandlas 

genom ”att man backar tillbaka lite och tematiserar”. Fokus då handlar alltså på specifika saker 

som i sig blir relevanta och kopplas samman med vad som tas upp. Lisa tror stark på att möta 

eleverna på ett mänskligt plan när icke-västerländsk historia undervisas. 

… om vi backar och pratar om Indus, nu har vi inte lyckats tolka skriften och så men att städerna 

såg ut såhär, dem hade toaletter och flervåningshus och sådana saker. ”Va! Fasen vi har ju inte ens 

toa på landet” var det någon som sa då. Så att man kanske försöker ge… i och med att dem vet 

vilka dem själva är och identifierar sig mycket med den västerländska kulturen och personligheten 

och hur vi är… att visa på människan kanske att börja i den endan, så att jag börjar nog oftast med 

bakvägen med utomeuropeisk historia där. Jag tror att jag nämnde förut också att liksom på något 

sätt en lukt eller bjuda på någon mat därifrån eller någonting för att visa att det här är människor 

som har gjort det här.  

Bengt å andra sidan utnyttjar sin kunskap för att föra in icke-västerländsk historia i 

undervisningen. Genom att bryta upp undervisningen med korta fördjupningar och lägga in 

”tjugo minuters parenteser” för att prata om något annat. Den historian tas upp för att skapa en 

uppfattning av vad som händer samtidigt i världen utanför Europa och USA ” samtidigt händer 

det här och det här liknar det andra så.”. Den historia som nämns är utifrån Bengts kunskaper. 

Dock påpekar han själv att det blir ytterst lite icke-västerländsk historia och att han inte arbetar 

för att få in mer icke-västerländsk historia. 

 

Vid en sammanfattande analys av ovanstående resultat resultatet blir det ganska tydligt att den 

icke-västerländska historian infinner sig när de kommer i kontakt med västerlandet. Dock bör det 

betonas att detta är något som lärarna är medvetna om. Samtidigt hävdar Gran att det är just 

genom detta sätt, att historia skapas endast när Europa är delaktiga, som eurocentrismen 

reproduceras.101 Men lärarna anser även att de belyser den icke-västerländska historian ur ett 

perspektivet fritt från västerländsk påverkan. Dock är frigjorda händelserna inte lika många som 

de som lyfts fram i kontakt med Västerlandet. I och med att synen på vad som är icke-

västerländsk historia skiljer sig mellan lärarna är det svårt att definiera när den tas upp. Med de 

exempel som lärarna belyser blir det ändå till största del i kontakt med Europa som den icke-

västerländska historian tas upp. 

                                                
101 Gran (1996) s. 4 
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 Det blir ganska tydligt att den icke-västerländska historian hanteras på olika sätt i jämförelse 

med den västerländska. Att lägga till information på detta sätt som lärarna anser sig göra kan 

jämföras med det Lozics belyser som tilläggsperspektivet102. Speciellt i Karls fall när han låter 

eleverna behandla sina specialintressen med Pm. Karl benämner även att den icke-västerländska 

historia till mesta del undervisas genom diskussioner samtidigt som Bengt använder sig av kortare 

belysningar av vad som sker i världen samtidigt som det han undervisar om. Han beskriver, som 

tidigare nämnt, den icke-västerländska historians funktion som en spegel för den västerländska, 

vilken kan förklara det korta upplysningarna om övriga världen i hans undervisning.  Karl 

påpekar även att icke-västerländsk historia sällan planeras in utan uppkommer genom impuls ofta 

av elevers frågor. Lisa använder sig av tematiseringar, bland annat om ursprungsbefolkning. Detta 

gör att ämnet som studeras inte måste kopplas till västerlandets påverkan på samma sätt. Hon 

menar samtidigt att utgångspunkten blir på en individnivå för att se människan och skapa en 

kontakt mellan den berörda människan och elever genom sin kunskap.  

Den geografiska vikten om närheten till Europa verkar inte vara av samma vikt som påverkan 

på Europa. Kolonisation och imperialism och öppnandet av Kina och Japan har större relevans 

än vad som hände med det Osmanska riket som ligger betydligt närmare Europa än Kina och 

Japan. Osmanska riket belyses senare av Bengt men bara om han har elever med rötter från 

Mellanöstern. Något som samtliga verkar anse sig göra är att ta hänsyn till att det finns olika 

perspektiv på vad som är historia, beroende på hur klassen ser ut vilket är viktigt för att hålla 

intresset vid liv103 

Det måste dock belysas att lärarna svarade väldigt generellt om vilka händelser som tas upp 

och att läraren inte kan komma ihåg allt hen har undervisat. 

  

6.4. Vilka faktorer påverkar valet av icke-västerländsk historia i undervisningen 

I denna del hamnar fokus på vilka faktorer som påverkar lärarens val av innehåll samt mängd 

icke-västerländsk historia i deras undervisning. Avsnittet i sig är uppdelad i två olika delar. Först 

behandlas det inre omformningsfaktorerna såsom kunskap och intresse hos lärare samt 

elevsynen. Den andra delen blir då yttre omformningsfaktorer såsom tid och ämnesplan, elevers 

intresse och elevsammansättning104 samt läromedel. 

Underrubriker till dessa har uppstått under intervjuernas pågående och förstärks genom den 

interaktiva processen i bearbetningen av det transkriberade materialet. De omformningsfaktorer 

                                                
102 Lozic (2011) s. 83-86 
103 Mellberg (2004) s. 347 
104 Elevsammansättning ses ur ett etnicitetsperspektiv, det vill säga att elevsammansättning belyses genom 

mono- eller multikulturella klasser. Det var även så lärarna tolkade begreppet elevsammansättning. I 

intervjuerna kunde det relateras till kunskap när lärare diskuterade yrkesprogram men annars belystes det som 

ett etnicitetsgrundat begrepp, förmodligen på grund av studiens tema. 
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som behandlas i detta resultat är de som mest frekvent diskuterats av de intervjuade lärarna. 

Analysen kommer även att utföras efter inre och yttre omformningsfaktorer. 

6.5. Inre omformningsfaktorer 

6.5.1. Lärares kunskaper och intressen 

Lärarens intresse är något som behandlas av samtliga lärare som en faktor för hur mycket icke-

västerländsk historia som undervisas under deras lektioner. Karl betonar att hans intresse lutar 

mer åt det västerländsk hållet. 

 Jag tycker efterkrigstiden är spännande, kalla kriget världskrigen är spännande, alltså 1900-tal och 

1800-tal är mina epoker på något sätt. Och då blir det väldigt mycket att man fyller på sitt eget 

kunskapsförråd utifrån dem perspektiven. 

Karl berättar att det är bland annat fritidsintressen som avgör vilken riktning undervisningen tar. 

Samtliga lärare finner inspiration från antingen filmer, dokumentärer eller radio även om detta 

inte bildar grunden för deras undervisning. Bengt menar även han att den icke-västerländska 

historia som undervisas under hans lektioner är starkt beroende av hans kunskap. Det som han 

tar upp är vad om han är intresserade av när det gället icke-västerländsk historia. I de tjugo 

minuters parenteser som Bengt använder sig av så försöker han fylla på med icke-västerländsk 

historia utifrån den kunskap om fenomenet som han besitter. ”Jag öser på med saker jag kan så 

här i stunden och få ”feeling” i den berättande historien.”. Dock lutar Bengts intressesfär mer åt 

det västerländska hållet samtidigt som han ser en större anledning att behandla svensk 

samhällshistoria än de två andra lärarna. Lisa är ensam bland de tre lärarna att tala om ett genuint 

intresse för just icke-västerländsk historia. ”… jag har alltid älskat att läsa om aboriginer och 

indianer… så jag har alltid varit historieintresserad.”. Hon förespråkar även en tydlig positiv 

ställning till ett ökat intag av icke-västerländsk historia då hon betonar att samhället har 

förändrats och att Sverige eller Väst generellt inte kan avskärmas från övriga världen.  

Det som ändå gör att jag försöker få in det är för att vi är inte i Västeuropa en isolerad klick. Jag 

menar om vi inte hade omvärlden omkring oss så skulle vi inte kunna äta vår thaimat eller liksom 

åka till Thailand. Världen idag ser ut på ett annat sätt och vi har påverkats mer av världen än vad vi 

tror runtomkring oss också. Och det tycker jag är otroligt viktigt att förmedla så därför är det 

viktigt.  

Här blir intresset en tydlig drivkraft för en ökad undervisning om icke-västerländsk historia.  

Kunskap ses även den som en faktor till att den icke-västerländska historian behandlas på 

olika sätt. Karl berättar att kunskap är till viss del en faktor till varför han inte väljer icke-

västerländsk historia.” Vad gäller icke-västerländsk historia och då blir man lite skygg för den. 

Man känner att man inte har på fötterna man kan inte gå djupare in man kan inte svara på frågor 

på samma sätt.”. Han menar att en bra lektion blir till då läraren besitter kunskap om ämnet. Karl 
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påpekar att det man som lärare vill ska ske är att utifrån det man undervisar om så skall det 

skapas ringar på vattnet, att elever ska ställa frågor och skapa ett intresse utifrån kärnan och 

därigenom ska läraren ge svar och hjälpa eleven till information. Men om den kunskapen inte 

finns hos läraren som fallerar syftet med undervisningen. Därav menar Karl att ”… Där finns 

nog en rädsla att man har för lite kött på benen.” Lisa å andra sidan använder den kunskap hon 

besitter för att snarare locka eleverna till ett större intresse kring just västerländsk historia. Hon 

använder sin kunskap för att levandegöra den. 

 … att måla historien på något sätt att inspirera, engagera att berätta att den kinesiska kejsaren, han 

var en av världen största samlare på sötvattensnäckor, så tycker man va, vad är det för något så 

kommer man in på det. Att man börjar genom detaljer att man börjar på den vägen på något sätt. 

 Lisa använder även alternativ från andra delar av världen för att skapa ett intresse hos elev då 

genom den kunskap som hon besitter. Bengt å andra sidan belyser inte sin kunskap som något 

som hämmar eller stöttar den icke-västerländska historian. Kunskapen är för honom ett facit som 

han förhåller sig till och som införskaffats från universitetsstudier.  

Det som bör noteras är att Karl och Lisa inte tycker sig kunna se någon ifrågasättning av 

undervisningen från högre anstalter. Givetvis skall inte regering eller riksdag påverka lärares 

undervisningsinnehåll, men det finns inte heller någon som helst uppmuntran till att applicera 

mer historia som inte bara knyts till Europa. Karl menar att om det skulle finnas en positiv 

inställning och en uppmaning till att undervisa mer icke-västerländsk historia så skulle han 

fortbilda sig inom ämnet. 

 

6.5.2. Elevsynen  

Eleven ses generellt som en viktig punkt för vilken historia som ska undervisas. Bengt menar att 

elever som går på gymnasiet fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium, vilket gör att 

koppling mellan olika händelser i historia blir otroligt viktigt. 

 Det är liksom väldigt viktigt att det ska vara direktkopplat vi får inte glömma bort att vi har med 

unga människor att göra, människor som i rent av deras hjärna befinner sig i utvecklingsfas vilket 

gör dem till mer eller mindre narcissister och där blir det också svårt att lyfta fram att det här kan 

vara intressant det här händer långt borta för länge sedan. 

Han hävdar att det inte går att hoppa mellan historiska händelser alltför mycket. Effekten blir då 

menar Bengt att eleverna tappas någonstans på vägen. Alla lärare yttrar väldigt mycket om elever, 

men det handlar snarare om elevers intresse och elevsammansättningen och detta har jag valt att 

ta upp som yttre omformningsfaktorer. Dock har Bengt och Lisa och även i viss mån Karl gjort 

jämförelser mellan till exempel introduktionsklass och studieförberedande program eller 

yrkesförberedande och studieförberedande men dessa kommentera har jag valt att exkludera för 

att studien bara behandlar studieförberedande program. Bengt säger att det är svårt att få eleverna 
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att lära sig allt som undervisas och därav måste man göra val inom urvalet. … ”att undervisa 

historia är ju som att lyssna på en radio som inte får in kanalerna, det är så mycket som försvinner 

bort för att det finns så mycket andra begränsningar”. Vissa saker menar han uteblir även om 

man undervisar om det och det måste man ta hänsyn till. Lisa ser på eleverna som okunniga när 

det gäller icke-västerländsk historia men att det snarare skapar en nyfikenhet som man som lärare 

kan spela vidare på och därigenom skapa ett intresse hos eleven.  

 

I en sammanfattande analys av detta resultat blir det synligt att lärarens kunskap är en stor faktor 

till hur mycket icke-västerländsk historia som undervisas. I Bengts och framförallt Karls 

undervisning så uteblir icke-västerländsk historia på grund av kunskap. Att ämneskunskaper är en 

viktig omformningsfaktor hos lärare är det inte bara denna studie som belyser.105 Ämnet i sig 

kräver stora kunskaper och det skapar även en kreativitet hos läraren samtidigt som ämnet blir 

mer intressant och relevant för eleven.106 Kunskapen påverkar även vilket undervisningssätt 

läraren använder sig.107 Det blir synligt i Karls fall då Pm och diskussioner till mesta dels används 

när ickevästerländsk historia undervisas. Jarhall belyser även ett liknande problem i hennes studie 

där en lärare saknar kunskaper om relevant historia för en klass med flera etniciteter där även den 

läraren betonar avsaknaden av fortbildning.108 Lisa å andra sidan påverkas positivt av hennes 

intresse av icke-västerländsk/ utomeuropeisk historia.109 Hon pratar tidigt om ett intresse för 

aboriginer och indianer. Lisa yttrar även en besvikelse och skam över att historia är så pass 

eurocentrerad, samtidigt som hon berättar om flertalet olika icke-västerländska händelser som 

hon belyser i sin undervisning med detaljkunskaper.  Detta blir i denna studie tydligt att 

kunskapen är den inre omformningsfaktor som kan ses påverka den icke-västerländska mest för 

de intervjuade. Elevsynen är också en faktor som till mesta dels behandlas av Bengt då han 

påpekar att man inte kan förbise elever som människor i utvecklingsfas. Därav kan lärare inte 

undervisa händelser utan sammanhang. Detta blir även tydligt i Nygrens studier av gymnasielärare 

där fyra av sju lärare betonar vikten av elevens personliga utveckling som en faktor till hur 

undervisningen utformas.110 

Precis som i Jarhall studie belyses uteblivande av uppmuntran till vidare utbildning eller 

fortbildning för läraren. I denna studies fall handlar det om icke-västerländsk historia och att 

fortbildning av detta är helt obefintligt enligt Karl och Lisa. Karl hävdar även att han skulle 

fortbilda sig om det uppmuntrades och gavs tid till detta då icke-västerländsk historia i hans fall 

                                                
105 Jarhall (2012) s. 45-46, Berg (2010) s. 15-16 
106 Hansson (2010) s. 39 
107 Nygren (2009) s. 81-82 
108 Jarhall (2012) s. 176 
109 Jag har valt att koppla samman icke-västerländsk historia med utomeuropeiskt då Gran menar att Europa 

kan bytas mot Väst, därvid anser jag att utomeuropeisk historia inte skiljer sig från icke-västerländsk historia. 

(se Grans nio exempel på sida 12) 
110 Nygren (2009) s. 83 
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uteblir dels på grund av okunskap och absolut inte av intresse. Detta blir viktigt för lärare som 

anser sig sakna kunskap om icke-västerländsk historia. 

6.6. Yttre omformningsfaktorer 

6.6.1. Eleven 

Intresset hos eleverna anses inte vara speciellt stort på Karls skola men han betonar dock att den 

skolan han nu undervisar i har flera etniciteter med utomeuropeiska rötter vilken han finner 

väldigt roligt. Han hävdar också att förfrågan om icke-västerländsk historia är betydligt större än i 

den föregående skolan. 

 På den här skolan är det väldigt många olika etniciteter vilket är väldigt roligt, så det händer oftare 

nu än på min förra skola så här händer det oftare att dem vill skriva länder utanför Europa, Iran till 

exempel. 

Efterfrågan om icke-västerländsk historia tror Karl minskar på grund utav den historia som lärs 

ut i skolan samt att eleverna inte är vana vid att få välja utan förväntar sig att lärare ska vet vad 

som är relevant. ”Och när dem tycker, så blir det oftast västerländskt, kan vi inte hålla på med… 

ah andra världskriget till exempel…”. Han och Bengt belyser båda det faktum att intresset ofta 

härstammar från dataspel och filmer. Bengt har dock valt att inte beskriva intresset på skolan 

eftersom han anser att han besitter för lite timmar med starkt presterande elever för att 

generalisera och ge ett bra svar. Karl påpekar dock att bara för att inte en förfrågan hamnar hos 

lärare från elever så behöver inte det betyda att efterfrågan inte finns.  

Lisa belyser inte specifikt intresset hos eleven utan snarare en okunskap som skapar nyfiken 

hos eleven. Hon syftar snarare att okunskapen sedan skapar intresset. ”Men sen är det lite 

elevstyrt också… eleverna tycker ju det här med utomeuropeisk historia är intressant och 

fascinerande, det är något helt annat än de som dem känner till.”. Lisa säger att eleven finner 

utomeuropeisk historia intressant för att den inte har behandlats och hon påpekar att när eleven 

frågas så är upplysningen och, till skillnad från Karl, världskrigen är något som de redan kan och 

att ” dem är nästan lite less på det liksom.”. Alla tre lärare betonar att elevens intresse eller lust till 

att lära inte skall underskattas men det fungerar som ”stjälpare” eller ”hjälpare”, när det gäller 

icke-västerländsk historia, beroende på vilken lärare som svarar på frågan. Lisa belyser dock 

intresset, som hon skapat genom nyfikenhet och okunskap, hos eleverna som en stor anledning 

till varför hon undervisar icke-västerländsk historia.  

Så det är väl styrdokumenten som gör att det inte blir så mycket som stretar emot lite och det är 

eleverna engagemang och även kanske den betydelse jag tycker icke-västerländsk historia har är det 

som puffar på och sen gäller det att få det där att fungera.  



33 

 

Hon menar att även om styrdokumenten håller henne tillbaka så är det genom elevernas intresse 

som hon finner vikten i att undervisa om icke-västerländsk historia. För Lisa likväl som för Bengt 

och Karl är lusten och intresset hos eleverna en grundfaktor till bra undervisning. 

Elevsammansättningen är något som samtliga lärare onekligen menar har en effekt på vilken 

historia som undervisas i klassen. Bengt säger att  

om du har en elevgrupp där det finns elever som har rötter utanför Europa så tror jag att det skulle 

kännas märkligt att helt och hållet strunta i det Osmanska riket. Det där har jag inte behövt 

fundera på så mycket i dem banorna men jag tror absolut att det där påverkar lite grann. 

Han menar att det skulle kännas konstigt om man som lärare inte anpassade sig alls efter hur 

klassen såg ut, men han påpekar att han inte ställts inför detta val. Karl anser att han själv blir mer 

benägen att ta upp icke-västerländsk historia. ” … ah men om man har klasser med väldigt 

blandad etnicitet så är man mer benägen att ta upp eller jag är i alla fall det, jag är lite nyfiken…”.  

Karl belyser dock att han inte väljer specifika händelser efter elevers ursprung utan snara kopplar 

in deras historia i undervisningen som relaterad till det som klassen arbetar med.” Det är inte 

alltid jag tittar på situationen i Somalia för att (jag har en elev därifrån). Karl berättar att han anser 

att: 

Det blir viktigare att prata om till exempel att folkförflyttningar inte är något nytt fenomen utan att 

det har skett tidigare och när man pratar om utvandring från Sverige till USA så kan man dra 

paralleller därifrån. 

Karl menar på att det skapar mer förståelse hos elev om världen när lärare kopplar och jämför 

äldre händelser, såsom den svenska utvandringen till USA med och dagens invandring till Sverige. 

Därav använder även han icke-västerländsk historia för att skapa en kontakt mellan västvärlden 

och den övriga världen. Lisa hävdar också att lärare ska anpassa sin undervisning till 

elevsammansättningen i klassen. 

 Vi är väldigt präglade av vår omvärld. Och jag tror att man skulle börja titta på urvalet i och med 

att vi är ett land nu med utomeuropeiska invånare. I varje klass så finns det ofta några som är 

utomeuropeiska eller har föräldrar som är utomeuropeiska och det är ju värsta guldgruvan att 

bygga på. Det är som jag har en elev från Eritrea som berättar hur Eritrea ser ut Eritreas historia 

och sådär. Det är ingenting jag kan förmedla på hästlängder som när hon berättar om sin historia 

om sitt land, det är liksom överlägset. 

Hon menar med detta citat att elever bör utnyttjas som goda källor till ett annat perspektiv på den 

historia som undervisas via lärares kunskap eller läromedel. Till skillnad från Karl så väljer Lisa att 

specifikt utgå från vad eleven kan, har varit med och kan berätta om när det gäller just det land 

hon eller han kommer ifrån. Eleven får även chansen att föreläsa inför klassen vilket gör att 

betoningen på vad eleven har upplevt blir centralt och även att landet i sig hamnar under fokus.    

Sist men inte minst så hävdar Karl att gruppstorleken i sig har en betydelse för hur pass 

mycket icke-västerländsk historia undervisas. Han anser att tiden räcker längre när klassen är 
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mindre vilket då sin tur leder till att mer icke-västerländsk historia kan behandlas. Detta belyses 

mer i ämnesplan och tid som omformningsfaktorer. 

6.6.2. Ämnesplan och tid 

… det är så här att på något sätt känns det som att vi har en meter kunskap som ska ut och vi har 

en halvmeter tid. Av den halvmetern tid så finns det kanske tre decimeter kvar till något slags 

effektivt förmedlande och då tror jag att urvalet blir vårt närområde och den kultur vi identifierar 

oss med ganska mycket. Citat från Lisa. 

I denna del använder lärarna termen ämnesplan ofta. I Karls första yttring kring ämnesplanen 

hamnar fokus på att det är den som ligger till grund för förändringen i skolan. Hans tidigare 

material krävde, efter skiftet från lpo94 till gy11, en omkonstruering för att passa in i 

kunskapskrav. Dock hävdar han att det tar tid och att man som lärare gärna använder sitt gamla 

tema vilket gör att den icke-västerländska historian blir lidande. Detta görs för att spara tid. På 

frågan om kronologisk bundenhet så menar Karl att han är bunden på grund av gy11 

Jag tror att det var dels för att nya gy11 gör att man inte behöver eller kanske hinner, man upplever 

att man inte hinner plus att alltid blev så att man han fram till andra världskriget och sen var det 

sommarlov 

Även fast Karl menar att historieläraren har ett stressigt jobb så hävdar han ändå att det finns 

tolkningsmöjligheter i det centrala innehållet för att kunna addera mer icke-västerländsk historia. 

Karl tolkar helt enkelt att det som nämns ämnesplan som inte specifikt betonar Europa kan 

behandlas genom icke-västerländsk historia. I frågan om Karl kan hierarkisera de faktorer som 

påverkar mest så benämns ämnesplan som sist av tre men samtidigt belyser Karl att: 

 Det kan också innebära att elever säger ah men kan vi inte läsa om Afrika eller någonting ah men 

Japans 1800-tal” ”nej det hinner vi inte för vi ska… och så vidare. Så tror jag att tiden påverkar, 

för man känner sig stressad som lärare att hinna med på något sätt… 

Karl hävdar även att lärare historieundervisning kan förändras om mer tid ges. Han menar att 

lärare samlar på sig stoff som täcker ämnets tid och utgår sedan från det. 

 … hade man haft dubbelt så mycket tid då hade det inte räckt till och då hade man fått konstruera 

nya projekt och tänkt att då kanske vi skall jobba med det här då icke-västerländsk, så på så sätt 

tror jag faktorn har betydelse, tiden alltså.  

Karl menar att mer tid hade tvingat lärare att bredda sitt stoff till undervisningen och därmed öka 

intaget, eller i alla fall chansen till ökat intag av icke-västerländsk historia.  

 Bengt ser på ämnesplanen som den faktor som styr till störst del vilket innehåll som 

undervisas i hans klasser. Han beskriver ämnesplanen som en västerländsk kanon. ”Handlar helt 

enkelt om ett urval och i det urvalet så finns det ju också… att vi fokuserar på en västerländsk 

historia mer än något annat just eftersom vi bor i den delen av världen ”. Bengt menar att den 
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västerländska kanon är ett kontrakt som berättar vad som skall undervisas och att fokus ligger på 

det västerländska kulturarvet och därav uteblir den icke-västerländska historian. Ett exempel som 

Bengt nämner är Irak och dess historia som undervisas under högkulturen men man återvänder 

inte till Irak förrän 1990 just på grund av att kontraktet säger så. Ämnesplanen utelämnade av 

icke-västerländsk historia har också en påverkan hävdar Bengt. Ämnesplanen menar Bengt 

varken belyser eller har plats för den icke-västerländska historian.  

det är ju en kombination av de båda, dem exempel som tas upp, dem kan jag inte utantill men de 

rör framförallt den västerländska historian och när du är klar med det som tas upp så finns det 

oftast ganska lite utrymme att spela på. 

Bengt menar även att det finns mindre och mindre tid för historia då han själv märker ett 

”läckage” av tid i undervisningen. Att fokus har flyttats till 1700 och Europa anser Bengt är bra 

för att han menar att det är där som ”Europa och världen formas”. Det är där som han vill lägga 

sitt krut. 

Även Lisa är inne på samma spår men använder inte begreppet västerländsk kanon när hon 

berättar om sin syn på ämnesplanen och hur den påverkar valet av den icke-västerländska 

historian. Enligt henne så är styrdokumenten basen för hennes undervisningsval men hon 

betonar att den är eurocentrerad. Hon ser sig även styrd av den nya ämnesplanen. Lisa menar att i 

grund och botten är hon tillsagd om vad hon skall göra samtidigt som hon beskriver friheten i 

ämnesplanen för just historia1b som ”väldigt begränsad”. Hon likväl som Bengt och Karl hävdar 

att ämnesplanen inte ger något som helst stöd eller uppmuntran för undervisning av icke-

västerländsk historia.  

nej det existerar väl knappt, är det, hur kan det vara, hur många gånger kan det nämnas två, tre 

kanske. Det står väl till och med att, fasen står det, det står väl att vi ska nämna någon 

utomeuropeiskt skeende eller något sådär. 

 Lisa säger även att när olika historiska personer skall hamna under fokus i undervisningen111 så 

kan man som lärare gå utanför västvärlden och behandla personer från övriga världen men att 

man som lärare oftast ändå fastnar i västvärlden. ”Jag tror att det är för att man är präglad ganska 

mycket av, man är präglad av styrdokumenten man är präglad av läroböcker och man är präglad 

av sin egen uppväxt på något sätt och den värld man faktiskt lever i” Hon betonar att 

styrdokumenten är en av de saker som präglar hennes undervisning och skjuter den mer åt den 

västerländska historian. När Lisa ska hierarkisera de olika faktorernas effekt på hennes val av 

icke-västerländsk historia benämns ämnesplanen som den faktor som stramar emot en mer icke-

västerländsk historia. Alla tre lärare betonar att ämnesplanen i sig inte motiverar eller förstärker 

ett motiv till mer icke-västerländsk historia. Däremot så finns det delade meningar kring hur stor 

negativ effekt det har på fenomenet. Medan Lisa ser styrdokumenten som ett hinder för icke-

västerländsk historia så fokuserar Karl mer på de öppningar som faktiskt finns och påpekar att 

                                                
111 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-11-10) 

http://www.skolverket.se/
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det finns för lite faktorer som påverkar eller snarare rättmätigtgör hans val av mängd icke-

västerländsk historia. Bengt beskriver ämnesplanen som regler för hur man får spela och anser att 

i spelets regler så hamnar icke-västerländsk historia utanför arenan. 

6.6.3. Läromedel 

Alla tre lärare ser på läroboken som ett material att falla tillbaka på. Läroböckerna används av 

samtliga för att skapa en struktur i undervisningen. Bengt betonar att läroböckerna används för 

att ge eleverna baskunskaper, något som även Lisa och Karl hävdar. Men Bengt menar även att 

boken besitter en sorts auktoritet hos eleven. ”Det är rätt för att det står i läroboken och när det 

gäller baskunskaper så behöver vi inte problematisera det så mycket.” Han understryker dock att 

som lärare vill han gärna bekanta sig med boken och tvivlar inte på att hoppa över saker han 

anser är onödiga eller belysa saker som kan ses på annat sätt.  

Det är ju en skepsis som jag har eftersom jag har läst om det, källkritik, själv i och med att jag har 

en historieutbildning, förstås. Men det är inte så att boken är ett facit utan facit är det man gjorde 

på historia A (på universitet) kan man säga. 

Bengt menar att den historia som lärs ut på universitet bör har tolkningsföreträde över läroboken. 

Samtidigt menar han att läroboken likväl som ämnesplanen följer den västerländska kanon och 

att icke-västerländsk historia får hamna i parentesen. Även Karl beskriver boken som dåligt 

hjälpmedel i undervisningen för icke-västerländsk historia. ”Så det är klart att man kan få med det 

men utgår man från dem flesta läromedel så är ju icke-västerländsk historia med, fast liksom i 

parentesen, dem har liksom ingen egna kapitel….” På grund av den tid som finns till förfogande 

och att läroböcker blir allt tunnare menar Karl att det är rimligt att fokus i läroböckerna ändå 

hamnar på västerländsk historia. Lisa beskriver läroböckerna på följande sätt:  

Nej men det tycker att läroböcker är generellt väldigt fokuserade på västerländsk historia och den 

omvärldshistoria som ligger med är också väldigt mycket präglad av när européerna kom till Kina 

och öppnade upp Japan och Macao och när européerna drog på upptäcktsresor oj då fanns det 

indianer och där såg deras kultur ut såhär. 

Lisa liksom Bengt och Karl beskriver boken som eurocentrisk då den beskriver fakta till viss del 

utifrån européerna påverkan.112 Dock anser hon sig vara ganska bunden till boken och betonar 

att om man som lärare vill betona andra perspektiv för det göras med annat material. Likt för 

Bengt och Karl fungerar boken som en pelare för strukturen samt att den är bra för 

epokindelningen. Lisa betonar även hon boken som en viktig del av undervisningen.” … i grund 

och botten så är undervisningsböckerna ganska viktiga, tycker jag.” 

                                                
112 Gran (1996) s. 4 
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6.6.4. Övrigt 

Ekonomi nämn av Bengt som en faktor till vilken historia man väljer att undervisa. Han hävdar 

att den bästa undervisningen sker genom att levandegöra historian genom bland annat skolbesök.  

”Det är ju jättegivande att använda sig av upplevelsebaserad pedagogik antingen att ta elever till 

spännande platser, visa dem levande föremål som är direkt knutna till historia…” Andra saker 

som Bengt nämner är tidsläckage som grundas av olika händelser såsom omprov, temadagar, 

förseningar som slutligen leder till tidsbrist. Både Karl, Lisa och Bengt betonar även att händelser 

som sker idag ofta påverkar deras val av historia. Radioreportage eller dokumentärer på tv har 

stort inflytande i valet av undervisningsinnehåll. Karl säger att ” Om jag hör något på radion eller 

ser någon dokumentär på tv:n som jag tycker är spännande då brukar det komma upp på 

lektionerna fast mer spontant då”. Det finns alltså en påverkan från samhällets sida. Dock krävs 

det kunskap kring det som tas upp i reportage på radio exempelvis för att läraren skall våga och 

kunna undervisa om det. 

 

I en sammanfattande analys av de yttre omformningsfaktorerna så är det tydligt att det är dessa, 

ämnesplan och tid, elevens intresse och klassens sammansättning och läromedel som är de mest 

omtalade faktorerna. Dock är synen mellan lärarna inte densamma när det gäller faktorerna. En 

gemensam nämnare som finns bland lärarna är att de anser att elevsammansättningen har en 

ganska stor effekt på om icke-västerländsk historia som undervisas. Bengt menar att det vore 

konstigt att inte ta upp Osmanska riket om han hade elever med rötter från Mellansöstern. Lisa 

ser utomeuropeiska elever som guldgruvor när det gäller historia från deras länder och Karl 

hävdar att han tar upp mer icke-västerländsk historia på sin nya arbetsplats där han också har fler 

elever med utomeuropeisk bakgrund. Dessa fakta skiljer sig dock i olika studier. Nygrens studier 

av gymnasielärare visar på att lärarna han intervjuade hävdar att mer utomeuropeisk historia 

behövs på grund av att samhället blir mer globalt.113 Samtidigt hävdar två av fem intervjuade 

lärare i Lozics studie att samhällets förändring inte har någon påverkan på historieinnehållet. Där 

anses det snarare att elever med icke-västerländskt påbrå ska söka information på annan plats.114 

Hur som helst så blir det tydligt i denna studie att elevsammansättningen är av stor vikt i valet av 

icke-västerländsk historia. 

Elevernas intresse behandlas även på olika sätt. Karl och Bengt menar likväl som Lisa att 

intresset och lusten för att lära hos eleverna inte får underskattas. Det som dock går att urskilja 

lärarna emellan är Lisa arbetar för att få fram ett intresse hos eleverna inom icke-västerländsk 

historia samtidigt som Bengt och Karl belyser intressets frånvaro, även om klassen har elever 

med utomeuropeiska rötter. Lisa talar om nyfikenhet och okunskap som senare blir ett intresse. 

Därigenom belyses elevens kunskap och intresse för ämnet och i denna studie är den alltså delad i 

                                                
113 Nygren (2009) s.82 
114 Lozic (2010) s.268-271 
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mellan intresse som uteblivande och intresse någon som nås genom kunskap.115 Jarhall menar på 

att elevens intresse ofta inte får en effekt på ämnesinnehållet.116 Däremot hävdar Nygren att 

intresset visst får en effekt på innehållet. Det bör dock påpekas än en gång att Jarhall har gjort sin 

studie på högstadielärare samtidigt som Nygren intervjuat gymnasielärare, vilket kan åsamka 

skillnaden. 

I analysen av det som innefattas av rubriken ämnesplan och tid, så får just ämnesplanen en 

ganska delad syn på huruvida ämnesplanen stjälper eller hjälper fenomenet icke-västerländsk 

historia. Det som dock går att utlysa från alla tre lärare är att den inte uppmuntrar till 

undervisning om icke-västerländsk historia. Lärarna ser även ämnesplanen som en stor 

omformningsfaktor. Detta styrks av Bergs studie som hävdar att en överlägsen majoritet i hans 

enkätstudie anser kursplanen117 påverkar innehållet mest.118 Den kopplas även ofta ihop med tid 

av lärarna, tid som inte finns. Bengt säger att det är knappt att man hinner med allt som infinns i 

centralt innehåll och om man gör det finns det knappt någon tid kvar. Karl berättar ofta hinner 

han med andra världskriget och sedan är det sommarlov. Tid tillsammans med ämnesplanen är 

onekligen en faktor som åsamkar uteblivandet av icke-västerländska historian. Ämnesplanen 

påverkar Karl genom att undervisningsmaterialet måste redigeras och för att spara tid görs det på 

gamla grunder nämligen med europeiskt innehåll. Lozic belyser även han att fokus i den nya 

ämnesplanen ligger på Europa och dess epokindelning och precis som Lisa säger om 

behandlingen av historiska personer är urvalet globalt men av någon anledning behandlas de 

inom Europas geopolitiska horisont119 

Bengt hävdar att ämnesplanens betonande på icke-västerländsk historia är obefintligt och att 

den faktiskt följer en västerländsk kanon. Karl ser de som inte måste handla om Europa, i 

kunskapskrav och centralt innehåll som en möjlighet till att använda sig av icke-västerländsk 

historia. Lisa ser sig själv som styr av styrdokumenten vilket också leder till en europacentrerad 

undervisning. Här är alltså synen på ämnesplanen delad. Karl anser att den inte har en negativ 

effekt på platsen för icke-västerländsk historia samtidigt som Bengt och framförallt Lisa hävdar 

motsatsen. Dock ses tiden som en stor faktor till uteblivandet av den icke-västerländska historian. 

Den sist nämnda faktorn blir läromedlet. Även om vissa studier har visat att vissa lärare i och 

med mer erfarenhet minskar användandet av läromedel120 har lärarna i denna studie belyst 

läromedel på ett sådant sätt att den faktiskt att den kan ses som en faktor. Samtliga lärare 

beskriver sitt läromedel som centrerat ur ett västerländskt perspektiv. Flera studier kastar ljus på 

ett och samma resultat, nämligen att många av de läromedel som används är eurocentriska. 121 

                                                
115 Se tidigare analys om lärarens kunskap och intresse. 
116 Jarhall (2012) s. 173 
117 Undersökningen är gjord under lpo94 därav ordet kursplan. Dock anses den ändå vara relevant för denna 

studie. 
118 Berg, (2010) s. 53 
119 Lozic (2011) s. 30-32 
120 Nygren (2009) 
121 Lozic (2010), Nordgren (2006) kap. 4   
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Dock används boken för grundstruktur, kronologi och auktoritet och i och med att boken redan 

är så pass centrerad blir urvalet i värsta fall påverkat. I Lozic studie har även läromedelsförfattare 

intervjuats. Där hänvisar författarna till lärarna när det gäller nya perspektiv på historien.122 Det 

blir ganska tydligt att läromedlet fungerar som en faktor då alla tre lärare betonar vikten av den på 

ett eller annat sätt. 

                                                
122 Lozic (2010) s.257  
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7. Diskussion 

Denna studie syftade till att kasta ljus på hur lärare kan se på den icke-västerländska historians 

plats i klassrummet och vilka faktorer som läraren anser påverkar hens val av just sådan historia. 

Här berörs de frågorna i kontakt med den eurocentriska dikotomin. Samtidigt berörs resultatet, 

det vill säga lärarnas syn på och tanksätt om icke-västerländsk historia lyfts upp för att diskutera 

effekterna av dem. 

Den eurocentriska dikotomin som berördes i teoretiskt perspektiv gör sig sedd i de resultat 

som visas i denna studie. Lärarna i denna studie är medvetna om att det sker en fokusering på 

Europa, men samtidigt menar alla tre att de följer den ämnesplan som de faktiskt är tvingade att 

följa. Ämnesplanen i sig tydliggör att Europas historia är den som besitter huvuddelen av 

undervisningsinnehållet i historieämnet.123 Den europeiska epokindelning som finns med i det 

centrala innehållet i ämnesplanen var enligt lärarna en faktor till varför den icke-västerländska 

historian behandlas i den mängd som den gjorde enligt läraren. Samtliga lärare ser även 

ämnesplanen som en avgörande omformningsfaktor, vilket då styr de mot en mer eurocentriskt 

undervisning.124  I och med att Lisa, Bengt och Karl hävdar att tidsaspekten är en avgörande 

faktor och att de två senare belyser problemet att man som lärare ofta bara når till andra 

världskriget innan sommarlovet så förstärks den eurocentriska undervisningen. Risken med 

tidsbristen som lärare belyser i denna studie är att man som lärare försöker få in kunskapskrav 

och andra essentiella och obligatoriska punkter samtidigt som den europeiska epokindelningen.125 

Detta leder till att exempelvis historiemedvetande och historiebruk belyses ur ett eurocentriskt 

perspektiv. Ett av Grans exempel för eurocentrism är att man lär ut att de viktigaste historiska 

händelserna har skapats eller påverkats av Västerlandet och om då undervisningen enbart 

innehåller europeisk historia blir bilden för mottagaren eurocentrisk.126 Karl Betonar det faktum 

att den icke-västerländska historian inte uppmuntras från varken skolledning eller skolverket 

vilket i sin tur leder till att relevansen av den icke-västerländska historian i ämnet sänks. Som 

belysts i denna studie behandlas inte icke-västerländsk historia i centralt innehåll förutom som 

komplement om man som lärare väljer att inte undervisa om vikingatiden. Ordet globalt används, 

men som Lisa belyser så hamnar även tillfällen då global påverkan skall undervisas så utgås det 

ändå inom Europas gränser. Detta samtidigt som den europeiska epokindelningen är 

obligatorisk.127 Nordgren menar att det måste ske antingen ett skifte i det centrala innehållet eller 

en breddning. Han menar att etnicitet i relation till stat och nation kan skapa förståelse för 

                                                
123 Lozic (2011) s. 30-31 
124 Lozic (2010), Nordgren (2006) 
125 Lozic (2011) s. 31 
126 Gran (1996) s. 4-5 
127 Skolverket (2011a) www.skolverket.se (2013-11-10) 

http://www.skolverket.se/
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globalisering och regionalisering.128 Det är onekligen så att hur vi ser på ämnet i samhället 

reflekteras i ämnesplanen och i undervisningen.129 I detta fall så reproduceras den västerländska 

historian då Europas historia är den enda som betonas som vital i undervisningen genom 

ämnesplanens centrala innehåll. Nordgren anser att skolan måste vara en öppen plats för olika 

historiekulturer, olika perspektiv och röster måste fram och bryta den monokulturella 

kanoniserade undervisningen.130 

Att läromedel fungerar som en struktur för lärares historieundervisning som Jarhall syftar 

på,131 går fullt ihop i denna studie. Lärarna i denna studie visar boken är av vikt och att den 

används för kronologisk struktur. Även om alla lärare är medvetna om att boken inte är allt och 

att vissa delar kan ifrågasättas så anses den fortfarande var viktig i undervisning. Lärarna är 

medvetna om att det är i slutändan de som står för kreativitet och förändringen i ämnet för mer 

icke-västerländsk historia kommer inte från läroböckerna utan det anses vara lärarnas uppgift.132 

Här blir även kunskap en faktor för hur lärare väljer att behandla icke-västerländsk historia. Karl 

menar att han tar upp det som finns i boken. Därav blir boken en faktor till hur mycket icke-

västerländsk historia som undervisas. Bengt menar att boken besitter en auktoritet hos eleverna, 

om boken då förmedlar lite till ingen icke-västerländsk historia så blir den inte heller lika relevant. 

Dikotomin reproduceras genom att hävda att allt viktigt som skett har skett på grund av Väst.133 

Samtidigt visar även flertalet undersökningar att boken inte fungerar för ett mångkulturellt 

samhälle då vissa saker utelämnas och fokus onekligen utgår från det västerländska 

perspektivet.134 Det bör dock inte åsidosättas att lärarna i denna studie har beskrivit boken som 

viktigt, auktoritär och strukturbyggande. Resultatet visar till viss del att lärarens anser sig påverkas 

av läromedlet, det vill säga att läromedlet bör ses som en omformningsfaktor. Tidigare studier har 

även visat samma resultat, dock är de fortfarande svårt att bevisa till vilken grad boken påverkar 

undervisningsinnehållet.135 

Det går att urskilja en gemensam syn, hos de intervjuade lärarna, på den icke-västerländska 

historia plats i jämförelse med den västerländska historians plats. Alla tre lärare hävdar att det 

finns en geografisk angelägenhet i vilken historia som skall undervisas. Den övriga världen 

hamnar i periferin medan Väst blir centrum för vad som är viktigt.  Dock så skiljer sig resultatet 

från Lozic studie där vissa lärare i intervjuerna hävdar att samhället inte förändrar 

undervisningsinnehållet. 136 I denna studie verkar elevsammansättning som en avgörande faktor 

till fördel för den icke-västerländska historian. Det blir tydligt att ju fler elever med 

                                                
128 Nordgren (2006) s. 222 
129 Wilson (2001) s. 528 
130 Nordgren (2006) s. 221 
131 Jarhall (2012) s. 51-53 
132 Johnsson (2012) s. 34, 38 
133 Gran (1996) s. 4 
134 Kamali (2006) s. 69-10 
135 Ammert (2004) 395-396 
136 Lozic (2010) s. 269-271 
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utomeuropeisk bakgrund desto mer icke-västerländsk historia anser lärarna att de behandlar. 

Däremot så anses intresset hos eleverna om icke-västerländsk historia fungera som en faktor till 

varför inte mer historia om övriga världen undervisas för en del av lärarna. Hansson påpekar 

dock i sin att om något inte tas upp eller ses som en del av historieämnet som kommer även 

efterfrågan om det att utebli.137 I en överblick av samtliga intervjuade lärare går det att även 

urskilja vikten av intresse och kunskap som även behandlas av bland annat Jarhall och Nygren 

som viktiga omformningsfaktorer.138 Lisa besitter enligt resultatet av intervjuerna den största 

intresse för icke-västerländsk historia men även den största kunskapen. Jarhall poängterar att 

kunskapen i sig är en stor omformningsfaktor det vill säga påverkar till stor del läraren val av 

undervisningsinnehåll.139 Även Karl hävdar att kunskap är det som minskar hans undervisning av 

icke-västerländsk historia samtidigt som Bengt påpekar att intresset och kunskapen avgör vad för 

icke-västerländska händelser som bearbetas i klassrummet. Det är tydligt att goda kunskaper 

inom det en lärare ämnar ett undervisa är viktigt samt att intresse finns där för att även väcka 

elevens intresse.140  

En positiv förändring ur Saids syn på hur eurocentrismen reproduceras är att icke-västerländsk 

historia undervisas genom kulturell historia och fokuserar mer på människan utanför 

västerlandet. Said menar skildring av den icke-västerländska världen saknar individualitet.141 Med 

en mer kulturell undervisning så finns chansen för människan att träda fram i undervisningen och 

det är just det som betonas av såväl Lisa som Karl i studien. Även Lozic belyser i sin studies 

resultat en potential mot förändring då metaberättelser byts mot kulturellt inriktat 

undervisningsinnehåll.142 

De frågor som uppstod efter denna studie och bör belysas med mer forskning är hur icke-

västerländsk historia ses av högre ämbeten än lärare och rektor då stödet för det inom 

fortbildning enligt lärare i denna studie och tidigare forskning betonar uteblivandet av den och 

effekten därtill.143 Det är tydligt att kunskap är en faktor som avgör mängden av icke-västerländsk 

historia som läraren anser sig behandla under undervisningen. I och med att flera studier betonar 

riskerna med en alltför eurocentrisk historia,144 så bör denna fråga uppdagas inom 

forskningssammanhang. För det är ju trots allt läraren och hens kunskap som är sista utposten 

innan eleven tar del av kunskapen.145 

                                                
137 Hansson (2010) s. 128 
138 Jarhall (2012) s.25-26, Nygren (2010) s. 58-61 
139 Jarhall (2012) s. 173 
140 Nygren (2009) s. 59, 69, 77, 81 
141 Said (1978) s. 297-298 
142 Lozic (2010) s. 294 
143 Jarhall (2012) s. 176 
144 Jarhall (2012), Nygren (2009), Kamali (2006), Nordgren (2006)  
145 Lozic (2010) s. 257-259 
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8. Konklusion 

Ett resultat av denna studie är att den icke-västerländska historian ses som något i periferin. 

Vikten ligger i att förklara hur framförallt Europa och dess samhällen har uppkommit genom att 

fokusera på europeiskt anknutna händelser. Tolkningen av ämnesplanen från lärares sida är 

splittrad när det gäller fenomenets plats i ämnesplanen. Dock är det en gemensam syn att 

ämnesplanen inte uppmuntrar till användandet av icke-västerländsk historia, vilket enligt en av 

lärarna fungera som en faktor till varför den historian fick mindre plats i undervisningen. 

Elevsammansättningen och eleven rent generellt är av stor vikt när det gäller undervisning av 

icke-västerländsk historia. I och med globaliseringen av samhället och förändring i kassrummet 

kan vi inte fortsätta med denna dikotomi av världshistorien. Studien har alltså belyst varför den 

icke-västerländska historian inte tas upp av lärare genom lärares egna synpunkter på just den icke-

västerländska historian och genom deras syn på faktorer som påverkar deras faktiska urval. Detta 

har gjorts genom fenomenografiska samtalsintervjuer vars syfte var att just belysa hur läraren ser 

på de olika fenomenen, såsom omformningsfaktorer och själva vikten av den icke-västerländska 

historian.  

De anledningar som lärarna anser förklara varför undervisning av den icke-västerländska 

historian undervisas i den mån lärarna anser att den gör var bland annat kunskapligt skäl. Lärarna 

ansåg att kunskapen kring icke-västerländsk historia var för lite. Därav valde läraren att inte 

behandla ämnet i vissa situationer eftersom det då skulle påverka kvaliteten på lektionerna. En 

annan anledning var den tidsfaktor som lärarna ansåg påverka valet i den mån att läraren helt 

enkelt inte hade tid. Denna faktor kopplades ofta till att det centrala innehållet. Där ansågs det 

finnas en eurocentrism hos lärarna samt att det som de faktiskt var tvungna att lära ut tog hela 

tiden för kursen. De faktorer som faktiskt utökade undervisningen av icke-västerländsk historia 

var eleven, hens intresse och etnicitet. Samtliga lärare var eniga om att elevsammansättningen 

hade en positiv verkan på mängden icke-västerländsk historia som enligt läraren undervisades. 

Dock kunde intresset både ha en hjälpande eller stjälpande effekt till mängden icke-västerländsk 

historia som lärare valde att undervisa, beroende på hur läraren såg på intresset i sig. 

Ur denna studie har vikten av intresse och kunskap också berörts som en väldigt viktig 

omformningsfaktor. Lärarna betonar klart och tydligt att kunskapen måste finnas för att en 

lektion skall kunna bli bra. Kunskapen skapar även en säkerhet och auktoritet hos lärare och 

desto mer kunskap läraren besitter om historia desto mindre kommer hen att utgå ifrån boken, 

som i så många studier bevisats vara felriktad och eurocentrisk på så många sätt.146 Lärare anser 

också att kunskap kring detta ämne är viktigt om det skall implementeras mer i undervisningen. 

Dock anser de att stödet från skolledningen är obefintlig. Detta är något som skulle kunna ingå i 

                                                
146 Nordgren (2006), Lozic (2010), Johnsson (2012), Kamali (2006) 
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vidare studier. Det bör även påpekas att min ringa intervju inte kan göra några generaliseringar så 

denna studie kan även ses som komplement i en större studie som behandlar fler lärare. 

 



45 

 

9. Referenser 

9.1. Tryckta källor  

Ammert, Niklas (2004) Finns då (och) nu (och) sedan? – Uttryck för historiemedvetande i 

läroböcker för grundskolan i Historien är nu: en introduktion historiedidaktiken, Zander, Ulf, 

Karlsson, Klas-Göran (red.), Studentlitteratur. Lund. 

Berg, Mikael (2010). Historielärares historier – ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia. 

Karlstad: Karlstad University Press. 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö. Liber. 

Dunn, Ross (2000). Constructing world history in the classroom i Stearn, Peter N., Sexias, Peter 

& Wineburg, Sam (red.), Knowing, teaching and learning history: national and international perspectives. 

s.121-140. New York: New York University Press. 

Erlandson, David A., Harris, Edward L., Skipper, Barbara L. & Allen, Steve D. (1993). Doing 

naturalistic inquiry – a guide to methods. Sage cop. Newbury Park, California. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. 

Gran, Peter (1996). Beyond Eurocentrism: a new view of modern world history. Syracuse N.Y.: Syracuse 

University Press. 

Guba, Egon G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. 

ERIC/ECTJ Annual review paper, Vol 29, No 2 s. 75-91. 

Hobson, John M (2004). Västerlandets österländska ursprung. Cambridge: The Press Syndicate of the 

Cambridge University. 

Hansson, Johan (2010). Historieintresse och historieundervisning. Umeå. Print & Media, Umeå 

universitet 

Jarhall, Jessica (2012). En komplex historia – lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i 

historieundervisning på högstadiet. Karlstad: Karlstad University Press. 

Johansson, Maria (2012). Historieundervisning och interkulturell kompetens. Karlstad: Karlstad 

University Press. 

Johnsson, Mats (2013). Västerlandet i historieböcker – En studie av hur historieläroböcker på gymnasiet 

skildrar Västerlandet jämfört med den övriga världen. C-uppsats., Utbildningsvetenskap Uppsala 

Universitet. 

Kamali, Masoud (red.). Skolböcker och kognitiv andrafiering (Utbildningens dilemma – demokratiska 

ideal och andrafierande praxis 2006:40) Stockholm. Statens offentliga utredningar. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. 

Studentlitteratur. 



46 

 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). Naturalistic Inquiry. London. Sage Publications, Inc. 

Lozic, Vanja (2010). I historiekanons skugga – Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle. Malmö. Holmbergs. 

Lozic, Vanja (2011). Historieundervisningens utmaningar – historiedidaktik för 2000-talet. Malmö. 

Gleerups. 

Ludvigsson, David (2011) Lärarstudenters relation till historieämnet i Nordidactica – Journal of 

Humanities and Social Science Education, 2011:1 s. 40-57. Karlstad Universitet. Karlstad. 

Marton. Ference (1981). Phenomenography – Describing the world around us. Instructional Science, 

Vol 10 s. 177-200. 

Mellberg, David (2004) “Det är inte min historia!” i Historien är nu: en introduktion historiedidaktiken, 

Zander, Ulf, Karlsson, Klas-Göran (red.), Studentlitteratur. Lund. 

Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien – Historia som medvetande, kultur och handling I det 

mångkulturella Sverige. Umeå. Print & Media Umeå universitet. 

Nygren, Thomas (2009). Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. Umeå. 

Print & Media Umeå universitet. 

Qu, Sandy Q & Dumay, John (2011). The Qualitative Research Interview. Qualitative Research in 

Accounting and Management, Vol 8, Nr 3 s. 238-264. 

Runblom, Harald (2006). En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker (I 

enighet med skolans värdegrund, 285) Fritzes. Stockholm. 

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö. Daleke Grafiska.  

Said, Edward W. (1997). Orientalism. Månpocket. Stockholm. 

Sexias, Peter (2000) Shweigen! die kinder! or does postmodern history have a place in the schools 

i Stearn, Peter N., Sexias, Peter & Wineburg, Sam (red.), Knowing, teaching and learning history: 

national and international perspectives. s.19-37. New York: New York University Press. 

Schulman, Lee S. (1986) Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational 

Researcher, Vol 15, Nr 2 s 4-14. 

Wilson, Suzanne M. (2001) Research on history teaching. I Virginia Richardson (red.) Handbook of 

research on teaching, 4:th ed. (527-544). Washington. American Educational Research 

Association. 

9.2. Otrycka källor 

Forum för levande historia (2012) Historia som mening och makt. Stockholm. 

www.denlivsfarligahistorien.se (2013-11-18) 

Skolverket (2011a) Ämnesplanen för Historia. Stockholm. www.skolverket.se (2013-11-10)  

Skolverket (2011b) Läroplan för gymnasieskola 2011. Stockholm. www.skolverket.se (2013-10- 29) 

Vetenskapsrådet (2010) www.vr.se (2013-10-15) 

http://www.denlivsfarligahistorien.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.vr.se/


47 

 

10. Bilagor och Appendix 

10.1. Informationsbrev  

Informationsbrev och förfrågan om att deltaga i en intervjustudie. Titeln för denna 

studie är; Den icke-västerländska historians plats i historieundervisningen på gymnasial 

nivå. 

I ett mångkulturellt samhälle med ökad tillgång till information genom internet så förändras 

synen på vad som är relevant historia och vad som då skall undervisas i skolan. Forskare har 

sedan en tid tillbaka diskuterat och fördömt eurocentrismen i läroböcker. Detta medan 

ämnesplanen för historia kräver att vissa västerländska historiska händelser behandlas men inte 

kräver något från övriga världen. Mitt emellan forskares och yttre efterfrågan av en breddning av 

historiehorisonten och ämnesplanens krav på fokus inom Europa hamnar läraren och dennes 

urval.  

Studiens syfte är att undersöka lärares syn på den icke-västerländska historians plats i 

historieundervisningen, om och hur den framställs i undervisningen samt vilka 

omformningsfaktorer som påverkar valet av mängden icke-västerländsk historia i undervisningen. 

Intervjun kommer att bestå av frågor som berör hur du ser på ordet icke-västerländsk historia, hur 

omformningsfaktorer påverkar ditt val av historieinnehåll samt vilka icke-västerländska händelser du som lärare 

tar upp, om du tar upp några. Ta gärna med dig planeringar, uppgifter läroböcker mm som kan 

hjälpa dig minnas vad du tagit upp.    

Jag, Johan Lind lärarstudent vid Uppsala Universitet, söker nu 8 – 10 historielärare för 

gymnasiet till denna studie. Deltagande i intervjustudien innebär att en intervju kommer att 

utföras på valfri plats i Uppsala, på skolan, café, helt enkelt den plats som passar dig bäst. 

Intervjun beräknas ta ungefär 40-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band om du 

godkänner det. Jag kommer att eftersträva största möjliga konfidentialitet. Detta görs genom att 

låta ingen obehörig ta del av intervjuerna. När det publiceras kommer även ni/intervjuobjekten 

att avidentifieras så att resultatet inte går att kopplas till enskilda individer.  

Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan välja att avbryta intervju och deltagande när du 

vill utan att behöva motivera ditt beslut. Svaren kommer att vara grunden för denna studie. 

Ni själva kan välja tid för er intervju, dock bör det p.g.a. tid ske inom denna eller kommande 

vecka (v48 alt v49 eller v50).  

Vidare information om studiens kan lämnas av mig som genomför denna studie och jag kan 

nås på mejl: johan.lind9061@student.uu.se eller mobil: 0707506456 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vid intresse, kontakta mig via mail 

eller mobil (se ovan) 

mailto:johan.lind9061@student.uu.se
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Tack på förhand!  

Johan Lind 

johan.lind9061@student.uu.se 

 

10.2. Intervjuprotokoll  

Varför historielärare 

1. Hur länge har du arbetat som historielärare,  

2. Har du utbildat dig till just detta? Varför, hur ser din tid ut som elev. 

3. Har historieämnet förändrats under din tid som lärare? 

Viktigast med historia i skolan 

1. Vad anser du är viktigast med ditt ämne 

2. Hur motiverar du historieämnets plats i skolan för eleven 

3. Varifrån hämtar du din information och inspiration till undervisningen 

4. Har ditt undervisningsinnehåll förändrats något under din tid som lärare. 

Icke-västerländsk historia 

1. Kan du förklara begreppet Icke-västerländsk historia 

2. Vad är icke-västerländsk historia för dig.  

3. Vilken plats anser du att den icke-västerländska historian har i din undervisning 

4. Hur undervisar du om icke-västerländsk historia.  

Vilka händelser tas upp 

1. Vilka icke-västerländska händelser tar du upp i undervisningen 

2. Finns det några specifika fall? 

3. Varför just dessa? 

4. Finns det andra händelser som du anser borde tas upp 

Omformningsfaktorer 

1. Vilka omformningsfaktorer påverkar mest ditt val av icke-västerländsk historia? 

2. Hur hierarkisera du dessa? 

3. Finns det andra faktorer som påverkar ditt val av innehåll i undervisningen? 

Någon som den intervjuade vill tillägga? 

 

 


