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Abstract 
This paper deals with students’ perceived lack of history in the history teaching at a particular 

school in a medium-sized Swedish city. Based on previous research, mainly by Vanja Lozic 

who deals with similar identification problems among students and curriculum research, the 

question is answered: How do the students in the study experience their cultural 

representation in the history teaching and how does the actual representation appear in their 

textbook? With help of student surveys and an analysis of the textbook Perspektiv på 

historien 1b, based on the theoretical tools of eurocentrism, orientalism and history use, the 

result of the study concludes that the majority of the students who participated in the study 

experience a lack of history when the school, curriculum and textbook are embossed of 

eurocentrism.  
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1. Inledning 
Maria Sjöberg skriver i inledningen till boken En samtidig världshistoria att ”[t]onvikten på 

västerländskt och amerikanskt framväxande herravälde i världen i de översikter som 

publiceras i Västeuropa och USA […] visar att översikterna delvis präglas av ett kortsiktigt 

historiskt perspektiv, men även vad som skulle kunna kallas självcentrering”.1 Ett av de 

uttryck som denna självcentrering visar sig i är eurocentrism. Enligt en undersökning visar det 

sig att läromedel som används idag av skolor (grundskolor, högskolor och universitet) är 

författade på ett sådant vis att det kan konstateras att oavsett var händelsen eller processen ägt 

rum i världen så ses, tolkas och granskas den genom västeuropeiska glasögon.2  

 

Denna uppsats bygger på en enkätundersökning och en elev som svarat på denna enkät 

skriver: ”Att kunna få en förståelse om att världen är uppbyggd på andra länders historia 

också är väldigt viktigt, hur de länder blev till och vad de gått igenom är bra att veta även om 

man bor på andra sidan världen.” Eleven läser, eller har läst, historia 1b på gymnasiet och 

frågan hen svarat på lyder: varför anser du att man i skolan borde lära sig mer om olika 

folk/aktörer (personer)? Hen svarar vidare att ”Vi må befinna oss i Europa men det betyder 

inte att vår undervisning måste kretsa kring just västerländska länder.”3 I läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy 11, står det under ämnet Historia 1b att ett av ämnets syften är att 

eleverna ska få ”[k]unskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer 

utifrån olika tolkningar och perspektiv.”4 Elevens lärobok heter Perspektiv på historien 1b i 

historieämnet och enligt denne elev tycks det fattas något i kunskapsförmedlingen. I denna 

uppsats undersöker jag om och varför elever upplever eurocentrism i historieundervisningen 

på gymnasiet. Uppsatsen undersöker även vad, eller vilka aktörer, som egentligen finns med i 

läroboken Perspektiv på historien 1b samt hur de benämns och skrivs om utifrån olika teorier 

och perspektiv. 

 

Detta ämne är något som berör mig då jag själv upplevde att min historia, samt mitt folks 

historia, inte behandlades under min skolgång utan att fokus i undervisningen låg på den 

västerländska historien. Detta är grunden till varför jag vill undersöka detta fenomen och vad 

det kan tänkas bero på.

                                                 
1 Maria Sjöberg (2014) ”Inledning” i Maria Sjöberg & Kerstin Cassel (red.), En samtidig världshistoria, s. 25. 
2 Sjöberg (2014), s. 25. 
3 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
4 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
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2. Syfte och frågeställning 
2010 publicerade historikern Vanja Lozic en doktorsavhandling som påvisade att i 

historieämnet i skolan då fanns det en kunskapslucka angående utomeuropeiskhistoria. Denna 

uppsats ämnar undersöka om denna kunskapslucka finns kvar, cirka nio år senare, vid en 

annan skola (än vid den Lozic genomförde sin undersökning) och med en annan, nyare, 

läroplan. Lozic utgår från 1994 års läroplan för de frivilliga skolreformerna (Lpf 94) i sin 

avhandling och denna uppsats utgår från 2011 års läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11). 

Delar av båda läroplanerna kommer att presenteras och belysas för att se om det finns en 

progression om hur skolan och lärare skall inkludera utomeuropeisk historia och dess aktörer 

samt identitetsskapande hos elever. Denna uppsats ämnar undersöka elever vid en viss skolas 

upplevda eurocentrism i historieundervisningen, samt om dessa elever i och med detta 

upplever en frånvaro av deras egen historia i undervisningen. En analys av läroboken görs 

även för att se om det finns tendenser av orientalism, eurocentrism och maktstrukturer i form 

av icke-bruk, av icke-västerländska aktörer. Analysen grundar sig i en enkätundersökning 

samt av en analys av läroboken, Perspektiv på historien 1b, som eleverna arbetar med i sin 

historieundervisning.  

 

Frågeställningen denna uppsats syftar att besvara lyder: Hur upplever eleverna i studien sin 

kulturella representation i historieundervisningen och hur ser den faktiska representationen ut 

i deras lärobok? 

 

3. Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning som är av relevans för denna uppsats. Först 

kommer forskning av historikern Vanja Lozic att presenteras där forskningen handlar om 

relationen mellan historieämnet och identiteter hos elever. I presentationen av avhandlingen 

belyser Lozic Klas-Göran Karlsson och mer om Karlssons forskning kommer att presenteras 

under teoretiska verktyg-avsnittet. Följande forskning som presenteras är angående den 

mångkulturella skolan av allmändidaktikerna Pirjo Lahdenperä och Margareta Sandström 

samt av Kenneth Nordgren som även han betonar vikten av att skolan anpassas och speglas av 

de som befinner sig där. Avslutningsvis kommer samhällsvetaren Jenni Conrads forskning på 

läroplanen som projektet Big History Project använder sig av och hur den arbetar för att 

inkludera elever med annan bakgrund än västerländsk. 
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3.1 I Historiekanons skugga av Vanja Lozic 

I Vanja Lozics avhandling I Historiekanons skugga som publicerades 2010 undersöker han 

olika individers åsikter om historieämnet vilket i sin tur ska hjälpa historieförmedlare, såsom 

lärare samt läroboksförfattare, att få en tydligare bild av historieämnets roll. Han undersöker 

även kopplingen mellan identitet och historieförmedling i relation till den i den 

mångkulturella skolan. Han har med hjälp av intervjuer med gymnasieelever och lärare samt 

analyser av läroböcker som syfte med avhandlingen att ”skildra relationen mellan ungdomars 

etniska identifikationer samt deras syn på historieämnet och därigenom bidra till en 

problematisering av historieämnets identitet i ett så kallat mångkulturellt samhälle.”5 

 

Lozic hänvisar till pedagogerna Lena Rubinstein Reich och Ingegerd Tallberg Broman som 

påpekar att de så kallade mångkulturella samhällskontexterna influerar skolans olika sfärer 

och tillägger till detta att en av skolans största uppgifter är att bidra till både integration samt 

likvärdig utbildning för alla elever, oavsett klass, kön eller etnicitet. De menar därför att det är 

av yttersta vikt att hörsamma elevers egna tankar och erfarenheter samt att undersöka om det 

finns något samband mellan elevernas åsikter ”om ämnets innehåll och historieämnets 

traditioner å ena sidan och historieförmedlarnas ställningstagande å andra sidan”.6 Vidare 

menar Lozic att hans uppdrag med sin avhandling är att ge en mångsidig bild av 

historieämnets identitet och ”etniska identifikationsformerade mekanismer i 2000-talets 

mångkulturella Sverige”.7 

 

Lozic belyser att det finns en stor lucka i dagens historiedidaktiska forskning, och att den 

består av avsaknaden av en fördjupad analys av elevers reflektioner i anknytning till 

historieämnets syfte samt innehåll i ett mångkulturellt samhälle.8 Däremot, menar Lozic, att 

det finns flera forskningsprojekt som lyfter fram elevers syn på historieämnet. Vidare 

poängterar han att den svenska historiedidaktiska forskningen har ökat under det senaste 

decenniet (2000–2010). Han menar att forskningen ofta handlar om historiebruk på både 

nationell och regional men även på organisatorisk och institutionell nivå. Lozic refererar till 

Klas-Göran Karlsson där han menar att begreppet historiebruk syftar till  

 

                                                 
5 Vanja Lozic (2010) I historiekanons skugga: historieämne och identifikations formering i 2000-talets 
mångkulturella samhälle, s. 297. 
6 Lozic (2010) s. 16. 
7 Lozic (2010) s. 16. 
8 Dagens syftar till 2010 när avhandlingen publicerades 



 4 

det sätt varigenom det förflutna används och betraktas som en ’kulturprodukt eller en artefakt som 
konstrueras, uppfattas och används av individer, grupper, samhällen och stater för att svara mot vissa 
specifika behov och för att tillfredsställa vissa specifika intressen’.9 
 

Lozic redogör för historikern Peter Aronsson som menar att lärare kan ha annorlunda och 

olika förhållningssätt till ämnet historia. Aronssons resonemang utgår från att lärare uppfattar 

och ser olika på historieämnets värde och därmed olika syn på metodologiska samt 

innehållsmässiga urvalsprinciper såväl som lärares elevsyn. Historiebruk som begrepp kan 

direkt relateras till begreppet historiekultur eftersom ”historiebruk ’är de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter’.”10 Historiekultur i sig är ett väldigt invecklat teoretiskt och analytiskt begrepp som 

Karlsson definierar som  
a concept denoting the artefacts, the social and institutional contexts and the arenas, scholarly, educational, 
political and others, in which history is represented and operated in society, as well as an activity to 
commu- nicate and use history for various individual and social purposes.11 

 

I Amerika har den ”västerländska kanon” problematiserats av olika ”etniska 

minoritetsgrupper, rasifierade grupper, homosexuella, kvinnor och andra underrepresenterade 

grupper”.12 Kritiken bygger på att den västerländska kanonen ger en eurocentrisk 

historieberättelse som endast skildrar olika minoritetsgrupper och deras position i samhället i 

relation till de vita européerna. Exempelvis lyfter de fram att afroamerikaner endast är 

betydelsefulla i samband med slavfrågan samt att den amerikanska ursprungsbefolkningen 

enbart får plats i historien i samband med deras utrotning och den vite mannens ankomst till 

Amerika.13  

 

Eleverna i Lozic avhandling betonar att Sverige och Västeuropa har en central plats i skolans 

undervisning, i en intervju med en elev säger hen  

Det har varit Europa eftersom Europa har skött kolonisering och därifrån har vi kommit in på 
Afrika och Nordamerika, allt det här med sidenvägen och där har Kina kommit in. Så fokus 
har varit på Europa och Europas bedrifter, om man nu vill kalla det så. [...] Jag tycker att det 
är hemskt. Okey att vi ligger där och att på vår karta syns det att Europa ligger i mitten, men 
vi behöver inte ha hela historieundervisningen som det ser ut på kartan. Det behöver vara mer 
utspritt; man behöver inte fokusera bara på Asien, så att [...] hela undervisningen kretsar 
kring detta [område, min anm.]. [Men vi ska] sprida ut det mer.1415 

                                                 
9 Lozic (2010), s. 24. 
10 Lozic (2010), s. 24. 
11 Karlsson citerad i Lozic (2010), s. 25. 
12 Lozic (2010), s. 30. 
13 Lozic (2010), s. 30. 
14 Lozic (2010), s. 253. 
15 Lozic som har anm. och transkriberat intervjun. 
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Till detta menar Lozic att elevens uttalande påvisar att hen anser att historieämnet i skolan har 

Europa som mittpunkt. Eleven är kritisk till detta och anser att en ”utvidgning av de historiska 

perspektiven hade varit ett positivt inslag i undervisningen”.16 Vidare säger eleven ”Men det 

är så undervisning i historia ser ut i Sverige. […] Vi är ju så inne på att Sverige ligger i 

Europa så att vi forskar kring Europa och var européerna har gjort.”17 I andra intervjuer med 

andra elever visas liknande åsikter, att historieämnet har fokuserats just på Europa. 

Exempelvis 

 
[v]i har mest fokuserat på Europa och Europas påverkan, alltså effekter på resten av världen. 
[…] Det är egentligen ganska självklart för vi bor ju i Europa. […] Det är lite jobbigt att vara 
helt objektiv. Det är väl okey att man inte kan täcka allting. […] Man måste ju ta det 
viktigaste för oss. Det är ju viktigaste att få veta om sitt eget och sen kan man träffa andra 
och låta dem berätta om deras kultur och deras historia.18 

 

Till detta säger sedan eleven att hen förstår att Europa har en central plats i 

historieförmedlingen men anser att det hade varit intressant att få läsa om lokala grejer i andra 

länder samt att hen önskar att hen haft möjlighet att läsa och fördjupa sig i Latinamerikas 

historia då hens föräldrar är födda där.19 Ett annat exempel är från en annan elev som säger 

 
Vi får ju inte utblick över hela världen. Vi är mest i Europa och vi tar in USA för att de har 
[…] tagit hand om oss under första och andra världskriget. Jag tror att i Mellanöstern så 
pluggar de mest om Osmanska riket och deras kungar och […] hur fransmännen kom och så. 
Men jag tror inte att de inriktar sig på det vi gör. Så jag tycker att det hade varit kul att skifta 
på något sätt. Vi borde läsa lite mer om dem och de […] om oss. […] [O]m jag kommer in i 
klassen med en debatt om Osmanska riket så förstår inte alla vad jag säger. Jag begär inte att 
alla ska förstå; men de har ju ingen inblick, noll koll vad det är för något.20 

 

En annan elev bekräftar det ovan och berättar i en annan intervju att ”[j]ag tror inte vi har läst 

något om Asien, Australien och Sydamerika.”21 Hen önskar även en större kunskap och mer 

undervisning om Osmanska riket samt de länder som de i hens klass har 

identifikationsmässiga band till. Hen anser att ”[e]levernas etniska identifikationer skall 

påverka vilka geopolitiska områden som tas upp i undervisningen.”22 En annan elev läser om 

                                                 
16 Lozic (2010), s. 253. 
17 Lozic (2010), s. 253. 
18 Lozic (2010), s. 254. 
19 Lozic (2010), s. 254f. 
20 Lozic (2010), s. 255. 
21 Lozic (2010), s. 255. 
22 Lozic (2010), s. 255. 
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sitt och sina föräldrars hemland Bosnien och Hercegovina på sin fritid då hen anser att 

historieämnet inte täcker detta område.23  

Lozics avhandling resulterar i att han med sina intervjuer samt analyser av läroböcker kan 

konstatera, och även bekräfta, att ”[v]ästeuropa inte bara har en central position i 

historeläroböckerna utan också är en del av de intervjuades erfarenheter av 

undervisningspraktiker”.24 Han menar att skolans syn på vårt eget samhälle samt vår kultur 

påverkar innehållet inom skolämnet och att historieämnet bidrar till en 

identifikationsformering då det i sin tur definierar vad som uppfattas av elever som vårt 

samhälle och vår kultur. Enligt Lozic är eleverna i detta sammanhang överens om att de 

absolut behöver en historisk orientering när det gäller både Sverige och de västeuropeiska 

samhällena på grund av närhetsprincipen. Eleverna menar att då de lever i Sverige, som i sin 

tur ligger i Europa, är det av yttersta vikt att internalisera kunskaper om dessa geopolitiska 

områden.25  

I sitt resultat presenterar han vidare att ”[f]lera av de elever som bland annat identifieras som 

invandrare bekräftar att de skulle vilja läsa mer om historien om föräldrarnas födelseländer 

eftersom denna historia är en viktig del av deras identifikationer” samt att ”flera elever är 

intresserade av historien om föräldrarnas födelseländer”.26 Många av de intervjuade eleverna 

anser även att en kolonial världssyn påverkar och präglar historieämnets samt 

undervisningens representation av det förflutna, och med det att maktförhållanden 

reproduceras och att andra perspektiv har en tendens att åsidosättas. Med detta, menar Lozic, 

att det amplifierar dikotomin centrum/periferi vilket bidrar till identifikationsformeringen hos 

elever. Utifrån detta kan man därför ”hävda att historieämnet överskuggas av en 

västeurocentrisk historiekanon”.27 

3.2 Klassrummets mångfald och den monokulturella skolan 

Allmändidaktikerna Pirjo Lahdenperä och Margareta Sandström skriver i boken 

Allmändidaktik att i den svenska skolan idag är allt fler klasser mångkulturella. Lärare idag 

behöver en viss kompetens för att möta alla elever likvärdigt, och med det kunna erbjuda en 

likvärdig utbildning, oavsett elevers språkliga, sociala och kulturella bakgrund samt 

                                                 
23 Lozic (2010), s. 256. 
24 Lozic (2010), s. 300. 
25 Lozic (2010), s. 300. 
26 Lozic (2010), s. 303f. 
27 Lozic (2010), s. 305. 
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förkunskaper. Varje nations undervisning utgår från dess egen historia vilket i sin tur präglar 

hur läraren ska undervisa och leda arbetet i sitt klassrum. Vissa ideal, värden och sätt som 

finns, både från lärarens utbildning och från samhällets håll, anses vara bättre och mer rätt än 

andra. Lahdenperä och Sandström menar att den svenska skolan samt lärarutbildningen utgår 

från det monokulturella och en etnocentrisk syn, då de belyser att varje land utgår från sin 

egen historia, ideologier och praktiker. De problematiserar detta och menar att det kan utgöra 

ett problem (eller ett selektivt arbete) om man har elever med olika bakgrund och 

utbildningsbakgrund i sin klass.28 

 

I den monokulturella skolan ses det mångkulturella som ett ”invandrar- eller 

minoritetsproblem som rör skolor med en stor andel barn som själva är födda eller har 

föräldrar som är födda i något annat land”.29 Lahdenperä och Sandström menar att den 

monokulturella skolan vidtar åtgärder mot elever som tillhör en minoritet som en 

kompensation för att få in dem i majoritetssamhället istället för att verka interkulturellt. De 

menar även att dagens skola samt lärarroll har genomgått förändringar över tid och att den 

homogena skolan med lärare och elever med samma kultur- och språkbakgrund är borta men 

att det fortfarande är långt kvar för att integrera elever med minoritets- och 

invandrarbakgrund. Vidare påpekar de att skolan och dess verksamhet har den nationella 

medborgaren som utgångspunkt, norm och ideal vilket gör att denna etnocentriska syn kan 

utgöra ett hinder när det i dagens skola finns en ökad mångkulturell sammansättning av elever 

(och lärare) vilket gör att lärare och elever möts i en miljö där lärande formas av 

mångkulturalitet. Resultatet av detta, menar Lahdenperä och Sandström, är att det mynnar ut i 

att lärandet i skolan måste anpassas efter de människor som befinner sig i där.30  

 

3.3 Mångfald och skolans interkulturella mål 

Samhällsdidaktikern Kenneth Nordgren publicerade 2006 sin avhandling Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige där historieämnet 

i den mångkulturella skolan diskuteras. Han belyser att skolan är en del av det mångkulturella 

samhälle som finns och att skolan har till uppgift att utbilda medborgare som ska leva, verka 

och utveckla detta samhälle. Skolämnet historia, menar han, kan ses som en pågående 

                                                 
28 Pirjo Lahdenperä & Margareta Sandström (2011), Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning, i 
Allmändidaktik av Hansen, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.), s 87f. 
29 Lahdenperä & Sandström (2011), s. 88. 
30 Lahdenperä & Sandström (2011), s. 89. 
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berättelse i detta samhälle som ständigt ändras då samhället själv är i ständig utveckling. 

Skolans styrdokument betonar vad samhället förväntar sig av skolan, samt historieämnet, 

vilka i sin tur formas av och i mötet med eleverna.31 Nordgren menar att man sedan slutet av 

förra seklet inte kunnat ignorera mångfalden i samhället och under 1960- och 1970-talen blev 

utbildning för invandrare en politisk fråga i både Sverige och Europa. Man ansåg att alla 

skulle ha lika utbildning oavsett bakgrund och detta skulle ske genom hjälp av språkstöd samt 

hemspråksundervisning. Begreppet interkulturell undervisning togs fram som ett ”normativt, 

handlingsinriktat begrepp” som skulle interagera med skolans mål att ”motverka fördomar, 

rasism och diskriminering”.32 Utredningen berörde och behandlade särskilt frågor angående 

hemspråk men även interkulturell utbildning betonades och menades att det skulle avse alla 

elever, alla ämnen och med det hela skolan.33  

 

Forskning om skolans interkulturella mål och arbetsformer har en tendens att fokusera på 

endera elevers bakgrund eller på skolans samhällsuppdrag. Elevers bakgrund presenteras och 

uppmärksammar elevers behov och skolans relationer till olika kulturella eller etniska 

grupper. Här menar Nordgren att behovet av stöd för elever kan se olika ut beroende på 

kulturella eller andra omständigheter och att barn som nyligen kommit till Sverige kan behöva 

både språkstöd och behandling av traumatiska upplevelser. Risken, menar Nordgren, är att 

skolor som har många elever med utländsk bakgrund ”blivit föremål för särskild 

uppmärksamhet och riktade satsningar” och vidare blir synliggörandet av detta att eleverna 

kan stämplas som annorlunda när deras kulturella bakgrund uppmärksammas och att eleverna 

med det kan reduceras till representanter för sina etniska grupper.34 Nordgren menar att i det 

andra perspektivet, skolans samhällsuppdrag, fokuseras ett samhälle som faktiskt är 

mångkulturellt och att detta måste avspeglas i både klassrummet och i undervisningen oavsett 

vilka elever som befinner sig i klassrummet. Skolans mål är att lägga en grund för en 

”interkulturell medborgarkompetens” och att detta uppdrag är relevant och angeläget för alla 

skolor oavsett elevsammansättning.35 

 

                                                 
31 Kenneth Nordgren (2006), Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, s. 165. 
32 Nordgren (2006), s. 165f. 
33 Nordgren (2006), s. 166. 
34 Nordgren (2006), s. 166. 
35 Nordgren (2006), s. 166. 
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3.4 Big History Project och eurocentrism  

2018 publicerade samhällsvetaren Jenni Conrad en artikel i Journal of Curriculum studies där 

hon undersöker hur historieprojektet Big History Project representerar och inkluderar olika 

etniska och kulturella grupper. Big History Project är ett projekt som både lärare och elever 

över hela världen kan ta del av för att lära ut och lära om världshistoria. Projektet och dess 

läroplan inkluderar och används av över 1500 skolor världen över. Målet med läroplanen är 

att den ska sträva efter att involvera elever med olika kulturella bakgrunder genom att se 

utanför de traditionella och eurocentriska vis som man enligt Conrad undervisar om historia. 

Detta för att ge en bredare och mer inkluderande undervisning oavsett etnisk bakgrund.36  

 

Hon menar att all historieundervisning och alla läroplaner som innehåller historieämnet måste 

innehålla det europeiska inflytandet på världshistorien men samtidigt problematiserar hon 

detta och frågar sig; till vilken utsträckning ska västerländska perspektiv prägla läroplanen för 

att den ska ha relevans och riktighet. Vidare problematiserar hon om någon det finns någon 

läroplan som utvärderar sin kulturella relevans eftersom att elever med mångkulturell 

bakgrund ökar i skolorna. Lärare i skolorna behöver verktyg för att kunna hantera denna 

ökning och läroplanen behöver med det utvärderas för att se om det finns eurocentrism i 

den.37  

 

Conrad menar att det finns många faktorer som påverkar varför historia i skolan ses ur ett 

Eurocentriskt perspektiv, allt från författade texter och läroplanernas utformning till lärarnas 

utbildningar. Hon presenterar resultat från tidigare forskning som menar att många lärare och 

pedagoger, speciellt de som är nya i tjänst, förlitar sig på eurocentriska modeller av historia 

eftersom det är vad läroplanerna uttrycker. Vidare menar Conrad att den tidigare forskningen 

har visat att lärarnas och pedagogernas egen utbildning bör ses över och anpassas till en 

bredare världshistoria utan eurocentriska ramar. Till detta vittnar historielärare i USA att det 

är lättare att undervisa om världshistoria utifrån ett eurocentriskt perspektiv, eftersom att 

läroplanen är utformad så vis samt att många anser att tillgången till icke-västerländsk historia 

är begränsad.38  

 

                                                 
36 Jenni Conrad (2018) ”The Big History Project and colonizing knowledges in world history curriculum” i 
Journal os curriculum studies, s. 1. 
37 Conrad (2018), s.1f. 
38 Conrad (2018), s. 3. 
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Vidare belyser Conrad Linda Tuhiwai Smiths forskning där Smith menar att om 

historieläroplaner påverkas av eurocentrism så tjänar de enbart till fortsatta former av 

kolonialisering och imperialism. Smith anser att det ständigt bekräftar västvärldens syn på sig 

själv; väst blir det som räknas som centrum för legitim och civiliserad kunskap. Det blir 

problematiskt för de som befinner sig i undervisningen att utveckla ett kritiskt tänkande mot 

imperialism och kolonialism om skolans läroplan och undervisningen inte går bortom 

eurocentrism och utgår från europeiska perspektiv.39 

 

Resultatet på denna artikel mynnar ut i att inkludering och representation av minoriteter inte 

räcker för att möta rasism och kolonialism. Läroplaner som har ambitionen och syftet att 

utveckla kritiskt tänkande hos elever samt inkorporera och representera olika kulturella 

grupper har möjligheter att bryta det mönster av eurocentrism som finns. Men som det ser ut 

nu, menar Conrad, kan inte läroplanen i Big History Project belysa de processer av rasism och 

kolonialism som finns då läroplanen präglas av ett eurocentriskt perspektiv och att den bör 

utöka sin historiska bredd för att förbättras. Slutligen anser Conrad att skolor som ingår i Big 

History Project bör se utanför eurocentrism oavsett vilken etnicitet som eleverna på skolan 

har.40 Även om denna artikel behandlar en läroplan med utgång i USA är den relevant för 

denna uppsats då man tydligt kan se tendenser av eurocentrism i den. 

 

4. Teoretiska verktyg 
Historikern Robert Marks resonerar kring att Västvärlden som begrepp är inte helt 

oproblematiskt och använder kalla kriget som exempel på att dela in Europa efter gamla väst 

och öst och menar att det fortfarande präglar vad ses som Västvärlden i sig och att Europa 

fortfarande går att dela upp i öst och väst utifrån ett eurocentriskt perspektiv.41 Detta 

resonemang ligger som grund för denna uppsats för att problematisera vad som räknas som 

västerländskt och att det finns inneboende motsättningar av vad som räknas som öst och väst. 

Även begreppen orientalism samt historiebruk och makt kommer att presenteras och 

aktualiseras i detta avsnitt. 

 

                                                 
39 Conrad (2018), s. 4. 
40 Conrad (2018), s. 15. 
41 Robert Marks (2004), Den moderna världens ursprung, s. 196. 
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4.1 Eurocentrism  

Robert Marks skriver ”Europa är centrum, resten av världens dess periferi”42 i Den moderna 

världens ursprung som en beskrivning av eurocentrism. Han menar att det finns två olika sätt 

att se på eurocentrism – det ena sättet är att se hur det faktiskt är och det andra är i vilken 

utsträckning den kan ses som en myt, teori eller ideologi. Eurocentrism är inte enbart en av 

många etnocentriska världsåskådningar, menar kritiker Marks hänvisar till, utan ur ett rent 

etnocentriskt perspektiv bekänner de att det finns olika folk samt kulturer i världen, men att 

just min kultur och mitt folk är bättre än ditt. Detta på grund av att det utgår och uppstår ur 

mitt folk och min kultur. Före 1900-talet, menar Marks, var den specifik och begränsad till 

Europa men nu har den spritt sig och omfattar hela världen. Vidare menar kritiker, enligt 

Marks, att de kan fördjupa detta och påstår att eurocentriska världssyner tolkar ”Europa som 

världshistoriens enda aktiva formgivare, […] Europa agerar, världen i övrigt reagerar. Europa 

har ’handlingskraft’, resten av världen är passiv. Europa gör historia, världen i övrigt har inte 

ägt någon förrän den kommit i kontakt med Europa.”43 

 

Samir Amin behandlar begreppet eurocentrism utifrån begreppet kulturalism. Han menar att 

kulturalism är en teori där kultur är något bestående i ett samhälle trots förändringar politisk, 

ekonomisk och socialt. Specifika kulturella varaktigheter blir till de drivkrafter som 

upprätthåller och driver olika historiska banor runt om i världen. Moderniteten i Europa 

började vid renässansen då människor, både enskilda och i grupp, ifrågasatte kyrkan och dess 

gudomlighet och påbörjade då skapandet av sin egen historia. Fram till detta, både i Europa 

och i övriga världen, var Gud och andra övermäktiga krafter det som skapade historien. 

Denna frigörelse från kyrkan ledde vägen mot en demokratisering och med det en separation 

mellan kyrka och stat. Vidare menar Amin att den europeiska kulturen även grundar sig i 

kapitalistiska system som byggdes upp i Västeuropa under industrialiseringstiden som senare 

också kom att förflyttas till Amerika. Det är dessa kulturella yttringar Amin benämner som 

eurocentrism, alltså denna specifika kulturella moderniteten i Västeuropa och Amerika där 

dessa intar centrum av världen, medan resterande blir lagd i periferin.44 

 

                                                 
42 Marks (2004), s. 22. 
43 Marks (2004), s. 21f. 
44 Samir Amin (2009) Eurocentrism; Modernity, Religion, and Democracy: A critique of Eurocentrism and 
Culturalism,s. 7f. 
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Teshale Tibebu skriver att som en del av eurocentrismen kommer rasismen och utgör en stor 

del av den eurocentriska världsbilden samt dess användning som en förklaringsmodell för 

historisk utveckling. Genom utvecklandet av den europeiska moderniteten har väst och dess 

folk under historiens gång definierat västerländska värderingar som förkroppsligandet av det 

som anses sant och allt som inte är västerländskt representerar dess motsats. Med det menar 

Tibebu att genom dessa tankar har det västerländska folket genom historien utrotat samt 

inskränkt folks frihet i stora delar av världen. Vidare menar han att man med det kan se det 

andra sidan av myntet som är eurocentrism – nämligen avhumanisering av 

ursprungsbefolkningar.45 

 

4.2 Orientalism 
Edward Said myntade begreppet orientalism då han 1978 publicerade boken med samma 

namn. Han skriver att västeuropéer har ett visst sätt att förhålla sig till det som han benämner 

som Orienten och att grunden i det ligger i ”områdets speciella ställning i det europeiska 

Västerlandets historia”46. Vidare menar han att det inte bara är för att det rent geografiskt 

ligger precis bredvid Europa, utan även för att det är där som de ”bästa, rikaste och äldsta”47 

europeiska kolonierna ligger. Där finns källan till civilisation samt språk och att Orienten är 

dess medtävlare inom det kulturella området. Said menar även att de bilder vi har inlärda och 

befästa av vad vi ser som annorlunda är präglade av Orienten. Vidare, menar Said, att 

Orienten i sig själv har bidragit till det som definieras som det västerländska genom att vara 

dess ”motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet”.48  

 

I slutet av 1700-talet, vilket Said ser som en ungefärlig utgångspunkt, började orientalism 

diskuteras och analyseras som ”den samfällda intuition som användes för att hantera 

Orienten”.49 Detta genom att beskriva Orienten, tala om den, ha åsikter om den, undervisa om 

den, kolonisera och härska över den. Orientalismen sågs som ett av västerlandets sätt att 

”dominera, omstrukturera och utöva myndighet över Orienten”.50 Han belyser det som Denys 

Hays har kallat för idén om Europa, att det är ett kollektivt begrepp som ”identifierar ’oss’ 

som européer gentemot alla ’dem’, som inte är européer”51 och menar att det är idén om att 

                                                 
45 Teshale Tibebu (2011) Hegel and the Third World: the making of Eurocentrism in world history, s. xv. 
46 Edward Said (2016) Orientalism, s. 63. 
47 Said (2016), s. 64. 
48 Said (2016), s. 64. 
49 Said (2016), s. 64. 
50 Said (2016), s. 65. 
51 Said (2016), s. 71. 
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européer är överlägsna i relationen till alla dem som är icke-européer och har en annan 

kultur.52 Vidare skriver Said att under arton och nittonhundra talet ansåg man att 

Västerlandet, och allt vad den stod för, var överlägset Orienten samt att den med det var i ett 

undersöknings behov för att förbättra den.53 Alltså att det finns en världsuppfattning som 

konstaterar att västerlandet har en tydlig dominans i relation till Orienten. 

 

4.3 Historiebruk och makt 
Klas-Göran Karlsson skriver att det finns två olika perspektiv att se på historiebruk, antingen 

intentionellt eller funktionellt där det intentionella belyser ”det aktörsorienterade, det 

avsiktliga och det målrationella i att bruka en viss historia”.54 Det funktionella perspektivet å 

andra sidan är mer systemorienterad på det vis att bruket av historia tycks svara mot 

”specifika behov eller intressen, tjäna vissa ändamål eller fylla för individer och samhällen 

väsentliga uppgifter”.55  

 

Det finns olika behov av att bruka historia, så som att upptäcka, rekonstruera, minnas, 

återupptäcka, uppfinna, konstruera eller övertyga, dölja och glömma samt för att illustrera. 

Det kan användas för att styrka en identitet ”genom att understryka historia kontinuiteter eller 

att tydligt hålla isär ’vi’ och de’.”56 Detta görs av olika orsaker, exempelvis minns man för att 

få en förankring i något och stärka sin identitet eller så använder man ett icke-bruk för att 

dölja något som hänt. Historia kan även användas och brukas för att styrka en maktposition 

genom att den som brukar den använder och utvecklar ett pedagogiskt övertygande samt ett 

”övertalande historiskt meningssammanhang” som visar på hur samhället vill se ut och ge 

uttryck för.57 Ett sätt att utöva denna makt är ett icke-bruk av historien, vilket faller under det 

funktionella perspektivet då det tjänar ett visst ändamål. Detta görs genom att undanröja 

inslag i den historiska berättelsen som inte passar in utan, enligt Karlsson, ”hotar rasera hela 

meningsbygget”. Genom att undanhålla och övertyga människor om en specifik världsbild 

kan de som utövar ett icke-bruk öka sin makt genom att man håller alla dem, som varit 

kritiska mot detta, borta från historien alternativt tystar dem. Icke-bruket visar sig genom 

                                                 
52 Said (2016), s. 71. 
53 Said (2016), s. 113. 
54 Klas-Göran Karlsson (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i Klas-
Göran Karlsson & Ulf Zander (red.) Historien är närvarande, historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 70. 
55 Karlsson (2014), s. 71. 
56 Karlsson (2014), s. 72f. 
57 Karlsson (2014), s. 72ff. 
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detta i tystnad, genom att dölja och undvika, exempelvis att tala om dess rätta namn, och i 

vissa fall till och genom att förneka historien och genom lögner.58  

5. Metod 
Eurocentrism och icke-västerländsk historia begränsas i uppsatsen till år 1500 efter vår 

tideräkning till idag (2019),59 eftersom de stora forna utomeuropeiska civilisationerna 

Mesopotamien och Egypten tillhör förhistorisk tid och det finns med i läroplanen att det skall 

undervisas om därför förutsätter jag att det ingår i undervisningen.60   

 
5.1 Datainsamling 
Källmaterialet i denna uppsats består av en enkät som är konstruerad i Google Formulär. Då 

avsikten med denna uppsats är att studera samband mellan olika faktorer, eurocentrism och 

upplevd historisk frånvaro hos elever, är denna metod lämplig med anledning av att 

forskningsfrågan styr valet av metod.61 Enkäten finns att beskåda i sin helhet under Bilaga 1. 

Målet med enkäten var att få fram om eleverna upplever att deras etniska och kulturella 

bakgrund får eller fått plats i historieundervisningen i skolan samt om de anser att aktörer från 

icke-västerländska länder finns representerade i undervisningen. Enkäten består av sju frågor 

och testades först på en fokusgrupp på tre personer som hjälpte mig att formulera och 

utvärdera frågorna så att de är relevanta och anpassade efter mitt syfte och min frågeställning. 

I min undersökning deltog 149 elever (respondenter), alltså består källdatan av 149 enkätsvar.  

 

Enkätundersökningen utfördes på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor stad med 

elever från olika program och olika årskurser för att få in så mycket data som möjligt till 

denna uppsats. Denna skola blev platsen för min insamling på grund av att den har ett brett 

utbud av program där alla oavsett inriktning läser Historia 1b. Hela klasser tillfrågades om att 

delta i enkäten, för som Sorbing skriver: ”Förutom att det är praktiskt och vanligen bidrar till 

att bortfallet minskar, finns det även starka etiska skäl till att tillfråga en hel klass”62, då alla 

får vara med och ingen exkluderas vilket är det som sker vid slumpmässigt urval. När det 

gäller strävan efter lågt bortfall menar hon att genom att alla är med vill ingen bli eller känna 

                                                 
58 Karlsson (2014), s. 74f. 
59 Detta eftersom jag i mitt möte med respondenterna gav exemplet om Inkafolket och conquistadorerna och det 
skedde på 1500-talet. Se bilaga 2. 
60 Skolverket (2011) 
61 Emma Sorbing (2013), ”Konsten att träffa rätt – om enkätundersökningar” i Soly Erlandsson & Lena Sjöberg 
(red.) Barn- och ungdomsforskning: metoder och arbetssätt, s. 135f. 
62 Sorbing (2013), s. 138. 
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sig exkluderad och med det är chansen större att fler deltar i studien.63 I mötet med 

respondenterna var jag noga med att betona att det är deras upplevda avsaknad av historia och 

eurocentrism som jag ämnar forska om och att det inte är hur undervisningen faktiskt är 

utformad enligt läroplan etc. Vad jag informerade respondenterna om finns att beskåda i sin 

helhet under Bilaga 2: Forskarbrev. 

 

Enkätfråga 6 och 7 (Hur många icke-västerländska aktörer (personer) har du lärt dig om på 

gymnasiet? samt Anser du att man i skolan studerar aktörer och folk även om det inte är i ett 

möte med västvärlden?) kommer att analyseras utifrån hur många aktörer som nämns i 

lärobokens register, Perspektiv på historien 1b som används i klassernas historieundervisning, 

samt hur aktörerna presenteras och hur  det skrivs om dem. Totalt presenterar registret 179 

aktörer varav 149 är västerländska och 30 är utomeuropeiska.64  

 

5.2 Kvalitativ textanalys 

I analysen av läroboken Perspektiv på historien 1b har en kvalitativ textanalys använts. 

Metoden används i analyser av skriftliga källor och handlar om att tyda textens mening och 

innebörd. Louise Berglund menar att för att det ska vara möjligt att närstudera en text krävs 

det en tydlig avgränsning och att det i den avgränsningen är det själva språket i texten som är 

det väsentliga och det som undersöks. Det som analyseras när man studerar texten med 

kvalitativ textanalys är ofta inte det som författaren av texten ämnar förmedla utan tendenser, 

ordval, upplysningar och omnämningar är exempel på saker som kan komma att granskas. En 

metod inom textanalys är diskursanalys och där undersöks hur texter och utsagor passar in i 

ett visst mönster, och Berglund belyser att Foucault menade att man med diskursanalys kan se 

hur makt konstrueras i samhället.65 Anledningen att denna metod valts för analysen av 

läroboken är för att se just om och vilka tendenser som finns samt om maktbruk finns 

närvarande i texten.  

 

5.3 Reliabilitet och validitet 

En problematik med enkätundersökningar är validiteten och reliabiliteten vilket rör 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Reliabiliteten mäts med hjälp av tre viktiga 

                                                 
63 Sorbing (2013), s. 138. 
64 Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström & Erik Hallberg (2011) Perspektiv på historien 1b, s. 458ff. 
65 Louise Berglund (2015), ”Källor och metod”, i Louise Berglund & Agneta Ney (red.) Historikerns hantverk: 
om historieskrivning, teori och metod, s. 159f.  
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faktorer: stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att man 

kan vara övertygad om att det resultat som urvalet ger inte växlar, alltså att man ska kunna 

göra samma mätning igen och få ungefär samma svar. Intern reliabilitet är den viktiga frågan 

om de indikatorer som utgör en skala, eller i detta fall enkäten, är pålitliga och följdriktiga. 

Alltså att indikatorerna är relaterade till varandra och att svaren på frågorna därför relaterar 

till varandra. Med interbedömarreliabilitet menas att olika bedömare ska kunna bedöma och 

få ut samma resultat av datainsamlingen, validitets begreppet beskriver Bryman med orden 

”[t]eoretisk validitet har […] att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter 

begreppet i fråga”.66 Alla dessa faktorer är något som jag som forskare tog i beaktning när jag 

behandlade svaren från enkäterna, mer om detta kan läsas under rubriken Problematik nedan. 

 

5.4 Forskningsetik 

Forskningsetiska hänsynstagande jag har gjort är dels anonymisering och avidentifiering samt 

samtyckesprincipen. Vetenskapsrådet skriver att ”[a]nonymisering eller avidentifiering 

förutsätter att kopplingen mellan prover eller svar på en enkät och en bestämd individ har 

eliminerats så att varken obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta den. Ingen kan alltså 

kombinera exempelvis en viss uppgift med en bestämd individs identitet.”67 För att 

aktualisera detta i min forskningsprocess berättade jag vid mötet med respondenterna att jag 

varken kommer att redogöra eller redovisa vilken skola eller stad som forskningen ägt rum på 

eller vilka klasser som deltagit samt att enkäterna är helt anonyma, även här med hänvisning 

till Vetenskapsrådet som skriver att ”[a]nonymitet kan också uppnås genom att man gör 

insamlingen av material utan att en bestämd individs identitet antecknas”.68 Jag informerade 

även om samtyckesprincipen och de gav mig samtycke att använda svaren från enkäten i min 

forskning om de valde att delta. Jag informerade om att de inte ville eller kände sig bekväma 

med att svara på frågorna så var det helt okej att inte delta och därmed inte svara på enkäten.  

 

5.5 Problematik 

Enkäten finns att beskåda i sin helhet under Bilaga 1 – enkäten. När jag började arbeta med 

enkäterna visade det sig att vissa av respondenterna inte läst frågorna ordentligt vilket 

resulterade i att i vissa fall har respondenten hoppat över att svara på vissa frågor.69 

                                                 
66 Alan Bryman (2018), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 207 – 210. 
67 Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed, s. 40. 
68 Vetenskapsrådet (2017), s. 40. 
69 Alternativt att enkätfrågorna inte var tydligt ställda. 
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Exempelvis går det att se i frågorna 3 och 4 där det står ”om du svarat ja/nej på fråga 2 etc.” 

sedan i svarsalternativen ”jag svarade ja/nej på förra” (för att alla skulle svara på allt) där min 

avsikt var att respondenten då skulle fylla i på fråga 3 att; om de svarat ja på fråga 2 svara 

utifrån alternativen som fanns och sedan vid fråga 4 i så fall svara på frågan utifrån de 

alternativen. Här har vissa respondenter missförstått mina frågor då vissa har svarat på båda 

frågorna och vissa har bara svarat på den ena frågan. Detta resulterade i att jag fick gå igenom 

varje enskilt enkätsvar och inte kunde förlita mig på det procentuella resultat som Google 

Formulär presenterade för mig.  

 

Totalt var det 32 respondenter som valde att svara på båda frågorna och totalt 19 stycken som 

valde att hoppa över frågan som de ansåg inte var relevant för dem. I min analys har jag 

därför gått igenom alla svar och de som har svarat ja på fråga 2 har då med min genomgång 

och arbete med källdatan blivit tilldelade de svar som passar, ex jag tyckte nej på fråga 2 eller 

jag tryckte ja på fråga 2. Detta har gjorts för att aktualisera reliabilitet och validitet i min 

undersökning då indikatorerna ska vara relaterade till varandra, även för att svaren på 

frågorna ska relatera till varandra för att få så pålitliga och korrekta svar som möjligt. 

 

6. Läroplanerna 

6.1 Lpf 94 och ämnet Historia A 

Det första som står i Lpf 94 är att skolan vilar på en demokratiskt grund och en kristen 

tradition, vidare står det att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolan skall 

utformas i symbios med demokratiska värderingar och att varje person, lärare som pedagog, 

skall arbeta för att främja ”varje människas egenvärde”.70 Vidare belyses ”[m]änniskolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla.”71  

 

Vid kursen Historia As karaktär och struktur står det att  

[h]istorieämnet bygger på vissa centrala begrepp med vilkas hjälp stoffet kan väljas och ett 
kunskapsområde struktureras. Av överordnad betydelse är tidsbegreppet (kronologi) och 

                                                 
70 Skolverket, 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna 
71 Skolverket (1994) 



 18 

epokbegreppen (antik, renässans, upplys ning etc.) men även rumsbegreppen (Norden, Europa, 
de utomeuropeiska kulturkretsarna etc.).72 

Vidare, under mål för kursen Historia A, presenteras det att elever genom studier ska 

”fördjupa och vidga sitt historiemedvetande och stärka sin förståelse för egen och andras 

identitet.”73 Det står även att eleverna ska ha fått kunskap om tidsbundenhet och relativitet 

genom att få kunskap om olika skeende från olika tider och olika värderingar.74 

 

6.2 Lgy 11 och ämnet Historia 1b 
Även i Lgy 11 belyses skolans grundläggande värden är att skolväsendet vilar på en 

demokratisk grund och skollagen finns för att säkerställa att skolan ska syfta till att elever ska 

inhämta och utveckla olika kunskaper och värden. Värderingar som skolan och utbildningen 

ska utveckla är ”[m]änniskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor”.75 Vidare står det att ”[i] överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.” 

Läroplanen betonar att det är skolans uppgift att se till att varje enskild elev ska ha rätt att 

hitta sin ”unika egenart”.76  

 

Under kunskaper och mål för gymnasiet står det explicit att eleven ska ha ”kunskaper om och 

insikt i” de delar som är centrala i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Vidare 

att målet för eleverna är att de ska införliva kunskap om de nationella minoriteterna och dess 

språk, religion, historia och kultur.77 De ska även ha kunskaper om ”internationell samverkan 

och globala samband” och kunskapen att se och bedöma händelser ur både svenskt, europeiskt 

och globala perspektiv. Att kunna se, bedöma och värdera perspektiv är något som 

återkommer under ämnesmålet i Historia 1b där det står att eleverna ska ha ”kunskaper om 

tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och 

perspektiv.”78  

 

                                                 
72 Skolverket (1994) 
73 Skolverket (1994) 
74 Skolverket (1994) 
75 Skolverket (2011) 
76 Skolverket (2011) 
77 De nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
78 Skolverket (2011) 
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I det centrala innehållet under Historia 1b går det att läsa vad eleverna ska lära sig:  

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt 
samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, 
fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt 
samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, 
folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på 
förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.79 

Eleverna väntas även kunna den europeiska epokindelningen, allt från förhistorisk tid till 

upplysningstiden.80  

 

Sammanfattningsvis går det se att i dessa två läroplaner finns det både likheter och skillnader. 

Likheterna är störst under de allmänna målen för skolan så som att båda är vilar på en 

demokratisk grund med kristen tradition men att undervisningen ska vara icke-konfessionell. 

Läroplanerna betonar vikten av att varje skola ska hjälpa eleverna att utveckla värderingar om 

människolivets okränkbarhet samt att varje människa ska hitta sin egen unika egenart eller sitt 

egenvärde. Under kursen Historia A/Historia 1b finnes skillnaderna större. Lpf 94 och 

Historia A är ganska öppen för läraren att själv tolka vad som hen anser relevant för 

undervisningen så länge tids-, epok- och rums-begreppen finns med. Lgy 11 och Historia 1b 

är lite mer explicit i vad som ska finnas med, till exempel olika händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv samt industrialisering och demokratisering under 1800- och 

1900-talen, både globalt och i Sverige. 

 

7. Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer en presentation och en analys av enkäterna, samt en kvalitativ analys 

av läroboken Perspektiv på Historien 1b, att presenteras. Enkäten i sin helhet finns under 

Bilaga 1 och svaren på enkäten finns även att beskåda i tabellform under Bilaga 3.  

 

7.1 Enkäten 

Enkäten består av, som tidigare presenterat, 149 enkätsvar och i denna del av uppsatsen 

kommer resultatet av enkäten att presenteras. Resultatet från enkätfråga 1 visar att 50,3 % (75 

personer) av respondenterna har svensk bakgrund medan 49,7 % (74 personer) har härkomst 

från ett annat land. Av dessa 49,7 % har 34,9 % annan bakgrund än västerländsk, vilket är 52 

                                                 
79 Skolverket (2011) 
80 Skolverket (2011) 
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personer. 65,1 %, 97 personer, har västerländsk bakgrund. På fråga 3, där eleverna med 

utomeuropeisk bakgrund fick svara på om de anser att deras egen historia får plats i 

historieundervisningen, visade det sig att endast 2 respondenter ansåg att deras historia fick 

ganska mycket plats. 5 respondenter ansåg att deras historia fick lagom mycket plats och 15 

ansåg att ja, den får plats - men för lite. Hela 25 av de 52 som svarande menar att deras 

historia inte fått någon plats alls i skolans historieundervisning.  

 

Svaren på fråga 4 (om de anser att olika folkgruppers historia, förutom västerländsk-folks 

historia, har fått plats i undervisningen?) visade att av dessa 97 respondenter med västerländsk 

bakgrund var det 47 stycken som ansåg att Ja, men för lite. Detta svar var det som fick störst 

procent. Både alternativen; Ja, lagom mycket och Nej, det upplever jag inte att de har, fick 21 

röster vardera. Endast 3 respondenter ansåg att utomeuropeisk historia fått mycket plats i 

undervisningen och 5 respondenter svarade vet ej. Skolans värdegrund menar att det är 

skolans uppgift att låta varje elev hitta sin ”unika egenart” vilket går att tolkas som egen 

identitet.81 Identitet är en av de centrala delarna i Lozics avhandling, han hänvisar även till 

Lpf 94 angående detta, som eleverna menar att skolan ger en bild av vad som bör vara 

elevernas identitet genom att spegla det i vad historieämnet rymmer. Likt presenterat ovan 

anser nästan 50 % av de som svarat att de har utomeuropeisk bakgrund att deras historia inte 

fått plats i historieundervisningen. Detta enkätsvar belyser elevernas uppfattning om 

eurocentrism i skolan samt deras egen upplevda uteblivna historia.  

 

Fråga 5 är den fråga med flest svarsalternativ samt den fråga där respondenterna fick chans att 

själva formulera ett svar på frågan. Denna fråga gav även respondenterna möjligheten att 

svara på mer än ett alternativ.82 Det första svarsalternativet lyder: För att skapa medvetenhet 

och förståelse om andra människor, ex klasskompisar och kollegor och detta har 104 

respondenter svarat. Detta alternativ var det som fick flest röster. Den med näst flest röster var 

svaret: För att världen är större än Europa, med 91 röster, och tredje flest röster fick svaret: 

För att minska fördomar om andra människor, vilket 81 respondenter svarat. Med 36 röster, 

på fjärde plats kommer svaret: För att det är kul att lära sig om andra människor. Fyra 

respondenter svarade i att de inte anser att man borde lära sig mer om olika folk/aktörer och 

en av de som skrivit ett eget svar har svarat ”alla fyra förstnämnda anledningar”.83  

                                                 
81 Skolverket (2011) 
82 Varför anser du att man i skolan borde lära sig mer om olika folk/aktörer (personer)? 
83 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
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Svarsalternativen till fråga 5; för att skapa medvetenhet och förståelse om andra människor, 

ex klasskompisar och kollegor samt svarsalternativet för att minska fördomar om andra 

människor, kopplas det till det som Tibebu skriver då han menar att med eurocentrism 

kommer rasism och att det västerländska är det som tolkas som sanning och det som ska 

värderas i historien. Lgy 11 säger explicit att skolan ska främja alla människors lika värde, de 

mänskliga rättigheterna samt demokratiska värderingar, något även Nordgren belyser. Detta 

tolkar jag, utifrån dessa elevsvar, som att majoriteten av eleverna också anser, då de svarat 

just att det är viktigt att lära om andra personer för att skapa medvetande, förståelse och 

minska fördomar om andra människor likt dessa värden Lgy 11 skriver att skolan skall 

utformas efter.  

 

8 respondenter valde att ge egna svar till enkätfråga 5 varav 3 respondenter skriver snarlikt 

varandra där de anser att man bör läsa om andra kulturer och folk för att vidga sina perspektiv 

och tänka utanför Europa. ”Det är viktigt att få ett historiskt och vetenskapligt perspektiv 

kring ramarna utanför EU.”, ”Vidga ens perspektiv och förstå att de viktiga och stora 

aktörerna inte bara är västerlänningar.” samt ”för att det är ignorant och egoistiskt att bara 

tänka på Europa.”84 Respondenterna visar med dessa svar att de vill se bortom ett 

eurocentriskt perspektiv samt varför de anser att det är viktigt, i linje med det mål som Lgy 11 

presenterar: att eleverna ”har kunskaper om internationell samverkan och globala samband 

och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.”85 

 

En annan respondent påpekar närhetsprincipen i sitt enkätsvar och skriver ”[a]bsolut det är 

bra och kul att veta om andra länder/folkgruppers historia. Men det är inte konstigt att vi lär 

oss mest om Europas historia då det är den historian som präglar oss som lever här.”86 

Ytterligare en respondent möter denna princip då hen skriver snarlikt citatet ovan: ”Jag kan 

finna att det förefaller sig naturligt att undervisning i Europa är eurocentrisk, alla skolbarn i 

Sverige bor ju trots allt i Europa. Men det säger inte att det inte är bra att undervisa om andra 

civilisationer än den europeiska.”87 En tredje respondent problematiserar närhetsprincipen i 

sitt svar: 

                                                 
84 Citaten kommer från enkäter som finns i min, författarens, ägo. 
85 Skolverker (2011) 
86 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
87 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
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Att kunna få en förståelse om att världen är uppbyggd på andra länders historia också är 
väldigt viktigt, hur de länder blev till och vad de gått igenom är bra att veta även om man bor 
på andra sidan världen. Vi må befinna oss i Europa men det betyder inte att vår undervisning 
måste kretsa kring just västerländska länder. Även om man kan lära sig om ett annat lands 
historia själv så är det bättre att alla får lära sig om det.88 

 
Dessa 3 enkätsvar som nämnts ovan bekräftar Lozics resultat angående närhetsprincipen då 

några av de elever han intervjuat också nämnt detta som en av anledningarna till eurocentrism 

i historieämnet; Sveriges närhet till Europa.  

 

Fråga 7 redovisar att 59,7 %, 89 respondenter, anser att man inte studerar aktörer och folk om 

det inte är i mötet med västvärlden. På denna fråga svarar 14,8 %, 22 respondenter, att ja man 

studerar aktörer även om det inte är i ett möte med västvärlden och 25,5 %, 38 respondenter, 

har svarat vet ej. Denna fråga kommer att aktualiseras och analyseras mer nedan under 

följande avsnitt. 

 

7.2 Perspektiv på historien 1b 

I läroboken Perspektiv på historien 1b som används av de elever som svarat på min enkät 

finns det, räknat från år 1500 till idag, 30 utomeuropeiska aktörer som presenteras i 

lärobokens register, detta till kontrasten av de 149 västerländska aktörerna som finns 

presenterade. Det är dock endast 15 av de utomeuropeiska aktörerna som nämns och talas om 

utan ett möte med västvärlden eller en västerländsk aktör. 

 

I läroboken finns det ett avsnitt som heter ”Varför Europa?” som analyserar, diskuterar och 

argumenterar till för varför det var just européerna som erövrade världen. Här ställer 

författarna sig frågan ”varför det inte var inkakrigare som kom till Madrid och tillfångatog 

deras härskare” istället för tvärtom.89 Läroboksförfattarna Hans Nyström et al. menar att det 

är många olika faktorer som spelar in i denna fråga och att utveckling och uppfinningar från 

Eurasien är svaret. Allt från domesticering av hästen i central Asien, krutet och kompassen 

från Kina, järnet från Turkiet och skriftspråket från Mesopotamien (tvåflodslandet) spelar en 

väsentlig roll i detta. Vidare problematiserar författarna vidare frågan och diskuterar varför 

det blev just det europeiska hörnet av kontinenten som blev det ledande.90  

 

                                                 
88 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
89 Nyström et al. (2011), s. 200. 
90 Nyström et al. (2011), s. 200f. 
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Frågan ”[v]arför blev det inte istället Kina – som ju tagit del av samma kulturutveckling och 

dessutom var det största och mäktigaste riket på jorden?”91 problematiseras och svaret på den 

frågan, menar Nyström et al., kan tolkas genom ”[a]tt Europa vann dominans berodde […] på 

att det var modernt, innovativt och öppet” medan Kina benämns motsatt som ”trögt, 

despotiskt och slutet”.92 Här ser vi också det som Said benämner med att Orienten i sig själv 

bidrar till det som blir det västerländskas motbild och motidé.93 Nyström et al. skriver vidare 

att även den tolkningen har ifrågasatts och framförallt har kritik riktats mot det eurocentriska 

perspektiv som historia präglas av eftersom att vinnare skriver historien och att det är 

västvärlden som har dominerat världen.94 

 

Det första kapitlet som undersökts heter ”Europa upptäcker världen” handlar om när 

europeiska aktörer beger sig ut på seglatser och upptäcker världen. De europeiska sjöfararna 

Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz och Christofer Columbus presenteras men när andra 

civilisationer nämns, som Aztekerna, Stora Moguls rike och Mingdynastin, presenteras inte 

en enda aktör från dessa civilisationerna. Columbus resa beskrivs baserat på hans ambitioner 

som var att nå Kina och ”[s]jälv trodde han att han hade nått till den asiatiska kusten. Han 

kallade området för Västindien och dess invånare för indianer. Men hans efterföljare insåg att 

det handlade om en ny kontinent. Den fick namnet Amerika.”95 Här tar Columbus sig friheten 

att bestämma namn åt andra människor och folkslag, utan deras medgivande. Detta är, enligt 

Karlsson, ett sätt att utöva makt genom ett icke-bruk av folkets egna namn. Vidare i analysen 

visar det att inte ens, under mellanrubriken ”De amerikanska högkulturerna” där inka- och 

aztekrikena presenteras, nämns eller pratas det om någon utomeuropeisk aktör.96  

 

Orientalism, som Said benämner det, kommer tydligt till uttryck under rubriken ”Olika 

europeiska utvecklingslinjer” där det står ”[t]ill det bredare europeiska panoramat hör […] det 

osmanska riket som […] succesivt vuxit ut till ett imperium: Större delen av Mellanöstern, 

Nordafrika och Balkanhalvön låg […] under sultanens kontroll.”97 Sultanen som hänvisas till 

i texten är Suleiman den store, som levde och verkade under 1500 – talet, dock nämns han vid 

namn endast i en textruta och inte i själva brödtexten på sidan utan där hänvisar författarna 

                                                 
91 Nyström et al. (2011), s. 200f.  
92 Nyström et al. (2011), s 201. 
93 Said (2016), s. 64. 
94 Nyström et al. (2011) s. 201. 
95 Nyström et al. (2011), s. 110. 
96 Nyström et al. (2011), s. 113. 
97 Nyström et al. (2011), s. 132.  
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Nyström et al. endast till titeln sultan. Vidare beskrivs det i texten att områdena, 

Mellanöstern, Nordafrika samt Balkanhalvön, historiskt sett varit Europas port mot öster men 

att med de nya sjövägarna nu var det inte längre lika strategiskt placerat.98  

 

Nyström et al. belyser att ”[l]ikväl kom närheten till ett muslimskt jätteimperium under flera 

hundra år att påverka den europeiska storpolitiken”99 samt att ”den enighet som tidigare burits 

upp av den kristna tron hade visserligen trasats sönder av reformationen men att inför ’hotet 

från turken’ kunde protestanter och katoliker enas i en gemensam identitet som kristna och 

västerlänningar.”100 Det som tydligt ger tydligast uttryck för orientalism är fortsättningen på 

förra textraden och skrivs: ”På motsvarande sätt innebar mötet med folk på andra sidan haven 

att européerna tvingades att definiera sig själva: vilka de var och inte var, vad som var 

gemensam och vad som skilde.”101 Osmanska riket expanderade under Suleiman den stores 

tid och föll först genom första världskriget och här författas texten om dem, och hur riket 

verkade, på ett vis som präglas av orientalism. Till detta bör även tilläggas att under detta 

spann av cirka 400 år, som riket existerade, nämns inga andra sultaner än Suleiman den store 

från det Osmanska riket.102  

 

En annan aspekt på läroboken och hur den utövar makt genom ett icke-bruk finns under 

rubriken ”Asien – den gamla världens gamla centrum”. Där finns en bild som är målad av den 

franske konstnären Francois Boucher föreställande den kinesiske kejsarens hov, dock nämns 

inte den kinesiske kejsaren vid namn, utan det viktiga i denna bildtext är vem som har målat 

den – en västerlänning. På samma sida presenteras det också vad som finns ”bortanför 

Atlanten och dess triangelhandel” och de skriver att ”[i] Asien mötte européerna stater och 

kulturer som kunde mäta sig deras egna makt och rikedom.”103 Alltså i ett möte med 

västvärlden, likt svaren på fråga 7 i enkäten bekräftar. Detta bekräftar även det som Marks 

skriver då har menar att ”Europa gör historia, världen i övrigt har inte ägt någon förrän den 

kommit i kontakt med Europa.”104  

 

                                                 
98 Nyström et al. (2011), s. 132. 
99 Nyström et al. (2011), s. 132. 
100 Nyström et al. (2011), s. 132. 
101 Nyström et al. (2011), s. 132. 
102 Nyström et al. (2011), s. 132. 
103 Nyström et al. (2011), s. 161. 
104 Marks (2004), s. 21f. 
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Ett annat exempel på denna maktanvändning är under rubriken ”Arabvärlden och 

Mellanösternkonflikten”. I detta avsnitt berättas det om de många frihetskrig som utkämpades 

i Nordafrika och Mellanöstern efter första världskriget då den större delen av arabvärlden låg 

under kolonial kontroll. De utomeuropeiska länderna som nämns i samband med detta avsnitt 

är Syrien, Libanon, Palestina, Egypten, Jordanien, Israel, Algeriet och Irak– men inte en enda 

aktör nämns.105 Inte heller under rubriken ”Kapplöpningen om Afrika”, där de behandlar 

frigörelser av västerländska kolonier i Afrika, nämns några utomeuropeiska aktörer.106 

 

8. Slutsatser och diskussion 
I Lgy 11 står det explicit att skolan ska lära ut om den europeiska epokindelningen, samt att 

eleverna ska ”ha kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet” men det står även att den ska presentera viktiga globala 

förändringsprocesser i både Sverige och globalt samt i Lpf 94 står det att rumsbegreppen är av 

vikt, så som Norden, Europa och de utomeuropeiska kulturkretsarna.107 Enligt det som 

diskuterats ovan menar jag att man fortfarande än idag kan se ett mönster som visar att 

historieförmedlingen i dagens skola är präglat av ett eurocentriskt perspektiv. Om vi inte 

utbildar och utbildas, likt vad Conrad menar om att även lärarutbildningen behöver ses över, 

skapas det redan i lärarens utbildning ett vi och dem perspektiv– de som inte är européer och 

de som är européer. Detta bekräftas av Lahdenperä och Sandström som menar att lärares syn 

på värden och ideal präglas av deras utbildning och att även den utgår från det monokulturella 

och att detta sedan kommer att förmedlas vidare till eleverna i klassrummet när läraren sedan 

är färdigutbildad. 

 

Nordgren diskuterar även detta och menar att eftersom att skolan utbildar mångkulturella och 

interkulturella samhällsmedborgare som kommer att leva, verka och utveckla det 

mångkulturella samhället. Eftersom skolan är en del av detta samhälle så måste skolan också 

spegla mångkultur och interkulturalism. Likt enkätfråga 5 där 104 respondenter svarade att de 

ville lära sig mer om andra folk för att skapa medvetenhet och förståelse för andra människor 

så som klasskamrater samt som en i Lozics avhandling skriver att hen vill lära sig om länder 

som de i hens klass har identifikationsmässiga band till. Med detta är det viktigt, likt 

                                                 
105 Nyström et al. (2011), s. 388f. 
106 Nyström et al. (2011), s. 254f. 
107 Skolverket (2011) 



 26 

Nordgren skriver, att de elever med en viss etnicitet inte reduceras till representanter för sin 

etniska grupp, utan att de lyfts i syfte att utbilda och inte utpeka.  

 

Said belyser att det är en del av orientalismen att skapa ett vi och dem och det blir ett 

maktutövande icke-bruk som författarna av läroplanen gör när de ger läroplanen ett 

eurocentriskt uttryck. Det den gör är att den exkluderar människor, samt deras historia, som 

har rätt att lära och se utifrån olika perspektiv och tolkningar i skolan. Något som Lgy 11 

explicit säger att den har som mål med undervisningen för gymnasiet. Enkäten och dess 

frågor som användes fungerade väl trots problematiken med frågorna som, enligt min 

uppfattning, missuppfattades och gav missvisande svar till första anblick. Källdatan som 

insamlades gav ett bra underlag för att se mönster och tendenser av både eurocentrism, 

orientalism och maktbruk som sedan gick att bygga vidare på med analysen av läroboken.  

 

Resultatet av min analys visar på att majoriteten av eleverna som tillfrågats upplever att deras 

kulturella representation i historieundervisningen inte får plats och läroboken visar tydliga 

uttryck av både eurocentrism, orientalism och makt i form av ett icke-bruk. Det faktum att 

endast 30 utomeuropeiska aktörer finns i bokens register, räknat från år 1500, medan 149 

västerländska nämns i registret visar en tydlig obalans i vad som representeras i boken. Att 

hela avsnitt som handlar om utomeuropeiska självständighets- och frihetskrig utan att en enda 

aktör nämns visar också tydligt vad som anses vara viktigt – inte vem som gjorde det eller 

landet i sig utan bara att det skedde i ett uppbrott från kolonialmakterna. Med detta i åtanke är 

det inte så underligt att eleverna som besvarat enkäten anser att de inte har behandlat några 

utomeuropeiska aktörer då de inte presenteras i samband med något som handlar om landet i 

sig. Även om eleverna, möjligtvis, överdriver när menar att de endast behandlat en eller två 

aktörer, eller inga alls, så kan det förefalla sig naturligt att den känslan finns hos eleverna och 

att de upplever att inga utomeuropeiska aktörer behandlats. Fråga 7 i enkäten kan påvisa och 

bekräfta varför elever upplever denna känsla ytterligare då, likt presenterats tidigare, visar den 

att 57,9 % av eleverna endast anser att de har studerat utomeuropeiska aktörer utan ett möte 

med västvärlden. 

 

Eleven som i Lozics studie påpekar att ”om jag kommer in i klassen med en debatt om 

Osmanska riket så förstår inte alla vad jag säger”108 är relaterbar än idag i detta exempel då i 

                                                 
108 Enligt Perspektiv på historien 1bs register nämns osmanska riket 9 gånger, varav 5 gånger endast som namn 
på en karta. 
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Perspektiv på historien 1b behandlas endast Osmanska riket, totalt, under ca 2 sidor. En 

annan uppfattning hos elever i båda studierna är närhetsperspektivet, Sveriges närhet till 

Europa. En elev säger i en intervju med Lozic att ”[v]i är ju så inne på det att Sverige ligger i 

Europa så att vi forskar kring Europa och var européerna gjort.”109 och i enkäten som utfördes 

till denna uppsats uttrycker en elev liknande med orden ”alla skolbarn i Sverige bor ju trots 

allt i Europa”.110 Likt Lozics resultat, att skolan präglas av ett eurocentriskt perspektiv samt 

ett närhetsperspektiv, vill jag konstatera att utifrån min studie visar det sig att detta sker även 

på den skola jag utfört min undersökning på, nio år senare, med en ny läroplan och en annan 

lärobok. Conrad menar att läroplanen för Big History Project med utgångspunkt i USA måste 

bli mer inkluderande oavsett vilken bakgrund eleverna på skolan har och detta skulle utifrån 

analysen behövas även i Sverige. Även om läroplanerna i Sverige har utvecklats, arbetats om, 

reviderats, blivit mer inkluderande och mer i takt med tiden vi lever i så finns dessa tendenser 

kvar. Skolan i Sverige mer mångkulturell idag av många anledningar, exempelvis den stora 

flyktingströmmen 2015 och därför avslutas min egen diskussion med att jag, med hjälp av 

elevernas enkätsvar, kan bekräfta det som Lahdenperä och Sandström samt Nordgren skriver; 

skolan måste anpassas efter de personer som befinner sig där.  

  

                                                 
109 Lozic (2011), s. 253. 
110 Citatet kommer från en enkät som finns i min, författarens, ägo. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkäten 

 

1. Kommer du eller dina föräldrar/mor-farföräldrar från ett annat land än Sverige? 

Ja  

Nej  

 

2. Tillhör du/dina föräldrar en annan folkgrupp än västerländsk? (ex same, kurd, hebré, 

kines, arab, mexikan, syrian, assyrier, jugoslav, indones, eritrean) 

Ja  

Nej  

 

3. Om du tryckte ja fråga 2: Anser du att din icke västerländska folkgrupp har fått plats 

under historieundervisningen? [sic!] 

Ja, ganska mycket plats 

Ja, lagom mycket plats 

Ja, men för lite plats 

Nej, min folkgrupp har inte fått plats i undervisningen 

Jag bryr mig inte om min historia får plats eller inte 

Tryckte Nej på förra 

 

4. Om du tryckte nej på fråga 2: Anser du att olika folkgruppers, förutom västerländskt-

folks historia, har fått plats i historieundervisningen?  

Ja, väldigt mycket 

Ja, lagom mycket 

Ja, men för lite 

Nej, det upplever jag inte att de har 

Tryckte Ja på förra 

Jag vet inte 

 

5. Varför anser du att man i skolan borde lära sig mer om olika folk/aktörer (personer)? 

(flera alternativ möjliga) 
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För att skapa en medvetenhet och förståelse om andra människor, ex klasskompisar, kollegor 

För att det är kul att lära sig om andra människor 

För att minska fördomar om andra människor 

För att världen är större än Europa 

Jag anser inte att man borde det 

Annat:  

 

6. Hur många icke-västerländska aktörer (personer) har du lärt dig om på gymnasiet? 

0 

1–2  

3–4  

5–6  

7-  

 

7. Anser du att man i skolan studerar aktörer och folk även om det inte är i ett möte med 

västvärlden?  

Ja  

Nej 

Vet ej 
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Bilaga 2: Forskarbrev 

 

Hejsan! 

Mitt namn är Avishag Ochayon och jag studerar vid Örebro Universitet. Jag studerar vid 

ämneslärarutbildningen med inriktning svenska och historia och just nu skriver jag min 

kandidatuppsats i historia. Det jag ämnar undersöka i min uppsats är elevers, alltså din, 

upplevda eurocentrism i historieundervisningen och detta gör jag med en enkätundersökning. 

Enkäten är 7 frågor lång och tar ca 2 till 5 minuter att svara på.  

 

Jag frågar här med om du vill delta i denna studie. Enkäten är helt anonym. Enkäten 

genomförs på internet via en länk och därför kan ingen som läser uppsatsen eller arbetar med 

den veta vem som har svarat vad. Genom att svara och genomföra enkäten lämnar du ditt 

samtycke för mig att använda resultatet i min kandidatuppsats.  

 

Enkätens frågor är ställda på så vis att jag ska kunna få en uppfattning om huruvida du har 

härkomst från ett annat land än Sverige, om du anser att din/ditt folks historia ges plats i den 

svenska historieundervisningen, varför du anser att man bör lära sig om andra folks historia 

samt om du någon gång har undervisats om någon aktör eller folk som inte är västerländskt. 

Med den sistnämnde menar jag exempelvis: talar man om Inkafolket om det inte är i mötet 

med conquistadorer eller undervisar man om Marocko utan att nämna Frankrike som 

kolonialmakt? 

 

Avishag Ochayon 
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Bilaga 3: Enkätens svar i tabellform 

Dessa tabeller som visas är tagna från Google Formulär och svaren presenteras så som jag sett 

dem innan jag påbörjade mitt arbete med dem.  

Figur 1:  

 
Denna figur presenterar respondenternas etniska och kulturella bakgrund. 

 

 

Figur 2:  

 
 

Denna figur presenterar vilka av respondenterna som har annan bakgrund än västeuropeisk 

(med grund i Marks uppdelning av öst och väst). 
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Figur 3: 

 
Denna figur presenterar hur respondenterna har svarat på om de anser att deras icke-

västerländska folkgrupp fått plats i undervisningen. Märk att endast 140 svar finns på denna 

enkätfråga, problematiken med detta och hur jag förhållit mig till detta finns under 

Problematik-avsnittet.  

 

Figur 4: 

 
Denna figur presenterar hur respondenter med västerländsk bakgrund upplever att andra 

folkgruppers historia fått representation under historieundervisningen. Märk att endast 139 
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svar finns på detta enkätsvar. Problematiken med detta och hur jag förhållit mig till detta finns 

under Problematik-avsnittet. 

 

Figur 5: 

 
Denna figur presenterar respondenternas svar på varför de anser att man bör lära sig mer om 

olika folk/aktörer samt möjlighet att trycka i flera alternativ, även att skriva egna anledningar 

till detta. Svaren respondenterna själva skrivit finns i sin helhet presenterade i avsnitt 7.1 

Enkäten. 

 

Figur 6: 
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Denna figur presenterar respondenternas upplevda representation av icke-västerländska 

aktörer i historieundervisningen. Detta i relation till analysen av läroboken där de visar sig att 

det finns 30 utomeuropeiska aktörer presenterade i Perspektiv på historien 1bs register.  

 

Figur 7: 

 
Denna figur presenterar om respondenterna anser att man studerar aktörer även om det inte är 

i ett möte med västvärlden eller västerländska aktörer. Endast 25,5 % (22 stycken) svarar Ja 

och med analysresultatet av läroboken (se avsnitt 7.2), som visar att endast 15 

utomeuropeiska-aktörer skrivs om utan ett möte med västvärlden eller en västerländsk aktör, 

är det förståeligt att det upplevs så. 
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