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1. Inledning 

Denna uppsats ska belysa hur gymnasielärare arbetar med historieämnets kursmål gällande 

nationella minoriteter. Forskning har visat att läroböckerna inte ger tillräckligt med kunskapsstoff 

för att kunna kommunicera målen om Sveriges nationella minoriteter1 samtidigt som personliga 

erfarenheter vittnar om att detta är ett område som inte tas upp i tillräcklig grad i 

historieundervisning. Att undersöka huruvida lärarna arbetar med dessa mål och vilka didaktiska 

strategier som i så fall används för att nå målet blir därför relevant.  Eftersom vi befinner oss i en 

brytningstid med en ny läroplan och ny ämnesplan för historia i antågande så ges även en 

möjlighet att undersöka hur lärare tänkt att ändringar i kursplaner kommer ge utslag i form av 

eventuella ändringar i sin undervisning.  

Att studera hur undervisningen ser ut om nationella minoriteter är förutom vetenskapligt relevant 

även av samhällspolitiskt intresse. Historieämnet har utvecklats genom historiens gång och valet 

av perspektiv på historien har präglats av den rådande tidens kulturella, sociala, politiska och 

vetenskapliga normer och värderingar.2 Samhällets syn på etnicitet, kultur och ursprung har 

således sett olika ut och även styrt vad som förmedlats inom historieundervisningen. Forskning 

visar att vi nu befinner oss i en ämnestradition där undervisningen om minoriteters historia ofta 

utgår från makten och majoritetssamhällets perspektiv. Fokus ligger ofta på maktens 

exploatering, förtryck och diskriminering av minoritetsgrupper på bekostnad av undervisning om 

minoritetsgruppens egna kulturarv och historia. 3 

Som ovan nämnt har mycket forskning gjorts på läromedel samt läromedelsanalyser av 

historieböcker som används i grundskola och på gymnasiet. Läroplansforskningen och 

kursplansforskning utgör också ett stort område, likaså forskning kring bakomliggande faktorer 

till lärares didaktiska val. Med detta som bakgrund blir det därför intressant att belysa hur 

gymnasielärarna själva upplever och anser att undervisningen ser ut kring dessa kursmål.  

Lärarens ansvar är enligt svenska skollag att inkludera alla i elever i skolan. Även den aspekten 

ger relevans till frågan om hur man som pedagog undervisar om Sveriges nationella etniska 

minoriteter. Ett val innebär alltid bortval av något annat och väcker frågan om vad som 

föranleder dessa val.  

Uppsatsen kommer främst att ha en ämnesdidaktisk karaktär med fokus på historieämnet, 

men även delar av mer generell allmändidaktisk karaktär. Detta eftersom undersökningen även 

kommer ge oss en bild av hur lärare arbetar mot kursmål i allmänhet. 

 

                                                 
1 Aamotsbakken (2010) s.66, Andersson (2011) s. 76, Mattlar (2011) s. 7-9. 
2 Lozics (2010) s.11. 
3 Nordgren (2006) s. 72-75. 
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1.1 Bakgrund 

Historieämnets innehållsmässiga utveckling har under 1900-talet gått från att vara starkt 

präglat av en konservativ, nationalism till att mer bli kritisk tänkande och samtidsinriktat. Denna 

förändring sammanfaller med hur det svenska samhället har utvecklats ideologiskt och politiskt. 

Den politiska ideologi som genomsyrade Europa och det svenska samhället från mitten av 1800-

talet fram till mitten av 1900-talets utgick från en homogeniserad syn på nationen och folket. 

Parollen löd ”ett land, ett språk, en kultur” vilket dock stämde dåligt överens med hur 

verkligheten egentligen såg ut. Staters gränser hade under historiens gång delad 

befolkningsgrupper med olika kulturell bakgrund och innefattade således olika 

befolkningsgrupper. I strävan mot samhällen genomsyrade av nationalism så blev 

assimileringspolitiken ett verktyg. I Sverige genomfördes bland annat en språklig assimilering av 

samer och tornedalingar. På 50-talet kom denna ideologiska övertygelse att ändras i samband med 

att invandringen till Sverige tog fart, bland annat i form av arbetskraftsinvandring. En mer 

pluralistisk ideologi tog form under 1960 och 70-talet där det öppnades upp för en viss acceptans 

av språklig och kulturell mångfald i samhället. Även synen på utbildning förändrades under åren 

mellan 1950-talet och 1990-talet. Inom de frivilliga skolformernas frångick man alltmer målet om 

klassisk bildning till förmån för ambitionen att utbilda goda samhällsmedborgare samt förbereda 

elever för vidare studier och arbete.4 I grundskolan kan man se en förändring där man betonade 

övning i att söka, värdera och behandla kunskap och information och där gymnasiet inriktades 

mot källkritik och kommunikationsfärdigheter.5 Läroböckerna som använts för historieämnet på 

gymnasiet har följt denna ovan nämnda utveckling med en vidgning av perspektiv genom att mer 

och mer gå utanför nationalstaten, samt styras allt mer av politiska direktiv i fråga om innehåll 

istället för att som tidigare helt utformas av män huvudsakligen från den konservativa politiska 

makteliten, inte sällan med professurtitlar i historia.6 

Kursplanen i historia från 1994 för grundskolan lyfter fram kunskap om ”kulturell identitet 

utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation”. I gymnasieskolan är målen 

mer centrerade kring ”att skapa historisk medvetenhet och bildning”, men även här förekommer 

kultrarvsbegreppet. Här innefattare det dock även andra kulturer än den egna kulturen och efter 

tilläggen gjorda år 2000 så betonas de nationella minoriteternas kulturer.7 Tilläggen i 

                                                 
4 Hansson (2010), s.6-7. 
5 Ibid s.8. 
6 Andolf (1972) s. 320-323. 
7 Hansson (2010), s. 9-10. 
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styrdokumenten år 2000 gjordes för såväl gymnasieskolan (Lpf94) som för grundskolan (Lpo94) 

och behandlade de nationella minoriteternas historia och kulturarv. Detta gjordes i samband med 

ratifikationen av Europarådets konvention om nationella minoriteter. I propositionen som 

föregick tilläggen kan man utläsa att detta är en gärning för att bevara de nationella minoriteternas 

kulturarv, religion och språk.  

”Ökad kunskap om de nationella minoriteterna och deras del av vår gemensamma historia och 

vårt kulturarv är nödvändig om de nationella minoriteterna skall få respekt, förståelse och stöd i 

sina strävanden att bevara sin kultur, sitt språk, sin religion m.m. Det är även en förutsättning för 

ett ökat utbyte mellan dessa minoriteter och den svenska majoritetsbefolkningen. Regeringen 

anser det viktigt att alla barn i Sverige, antingen de tillhör en minoritet eller majoriteten, redan i 

skolan får kunskap om de nationella minoriteternas historia i Sverige och deras kultur, språk och 

religion samt om deras del i samhället i dag. På detta sätt anser vi att förståelsen för dessa grupper 

och därmed viljan att ge dem stöd för att bevara sin kultur och sitt språk m.m. kommer att växa.” 

8   

 

I läroplanen för gymnasieskolan (Lpf94) med tilläggen gjorda år 2000 formuleras målet om 

nationella minoriteters historia som ”Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans 

nationella och specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen har kunskaper 

om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.” Här formuleras det som ett 

mål att sträva mot till skillnad från läroplanen för obligatoriska skolformerna där kunskap om 

nationella minoriteternas kulturarv och historia är mål som ska uppnås.9  

I läroplanen för gymnasieskolan som träder i kraft hösten 2011, Gy11 så är de fem nationella 

minoriteterna fortfarande identifierade och ingen större skillnad kan utläsas.10 I den nya 

ämnesplanen för historia så förekommer dock inte begreppet ”nationella minoriteter” vilket det 

gjorde i tidigare kursplan. Inte heller någon annan formulering om att nationella minoriteters 

historia ska finnas i kunskapsinnehållet återfinns i denna. Ämnesplanen för historia skulle på så 

sätt kunna sägas återgå till kursmålen som fanns innan tillägget år 2000. I grundskolans nya 

ämnesplan finns fortfarande de nationella minoriteterna identifierade och utskrivna vilket ger en 

tydligare koppling till uppdraget som ryms inom Europarådets konvention om nationella 

minoriteter.      

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utredde år 2008 frågan om hur väl det svenska 

utbildningssystemet levde upp till Europarådets konvention om nationella minoriteters 

                                                 
8 Regeringens Proposition 1998/99:143, s 58–59. 
9 Lpf94 samt Statens skolverk (2003) s. 7-8. 
10 Mattlar (2011) s.2. 
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rättigheter. 11  Rapporten från år 2008, visar på att det förekommer diskriminerande strukturer 

även efter ratifikationen av Europarådets konvention om nationella minoriteters rättigheter. 

Denna strukturella diskriminering menar DO har en avgörande betydelse för att minoriteter inte 

får sina rättigheter tillgodosedda. Enligt rapporten så brister den svenska skolan i att erbjuda 

hemspråksundervisning samt i undervisningen av de nationella minoriteternas historia. DO 

kräver i och med rapporten att regeringen tar på sig ansvar för en bättre implementering av 

konventionen och pekar på att Europarådet även riktat kritik om hur denna har genomförts. 

Rapporten ger konkreta förslag på hur man bör arbeta med konventionen i termer av högre 

ambitioner avseende erkännande, ökad kunskap och delaktighet.  

 (Pr  

                                                 
11Pikkarainen & Brodin (2008). 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Hur ser lärarens didaktiska arbete ut för att uppnå målen angående Sveriges nationella 

minoriteters historia och kulturarv inom historieämnet på gymnasiet? Denna övergripande fråga 

ska i denna uppsats belysas genom att undersöka hur lärarna själva formulerar att de genom sin 

undervisning och övrigt lärararbete arbetar med- samt uppnår kursmålet om nationella 

minoriteter i historia.  

Att undersöka hur lärare formulerar utformning av historieämnet angående undervisning om 

nationella etniska minoriteter kan ge oss en bild av hur steget mellan styrdokumentens uttalade 

kursmål om nationella minoriteter och lärarnas uppfattningar om undervisning om detta ser ut. 

Genom att låta lärare återge bakomliggande faktorer som resulterar i ett visst urval av stoff och 

metod i undervisningen till elever så ges vi en bild av hur kursplanerna och dess mål egentligen 

används och påverkar i lärarens didaktiska strategier. 

 

Centrala frågor som uppsatsen utgår från är: 

 

- Vilken betydelse har kursmål för lärares urval av kunskapsstoff? 

- Vilken omfattning får nationella minoriteters historia och kulturarv i 

historieundervisningen och vilket perspektiv läggs på denna undervisning enligt lärarna 

själva? 

- Förändrar övergången av kursplaner undervisningen, kopplat till målet om nationella min.? 

- Vilka möjligheter och vilka hinder finns enligt lärare då det gäller att uppnå målen för 

minoritetspolitiken i inom utbildningsområdet? 
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1.3 Metod, material och procedur  

Materialinsamlingen för denna uppsats genomfördes genom strukturerade intervjuer med 

gymnasielärare som undervisar i ämnet historia. I och med att startpunkten för uppsatsen utgår 

från empirin så är uppsatsarbetet alltså induktivt.12 Populationen utgörs av 11 gymnasielärare som 

samtliga arbetar som historielärare på gymnasieskolor i Uppsala, Bålsta och Örebro. Dessa är 

valda genom ett bekvämlighetsurval genom att efter förfrågan fått möjlighet att tacka ja till att 

medverka i studien.  

Intervjuerna har huvudsakligen genomförts per telefon där jag har utgått från en strukturerad 

intervjuguide. Intervjuguiden består av både frågor med fasta och öppna svarsalternativ. 

Utformningen av guiden har inspirerats av såväl Mikael Bergs som Vanja Lozics intervjuguider till 

deras respektive studier.13 Några respondenter har fått svar på intervjuguiden skriftligt i 

enkätform efter eget önskemål då de hänvisat till tidsbrist. Detta kan till viss mån ha haft 

betydelse för hur svaren sett ut. Valet att genomföra strukturerade intervjuer istället för 

exempelvis enkätundersökningar beror på att säkerställa insamling av material. Det övergripande 

syftet med att ha standardiserade frågor är att ställa alla svarande inför en någorlunda ”lika” 

mätsituation.14  Graden av standardisering ger även utrymme för utveckling av svar genom att 

innefatta öppna frågor i intervjuguiden. Öppna frågor ger möjligheter att komma åt vad som 

egentligen är relevant för intervjupersonerna då fasta svarsalternativ ibland kan ha en hämmande 

funktion.15 Att använda sig av metoden telefonintervju ger kontroll som kan förloras vid 

exempelvis enkätundersökningar. Fördelar med telefonintervju över besöksintervju är att det ges 

mindre utrymme för påverkan på intervjupersonen av intervjuaren samt att det enbart är den 

verbala kommunikationen som spelar in. Nackdelar med telefonintervju är att det ofta är ett 

begränsat antal frågor som kan ställas, att öppna frågor ibland kan vara besvärliga samt att det 

kan förekomma ett visst mått av situationspress mot snabba/ytliga svar.16 

Förhoppningen med strukturering av frågor är att dessa ska ge jämförbara svar.17 Svaren som 

följde av intervjuerna frambringade ett par svarsmönster om i vilken omfattning målen om 

nationella minoriteters historia uppnås, samt hur dessa mål uppfattas av lärarna själva och hur 

lärarna arbetar med kursmål i allmänhet. I analysen så operationaliserades svarsmönstren sedan 

till begrepp och dessa har ställts mot tidigare forskning samt teoretiska perspektiv som kan bidra 

till förklaring av begrepp och kontext.  

                                                 
12 Esaiason (2007), s. 123. 
13 Lozics (2010) samt Berg (2010). 
14 Esaiasson, (2007) s.16. 
15 Wärneryd (1990), s.101. 
16 Ibid, s.14-15. 
17 Ibid, s.101. 
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Eftersom uppsatsens empiriska resultat förklaras genom teoretiskt underbyggda argument så är 

uppsatsens slutliga resultat av en förklarande karaktär.18 Den externa validitetens för uppsatsen är 

dock begränsad på grund av populationens lilla antal samt bristen på större geografisk spridning. 

Då flera intervjupersoner har tryckt på betydelsen av nära historia så kanske inte representationen 

av samer och tornedalingars historia är lika stor som i norra delarna av Sverige. Trots detta kan 

dock undersökningen ligga till grund för framtida, större studier inom detta område då det ger en 

fingervisning om lärares didaktiska val kring måluppfyllelse av vissa specifika kursmål.  

 

 

1.3.1 Studiens trovärdighet och Forskningsetiska reflektioner 

Forskningsetiska och källkritiska överväganden är en viktig del att beakta i arbete med en 

uppsats. Att säkerställa anonymitet för exempelvis informanter som deltar i intervjuer är av stor 

vikt, såväl som att informera deltagare i en studie om det egentliga syftet med denna. Att lura, 

eller föra någon bakom ljuset för att åstadkomma ett häpnadsväckande forskningsresultat är ju 

såklart inte etiskt försvarbart, men det finns fall då förförståelsen av en studies syfte kan påverka 

respondenters svar.  Eftersom kunskap om Sveriges nationella minoriteter finns uttalat som mål i 

styrdokumenten så kan man tänka sig att det kan förekomma en motvillighet i att erkänna att 

man eventuellt väljer bort att arbeta med dessa mål. En stark påverkansfaktor är alltså normer 

och socialt tryck på intervjupersoner eftersom detta kan ge tendensiösa, socialt önskvärda svar. 

Risken är alltså att svaren efter en utförd intervjuundersökning ger underrapportering av det 

obehagliga och en överrapportering av det behagliga.19 Stort ansvar läggs alltså här på 

intervjufrågorna som skall försöka få fram en sanning utan att för den delen ”lura” 

respondenterna till att svara sanningsenligt. Frågorna har således konstruerats så att det inte finns 

något svarsalternativ som uppfattas som mer social acceptabelt än de övriga. Förväntningar som 

finna på läraren kan alltså tänkas spela in i återgivningen av sanningen. Detta ingår i det 

källkritiska medvetandet som en forskare eller uppsatsskrivare måste inneha. Källan ska allra helst 

vara helt oberoende av omedvetna förväntningar, men detta är ju såklart nästan omöjligt att 

säkerställa, i synnerhet när förväntningarna att svar på ett visst vis är omedvetna för informanten. 

Det är därför viktigt att vara medveten om olika grader av beroendet i en källa eller informants 

berättelse.  

I och med att populationen för denna studie informerades om uppsatsens syfte för att sedan 

ges möjlighet att tacka ja eller nej till att medverka så finns ju risken att ett visst bortfall 

förekommer av en viss grupp av lärare som kan tänkas tacka nej till medverkan på grund av att 

man känner med sig att man kanske inte har arbetat som man ska med historieämnet och dess 

                                                 
18 Esaiason (2007), s. 64. 
19 Wärneryd (1990), s. 67. 
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mål kring nationella etniska minoriteter. Detta vet vi inget om, men skulle kunna vara fallet. På så 

vis faller ju en viktig del av undersökningens anspråk på att återge en sanningsenlig bild bort.  

Samtidigt vore det forskningsetiskt fel att inte berätta sanningen om uppsatsens egentliga syfte 

för att motverka ett sådant bortfall. Viktigt har alltså varit att göra klart att syftet med uppsatsen 

inte är att svartmåla lärarens arbete utan snarare att upptäcka eventuella styrkor eller vinster för 

att möjliggöra utvärdering av kursmål samt till vilken grad dessa egentligen spela in i lärares 

undervisning och till vilken grad dessa mål når eleverna.20  

                                                 
20 Esaisason (2007), s.320-323. 
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1.4 Forskningsläge 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om politiskt styrning av skolan, historiedidaktik samt 

förekomst av nationella etniska minoriteters historia och kulturarv i historieundervisning.  

 

Bo Lindesjö och Ulf P. Lundgren behandlar hur politisk styrning och utbildningsreformer får 

genomslag i praktiken i boken Utbildningsreformer och politisk styrning. De visar på hur vägen till 

implementering av en viss reform kan se ut samt vilka problem som finns i dagens system. Det 

svenska politiska systemet innefattar beslutstaganden på det Lindensjö och Lundborg kallar för 

”formuleringsarenan”. I utbildningspolitikens fall kan det till exempel handla om förändringar i 

läroplaner och kursplaner. Dessa förändringar återstår sedan att implementeras på fältet eller på 

”realiseringsarenan” där läraren har yttersta ansvaret för detta.21  Steget mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan är alltså avgörande för huruvida en viss politik ska 

lyckas eller inte. Lindesjö och Lundborg menar att om en viss reform ska kunna genomföras 

måste denna uppfattas som väsentlig för lärarna samt innebära en vist för dem. Lärare tolkar ju 

dock inte enbart mål utifrån politiska värderingar utan har även mer praktiska ramfaktorer att 

beakta, som till exempel tid.22 I och med minskade resurser till utbildning och minskad tillväxt så 

menar Lindsjö och Lundborg att reformer idag måste göras på bekostnad av någonting annat. 

Detta kan bidra till sviktande legitimitet samt tröghet i beslutstagande då de beslut som fattas 

kommer att bli mer abstrakta för att kunna få stöd av flera olika intressegrupper och därför kunna 

tolkas brett.23 

Mikael Berg skriver i sin avhandling Historielärares historier – Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos 

gymnasielärare i historia om lärares ämnesförståelse och kopplar detta till vad som ligger bakom 

historielärares didaktiska val när det kommer till stoffurval, metoder och mål med 

historieundervisningen. Detta undersöker Berg genom en enkätundersökning samt genom 

intervjuer med gymnasielärare där han fokuserar på lärarnas ämnesbiografier och ämnesförståelse, 

samt eventuellt samband mellan dessa. Berg finner att lärarna påverkas av både faktorer av 

informell som av formell karaktär i sin ämnesförståelse och således även i upplägget av 

historiekurser. Exempel på informell påverkan är olika uppväxtfaktorer som hemförhållanden, 

politiks övertygelse samt ämnestradition medan formella faktorer är kursplaner och kursmål. De 

yngre lärarna tenderar att till högre grad påverkas av kursplaner medan de äldre lärarna till störst 

del påverkas av informella faktorer.24 Berg visar på att lärarnas beskrivning av ämnets syfte och 

innehåll huvudsakligen benämns som bildningsorienterad, kritiskt orienterad, och 

                                                 
21 Lindensjö & Lundborg (2000) s. 172. 
22 Ibid s.177. 
23 Ibid s. 173. 
24 Berg (2010) s. 161-162. 
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identitetsorienterad ämnesförståelse. Berg kopplar i sin studie samman lärarnas ämnesbiografi 

och ämnesförståelse i relation till undervisningsinnehåll och finner tre faser i denna. I första fasen 

menar lärarna att hemförhållanden, politisk ståndpunkt och samtiden är av betydelse. I den andra 

fasen sker en förändring av ämnesförståelsen till att bli mer komplex. Detta sammanfaller ofta 

med utbildning i ämnet historia. Tredje fasen sker under lärarens yrkesverksamma tid och är en 

”förfiningsfas” där ämnet anpassas till att bli ett skolämne.25  Lärarna i studien har även en stark 

övertygelse om att läroböckerna utgör en bra utgångspunkt för urval av undervisningsinnehåll.26  

Även Johan Hansson har gjort en studie om grunderna till historielärares didaktiska val i sin 

doktorsavhandling Historieintresse och historieundervisning – Elever och lärares uppfattning om historieämnet. 

Hanssons studie visar på att lärarnas eget historieintresse spelar en bidragande roll till stoffurval 

och i motiveringen till vilken undervisning som ges. Förutom historielärare så intervjuas även 

elever om sitt historieintresse i studien och Hansson finner att både lärare och elever uttrycker att 

deras historieintresse till största del återfinns i 1900-talshistoria. Denna likhet menar Hansson är 

möjligt då de för studien intervjuade elever och lärare delar samma historiekultur och bakgrund.27 

Den slående likheten mellan lärarnas val av innehåll i undervisning följer enligt Hansson en 

informell kanon som grundats i ett likartat individuellt intresse.28 Samtliga lärarna påtalar även 

politisk historia så som franska revolutionen som något som prioriteras i undervisningen. I 

lärarnas syftesbeskrivning av ämnet så finner Hansson att dessa har stora likheter med 

kursplanernas syften i grund och gymnasieskolan. Lärarna menar dock själva att de inte står under 

styrdokumentens påverkan.29 I elevintervjuerna uttrycks ett stort intresse för den ”egen” historia, 

familjens och närhetens. Intervjuerna med lärarna visar dock på att detta inte är något prioritera i 

undervisningen. Önskan bland gymnasieelever att få ”sin historia bekräftad” framkommer även i 

Kenneth Nordgrens studie av historieämnets uppgift.  

I sin avhandling Vems är historien diskuterar Kenneth Nordgren historieämnets uppgift i det 

mångkulturella samhället. Nordgren menar att styrdokumentens uttalade uppdrag om att utveckla 

elevers interkulturella kompetenser och ge förståelse för kulturell mångfald uttrycks otydligt och 

till och med motsäger sig självt. Han exemplifierar detta genom att visa på att det inte finns 

formulerade mål i kursplaner som ska uppnås, samt att betygskriterierna inte avspeglar det givna 

uppdraget. Nordgren kritiserar vidare styrdokumenten för att uppvisa en ambivalens i synen på 

kultur och identitet där man växlar att se dessa som stabila, oföränderliga fenomen och att se det 

som något interagerande och föränderligt. Kursplanerna har inte heller lyckats frigöra sig från ett 

Vi (svenskar) och Dem- (invandrare och minoriteter) perspektiv enligt Nordgren. I kursplanen för 

historia på gymnasiet Lpf94 så synliggör Nordgren detta genom att visa på målet som beskriver 

kulturarv och identitet ” Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin 

                                                 
25 Berg (2010) s 163-165. 
26 Ibid s. 152. 
27 Hansson (2010) s. 143. 
28 Ibid s.149. 
29 Ibid s. 130-132. 
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omvärld i en tidsdimension. Det ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den 

egna identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om Andras, inte minst nationella 

minoriteters, ursprung och kulturarv.”30 Eurocentrismen som genomsyrar läroböckerna säger 

Nordgren går att härleda till historiekulturens ”metahistoriska strukturering kring nationalstaten”. 

31  Nordgren konstaterar förekomsten av en informell kanon inom historieämnet och påvisar det 

negativa i hur denna reproducerar en monokulturell världsbild. Han påtalar dock att denna kanon 

även kan fungera som något att ”ta spjärn” mot för att vidga perspektiven och på så vis användas 

som ett verktyg i tolkandet av samtiden.32 

I artikeln Minoriteter i marginalen  - en läromedelsanalys belyser Jörgen Mattlar läromedel i Historia 

A och dess förhållande till ämnets kursplaner rörande målen om undervisning om nationella 

etniska minoriteters historia. De nationella minoriteter som studien fokuserar på är 

representationen av samer, tornedalingar och sverigefinnar. Mattlar har jämfört de nya 

läroplanerna för gymnasieskola Gy11 med Lpf94 samt grundskolans nya läroplan Lgr11 med den 

gamla Lpo94 och menar att ämnesplanerna för gymnasieskolan avseende de nationella 

minoriteters benämnde har återgått till hur kursplanerna såg ut innan tillägget år 2000. Gy11 

misslyckas alltså med att tillvarata uppdraget som getts av regeringen. I fallet med grundskolans 

uppdrag har inte någon större förändring rörande detta mål skett.33  

Mattlar presenterar genom textanalys av läromedel ett resultat där nationella minoriteter inte 

finns representerade i läromedlen på ett sätt som kan kommunicera målen i läroplaner och 

kursplaner.  Mattlar understryker läromedlens maktfaktor i utformning och urval av ett ämne och 

visar således på risken att målen inte uppnås i skolpraktiken.  

Den grupp av Sveriges nationella minoriteter som förekommer mest frekvent i de studerade 

läromedlen är samerna. Bilden som ges av samerna utgår dock från maktens perspektiv. Alltså en 

bild sedd genom den svenska statens historia där förtryckande och diskriminering av folkgruppen 

har förekommit. Kunskapsstoffet i de analyserade läroböckerna reproducerar enligt Mattlar en 

ämnestradition som brister i sin kommunikation med styrdokumentens uttalade krav och mål 

varför stort ansvar läggs på lärarkåren och skolledare för att inte bryta mot förordningar som styr 

skolan.34  

Läromedel för historia och hur ”Den Andre” framställs i dessa är ett ämne som behandlas i 

Nils Anderssons artikel Intercultural Education and the Representation of the Oter in History Textbooks. 

Nilsson undersöker hur läroböckerna passar in i den mångkulturella kontext som svenska skolan 

har kommit att representera. Med avstamp i forskning som menar på att icke-svenska elever har 

varit föremål för en samhällelig strukturell diskriminering där det saknats personal utbildad för att 

hantera multikulturella miljöer så gör Nilsson en diskursanalys på svenska historieläroböcker för 

                                                 
30 Nordgren (2006) s. 177.  
31 Ibid s. 218-219 
32 Ibid s. 221. 
33 Mattlar (2011) s. 1. 
34 Ibid s.7. 
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att utröna vilken bild som ges i dessa av icke-europeiska människor och kulturer. En 

undersökning som denna anser Nilsson vara relevant då bilderna som ges i läroböcker sätter 

gränser för inkludering och exkludering av människor. Nilsson finner att böckerna presenterar en 

eurocentrisk världsbild där kulturer presenteras som statiska och utifrån ett ”Vi och Dem”-

perspektiv. Nilsson menar även att det saknas en definition i skolans styrdokument för var 

interkulturellt lärande egentligen är. Den del av skolan som interkulturella läroprocesser fått 

klarast beskrivning är i språkundervisningen av svenska och svenska som andraspråk. Nilsson 

fortsätter sina resonemang med att visa på anakronismer i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna där man i det som kallas för skolans värdegrund talar om alla människors lika värde 

oavsett etnicitet, kön och religion samtidigt som formuleringar om att skolan skall fostra elever i 

enlighet med den kristna etiken.35  

Bente Aamotsbakken belyser även hon  hur läroböcker i historia framställer minoriteter i 

artikeln Pictures of Greenlanders and Samis in Norwegian and Danish Textbooks. Aamotsbakken har 

samma utgångspunkt som Nilsson i sitt resonemang om inkludering och exkludering av elever 

genom lärobokens perspektiv och jämför läroböcker som skrevs på 1970-talet med böcker 

skrivna på 2000-talet. Hon visar upp ett resultat som tyder på att grönlänningar och samer i 

huvudsak framställs genom maktelitens perspektiv, alltså genom det norska majoritetssamhällets i 

såväl de gamla som de nyare böckerna. I Norge har man år 2006 genomfört reformer i 

utbilningssystemet med syftet att erkänna nationella minoriteter som samer och grönlänningar 

och menar vidare att man borde förvänta sig ”något nytt” i och med implementering av dessa 

reformer. Skillnaderna före och efter dessa reformer visar sig enligt Aamotsbakken dock vara 

väldigt små.36 I resultatet av läroboksanalysen så finner dock Aamotsbakken att synen som 

presenteras på samer blivit mer nyanserad och balanserad.37 

Vanja Lozic belyser hur historieämnet har påverkats av framväxten av det så kallade 

mångkulturella samhället i avhandlingen I historiekanons skugga. Mot bakgrunden att historieämnet 

ständigt måste revideras då historikernas val av perspektiv styrs av tidens kulturella, sociala, 

politiska och vetenskapliga normer och värderingar så menar Lozic att ämnet står inför en stor 

utmaning i att finna sin plats i det mångkulturella och multietniska samhället. Lozic belyser denna 

utmaning och undersöker bland annat hur synen bland elever, lärare och läroboksförfattare är på 

en eventuell implementering av mångkulturella undervisningsmodeller i den svenska 

historieundervisningen. Modellerna om historieförmedling som Lozic tar upp är den 

kommunitaristiska och den universalistiska modellen. Kommunitarismen eller ”erkännandets 

politik”  utgår ifrån idén om en differentierad och individualiserad undervisning. Exempel på en 

sådan skolpolitik återfinns bland annat i Storbritannien och USA med ”supplementary schools” 

och ”ethnic classes”. Elever och lärare i Lozic studie ställer sig dock kritiska mot en sådan modell 

                                                 
35 Andersson (2010) s. 37. 
36 Aamotsbakken (2010) s. 66-67. 
37 Ibid s. 75. 



 15 

och motiverar detta med faran för segregering, isolering och rasifiering.38 Som tongivande inom 

kommunitarismen nämner Lozic filosofen Charles Taylor. Lozic förklarar Taylors 

erkännandepolitik som att man erkänner underordnade och etnifierade grupper för att dessa ska 

kunna konstruera positiva självbilder och därmed motverka underordning och marginalisering 

samt säkra gruppens överlevnad39 ”Identitet formas av andras erkännande eller frånvaro av.” 

Som motsats till kommunitarismen presenterar Lozic filosofen Jürgen Habermas universalism. 

Till skillnad från kommunitarismens gruppbaserade gemenskap så fokuseras här på 

individbaserade (medborgerliga) fri och rättigheter. Individen ses om en beståndsdel av 

samhällskroppen där även marginaliserade människor har möjlighet att förändra 

samhällsstrukturen. Kommunitarismens kritik riktas här mot att de marginaliserade grupperna 

ofta inte har makt att göra detta, då den normsättande majoriteten inte uppmärksammar andra 

gruppers behov och intressen.40 Kommunitarismen får å sin sida även ta emot kritik för risken att 

man producerar en statisk syn på kulturarv då detta betonas i och med ambitionen att bevara 

gruppers särart. Kritiker menar på att kultur är något föränderligt och situationsbundet som inte 

ska konserveras på detta sätt. 

Mot bakgrunden att identitet är ett viktigt begrepp inom historieundervisningen som 

förekommer i kursplaner för samtliga skolformer så fokuserar Lozic på hur elevers etniska 

identifikationer relateras till deras syn på historieundervisningen. Studiens resultat bekräftar bland 

annat bilden av att Västeuropa har en central position i både läroböcker och i 

undervisningspraktiken. Dock så är denna eurocentrism något som ifrågasätts av många elever i 

studien. 

 I studien Skolan gör skillnad – etnicitet och institutionell praktik visar Sabine Gruber att skolan 

reproducerar kategorierna svenskar och invandrare. Detta genom att skolan och lärare har en viss 

uppfattning om hur ”svenska” respektive ”invandrarelever” är och att skillnader mellan 

grupperna befästes i undervisningen. Gruber menar att reproduktionen av de statiska 

kategorierna ”svenskar” och ”invandrare” också sker i forskningen om den mångkulturella 

skolan. Skolans tradition av vidmakthållande av nationer och nationella minoriteter, spelar enligt 

Gruber in i denna reproduktion av etniciteter41 Gruber menar att skolan arbetar med 

mångkulturalism på ett sådant sätt att kultur framstår som något som enbart ”invandrareleverna” 

har och inte de ”svenska” eleverna. Fokus ligger ofta på att svenska lärare och elever ska lära sig 

om ”andra kulturer” när mångkulturalism skall innefattas i skolans arbete. Grubers resultat visar 

på att skolor ofta arbetar med mångkulturalism i form av temadagar. På så vis framgår det att 

detta inte är något som har plats i vanliga läroplanen utan ansvaret läggs på några lärare som 

känner eget engagemang för dessa frågor. 

                                                 
38 Lozic (2010) s. 271. 
39 Ibid s. 34. 
40 Ibid s. 34-35. 
41 Gruber (2008) s. .22-25. 
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1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras två teoretiska utgångspunkter för analysen som följer längre fram i 

uppsatsen, nämligen den kommunitaristiska teorin om erkännandepolitik samt en postkolonial 

teori om vit governmentalitet. Dessa två teorier appliceras senare i studies analys på resultaten av 

genomförda intervjuer med historielärare.  

 

1.5.1 Kommunitarism och Erkännandepolitiken enligt Charles Taylor 

 

Det som Charles Taylor benämner som ”erkännandepolitiken” kan infattas i den filosofiska 

teorin kommunitarism. Enligt kommunitarismen är det samhällets institutioner som aktivt ska 

medverka för att trygga människors frihet i praktiken. Samhället ses som en nödvändighet för 

individer ska kunna utvecklas moraliskt. Detta kan ställas i kontrast till liberalismens idéer om 

individens autonomi. Kommunitarismen utgår från konsekvensen av en handling, medan 

liberalismen fokuserar på huruvida handlingen är rätt eller fel och ser konsekvensen som en bisak 

i sammanhanget.  

Skolans uppgift är enligt den kommunitaristiska förståelse, att förutom att vara 

kunskapsförmedlare även öva eleverna till att bli ansvarstagande medborgare. Skolan ska alltså 

erbjuda en moralisk miljö där moraliska dygder kan utvecklas. I detta ingår i lärares uppgift att 

själv förkroppsliga dygder och vara ett moraliskt föredöme.42  

Charles Taylor som är en kommunitarismens förgrundspersoner skriver i sin bok Det 

mångkulturella samhället och erkännandets politik att hänsyn måste tas till olika gruppers skilda 

preferenser för att kunna garantera rättvisa. I bokens diskuterar Taylor särartspolitiken i relation 

till likvärdighetspolitiken i en mångkulturell kontext. Enligt Taylors tankesätt så framhålls en 

liberal politik som tillåter särartsstöd som det som ger bäst möjlighet till identitetsformering. 

Identitet är enligt Taylors definition något som skapas dialogiskt i interaktion med omgivningen. 

”Tesen är att vår identitet delvis formas av andras erkännande, eller frånvaro därav, och ofta 

misskännande, så att en person eller grupp av människor kan lida verklig skada, drabbas av en 

verklig förvanskning, om människor eller samhället runtomkring dem återspeglar en inskränkt 

eller förnedrande eller föraktlig bild av dem.”43 Taylor nämner även socialpsykologen G. H 

Meads teori om jagets skapande i och med en signifikant andra som bekräftar och påverkar 

konstruktionen av identitet hos en individ eller grupp. Taylor uttrycker det som att vi formar vår 

egen identitet genom andras erkännande, brist på erkännande eller misskännande. Med ömsesidig 

respekt och förståelse för varandras perspektiv uppnås ett mer jämlikt samhälle. Denna 

                                                 
42 Sigurdson (1995) s. 28-34. 
43 Taylor (1999), s. 37. 
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ömsesidighetstanke (reciprocitetstanken) förutsätter dock att även minoritetsgrupper tar hänsyn 

till majoritetsbefolkningens normer.  

Taylor menar att erkännande kan ge minoritetsgrupper en möjlighet att säkerställa sin egen 

grupps överlevnad. Att utefter olika individers och gruppers preferenser samt samhälleliga 

strukturer som sätter gränser så måste samhället förhålla sig till just särarten. Att behandla alla 

medborgare i en stat lika är enligt Taylor lika orättvist som att behandla dem olika. 

Utbildningsområdet förekommer ofta som huvudscen i debatten om mångkulturalism. Försök 

har gjorts att införliva erkännadepolitken i undervisning genom att i USA till exempel utforma 

”afrocentriska” kurser i obligatoriska skolans senare år där svarta barn är majoritet. Inom 

multikulturalismdebatten har även kritik riktats mot att kurslitteratur enbart skrivs av ”döda vita 

män”. Bakom detta ligger antagandet att uteslutna grupper, till exempel kvinnor och etniska 

minoritetsgrupper får en förnedrande bild av sig själva beskrivna där europeisk manlighet 

framstår som det mest värdefulla. Taylor beskriver scenarion när detta går för långt och att man i 

egenskap av medlem av en minoritetsgrupp konstruerar sin identitet genom en internalisering av 

felaktiga, nedvärderande bilder av sig själv som skapats av ett majoritetssamhälle. Taylor pekar på 

vissa former av feminismen som just menar att denna internalisering reproducerar strukturer som 

blir omöjliga att bryta sig loss från. Därför anser Taylor det nödvändigt att vidga och ändra kurser 

för att dessa ”utestängda” grupper ska erkännas eftersom erkännande konstruerar identitet. 

Dominerande grupper behåller sin hegemoniska ställning genom att projicera bilder av 

underlägsenhet hos dem som blir dominerade. Att införa mångkulturella kursplaner är enligt 

Taylor ett sätt varpå man kan åstadkomma en förändring av dessa bilder.44 

Att de nationella minoriteterna skrevs in i läroplanen för den svenska gymnasieskolan år 2000 

kan sägas vara en kommunitaristisk handling på regeringsnivå. Detta föranleder frågan om 

huruvida den kommunitaristiska ambitionen fått fäste hos den yrkesgrupp som ansvarar för att 

införliva denna i praktiken.  Att utifrån en kommunitaristisk teori analysera hur lärare själva 

formulerar sig om undervisning om nationella minoriteter blir således relevant.  

 

1.5.2 Vithet  och Vit governmentalitet 

Vithet har historiskt varit en viktig del av det europeiska upplysningsidealets anspråk på 

universell giltighet och förknippats med civilisation, dominans över den Andre, intelligens och 

medvetenhet. De icke-vita har i sin tur likställts med dem som avviker och är annorlunda och 

kolonialism har legitimerats genom att peka på dess modernitet och det civilisationsprojekt som 

kolonialismen utgör.45  

                                                 
44 Taylor (1999) s.57-60. 
45 Lundstedt (2005) s. 27-30.   
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Lundstedt har i sin avhandling om invandrarkvinnors textilarbete i Sverige utgått bland annat 

från en teori om ”white governmentality” (vit governmentalitet) av den australiska antropologen 

Ghassan Hages. Hages förklarar begreppet genom att dela upp de två orden och översätta dem: 

Govern – styra, leda och mentality – mentalitet, men kan även betyda fantasi, inställning och 

läggning. Med andra ord är detta en styrningsform som blivit ett med mentaliteten.46 För att 

kunna styra behövs även ett förhållningssätt till det som skall styras. Hage menar att det handlar 

om makt hos en individ att styra över en annan individ i vardagen, till exempel vem som har rätt 

att vara på ett visst territorium eller inte.47  

Vithet, menar Lundstedt, behöver inte nödvändigtvis vara hudfärg, utan kan även innebära 

andra faktorer såsom regler för vad som är god smak, respektive dålig smak. Gränserna för vad 

vithet är, är flyttbara och kan även förvärvas till en viss gräns, även om det underlättar att ”vara 

vit” för att få ingå i subjektspositionen vit aristokrati, vilken är den styrande. Ingen kan uppnå full 

vithet utan det är endast en idealbild. Vithet är alltså inget essentiellt utan skapas i själva 

iscensättningen av vithet, alltså inte enbart en historisk konstruktion utan även en social sådan. 

Iscensättningen kräver en motbild till vitheten som skulle kunna tänkas vara ”icke-europé” eller 

afrikan. Precis som manligt genus är vithet en idealbild som är normerande och ständigt måste 

reproduceras.48  

Hages som applicerar sin teori om vit governmentalitet på det australiska samhället menar på 

att de två utmärkande grupperna i debatten om det mångkulturella samhället i Australien dels är 

gruppen rasister vilka utpekas som onda och dels gruppen mångkulturalister vilka representerar 

den goda sidan. Hages pekar på att trots deras oppositionella positioneringar i frågan så har dessa 

två grupper ändå gemensamt att båda två betraktar urfolket aboriginer och immigranter som 

etniska, passiva exotiska objekt samt att de har likadana bilder av sig själva då de betraktar sig 

som en grupp ”vita” människor (vita guvernörer) vilka har rätten att styra och bestämma 

villkoren för urbefolkningen i landet.  Invandrare blir enligt detta synsätt en grupp som skall 

åtgärdas av vita. Både rasisterna och mångkulturisterna har dessutom lagt beslag på rätten att oroa 

sig över nationens utveckling. Ständigt sker ett värderande av den Andre, samt en styrning över 

den Andre. I grunden till detta ligger fantasin om vit överhöghet och ledning i ett mångkulturellt 

samhälle. 49 

Vithet och vit governmentalitet blir aktuellt i denna uppsats då man med dessa två begrepp kan 

synliggöra hur lärare och majoritetssamhälle positionerar sig gentemot minoritetsgrupper så som 

                                                 
46 Lundstedt (2005) s.24 
47 Ibid, s.25-26 
48 Ibid, s. 19 samt s. 25. 
49 Ibid s. 25-26. 
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de nationella minoriteterna i dagens mångkulturella skola. Begreppen blir således verktyg för att 

nå förståelse om hur strukturer och normgivande handlingar i skolan även kopplas till en 

samhällskontext. 
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2. Resultat 

Resultaten från de 11 intervjuerna med gymnasielärare i historia kommer nedan att redovisas 

genom en sammanställning av hur lärarna svarat på frågorna i den strukturerade intervjuguiden. 

Sammanställningen av resultaten på frågorna med standardiserade svarsalternativ har gjorts med 

siffror som anger hur många lärare som valt ett visst svarsalternativ. I de fall som frågorna har 

ställts av öppen karaktär så redovisas de svar som har ansetts vara relevanta för studiens syfte. I 

frågorna där lärarna har ombetts att ranka sina svar 1-5 eller 1-3 har jag sammanställt deras sätt 

att prioritera svaren under rubriken ”resultat”. Lärarna benämns i resultatredovisningen som L1, 

L2, L3 osv. 

 

Fråga      Resultat 

 

Frågor om läromedel: 
 
1. Grad av användning av lärobok  Hög grad (i princip varje lektion) 0 

   Medel (varje block utgår ifrån lm) 4 
   Lägre grad (avsteg från lm i vissa block) 7 
   Låg grad (lm används sporadiskt) 0 
 

2. Val av lärobok/böcker? Epos (7 lärare) , Alla tiders historia (3 lärare). Perspektiv på historien 
(4 lärare), Maxi (1 lärare) 
 
3. Vilka alternativa läromedel används i undervisningen? Internet (NE.se, Hist.se), foton, 
filmer, egna böcker som alternativ till huvudbok, skönlitteratur, powerpoints. 

 
4. Uppfattar du att historieläroböckerna harmonierar och innehållsligt motsvarar 
kursmålen i kursplanen?   I hög grad   0 

   Huvudsakligen  11 
   I lägre grad   0 
   I liten grad, tveksamt  0 

 
Frågor om planering av undervisningsinnehåll 
 
5. Antal lärarlagsmöten/termin 0   0 

   1-2   0 
   2-3   2 
   3-4   9 

 
6. Lärarlagsmöten behandlar främst  Terminsplanering                      0 

Prov/uppgifter  7 
   Betyg   2 

Metodik                        2 
   Läromedel   0 
   Kursplan/mål  0 
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   Annat?   0 
 
7. Den individuella undervisningsplaneringen utgår huvudsakligen från: 

 
   Läromedel   2 
   Kursplan/mål  9 
   Annat?   0 
 

8. Vad utgår terminsplaneringen från:  
Läromedel   0 

   Kursplan/mål  11 
Annat?   0 

    

 

9. Kursplanen kommer främst till användning gällande  

   Ämnesbeskrivning  1 

   Kursmål   9 

   Betygskriterier  1 

   Annat?   0 

 

Frågor om styrdokumenten Lpf94 och Gy11 

 

10. Upplever du skillnaderna mellan Lpf94 och Gy11 i allmänhet som:  

Mycket stora  0 

Ganska stora  2  

Ganska små   9

 Inga skillnader 0 
11. Viktigaste/största förändringen enligt dig?  I och med att förändringen inte anses vara 
särskilt stor så tyder svaren på att det i stort sett är samma innehåll i Gy11 som i Lpf 94. 
Värdegrunden är densamma och det demokratiska fostransuppdraget benämns finnas kvar. I den 
mån som förändringar upplevs som stora så är det i anslutning till betygssystemet. 

 
12. Upplever du skillnader i gamla kursplanen och den nya ämnesplanen för historia som:  

Mycket stor  4 

Ganska stor  6 

Ganska små  1  

Inga skillnader  0 

13. Viktigaste/största förändringen enligt dig? Samtliga lärare som svarat att skillnaderna är 

mycket stora eller ganska stora pekar på att det enligt dem kommer bli tydligare vad eleven ska 

kunna för att uppnå ett visst betyg. Av dessa 10 lärare så säger 8 av dem att de upplever 

styrningen ovanifrån som ökad, men att detta är något positivt för dem själva då det tidigare har 

varit väldigt luddiga formuleringar om vad som skall uppnås av eleven. Respondent L1 menar att 

det även kommer bli mer utrymme för elevinflytande i och med den nya ämnesplanen då man får 
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mer möjlighet att planera undervisningen utifrån ämnesplanen tillsammans med elevgruppen. 

Detta eftersom ämnesplanen upplevs som tydligare. L2 menar även att retoriken skiljer sig 

mycket, men att det kanske inte blir så stor skillnad i praktiken. Denna respondent ger ett 

exempel på en skillnad mellan ämnesplanen i Lpf94 och Gy11 där man i den senare ”uttalat ska 

behandla europeisk kronologi”50. Övergripande så är lärarna positivt inställda till den nya 

ämnesplanen. Enbart en lärare (L3) säger sig vara missnöjd. Detta missnöje grundar sig i att 

denne tycker betygssystemet blir sämre.  

 

14. Kommer nya läroplanen Gy11 och nya ämnesplanen för historieämnet påverka ditt 

arbete inom historieämnet?   Ja  10 

Nej   1 

 

15. Till vilken grad anser du att kursmålen hinns med i historieundervisningen?  

Hög grad   10 

Huvudsakligen  1 

I liten grad   0 

Inte alls.   0 
 

Frågor om historieämnets innehåll: 

 

16. Vilket av följande perspektiv anser du är mest central i historieämnet? (gradera 1-5, 1 

är viktigast) Lokalt, Regionalt, Nationellt, Europeiskt, Internationellt. 

Resultat: 8 av de svarande lärarna valde internationellt perspektiv viktigast följt av europeiskt, 

nationellt, regionalt och lokalt. 1 lärare svarade europeiskt som första val följt av internationellt 

och sedan lika som ovan nämnda uppräkning. 1 lärare svarade internationellt, nationellt, 

europeiskt, regionalt och lokalt. Enbart en av lärarna utmärkte sig genom att svara nationellt 

perspektiv följt av lokalt, internationellt europeiskt och regionalt. Sammanfattningsvis så anses 

det internationella perspektivet vara mest centralt och det lokala perspektivet minst centralt.  

 

17. Vilka av följande frågor är mer centrala inomhistorieämnet än de övriga alternativen? 

(gradera 1-5, 1 är viktigast) Ekonomiska, Politiska, Kulturella, Sociala, Miljö, Annat. 

Resultat: svarsmönstret som visades upp här var att ekonomiskt och politiskt perspektiv turades 

om att dela första plats av 9 svarande lärare. Samtliga av dessa placerade miljöfrågor längst ned 

och kulturella och sociala frågor med variation med tredje och fjärde plats. En lärare framhöll 

kulturella frågor som viktigast följt av sociala, politiska, ekonomiska och miljöfrågor och en av de 

                                                 
50 Intervju med L1 
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svarande lärarna rankade frågorna miljöfrågor, politiska, ekonomiska, kulturella, sociala. 

  

 

18. Vilka av följande alternativ beskriver bäst historieämnets uppgift i skolan? (Gradera 

med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest betydelsefulla) 

– Synliggöra personer, händelser och epoker i historien kronologiskt 

– Ge orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv  

– Ge färdigheter i historiskt metod för att kunna bearbeta olika källmaterial  

– Kritiskt granska samhällets och historiens strukturer och sammanhang 

– Identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers historia  

– Annat 

Resultat: Samtliga lärare i studien utelämnade helt ”ge färdigheter i historiskt metod för att 

kunna bearbeta olika källmaterial” i sin ranking. 7 av lärarna ansåg att ” Synliggöra personer, 

händelser och epoker i historien kronologiskt” var viktigaste uppgiften. 2 stycken lärare svarade 

att det viktigaste var att ” Kritiskt granska samhällets och historiens strukturer och sammanhang”, 

en lärare svarade ”Ge orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv” och en 

lärare svarade att historieämnet i första hand ska verka ”identitetsskapande genom att synliggöra 

den egna, andra individers och gruppers historia”.  

 

19. Historia som skolämne bör läsas genom följande perspektiv:  

 

Utifrån dagens händelser och bakåt   0  

En sammanhängande kronologi från dåtid till nutid  8 

Genom stora sammanhang och kausalitet   2 

Genom olika nedslag i viktiga skeenden/epoker  0 

Olika beroende på studieobjekt   1 

Annat      0 

 

20. Upplever du att det finns en kanon inom historieämnet?  

I hög grad  7 

Huvudsakligen  3 

I liten grad  1 

Nej  0 
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21. Anser du att din undervisning följer denna?  I hög grad   5 

Huvudsakligen  5 

I liten grad   1 

Inte alls  0 

 

22. Om du svarat att en historiekanon förekommer till någon grad: Vilket perspektiv på 

historien tycker du finns i denna kanon?   

Resultat: Lärarna beskriver detta som ett vinnarperspektiv och som ett aktörsperspektiv, som 

väldigt traditionell och som att detta perspektiv har sett likadant ut under hela den verksamma 

tiden som lärare. En lärare menar på att historieämnet måste vara det mest traditionella ämnet av 

alla. Andra benämningar på perspektivet är att det är politiskt korrekt, kronologiskt, eurocentriskt 

samt att det är samma perspektiv som ges i läroboken. 10 av de 11 svarande lärarna uppvisar även 

en ambivalens till att de följer kanon. ”Jag måste väl erkänna lite motvilligt att jag följer kanon”51 

svarar L5 och L8 menar att ”jag följer nog kanon mer än vad jag egentligen skulle vilja säga.”52. 

”Kanon känns ju lite negativt, men ja…det blir ju nästan ofrånkomligt att följa den med tanke på 

att läroboken är rätt uppenbart styrd utifrån en kanon”53 säger L2. 

 

23. Ge exempel på hur ett typiskt upplägg av denna kanon kan se ut: 

Resultat: Lärarnas beskrivning av upplägget är slående lika där startar i antiken för att gå igenom 

epok efter epok för att slutligen hamna i 1900-talet där världskrigen ofta blir slutpunkt då mer 

inte hinns med. En av lärarna menar att man i kanon hela tiden återkommer till Sverige, vilket 

denna upplever blir som en separat enhet i historien som frikopplas från resten av världens 

historiska skeenden. 

 

24. Vad använder du dig av för att vidga ut dina kunskaper i historia? 

Resultat: Sju av lärarna svarar att resor på fritiden bidrar till fortbildning i ämnet. Likaså 

prenumerationer på historiska tidskrifter, filmer och egen ”forskning” på Internet. Sex stycken av 

de svarande lärarna menar att fortbildningen ofta styrs av vad eleverna önskar läsa om. ”Jag väljer 

varje termin vad jag behöver läsa in mig på utifrån vad som berör eleverna”54. Detta utgår ofta 

från elevens och dennes familjs egna ursprung och styr vad dessa lärare måste läsa in sig på inför 

                                                 
51 Intervju med L5 
52 Intervju med L8 
53 Intervju med L2 
54 Intervju med L11 
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varje kursmoment. Samtliga lärare utom en nämnde att tidsbristen dock spelade in i att 

fortbildning ofta får bortprioriteras till förmån för planering och rättning.  

 

25. Det talas ibland om en implementering av "erkännandepolitiken" i 

historieundervisningen. Vad innebär detta för dig/ Har du påverkats av detta?  

(erkännandepolitiken innebär att erkänna och synliggöra minoriteter och deras behov för 

att säkra gruppens överlevnad och motverka marginalisering)  

Resultat: Ca hälften av respondenterna, 6 stycken, hade hört talas om detta begrepp. Övriga  fick 

resonera om begreppet efter att jag gett en övergripande förklaring om vad erkännandepolitiken 

innebar. Samtliga lärare menade att erkännande av minoriteter är något viktigt inom 

historieämnet i synnerhet och önskade att det fanns mer tid till detta. I anslutning till resonemang 

om erkännandepolitikens syfte så nämndes i samtliga lärares fall den rådande tidsbristen för detta 

ändamål. L10 väckte även frågan om vilka minoriteter som skall väljas ut för att erkännas. Denne 

menade att genusfrågor är något som har börjat genomsyra undervisningen mer och mer och att 

detta kunde vara ett exempel där erkännandepolitik har kommit att lyckas. Fyra lärare pratade om 

skolan som en mångkulturell arena där olika elevers etniska ursprung hade betydelse för hur de 

lade upp sin undervisning. ”Klasserna består ju av elever med helt olika kulturella 

bakgrunder…Det är något som jag försöker ta fasta vid och utnyttja.”55 Respondent L9 menade 

att minoritetsgrupper och erkännande av dessa är något som eleverna är ointresserade av. 

”Eleverna är oftast inte intresserade av detta, även om jag ser relevansen och tycker att det borde 

finnas mer tid för dessa saker i skolan.”56 Detta var dennes argument till att man inte fördjupade 

sig i olika minoriteters historia.  

 

 

26. Styrdokumenten nämner nationella minoriteters kulturarv. Vad innebär detta för dig?  

Resultat: Fyra respondenter menar att detta inte innebär något speciellt för upplägget på deras 

undervisning. En av dessa menar att de nationella minoriteternas kulturarv ingår i ”vårat” 

kulturarv, alltså det svenska majoritetssamhällets kulturarv. Två av lärarna svarade att denna del 

av styrdokumenten brukas tas upp under temadagar där man behandlar mer övergripande 

områden som rasism eller diskriminering. L6 säger att han brukar undervisa om samerna i 

anslutning till att han tar upp rasbiologiska institutet och den strukturella rasism som 

genomsyrade Sverige under större delen av 1900-talet. Samer, romer och judar är annars de tre 

grupper som flest respondenter (6 stycken) nämner i anslutning till denna fråga. Det framgår att 

dessa tre grupper är de som prioriteras då nationella minoriteter skall behandlas i upplägget av 

lärarnas historieundervisning. En av lärarna berättade att han själv hade sameursprung, men att 

                                                 
55 Intervju med L2 
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han ändå inte brukar fördjupa sig i undervisning om samer eftersom eleverna inte brukar vara 

intresserade av detta. Samme respondent hänvisar till svenskämnet som tar upp de nationella 

minoritetsspråken och att detta skulle medföra en upprepning om man undervisade om dessa 

grupper även inom historieämnet. 4 stycken av de övriga respondenterna nämner just 

svenskämnets belysning av de nationella minoriteterna. Några av lärarna förklarar även varför de 

inte undervisar om de nationella minoriteterna och hänvisar till brist på tid samt att man istället 

prioriterar det eleverna själva är intresserade av. ”Elevernas ursprung brukar spela in i vad de 

önskar att läsa om”57. En lärare menar att denne istället prioriterar den ”nära historien och hur 

saker och ting har påverkat oss närkingar till exempel”58. 

 

27. Hur skulle du definiera begreppet ”kulturarv”?  

Resultat:  ”Det som definierar vår nationella kultur” (L3),  ”Det vi bär med oss från andra 

kulturer i vår omgivning och vårat samhälle” (L9), ”Våra seder och traditioner som formar oss 

och vårat samhälle även idag”(L1), ”samhälleliga seder och bruk som hängt med oss under 

historiens gång” (L5), ”gamla traditioner som vi lever med än idag och som fungerar 

normgivande för hur vi lever i vårat samhälle”(L11) ”Det som skapats av tidigare generationer 

och som har förts vidare till oss idag. Typ olika traditioner och så.” (L6), ”Det som historiskt har 

format vår kultur.” (L10), ”Kulturarvet delas av en större grupp människor, ofta betraktad som 

en majoritetskultur”. (L7)   

 

28. Om du har undervisat om Sveriges nationella minoriteter på historietimmarna, har 

någon grupp prioriterats?  

Resultat:  Fyra lärare svara att ingen grupp har prioriterats. Tre av dessa tillägger att de inte 

undervisat om nationella minoriteter i någon större utsträckning. En lärare svarar att denne 

undervisar om samerna med att det då blir korta översiktliga fakta. Utöver detta framgår att 

romer och judars historia ofta behandlas i samband med undervisning om förintelsen. Samers 

historia nämns av fyra lärare, men att det då bara blir något som nämns i förbifarten eller tas upp 

flyktigt i samband med diskussioner om rasism. Två lärare nämner att samerna förekommer i 

läroboken, men att detta enbart är några rader med kort information och fakta.  

 

29. Forskning visar att kursmålet i historia om nationella minoriteter inte är särskilt väl 

representerat i läroböcker generellt. Hur har du eller ditt arbetslag jobbat med detta mål? 

Resultat: Enbart en lärare säger att arbetslaget har diskuterat undervisning om nationella 

minoriteter i arbetslaget och att detta gjordes i samband med planering om en temadag om 

minoriteter. Övriga svarar att man inte har diskuterat detta specifika område med kollegor och 
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arbetslag. 

 

30. När läroböcker ibland brister i kunskapsförmedlingen av ett visst område, hur tacklar 

man det då didaktiskt? 

Resultat: ”Söker andra källor, boken kan inte användas som styrdokument”, ”Jag kritiserar 

böckerna öppet. Eleverna vet att böckerna ibland är gamla och kanske inte riktigt stämmer” 

Svaren som uppvisas tyder även på att lärarna har arbetat fram ett eget referensbibliotek som man 

använder då läroboken inte anses ge en fullvärdig bild. I detta ”bibliotek” nämns kurslitteratur 

från egna universitetsstudier, tidigare läroböcker samt böcker man skaffat i eget intresse. Internet 

nämns av samtliga lärare som en källa till ytterliggare kunskap.  
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3. Analys 

Resultatet av studiens genomförda intervjuer uppvisar ett flertal olika svarsmönster. Dessa ligger 

tillgrund för denna analys där resultaten är indelade i tre olika teman. Intervjuresultaten har 

tolkats genom de två teoretiska utgångspunkterna som presenteras i kapitel 1.5 samt med stöd av 

tidigare forskning. 

3.1 Ökad styrning, historiekanon och mindre undervisning om nationella minoriteter. 

Intervjusvaren visar att den nya ämnesplanen för historieämnet antas kommer ha inverkan på 

lärarnas upplägg och arbetet med historiekurserna. Samtliga lärare utom en svarar att de efter att 

ha läst igenom ämnesplanen i Gy11 kommer att ändrar sin undervisning på något sätt. 

Bakomliggande faktorer till detta benämns som att de nya kursplanen föranleder en ökad styrning 

ovanifrån eftersom det tydligare framgår vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg. 

Ämnesplanen anses som hårdare styrande och mer specifik. Eftersom lärarnas svar även visar på 

att kursplan och beskrivningar av kursmål spelar väldigt stor roll i planering och upplägg av 

terminen och kursmoment redan innan Gy11 så bekräftar detta att en ökad styrning genom 

styrdokument faktiskt kommer att ändra lärarnas upplägg till att detta följer de nya mer uttalade 

urvalskraven. Här illustreras en bild av att steget mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan upplevs som mindre. Lärarna nämner att formuleringar i läroplan och 

ämnesplan har blivit tydligare och alla utom en av de svarande lärarna ställer sig positivt till detta. 

Lindensjö och Lundborg menar att en reform enbart kan implementeras med framgång då 

läraren känner att denne vinner något på den samt anser den vara väsentlig, vilket skulle medföra 

att implementeringen av Gy11 kan komma att lyckas utifrån denna studies resultat.59 Detta kan 

ställas mot Mattlars analys av den nya ämnesplanen i förhållande till målen om nationella 

minoriteters historia. Mattlar menar att de mål som infördes i och med ratifikationen av 

Europarådets konvention om nationella minoriteter har suddats ut i den nya ämnesplanen för 

historia i Gy11.60 I nya ämnesplanen för svenskämnet så finns däremot uttryckt att ett centralt 

mål i kursen svenska 2 (motsvarande svenska b i Lpf 94) är kunskap om nationella minoriteters 

språk. Ämnesplanen uttrycker det som att undervisning ska ges om ”Språkförhållanden i Sverige 

och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.”61 I och med att 

nationella minoriteter togs bort från historieämnet men finns som ett mål i svenskan blir 

minoritetsfrågan förringad till en språkaspekt och inte en fråga om etnicitet, religion och kultur i 

historiskt perspektiv. Ökad styrning från styrdokumenten, men minskat uttalat undervisningskrav 

                                                 
59 Lindensjö & Lundgren (2000) s. 173. 
60 Mattlar (2011) s. 8-9. 
61 Utbildningsdepartementet (2010), s. 260. 
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om nationella minoriteter skulle alltså kunna tänkas innebära att undervisning om nationella 

minoriteters historia och kulturarv får ännu mindre utrymme i lärares tankar om urvalet av 

undervisningsstoff efter införandet av Gy11. Om man dessutom beaktar lärarnas svar som tydligt 

pekar på att undervisning om de nationella minoriteterna idag är något väldigt lågt prioriterat som 

i vissa fall helt väljs bort så förstärks denna antagna bild. För att vända denna utveckling skulle 

det behövas tydligare formulerade krav på undervisning om de nationella minoriteterna samtidigt 

som existerande knappa resurser skulle medföra att någonting annat kommer att behövas 

prioriteras bort för att möjliggöra detta.62 Ifall läromedelsförlagen skulle ha beaktat tillägget från 

2000 och infört mer substantiella avsnitt om minoriteterna i nya läroböcker och reviderade 

upplagor hade förhållandena sannolikt varit annorlunda  

Intervjuerna i denna studie visar alltså på att kursplanen och kursmålen har betydande 

inverkan för hur lärarna säger sig planera sin undervisning. Mikael Bergs licentiatavhandling visar 

dock på att även informella faktorer har starkt påverkan i historielärares didaktiska val av stoff 

och metod. Den informella faktorn som Berg tar upp vid sidan om lärares uppväxtförhållande 

och politiska övertygelse är även den starka ämnestraditionen som finns.63 Denna ämnestradition 

som Berg talar om kan tänkas stämma överens med en informell ämneskanon. Kanon är något 

som förekommer enligt lärarna och studien visar att undervisningen präglas av den. Lärarnas 

svarsmönster visar att internationellt och europeiskt perspektiv samt politiska och ekonomiska 

frågor anses vara mest centrala i historieundervisningen vilket kan tolkas stämma överens med 

beskrivningen av den historiekanon som Hanssons studie ger. Hansson menar att kanon 

fokuserar på politisk makt och utgår från Europa, alltså är eurocentrisk.64 Att läsa historia 

kronologiskt framgår som den mest centrala metoden enligt de svarande lärarna i denna studie 

vilket förstärker bilden av att en traditionell undervisningsmetod är dominerande. 

Detta sammantaget med att kursplanen framstår som en viktig utgångspunkt för dessa lärares 

undervisningsplanering skulle alltså föranleda att det finns en viss överensstämmelse mellan 

kanon och kursplanens utformning. Några av lärarna i denna studie menar att perspektivet i 

kanon är samma som perspektivet i läroboken och samtliga lärare i studien anser att läroboken 

harmonierar innehållsmässigt med kursplan och kursmål för historia. Här framkommer en bild av 

att kanon genomsyrar såväl kursplan, läroböcker och således lärarens upplägg av 

historieundervisningen. Intressant blir då att koppla samman detta resultat med faktumet att de 

nationella minoriteterna inte prioriteras enligt lärarnas svar för denna studie. Trots att de 

nationella minoriteterna identifieras och att det finns ett strävansmål om undervisning av dessa 

grupper i kursplanen i Lpf94 så har detta inte givit något genomslag i hur lärarna formulerar att 

de planerar innehållet i historieundervisningen.  

 

                                                 
62 Lindensjö & Lundborg (2000) s. 177. 
63 Berg (2010) s. 163-165.  
64 Hansson (2010) s.155-158. 
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3.2 Vi och Dem-diskurs 

Kanon sägs av lärarna vara väldigt traditionell med ett upplägg som beskrivs som 

eurocentriskt, aktörsfokuserad och att den utgår ifrån ett vinnarperspektiv. En eurocentrisk 

kanon leder enligt Taylors kommunitarism till utestängning samt marginalisering av 

minoritetsgrupper. Enligt Taylors definition av identitetsskapande så kan en eurocentrisk 

undervisning leda till cementering av felaktiga och fördomsfulla bilder av olika grupper eller 

minoritetsgrupper. Om dessa bilder hela tiden produceras av ett majoritetssamhälle så finns 

risken att bilderna tillslut internaliseras av minoritetsgruppen för att själva försätta sig i ett 

konstant underläge gentemot majoritetsgruppen. För att komma bort från detta menar alltså 

Taylor att minoritetsgrupper måste erkännas. Bland annat genom att ge bilder av 

minoritetsgruppernas historia som sträcker sig utanför maktens historiska förtryck och 

diskriminering av dessa grupper. Kommunitarismen föranleder även att de etniska minoriteternas 

särart gentemot majoritetsgruppen skall betonas.65 

Även historiedidaktikern Kenneth Nordgren visar på att eurocentrism är något som präglar 

skolans undervisning och i synnerhet den undervisning som ges inom historieämnet. Nordgren 

påvisar att ett ”Vi och Dem” perspektiv genomsyrar nuvarande läroplanen Lpf94, vilket han 

menar har inverkan på skolans praktik.66 Uppdelningen av ”Vi” och ”Dem” framkommer till 

viss mån i denna studie när lärarna ombeds definiera begreppet kulturarv. Kulturarvsbegreppet 

definieras sammantaget med begrepp som normer, traditioner, seder och bruk som formats av 

tidigare generationer och förmedlats vidare till oss idag. Svaren som ges fokuserar till störst del på 

majoritetens kulturarv och formuleras med termer av ”vår kultur”, ”våra seder och bruk” och ”det 

som format oss”. Kulturarvet definieras genomgående utifrån en ”Vi”-diskurs och andra grupper 

utanför Vi-gruppen bortses från. 

 I enlighet med hur Lundstedt presenteras Hages teori om ”vit governmentalitet” i 

mångkulturella samhällen så kan formuleringen av ”Vi” tyda på en subjektspositionering av det 

Hages kallar den vita aristokratin där den andre blir positionerad som objekt. Uppdelningen av Vi 

och Dem gällande olika kulturer eller etniciteter blir problematiska då dessa oftast är uppbyggda 

genom dikotomier grundade på fördomsfulla tillskrivande av egenskaper av ”Dem”. ”Dem” 

konstrueras alltså som motsats till ”Vi”. Detta är enligt Hages ett uttryck av styrning och ledning 

som undermedvetet reproduceras genom en ”Vi och Dem”-diskurs. Trots eventuella goda 

intentioner så uppvisas ett synsätt där aktivitet samt passivitet tillskrivs olika grupper. ”Dem” 

framställs som något som skall åtgärdas av det aktiva ”Vi:et”.67 Svaren som lärarna ger signalerar 

alltså att kulturarvet i första hand är något som delas av det svenska majoritetssamhällets 

medlemmar. Att den rådande kanon beskrivs som urval genom ett vinnarperspektiv implicerar att 

                                                 
65 Taylor (1999) s.65. 
66 Nordgren (2006) s. 123- 
67 Lundstedt (2005) s. 24-26. 
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det är majoritetssamhällena och de som haft makten som är utgångspunkt för 

historieundervisningens innehåll och upplägg. Det ”vinnande” Europa och deras kulturarv är 

aktören i historien medan andra delar av välden framställs som mer passiva objekt som verkat i 

skuggan av vinnaren. Enligt Lundstedts beskrivning av Hages teori så ligger det ett problem i att 

läraren framstår som en vit guvernör då denne skall undervisa om minoritetsgrupper och 

exempelvis nationella minoriteter som läraren själv inte tillhör. Detta eftersom man riskerar att 

cementera en ”vi och dem”-diskurs.  

Om man däremot intar ett kommunitaristiskt perspektiv på undervisning, där betoning av 

särarten är centralt så kan man vid första anblick tro att även kommunitarismen skulle kunna leda 

till en vi och dem-uppdelning. Detta eftersom man genom förstärkning av särarten riskerar 

dikotomisering av ”vi och dem”. Lozic diskuterar just detta i anslutning till svarande lärare och 

elever i hans studie som varnar för att förstärkning av särarten skulle komma att innebära 

rasifiering och isolering av olika grupper. Viktigt är dock att ambitionen för erkännandets politiks 

ligger i att uppnå vidgning av perspektiv samt en ömsesidig respekt av olika gruppers perspektiv 

genom att lyfta upp skillnaderna och möjliggöra konstruktion av positiva självbilder hos 

individerna i en viss grupp. På så vis frångår man enligt erkännandets politik även att felaktiga 

bilder av en grupp reproduceras, internaliseras och således cementeras. Genom kommunitaristisk 

undervisningsmodell så ifrågasätter man det eurocentriska perspektiv som ges i till exempel 

läroböcker och framhåller vikten av litteratur medvetet utvald för att utgå från marginaliserade 

gruppers situation. Detta kan bidra till att man även kan frångå subjektspositioneringen som 

Hages bland annat menar att vit governmentalitet implicerar. Exempel på detta är bland annat 

förslag på krav på ett genomsyrande av genusperspektiv i samtliga kurser inom 

universitetsvärlden. 

 

3.3 Likhet eller särart? 

På den mer specifika frågan om undervisning av nationella minoriteters historia och kulturarv 

så säger en lärare att dessa gruppers kulturarv är en del av ”vårat” kulturarv. Detta speglar ett 

synsätt som likvärdighetspolitiken, ger uttryck för. I motsats till vad Taylor och 

erkännandepolitiken anser motverka marginalisering så införlivas här de nationella minoriteterna i 

den dominerande majoritetskulturens identitet och olikheterna ignoreras. Likvärdighetspolitiken 

baserar sina idéer på att alla ska ges ett ”identiskt paket av fri och rättigheter”. Enligt 

erkännandepolitiken så är jämlikhet omöjligt att uppnå på detta vis eftersom samhälleliga 

strukturer och normer är djupt rotade i människors och gruppers identiteter. Enligt 

erkännandepolitiken så verkar detta i negativ riktning mot risk för en ökad diskriminering och 

marginalisering.68 Detta påstående skulle kunna tyda på att i och med synsättet att nationella 

                                                 
68 Taylor (1999) s. 44. 
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minoriteternas kulturarv ingår i den svenska majoritetskulturen så finns en överhängande risk att 

de nationella minoriteterna glöms bort. Vilket även studiens resultat visar på i och med den låga 

prioritet som ges åt undervisning om dessa grupper. Påståendet om att nationella minoriteters 

kulturarv innefattas i vårat kulturarv kan även kopplas samman med Hages ”vit 

governmentalitet” då läraren som vit subjektsperson gör anspråk på att tala om för en 

minoritetsgrupp att deras historia tillhör och är densamma som majoritetsgruppens. Man kan 

tolka det läraren säger om kulturarv som en vilja till att innefatta de nationella minoriteterna i 

svenskheten. Alltså, att det ligger goda intentioner bakom denna tanke om gemensamt kulturarv. 

Trots detta så blir ”vithet” en maktfaktor även om man sällar sig till vad Hages benämner som 

”goda multikulturalister”.  

De mer specifika frågorna huruvida lärarna egentligen arbetar med nationella minoriteters 

historia och kulturarv ger bilden av att detta inte är något som prioriteras i någon större 

utsträckning. Det är inte en fråga som diskuteras med kollegor eller arbetslag, utan blir snarare 

något som får ta plats i större block som ofta behandlar rasism och diskriminering på något vis. 

Även här kan man utläsa att undervisningen utgår från maktklassens perspektiv och de förtyck 

som denna klass har utövat mot en minoritetsgrupp. De större blocken som ändå sägs innefatta 

nationella minoriteters historia i viss mån, läses enligt flera intervjuade lärare i temadagsform. 

Grubers studie visar på att multikulturalism ofta är något som tas upp i skolan genom just 

temadagsarbeten. Detta är en konsekvens, enligt henne, av att det saknas något större krav på 

undervisning om multikulturalism i den vanliga läroplanen och att det istället läggs ansvar på den 

enskilde läraren och dennes intresse för sådana frågor om det ska bedrivas någon undervisning 

om detta. Detta går i linje med Lindensjö och Lundborgs teori om att reformer implementeras då 

läraren själv anser de vara väsentliga och betydande. Även Hanssons resultat som visar att 

lärarens egna intressen i stor omfattning styr urval stärker detta påstående. Ovan nämnda resultat 

i denna studie skulle alltså kunna vara föremål för applicering av Grubers idéer om 

multikulturalismundervisning och därmed betyda att det inte uppfattas som att det finns något 

egentligt krav på lärarna att undervisa om de nationella minoriteterna. Att lärarna oftast 

undervisar om de enligt denna studie mest förekommande nationella minoritetsgrupperna, judar, 

romer och samer inom övergripande teman som rör rasism, Förintelsen och folkmord tyder på 

ett perspektiv som utgår från den förtryckande makten och vad denna har utövat mot 

minoritetsgruppen. Här framkommer återigen ett aktörsperspektiv utgående från makten. Detta 

resultat stämmer överens med forskning som visar på att läroböckerna i historia även presenterar 

ett sådant perspektiv på minoritetsgruppers historia.69 

 

Att man inom utbildningspolitiken skrev in strävansmål om undervisning av nationella 

minoriteter kan tolkas som en kommunitariskts handling. Trots detta så har alltså inte den 

kommunitaristiska ambitionen till erkännande av dessa grupper kommit att få fäste i hur lärarna 

                                                 
69 Mattlar (2011), Andersson (2010), .Aamotsbakken (2010). 
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resonerar kring undervisning om detta. Ratifikationen kan alltså sägas ha misslyckats inom de 

frivilliga skolformerna om man ser till hur lärarna har svarat i denna studie. Om man dessutom 

beaktar tidigare forskningsresultat som exempelvis Kennet Nordgrens, Jörgen Mattlars och Nils 

Anderssons läromedelsanalyser, så skulle man med Taylors vokabulär även kunna säga att de 

vissa av de nationella minoriteterna ”misskänns”. Misskännande är enligt Taylor allvarligt då detta 

kan leda till en internalisering av dessa ”misskännande” och nedvärderande bilder av 

minoritetsgruppen själv vilket i sin tur leder till en fortsatt marginalisering.70 Fem av lärarna som 

intervjuades nämnde att de nationella minoriteterna tas upp i svenskämnet och att man därför 

prioriterar bort det inom historieämnet. Detta ger ett mer språkligt fokus på minoritetsgrupperna 

vilket kan medföra att viktiga delar av gruppernas historia glöms bort och hindrar ett fullt 

erkännande. 

 

3.4 Undervisning om nationella minoriteter vs. ”närhetens historia”. 

 

I anslutning till hur lärarna motiverar att de nationella minoriteterna inte får särskilt stor 

prioritet eller undervisningstid så nämns elevens ointresse av dessa grupper samt elevens intresse 

för sin egen historia. Ett par lärare kallar elevens eget intresse för ”närhetens historia” och 

förklara detta som historia som utgår från elevens och dess familjs ursprung. Närhetens historia 

är alltså något som lärarna säger sig prioritera över just nationella minoriteters historia. Flera 

lärare nämner även att de försöker lägga ett visst fokus på den egna stadens eller traktens historia 

på något vis för att skapa intresse hos eleverna. Bland annat genom att koppla större skeenden 

eller processer till hur detta påverkade till exempel närkingarna.71 En lärare menar att det är 

viktigt att koppla historieundervisningen till elevernas erfarenheter, ursprung och det som ”berör 

eleverna personligt”, och att det är detta som styr var läraren behöver fortbilda sig inför varje ny 

termin.  

Elevernas egna kulturella bakgrund eller etnicitet styr alltså ofta undervisningsstoffet och 

prioriteras tidsmässigt över de nationella minoriteterna. Detta är enligt lärarna på önskemål av 

eleverna själva, samt eftersom vissa av lärarna anser att detta är del av ämnets syfte. Detta 

uppvisar ett mer individfokuserat synsätt hos lärarna. Å ena sidan så kan detta sägas vara en 

kommunitaristisk handling i och med att man erkänner individernas särart genom att lyfta upp 

deras ursprung och ge möjlighet för eleven att forma goda självbilder och identiteter baserade på 

ursprung och släktens historia. Dock blir det problematiskt då tid ges för erkännande av vissa 

grupper, minoritetsgrupper eller inte, samtidigt som de nationella minoriteternas inte nämns alls. 

De svarande lärarna i denna studie ger implikationer om att mulitkulturalism är ett bredare grepp 
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som kopplas, och att man i detta begrepp innefattar nationella minoriteter. Dock så verkar 

platsen som de nationella minoriteterna får inom detta vara väldigt begränsad.  

I och med att de nationella minoriteterna under lång tid har misskänts i läroböcker samt inte 

fått utrymme i undervisning så riskeras dessa gruppers historia och kulturarv att suddas ut allt 

mer. Vilket ju är tvärt emot Europakonventionen om nationella minoriteters ambition. Att frångå 

en alltför liberal individfokuserad utgångspunkt i upplägget av historieundervisning till förmån 

för en kommunitaristisk där samhället och kollektivet har ansvar för minoritetsgruppers 

överlevnad skulle öppna upp för implementeringen av konventionen. Att som den liberala 

universalismen se till individen som en beståndsdel av samhällskroppen som har likvärdigt 

utrymme att förändra samhällsstrukturer motsägs av kommunitarister vilka hävdar att 

minoritetsgrupper hindras från detta just på grund av rådande samhällsstrukturer och normer.72 

Detta kan ses som ett argument till att prioritera undervisning och belysandet av nationella 

minoriteter istället för elevens egen historia.  

Att som vissa lärare säger sig göra, prioritera traktens historia över nationella minoriteters 

historia skulle dessutom enligt erkännandepolitiken var helt felaktig då detta är ett uttryck för 

likhetspolitik snarare än särartspolitik.   

 

 

 

 

                                                 
72 Lozic (2010) 33-37. 
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4. Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att belysa hur gymnasielärare i historia formulerar att de arbetar 

med målen om Sveriges nationella minoriteter. Resultatet efter genomförda strukturerade 

intervjuer med 11 stycken lärare tyder på att de nationella minoriteterna inte representeras i 

historieundervisningen till den grad som riktlinjerna i läroplanen Lpf94 och kursplanen i historia 

visar att det bör. Mot bakgrunden av Sveriges regerings ratifikation av Europarådets riktlinjer om 

nationella minoriteters behandling så tyder detta resultat alltså på att man har misslyckats på den 

utbildningspolitiska arenan. I och med studiens begränsade antal respondenter så kan ju 

generaliserbarheten av resultaten i denna uppsats diskuteras, men resultatmönstren som uppvisats 

har ändå haft en stark konsensus vilket kan bidra till att ge en fingervisning om hur en 

gymnasielärare i historia formulerar sig angående undervisning av nationella minoriteter. 

 

Eftersom lärarna i denna studie ger uttryck för att kursplaner och styrdokument spelar en 

betydande roll i planering och urval av undervisning så skulle ett möjligt sätt att få till en bättre 

implementering av Europarådets konvention om de nationella minoriteterna vara att tydligare 

och mer klart formulerat skriva in mål om undervisning om dessa grupper i ämnesplanen för 

historieämnet. Tyvärr, är inte fallet så med den antågande nya läroplanen Gy11. I denna finns 

tvärtom en svagare betoning av nationella minoriteter än vad som är fallet i Lpf94.  

Studiens resultat visar även att en ämneskanon inom historia till stor grad inverkar i lärares 

didaktiska arbete med urval, metodval samt synen på ämnets syfte. Kanon presenterar en 

eurocentrisk, aktörsfokuserad bild av historieämnet där politiska och ekonomiska frågor 

prioriteras. För att kunna vidga ämnet och gå utanför denna kanon skulle alltså krävas tydligare 

riktlinjer om krav på andra perspektiv. Detta skulle kunna vara medvetet urval av läroböcker som 

utgår från minoriteter, och kanske är skrivna av författare som representerar en viss 

minoritetsgrupp. Det finns en stor relevans i en vidgning av det som lärarna anser vara det mest 

centrala av historieämnets perspektiv då man i och med detta kan frångå en vi och dem-

uppdelning som verkar diskriminerande och marginaliserande i relation till minoritetsgrupper. 

Taylors erkännandepolitik argumenterar för att lyfta upp särarten och belysa det som utmärker 

minoriteten från majoriteten. Detta för att ge möjlighet att konstruera goda självbilder att forma 

identitet utav. Genom att göra detta, erkänna minoritetsgrupper, så frångår man även den 

överhängande risken att det annars produceras felaktiga och fördomsfulla bilder av minoriteten 

vilka utgår från majoritetssamhällets perspektiv. Dessa felaktiga bilder riskeras annars att 

internaliseras av såväl minoritetsgrupp som majoritetsgrupp och reproducera ojämlika, 

fördomsfulla samhällsstrukturer. 

Att lärarna i denna studie ofta visar sig välja bort undervisning om nationella minoriteter på 

grund av tidsbrist samt då man hellre prioriterar ett urval som utgår från elevernas egna ursprung, 
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och ofta etniskt ursprung påvisar en mer liberal, universalistisk grundsyn än en kommunitaristisk 

sådan bland lärarna. Tron på individens autonoma kraft att påverka sin egen livssituation kan 

tolkas som drivande genom detta resonemang, över kommunitarismens idéer om att vissa 

grupper måste prioriteras eftersom dessa inte har chans att påverka sin samhälleliga situation på 

grund av rådande normer och strukturer. Att ignorera att erkännande behövs skulle vara att 

bortse från att majoritetsgruppen innehar överlägsenhet som i Hages termer beskrivs i former av 

”vithet” samt varandet av ”vita guvernörer”. 

Åberopandet av tidsbrist av lärarna tyder även på att någonting annat i ämnesplanen för 

historia skulle behövas bortprioriteras för att ge plats åt de nationella minoriteternas historia.  

Då de flesta lärarna i denna studie inte formulerar att de arbetar specifikt med nationella 

minoriteter till någon högre grad så tyder detta på att de nationella minoriteterna inte får det 

erkännande som åtminstone Charles Taylor anser att dessa grupper principiellt skulle få. När en 

av lärarna i intervjun säger att de nationella minoriteternas kulturarv ”ingår i vårat kulturarv”, 

alltså majoritetssamhällets, ”svenska” kulturarv så är detta ett exempel på misskännande enligt 

Taylor.  Genom misskännande så kan detta enligt Taylor leda till att felaktiga, stereotypa och 

ibland nedsättande bilder reproduceras av majoritetsgruppen för att sedan internaliseras hos de 

svagare grupperna, till exempel nationella minoriteter. Som kontrast till detta kan man ha i åtanke 

Lozics resultat av intervjuer med lärare och elever. Dessa uppvisar en viss rädsla för att en sådan 

särartsundervisning kan leda till isolering och rasifiering.   

Eftersom läromedlen till liten grad tar upp nationella minoriteters historia samt att det som 

presenteras ofta har ett perspektiv som utgår från majoritetsgruppen så finns risken att de 

nationella minoriteterna även misskänns genom icke-erkännande genom denna utbildningskanal.  

 

Fokus på närhetens historia kan tänkas medföra att exempelvis samers och tornedalingars 

historia belyses mer i norra delarna av Sverige.. Dock så förklara detta inte varför de övriga 

nationella minoritetsgrupperna utesluts från undervisningsinnehållet då dessa är spridda över hela 

landet.   
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6. Bilagor 

6.1 Intervjuguide 

Frågeformulär  

 
Namn: __________________________________    Ort: ________________ 
Skolans namn: __________________________________  
Examen år: __________  
Omfattning studier i historia  Terminer: _____ 
   Poäng: _____ 
   Generell examen med huvudämne historia: 

Fil.kand Fil.mag.  Fil.dr. 
 

Frågor om läromedel: 

Grad av användning av lärobok  Hög grad (i princip varje lektion) 
   Medel (varje block utgår ifrån lm) 
   Lägre grad (avsteg från lm i vissa block) 
   Låg grad (lm används sporadiskt) 
   Val av lärobok? 
   _________________________________ 

Vilka alternativa läromedel används i undervisningen? 
   __________________________________ 
   __________________________________ 
   __________________________________ 
 
Uppfattar du att historieläroböckerna harmonierar och innehållsligt motsvarar kursmålen i 

kursplanen? 
    
   I hög grad  
   Huvudsakligen 
   I lägre grad 
   I liten grad, tveksamt 

Frågor om planering av undervisningsinnehåll   

 
Antal lärarlagsmöten/termin 0 1-2  2-3 3-4 
 
Lärarlagsmöten behandlar främst  Terminsplanering          

Prov/uppgifter   
   Betyg 
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Metodik   
   Läromedel 
   Kursplan/mål 
   Annat?   
   __________________________ 
 
 
Den individuella undervisningsplaneringen utgår huvudsakligen från: 
   Läromedel 
   Kursplan/mål 
   Annat?   
   __________________________ 
Vad utgår terminsplaneringen från:  

Läromedel 
   Kursplan/mål 

Annat?   
   __________________________ 

 

Kursplanen kommer till användning gällande  

   Ämnesbeskrivning 

   Kursmål 

   Betygskriterier 

   Annat? 

   __________________________ 

 

Frågor om styrdokumenten Lpf94 och Gy11 

Upplever du skillnaderna mellan Lpf94 och Gy11 i allmänhet som:  

Mycket stora  

Ganska stora   

Ganska små  

Mycket små  

Inga skillnader 
Viktigaste/största förändringen enligt dig?    

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Upplever du skillnader i gamla kursplanen och den nya ämnesplanen för historia som  

Mycket stor  

Ganska stor  

Ganska små  

Mycket små  

Inga skillnader  

Viktigaste/största förändringen enligt dig?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kommer nya läroplanen Gy11 och nya ämnesplanen för historieämnet påverka ditt arbete 

inom historieämnet?      

Ja 

Nej  

Om ja, hur?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Till vilken grad anser du att kursmålen hinns med i historieundervisningen?  

Hög grad  

Huvudsakligen  

I liten grad  

Inte alls.  

 

Frågor om historieämnets innehåll: 

 

Vilket perspektiv anser du är mest central i historieämnet? (gradera 1-5, 1 är viktigast)  

 

Lokalt ____  

Regionalt  ____ 

Nationellt  ____ 

Europeiskt ____ 

Internationellt____ 

 

Vilka av följande frågor är mer centrala inomhistorieämnet än de övriga alternativen? (gradera 

1-5, 1 är viktigast)     

Ekonomiska  ____ 

Politiska  ____ 

Kulturella  ____ 

Sociala  ____ 

Miljö  ____ 

Annat ___________________ 
 
Vilka av följande alternativ beskriver bäst historieämnets uppgift i skolan? 
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(Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest 
betydelsefulla) 
 
Synliggöra personer, händelser och epoker i historien kronologiskt ____ 
 
Ge orientering och kunskap om samhällets historia och kulturarv ____ 
 
Ge färdigheter i historiskt metod för att kunna bearbeta olika källmaterial____ 
 
Kritiskt granska samhällets- och historiens strukturer och sammanhang____ 
 
Identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers historia 

____ 
 
Annat 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Historia som skolämne bör läsas genom följande perspektiv: 
(Gradera med hjälp av siffrorna 1, 2 och 3 där 1 markerar det mest 
Betydelsefulla) 
Utifrån dagens händelser och bakåt  _____ 
 
En sammanhängande kronologi från dåtid till nutid _____ 
 
Genom stora sammanhang och kausalitet _____ 
 
Genom olika nedslag i viktiga skeenden/epoker _____ 
 
Olika beroende på studieobjekt  _____ 

 

Annat 

__________________________________________________________________________ 

 

Vad inom historieämnet intresserar dig mest? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att det finns en kanon inom historieämnet?  

I hög grad  

Huvudsakligen  

I liten grad  

Inte alls  
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Anser du att din undervisning följer denna?  I hög grad  

Huvudsakligen  

I liten grad  

Inte alls 

 

Om du svarat att en historiekanon förekommer till någon grad: Vilket perspektiv på historien 

tycker du finns i denna kanon?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ge exempel på ett typiskt upplägg av denna kanon:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad använder du dig av för att vidga ut dina kunskaper i historia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Det talas ibland om en implementering av "erkännandepolitiken" i historieundervisningen. Vad 

innebär detta för dig/ Har du påverkats av detta?  (erkännandepolitiken innebär att erkänna och 

synliggöra minoriteter och deras behov för att säkra gruppens överlevnad och motverka 

marginalisering)  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Styrdokumenten nämner nationella minoriteters kulturarv. Vad innebär detta för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 
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Hur skulle du definiera begreppet ”kulturarv”?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om du har undervisat om Sveriges nationella minoriteter på historietimmarna, har någon grupp 

prioriterats? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Forskning visar att kursmålet i historia om nationella minoriteter inte är särskilt väl representerat i 

läroböcker generellt. Hur har du eller ditt arbetslag jobbat med detta mål? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

När läroböcker ibland brister i kunskapsförmedlingen av ett visst område, hur tacklar man det då 

didaktiskt?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


