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1. Inledning 

Det finns en uppsjö av forskning, både i form intervjustudier men också läromedelsanalyser, 

som menar att det existerar en manlig och en eurocentrisk kanon inom 

historieundervisningen.1 Existensen av en så kallad kanon innebär att det i ämnets innehåll 

finns normer, alltså outtalade regler, för vilket stoff som lärs ut och vilket stoff som får 

företräde. Att det existerar en manlig kanon innebär således att det manliga perspektivet lyfts 

fram i större utsträckning än det kvinnliga. Att det existerar en eurocentrisk kanon innebär 

istället att den europeiska historieskrivningen och det europeiska perspektivet får företräde 

framför utomeuropeiska perspektiv. Enligt tidigare forskning är denna obalans i ämnets 

innehåll överväldigande. Läromedelsanalyser visar att det kvinnliga och utomeuropeiska 

perspektivet får en marginell roll i historieböckerna som används i skolan och i diverse 

intervjustudier uttrycker både elever och lärare att denna obalans är påtaglig i 

undervisningen.2 Slutsatsen av detta är att elever framför allt möter en manlig och europeisk 

historieskrivning i sin undervisning vilket rimmar illa med de krav på jämställdhet och 

kulturell mångfald som ingår skolans värdegrund.3 

Att forskningen har lyft fram existensen av en manlig och eurocentrisk kanon i 

historieundervisningen är en grundläggande insikt och en värdefull poäng. Problemet är dock 

att mycket av den forskning som finns idag ofta stannar just där, med att säga: titta, så här ser 

innehållet i undervisningen ut! Men den viktigaste frågan kvarstår – hur upplever eleverna det 

här? Varför tror eleverna att det finns en kanon? Och, framför allt, hur tänker de elever som 

på olika sätt hamnar utanför den ram inom vilken historieundervisningen rör sig? Känner de 

sig som en del av historien och undervisningen? Hur resonerar kvinnliga elever med en 

                                                
1 T.ex. Vanja Lozic. Skolan genom iraniesvenskars ögon – en kvalitativ undersökning av sex iraniesvenskars syn 
på historieundervisningen och dess bild av iransk kultur samt historieämnets anpassning till den mångkulturella 
skolan. Malmö högskola, 2004; Vanja Lozic. I historiekanons skugga. Historieämne och 
identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Malmö högskola, 2010; Kenneth Nordgren. 
Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Karlstad 
universitet, 2006; Ann-Sofie Ohlander. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på 
uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:10). Stockholm: Fritzes, 2010; Skolverket. I 
enighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 
sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. Stockholm: Skolverket, 2006. 
2 Ohlander 2010, s. 67f; Nordgren 2006, s. 218; Lozic 2010, s. 305; Anton Svensson. Integrering eller tillägg. 
En kvalitativ studie om inkludering av jämställdhetsperspektiv i historieundervisning på̊ gymnasiet. 
Linnéuniversitetet, 2014, s. 63f; David Mellberg. Det är inte min historia! En studie av historieundervisning i ett 
multietniskt samhälle. I Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till 
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 355.  
3 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011, s. 5. 
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utomeuropeisk bakgrund kring existensen av en manlig och eurocentrisk kanon och vad kan 

vi lära oss av det?  

Premissen för den här undersökningen är således att det existerar en kanon i historieämnets 

innehåll. Målet med undersökningen är att ta sig an kanonfrågan ur ett annat perspektiv än 

tidigare och göra det genom att belysa en grupp elever som ofta hamnar i skymundan. Genom 

att lyssna på dem görs ett viktigt bidrag till forskningsläget och förhoppningsvis till ämnet 

historiedidaktik.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk 

bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon inom 

historieundervisningen. Dessutom syftar undersökningen till att belysa relationen mellan 

elevernas upplevelse av kanon och deras egna identifikationer.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever och förhåller sig eleverna till att det i deras historieundervisning 

förekommer en eurocentriskt och manligt kanon? Vilka känslor, attityder och tankar 

har eleverna kring dessa fenomen?  

• Hur resonerar eleverna kring de perspektiv som har varit framträdande i deras 

historieundervisning? 

• Hur identifierar sig eleverna, utifrån etnicitet och genus, och på vilket sätt är dessa 

identifikationer relevanta i förhållande till historieundervisningen?  
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2. Metod och material  

2.1 Avgränsningar och urval 

Vid val av intervjusubjekt i kvalitativa studier är forskningsfrågan helt avgörande för vilka 

individer som blir intressanta att intervjua.4 Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund upplever 

historieundervisningen blir det således intressant att intervjua individer som uppfyller just 

dessa krav. Jag har därför intervjuat kvinnor som studerar på gymnasiet, varav samtliga läser 

antingen Historia 1- eller Historia 2-kursen. Att de för närvarande läser en kurs i historia såg 

jag som relevant eftersom eleverna då har upplevelsen av historieundervisning färskt i minnet 

och kan ge mer detaljrika beskrivningar. Eleverna har dessutom en utomeuropeisk bakgrund 

vilket innebär att de själva och/eller deras föräldrar/vårdnadshavare är födda i ett 

utomeuropeiskt land.  

Samtliga av de intervjuade eleverna går på samma kommunala gymnasieskola i Jönköpings 

stadskärna och läser ett studieförberedande program med en internationell profil. Fem av 

eleverna har samma lärare medan de övriga två har en annan, eleverna går dock i ett antal 

olika klasser. Elevgruppen är därför relativt homogen vilket medför både för- och nackdelar. 

Den uppenbara nackdelen är att undersökningen inte kan göra anspråk på att spegla och återge 

en representativ bild av hur elevgruppen som läser historia på gymnasiet faktiskt ser ut. 

Elever som läser yrkesförberedande program, elever som läser introduktionsprogram samt 

elever som går på gymnasieskolor utanför stadskärnorna blir således inte representerade. 

Inom ramen för en C-uppsats är det dock svårt att ha som mål att ringa in ett representativt 

utsnitt av hur hela elevgruppen ser ut. Det bör dock sägas att försök gjordes att nå högre 

representativitet genom att nå ut till andra skolor och program. Till slut styrdes tyvärr urvalet 

av vilka lärare som svarade på förfrågan och vilka som var öppna för samarbete inom den 

pressade tidsramen. Samtidigt finns det som sagt fördelar med hur gruppen ser ut. Då eleverna 

har mycket gemensamt i fråga om utomstående variabler, så som skola, lärare, program 

etcetera, blir det lättare att se vilka resonemang som kan härledas till dem som individer 

snarare än till andra faktorer. 

                                                
4 Göran Ahrne och Peter Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, 2011, s. 42.  
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Huruvida intervjupersonerna är gymnasieelever eller för närvarande får undervisning i 

historia eller ej är så att säga otvetydiga fakta. Huruvida eleverna identifierar sig som kvinnor 

eller identifierar sig med att ha en utomeuropeisk bakgrund eller ej är dock betydligt mer 

komplext. Därför har jag sett det som nödvändigt att ha en specifik frågeställning där just 

dessa identifikationer får lov att särskådas och där intervjupersonen själv får utrymme att 

identifiera sig i relation till dessa begrepp. Genom att ge utrymme åt eleverna att identifiera 

sig själva frångår jag den problematik som uppstår när utomstående, i detta fall en forskare, 

tillskriver människor identiteter baserat på förutfattade meningar kring till exempel kön eller 

etnicitet.    

Att studien från första början tar avstamp i utomeuropeiska kvinnors upplevelser är inte en 

tillfällighet. Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, menar att frågor om 

relationen mellan genus och etnicitet inte har varit särskilt prioriterade i Sverige.5 Resultatet 

har blivit att forskningen antingen har fokuserat på genus, där den vita kvinnan varit främsta 

utgångspunkten eller på etnicitet och/eller postkoloniala studier, där den icke-vita mannen 

istället varit föremål för fokus.6 Alltså: ”Om kvinno- och genushistorisk forskning har utgått 

från ett etniskt homogent kvinnokollektiv, har den historiska forskningen om invandrare i 

Sverige karakteriserats av en påfallande genusblindhet”.7 

Därför menar både de los Reyes och Ania Loomba8 att detta har inneburit att icke-vita 

kvinnors komplexa erfarenheter av det så kallade dubbla utanförskapet eller dubbla förtrycket 

inte har fått tillräckligt utrymme i diskussionen.9 Som det kommer att framgå av tidigare 

forskning stämmer de los Reyes och Loombas lägesbeskrivning även för det aktuella 

forskningsfältet vilket är en bidragande orsak till varför just utomeuropeiska kvinnors 

erfarenheter har lyfts fram i den här undersökningen.  

Eleverna kom inledningsvis i kontakt med mig genom att jag gjorde ett kort besök på en av 

deras historielektioner och presenterade uppsatsen. Efter presentationen fick eleverna fylla i 

ett intresseformulär (se bilaga 9.1) som jag sedan använde för att höra av mig till de elever 

som matchade urvalet. När jag väl hade upprättat en kontakt med eleverna bestämdes plats 

                                                
5 Paulina de los Reyes. Det problematiska systerskapet: Om ”svenskhet” och ”invandrarskap” inom svensk 
genushistorisk forskning, i Paulina De los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens olika 
förklädnader: Kön, klass & etnicitet i postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas, 2002, s. 32.  
6 Ania Loomba. Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. Hägersten: TankeKraft 
Förlag, 2005, s. 159ff.  
7 de los Reyes 2002, s. 35. 
8 Litteraturprofessor på University of Pennsylvania med bland annat fokus på postkoloniala teorier och genus. 
9 de los Reyes 2002, s. 32; Loomba 2005, s. 160.  
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och tid för intervjun och samtliga intervjuer genomfördes i ett grupprum på elevernas skola. 

Det var alltså inte vidare svårt att få kontakt med eleverna när de väl fyllt i intresseanmälan 

och meddelat att de ville ställa upp i undersökningen utan det svåra var att över huvud taget få 

möjlighet att besöka en klass. Totalt kontaktades elva elever varav tre inte svarade, en drog 

sig ur på grund av tidsbrist, och sju intervjuades slutligen. 

2.2 Intervju som metod och intervjuer som källmaterial 

För att besvara frågeställningarna har sju elever intervjuats med hjälp av semistrukturerade 

djupintervjuer. Göran Ahrne och Peter Svensson menar i Handbok i kvalitativa metoder att 

just djupintervjuer är fördelaktiga att använda när man är intresserad av en individs 

upplevelser, värderingar och identitet. Djupintervjun, där enbart två personer möts för ett 

längre samtal, liknar Ahrne och Svensson vid ett samtal mellan nära vänner där inte bara den 

som blir intervjuad utan också den som intervjuar måste vara öppen och kanske berätta mer 

om sig själv än vid andra typer av intervjuer.10  

Till intervjusituationen kan forskaren förhålla sig på två sätt. Antingen försöker man att skapa 

en likhetskänsla och smälta in eller så försöker man skapa en känsla av olikhet gentemot 

intervjupersonen och på så sätt ha en ”forskarstil”.11 Eftersom jag intervjuar ungdomar finns 

det redan från början en maktrelation i form av att vuxen möter ungdom. Därför såg jag det 

som viktigt att inte göra avståndet mellan mig och intervjupersonerna ännu större då detta 

skulle kunna medföra att eleverna inte vågade uttrycka hur de kände. Jag gick därför in i 

intervjusituationerna med ambitionen att skapa likhet mellan mig och de intervjuade eleverna. 

Detta innebar att jag berättade lite om mig själv och min bakgrund, ålder, intressen, var jag 

bor samt var jag har gått i skola. Genom att göra detta i början av intervjun upplevde jag att 

det blev det lättare för eleverna att själva presentera sig och börja berätta. Vid några tillfällen 

fann jag det dessutom lämpligt att använda mina egna erfarenheter som invandrare i samtalen, 

något som de berörda intervjupersonerna tydligt uppskattade och som ofta förde intervjun 

framåt. Jag var också noga med att inte använda ett alltför akademiskt språk i samtalen utan 

hålla mig till ett ledigt språkbruk anpassat till den specifika intervjupersonen.  

Som stöd till intervjuerna formulerades en utförlig intervjuguide (se bilaga 9.2.). Guiden 

garanterade att samtliga elever skulle få likadana, eller åtminstone liknande, frågor vilket 

skulle göra resultatet lättare att jämföra och tolka. Dock uppmuntrades eleverna att under 
                                                
10 Ahrne och Svensson 2011, s. 40f. 
11 Ibid., s. 49. 
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intervjun våga ta egna spår och på så vis var jag inte slaviskt bunden vid guiden utan var noga 

med att låta eleverna tala ganska fritt. Precis som Monica Dalen råder i boken Intervju som 

metod inleddes intervjun med mer allmänna frågor för att få den intervjuade avslappnad och 

mindre nervös för att i ett senare skede av intervjun börja fokusera på de mer känsliga och 

krävande delarna av samtalet.12 Samtliga av de genomförda intervjuerna spelades in och 

transkriberades, någonting som underlättade analysarbetet. 

För att säkerställa att intervjuguiden och frågorna passade eleverna samt att guiden genererade 

svar som kunde analyseras och besvara uppsatsens frågeställningar, genomfördes en 

provintervju. Dessutom var provintervjun också ett bra sätt att testa mig själv som intervjuare 

och få syn på mitt eget beteende i intervjusituationen.13 Då provintervjun gav bra resultat, 

både vad gäller tid och innehåll, gjordes enbart några mindre justeringar av intervjuguiden. 

Provintervjun används också tillsammans med de andra intervjuerna som underlag i 

undersökningen.  

Det finns många fördelar med att använda sig av intervjuer som källmaterial. Metoden ger till 

exempel möjlighet att på kort tid ta del av många olika individers tankar, känslor och 

upplevelser kring ett specifikt fenomen. Metoden ger på så sätt också tillgång till ett unikt 

material som annars kanske inte finns att tillgå.14 Dessutom är intervjun ett levande material 

vilket gör att nya upptäckter och oväntade frågor kan berika och ge undersökningen ny energi. 

Det är dock på sin plats att också nämna några av de svårigheter som följer när intervjuer 

används som källmaterial. 

För det första möter forskaren en svårighet i att förstå vad en utsaga, eller ett uttalande, 

egentligen betyder.15 Framför allt när flera olika personer intervjuas och deras svar ska 

relateras till varandra är det viktigt att forskaren verkligen tar sig tid att förstå vad personerna 

egentligen menar så att godtyckliga tolkningar undviks. För det andra måste hänsyn tas till 

forskarens roll under intervjun. Det finns nämligen en risk att intervjuaren påverkar utfallet 

negativt genom att ställa ledande frågor eller indirekt påverka intervjupersonen. Till exempel 

kan detta ta sig uttryck genom att intervjupersonen svarar med det som den tror att 

intervjuaren vill höra.16 Samtliga intervjuer inleddes därför med att eleverna uppmanades att 

svara utifrån hur de själva faktiskt kände samt att de uppmuntrades att i största möjliga mån 

                                                
12 Monica Dalen. Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008, s. 31.  
13 Ibid., s. 36.  
14 Ahrne och Svensson 2011, s. 56. 
15 Ibid. 
16 Ibid., s. 57; Dalen 2008, s. 116.  
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försöka att inte tänka i termer av att ge ”rätt svar”. Här är det passande att nämna att en av 

intervjuerna genomfördes på engelska då eleven i fråga hade engelska som modersmål. När 

eleven citeras i uppsatsen är det dock min svenska översättning som står utskriven, dels för att 

eleven ska förbli så anonym som möjligt men också för läsvänlighetens skull.  

En annan svårighet är att intervjuerna är frivilliga vilket innebär att de elever som vill 

medverka på olika sätt kan ha intresse av att uttrycka specifika åsikter rörande ämnet och på 

så vis är ”tendentiösa”. I just detta specifika fall upplevdes eleverna dock inte vara 

intresserade av att påverka utfallet i någon specifik riktning då samtliga gav 

mångdimensionella och nyanserade beskrivningar som svar på de aktuella frågorna. Slutligen 

måste forskaren också förhålla sig till den etiska aspekten som bland annat innebär en svår 

balansgång där intressanta synpunkter av en intervju kanske måste väljas bort med risk för att 

dessa röjer intervjupersonens identitet eller på andra sätt innebär en skada för eller en 

kränkning av intervjupersonen.17 

I slutändan är det dock frågorna forskaren ställer till källan som avgör hur pass användbart 

och tillförlitligt källmaterialet är. Även om det optimala för den här typen av studier är att 

också komplettera intervjuerna med exempelvis observationer eller skuggning hävdar jag att 

svaret på de uppställda frågeställningarna hade varit svåra att hitta på annat sätt än genom att 

just ta del av elevernas egna tankar och reflektioner. Om mer tid hade funnits och om 

undersökningen vore mer omfattande skulle källmaterialet i form av intervjuer kompletterats 

med andra typer av källor för att enklare undgå de svårigheter som har presenterats ovan.  

2.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning, kanske framför allt den som rör människor, är det viktigt att stanna upp och 

resonera kring forskningsetiska frågor. Dalen sammanfattar sina reflektioner genom att 

presentera fem krav som bör följas i samband med intervjustudier: krav på samtycke, krav på 

information, krav på konfidentialitet, krav på skydd för barn samt hänsyn till svaga och 

utsatta grupper. 18  Tre av dessa sammanfaller dessutom med de huvudkrav som 

Vetenskapsrådet påkallar: informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Vetenskapsrådet lägger dock till ett fjärde krav, nämligen nyttjandekravet, vilket innebär att 

                                                
17 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002, s 13.  
18 Dalen 2008, s. 20f. 
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insamlade uppgifter i samband med en studie inte får användas i några andra ändamål, så som 

kommersiella eller icke-vetenskapliga.19 

Med krav på samtycke menas att intervjupersonen har ställt upp i undersökningen utan yttre 

påtryckningar eller tvång samt att personen vid tidpunkten för samtycket var införstådd i vad 

studien skulle handla om och hur intervjun skulle gå till.20 Detta hänger också ihop med 

kravet på information som innebär att intervjupersonen ska informeras om forskningens 

övergripande syfte, vilka risker undersökningen kan medföra samt att intervjupersonen har 

rätt att avbryta intervjun när som helst och att deltagandet är frivilligt.21 Genom att först 

besöka klasserna och presentera studien var eleverna införstådda i undersökningens syfte när 

de fyllde i intresseanmälan. Dessutom inleddes varje intervju med att studien presenterades 

ännu en gång samt att intervjupersonerna fick information om att intervjun kunde avbrytas när 

som helst och på så sätt var frivillig.  

Krav på konfidentialitet innebär att intervjupersonerna ska vara anonyma när 

forskningsresultaten presenteras och att forskaren därför bemödar sig med att detta krav 

tillgodoses.22 Då den här studien behandlar en rad personliga ämnen vidtogs alla nödvändiga 

åtgärder för att anonymiteten skulle bibehållas. Eleverna har i transkriberingarna och 

undersökningen fått fingerade namn, det står heller inte vilken skola eller vilket program de 

läser. Elevernas resonemang har redovisats på ett sätt som gör att det mer känsliga innehållet 

inte kan kopplas till någon specifik intervjuperson, vilket också är en av anledningarna till att 

elevernas utsagor inte har fått löpande referenser i undersökningen.  

Samtliga intervjupersoner i den här studien har fyllt 15 år och kan på så viss inte betecknas 

som barn i sammanhanget. Däremot är det förstås viktigt att ha i åtanke att de är ungdomar 

och elever som i intervjusituationen möter en vuxen som dessutom är en framtida lärare. Som 

tidigare nämnt var det därför viktigt för mig att möta ungdomarna och skapa likhetskänsla för 

att minska avståndet mellan intervjuperson och mig som intervjuare och göra situationen 

mindre dramatisk för eleven. 

Avslutningsvis menar Dalen att extra hänsyn ska tas när individer ur svaga och utsatta 

grupper intervjuas.23 Personligen kan jag tycka att det ligger en onödig värdering i att 

beteckna vissa grupper som just ”svaga” och ”utsatta”, även om jag förstås begriper vilken 
                                                
19 Vetenskapsrådet 2002, s. 7ff. 
20 Ibid., s. 9f; Dalen 2008, s. 21. 
21 Ibid., s. 7f; Ibid., s. 22. 
22 Dalen 2008, s. 23f; Vetenskapsrådet 2002, s. 12f.  
23 Dalen 2008, s. 25f.  
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poäng Dalen försöker göra. Snarare vill jag hävda att hänsyn måste visas i hur forskaren över 

huvud taget framställer grupper. Som Vetenskapsrådet menar: 

Det är [...] inte svårt att hitta exempel på undersökningar som genom ytliga korrelationer mellan 

etnicitet, brottslighet, intelligens, utbildning osv. har lett till diskriminering och stigmatisering av 

individer och grupper.24 

Alltså, så fort en undersökning gör anspråk på att fokusera på en specifik grupp, som till 

exempel den här studien, är det viktigt att påpeka att även om det i vissa fall är intressant att 

lyfta upp vissa gruppers specifika erfarenheter talar man fortfarande om individer. Och sju 

individers erfarenheter kan inte generaliseras för att på så sätt föra talan för en hel så kallad 

grupp.  

                                                
24 Vetenskapsrådet. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017, s. 16. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Grundad teori och existentiell hermeneutik 

Uppsatsens metod tar avstamp i två teoretiska riktningar, grundad teori och existentiell 

hermeneutik. Grundad teori är idag en ofta använd metod inom kvalitativ forskning.25 Det 

som kan sägas generellt om metoden är att den är empirinära med ett fokus på teorigenerering 

snarare än teoriverifiering.26 Undersökningen präglas av den grundade teorin i en rad olika 

avseenden. Det viktigaste är förhållandet till teori tillsammans med empirinärheten. 

Intervjupersonernas faktiska ord har varit det som legat till grund för hur deras utsagor har 

kategoriserats och kodats snarare än att teorin på förhand har styrt vilka begrepp som varit 

relevanta att ta upp i undersökningen eller vilka begrepp som har eftersökts i 

transkriberingarna. Även om uppsatsens syfte och frågeställningar på förhand har styrt vad 

intervjuerna har fokuserat på har teorins inverkan på intervjusituationen minimerats genom att 

teoriavsnittet inte skrevs förrän samtliga intervjuer var genomförda, transkriberade och 

analysarbetet påbörjat. Detta gjorde jag i syfte att gå in i intervjuerna och analysarbetet utan 

färdigt utformade mallar i bakhuvudet. Teorin, presenterad i 3.2, ska alltså ses som ett verktyg 

med vars hjälp intervjupersonernas ord har abstraherats och problematiserats snarare än ett 

verktyg för att visa vad intervjupersonerna faktiskt säger.  

Den existentiella hermeneutiken skiljer sig i ett viktigt avseende från den grundade teorin – 

forskaren kan inte reduceras till en passiv mottagare i mötet med det empiriska materialet.27 

Inom den existentiella hermeneutiken klargörs det att forskaren befinner sig i en 

dialogsituation med texten och att texten i sin tur ska bemötas med frågor.28 Dialogprocessen 

med texten, eller tolkningsprocessen, pendlar mellan förhållandena: förförståelse och 

förståelse samt del och helhet.29 Tolkningsarbetet i undersökningen har därför rört sig i otaliga 

cirklar där elevernas utsagor ständigt har testats mot nya frågor och mot varandra. I arbetet 

har förhållandet mellan del och helhet varit ovärderligt då berörda ämnen ofta framkallar 

ambivalenta svar och det hade varit omöjligt att tolka elevernas svar på de enskilda frågorna 

                                                
25 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, s. 157.  
26 Ibid., s. 134. 
27 Ibid., s. 206. 
28 Ibid., s. 247. 
29 Ibid., s. 211. 
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frikopplat från varandra. Även i intervjusituationen och i produktionen av intervjuguiden (se 

bilaga 9.2) gick en hel del möda åt att formulera frågor som inte bara skulle ge relevanta svar 

i förhållande till frågeställningarna utan också ge väsentligt underlag, så som personens 

bakgrund, för tolkningen. I intervjuguiden är det dessutom tydligt att liknande frågor ställs till 

intervjupersonerna flera gånger, på olika sätt, även detta i syfte att underlätta tolkningen och 

minimera risken för att forskarens förförståelse ska påverka resultatet.       

3.2 Edward Said och Simone de Beauvoir 

Edward Said och Simone de Beauvoir presenterar i sina verk Orientalism och Det andra 

könet två diskurser som har använts för att både abstrahera och ge verktyg för att bättre förstå 

vad de intervjuade eleverna uttrycker i förhållande till den upplevda kanon i historieämnet.  

Said väljer att tala i termer av konstruktionen av ”vi” och ”de” där ”vi” är västerlänningar och 

Västvärlden medan ”de” är orientalerna och Orienten.30 I Saids teori är orientalismen ett 

tankemönster och en uppsättning av begränsningar och tankehinder som gör det möjligt för 

västvärlden att dominera, strukturera och utöva makt över Orienten.31 Detta sker genom 

upprätthållandet av en diskurs som gör det omöjligt att förhålla sig neutral i relation till 

Orienten.32 Förenklat uttryckt: Orienten är konstruerad av Västvärlden och förhållandet dem 

emellan är ett maktförhållande.33 Västerlandet definierar alltså och bestämmer hur vi ska se 

på Orienten och vilken bild som ska förmedlas.34 Europa definierar sig sedan i relation till 

Orienten, och vice versa, där Orienten är allt Europa inte är, alltså underlägsen och 

outvecklad.35  

Beauvoir rör sig istället med termerna ”den Ene” och ”den Andre”, där begreppen egentligen 

kan appliceras på olika sammanhang men där hennes fokus är att se ”den Ene” som mannen 

och ”den Andre” som kvinnan.36 Mycket likt Saids idé menar Beauvoir att kvinnan definieras 

i relation till mannen där mannen utgör normen: 

Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne; hon är det 

oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han är det Absoluta, hon är den Andre.37 

                                                
30 Edward Said. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 2016/1978, s. 120.  
31 Ibid., s. 115 & 120.  
32 Ibid., s. 66. 
33 Ibid., s. 69. 
34 Ibid., s. 64. 
35 Ibid., s. 71.  
36 Simone de Beauvoir. Det andra könet. Stockholm: Nordstedts, 2012/1949, s. 27.  
37 Ibid., s. 26. 
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Även om det alltså finns en viss skillnad, där Said menar att också ”vi-et” definierar sig i 

relation till ”de” medan Beauvoir snarare hävdar att kvinnan blir det mannen inte är och att 

mannen på så sätt är normen kvinnan aldrig kan vara, är ändå tankesystemen tämligen lika. 

Det är dock viktigt att påpeka en väsentlig skillnad, nämligen att Beauvoir är tydlig med att 

kvinnans roll som förtryckt är unik i förhållande till andra förtryckta grupper och bör därför 

förstås som särskild. Kvinnan kan inte göra sig själv till ett subjekt i samma utsträckning som 

andra förtryckta grupper eftersom hon måste leva bland männen och dessutom ha band till 

vissa män, så som makar och fäder. Kvinnorna har på grund av detta, enligt Beauvoir, svårt 

att solidarisera sig med varandra och sätta sig emot förtrycket. En vit kvinna solidariserar sig i 

första hand med en vit man och inte med en svart kvinna och en borgerlig kvinna solidariserar 

sig med borgerligheten och inte med proletärkvinnorna. Det gör att kvinnan som förtryckt får 

en unik roll och förblir förtryckt även om hon inte är en minoritet rent numerärt som andra 

förtryckta grupper.38 

Både Said och Beauvoir beskriver maktförhållanden som är relevanta i samtal kring en 

historisk kanon. Genom att undersöka om elevernas tankar kan kopplas till dessa teorier blir 

det möjligt att generalisera resultaten och på så sätt göra dem relevanta i ett större 

sammanhang bortom denna undersökning.  

                                                
38 de Beauvoir 2012/1949, s. 27f. 
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4. Tidigare forskning 
2016 skrev Tommy Palmér examensarbetet Vems historia talar vi om? En kvalitativ studie om 

kvinnliga elevers möjligheter att identifiera sig med den historieundervisning som sker i 

gymnasiet. I studien intervjuas åtta kvinnliga gymnasieelever i syfte att besvara frågan 

huruvida kvinnliga elever kan identifiera sig med historieundervisningen eller ej. I resultatet 

åskådliggör Palmér att de intervjuade eleverna vill att fler kvinnor ska lyftas fram i 

historieundervisningen men att sju av de intervjuade eleverna inte har reflekterat över att 

kvinnor får mindre utrymme i undervisningen.39 Det övergripande resultatet av Palmérs 

undersökning mynnar slutligen ut i: de intervjuade eleverna upplever att 

historieundervisningen är irrelevant för dem som individer.40 

Då också jag är intresserad av att undersöka hur kvinnliga gymnasieelever förhåller sig till en 

manlig kanon i historieundervisningen blir Palmérs uppsats giltig i sammanhanget. Snarare än 

att besvara hur elever finner undervisningen relevant kommer jag dock att fokusera på hur 

eleverna identifierar sig med och i undervisningen. När det kommer till att undersöka elevers 

identitetsskapande i förhållande till undervisningen menar jag att Palmérs intervjuguide har en 

del brister, så som ledande frågor, frekventa ja/nej-frågor samt frågor på en för hög 

abstraktionsnivå.41 Därför tror jag att ytterligare studier kring ämnet kan komplettera och 

nyansera bilden av kvinnliga elevers förhållande till en manlig kanon.   

DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan, gav Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i 

historia, i uppdrag att besvara frågan: ”Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever 

genom sina historieböcker?”. 2010 presenterades därför forskningsrapporten Kvinnor, män 

och jämställdhet i läromedel i historia i vilken Ohlander har granskat fyra läromedel, två 

avsedda för gymnasiet och två för grundskolan, samt en lärarhandledning. 

Sammanfattningsvis menar Ohlander att böckerna uppvisar ett likartat mönster, alltså att män 

(enskilda och i grupp) och det manliga perspektivet dominerar böckernas innehåll och att 

kvinnors utrymme i böckerna är minimalt.42 Det är få namngivna kvinnor i samtliga av de 

fyra böckerna. I en bok nämns exempelvis 14 kvinnor i förhållande till 351 män och i en 

                                                
39  Tommy Palmér. Vems historia talar vi om? En kvalitativ studie om kvinnliga elevers möjligheter att 
identifiera sig med den historieundervisning som sker i gymnasiet. Linnéuniversitetet, 2016, s. 30.  
40 Ibid., s. 35. 
41 Ibid., s. 39f.  
42 Ohlander 2010, s. 67. 
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annan 13-14 kvinnor i förhållande till 375 män.43 Ohlander menar också att kvinnors insatser 

förbigås i böckerna, till exempel visar hon att kvinnorörelsen inte räknas med i de politiska 

ideologierna samt att den heller inte nämns under folkrörelserna.44 Slutligen fastslår Ohlander 

att böckerna inte lever upp till de krav på jämställdhet som presenteras i skolans läroplan och 

säger att: 

En historieskrivning som skulle utgå från att kvinnor är likvärdiga med män, där kvinnor skulle 

studeras och framställas som tänkande, handlande, upplevande och skapande subjekt skulle få andra 

tyngdpunkter än dem som ges i de här behandlade läroböckerna.45 

Vanja Lozic skrev 2010 en doktorsavhandling med titeln I historiekanons skugga, 

historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Inom ramen 

för undersökningen intervjuades 36 gymnasieelever, fem lärare och tre läroboksförfattare. 

Syftet var att ”skildra relationen mellan ungdomars (etniska) identifikationer och synen på 

historieämnet och därigenom bidra till en problematisering av historieämnets identitet i ett så 

kallat mångkulturellt samhälle”.46 Lozic undersökte också historie- och samhällsböckers 

framställning av det mångkulturella samhället samt av migration för att ”urskilja hur 

diskurserna varierar över tid och hur olika representationer skapar olika subjekt samt 

(re)producerar vissa maktstrukturer”.47  

Lozic kom fram till en rad intressanta slutsatser vilka jag kommer att få anledning att 

återkomma till i denna uppsats. Sammanfattningsvis visade intervjuerna att eleverna uppfattar 

historieundervisningen som eurocentrisk men att detta perspektiv till viss del legitimeras 

eftersom ämnets syfte är att verka allmänbildande och ge bakgrund till det ”egna”, alltså till 

”vårt” samhälle och/eller ”vår” kultur. Det allmänbildande ses i sin tur, av både elever och 

historieförmedlare, som det som ingår i den västeuropeiska kanon, i detta fall framför allt 

Sveriges och västvärldens historia.48 Samtidigt ville många av de intervjuade eleverna se en 

vidgning av historieämnet och att detta skulle omfatta fler geografiska och geopolitiska 

områden. De elever som framför allt yrkade på att vilja se denna förändring var elever som 

hade föräldrar födda utanför Europa. Intressant att notera är att många av dessa elever inte 

nödvändigtvis ville veta mer om just de områden deras familjer kom ifrån utan hade i 

allmänhet ett intresse av att vidga perspektiven. Den övervägande majoriteten av de som inte 

                                                
43 Ohlander 2010, s. 68. 
44 Ibid., s. 69f.  
45 Ibid., s. 71. 
46 Lozic 2010, s. 16. 
47 Ibid., s. 17. 
48 Ibid., s. 299f. 
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uttalade explicita önskemål av att se denna förändring var elever med föräldrar födda och 

uppvuxna i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.49 I historiekanons skugga är relevant i 

min undersökning då Lozic ämnar beskriva relationen mellan elevers identifikationer och 

historieämnets kanon, vilket även denna studie syftar till. Den största skillnaden, och mitt sätt 

att utmärka mig i sammanhanget, är att Lozic har valt att inte uppehålla sig vid ett 

genusperspektiv.  

Ytterligare ett arbete av Vanja Lozic som är relevant i sammanhanget är examensarbetet 

Skolan genom iraniesvenskars ögon – en kvalitativ undersökning av sex iraniesvenskars syn 

på historieundervisningen och dess bild av iransk kultur samt historieämnets anpassning till 

den mångkulturella skolan skriven 2005. Lozic intervjuar sex stycken iraniesvenskar mellan 

åldrarna 17 till 26 år varav två är kvinnor och fyra är män. Två av de intervjuade studerar på 

gymnasiet, två på komvux och två på universitet. I studien är Lozic intresserad av att 

presentera dessa individers subjektiva bild av historieundervisningen samt vilka krav de 

ställer på skolan i syfte att få en uppfattning om hur historieundervisningen kan påverka 

elever med iraniesvensk bakgrund.50  

Lozic abstraherar intervjupersonernas svar genom att använda Bourdieus begrepp habitus 

samt Edward Saids begreppsapparat och menar att intervjupersonerna ger uttryck för att de i 

mötet med Iran och iransk kultur i skolan har upplevt att kulturen framställts som 

underlägsen.51 Många av de intervjuade uttrycker också ett ointresse för ämnet historia och 

vidare menas att: 

Skillnader mellan kraven och den orientalismladdade beskrivningen av iraniesvenskars kultur kan 

rent hypotetiskt leda till ökat ointresse för ämnet historia, konflikter mellan olika världsbilder och 

vägran att acceptera kulturen som skildrar oliktänkarnas kulturarv som någonting irrationellt, 

mystiskt (dvs. religiöst), fattigt och ociviliserat. [...] Men klart är att om en individs kulturella 

bakgrund beskrivs i negativa termen kan denna individ inte känna sig som en del av kollektivet. 

Istället uppstår den tidigare nämnda dikotomin mellan normgivare och normtagare.52 

Även i den här studien väljer Lozic att inte ha någon diskussion kring genus, däremot 

använder han Edward Said som teoretisk utgångspunkt. Lozic visar onekligen i denna text att 

det är möjligt att koppla den här typen av samtal kring historieämnet till mer abstrakta 

teoretiska begrepp och visar ett exempel på hur en specifik grupp kan uppfatta en normativ 

                                                
49 Lozic 2010, s. 305f. 
50 Lozic 2004, s. 2. 
51 Ibid., s. 43f.  
52 Ibid., s. 44.  
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historieundervisning. Med min studie hoppas jag kunna komplettera Lozic arbete genom att 

vidga diskussionen till att omfatta flera grupper samt tillföra en genusdiskussion.   

Sammanfattningsvis visar ovanstående exempel att kvinnliga gymnasieelever med en 

utomeuropeisk bakgrund inte har utgjort någon fokusgrupp i tidigare forskning, det finns över 

huvud taget få exempel på forskning där kvinnliga elevers erfarenheter i relation till 

historieämnet har varit i fokus. Den forskning som dock finns att tillgå utgår generellt från att 

eleverna antingen är kvinnor eller har en bakgrund i ett annat land än Sverige. Därför har 

genus och etnicitet diskuterats separat vilket har medfört att denna specifika grupp av 

individer hamnat i skymundan. Den här studien syftar till att lyfta den unika (med det sagt 

inte ovanliga) erfarenheten att vara just kvinna och ha en utomeuropeisk bakgrund, samtidigt, 

i relation till skolämnet historia. Därför hävdar jag att undersökningen kommer att bli ett 

relevant bidrag till forskningsområdet. 
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5. Undersökning 
Nedan redovisas intervjupersonernas svar utifrån tre underrubriker. Rubrikerna är till stor del 

baserade på den indelning inom vilken intervjuerna genomfördes. Eftersom svaren ibland går 

in i varandra går det inga vattentäta skott mellan rubrikerna men de bidrar likväl med viss 

struktur i läsningen. Den första frågeställningen besvaras i rubriken 5.2 medan frågeställning 

två och tre behandlas under rubriken 5.3. Den första underrubriken, 5.1, motsvarar inte en av 

frågeställningarna specifikt men bidrar med en bakgrund som dessutom är relevant i analysen. 

I kapitel 6, analys, problematiseras och relateras det som framgår av undersökningen till den 

teoretiska ansatsen som återges i 3.2. 

Intervjupersonernas bakgrund i förhållande till undersökningen presenteras allmänt i bilaga 

9.4 vilken läsaren nu uppmuntras att ta del av för att intervjupersonernas svar ska få ett större 

sammanhang.  

5.1 Om ämnet historia 

Låt oss börja med att redogöra för hur intervjupersonerna allmänt ser på skolämnet historia 

samt vad de uppfattar som poängen med att studera historia över huvud taget. Majoriteten av 

intervjupersonerna tycker generellt att ämnet är intressant om än på en varierande skala. Just 

termen ”intressant” används av tre elever medan två andra beskriver ämnet som 

”fascinerande”. Det är egentligen bara en av de intervjuade eleverna som på ett tydligt sätt tar 

avstånd från ämnet och menar att hon inte tycker att det är särskilt roligt längre eftersom det 

är så mycket fokus på att minnas årtal och detaljer. Sammanfattningsvis kan sägas att fem av 

de sju intervjuade eleverna tycker om ämnet; en tycker att historia inte är speciellt roligt 

medan en elev placerar sig mellan dessa ytterligheter och menar att historia är ”rätt 

intressant”. 

Ett återkommande tema i samtalen med eleverna är intresset för modern historia. Fyra av de 

intervjuade eleverna säger uttryckligen att de föredrar att läsa om 1800- och 1900-talen med 

fokus på världskrigen, revolutionerna och konflikterna varav en av eleverna framför allt lyfter 

området teknologihistoria som intressant. Ett annat återkommande tema är elevernas 

upplevelse av att historieundervisningen är repetitiv. Tre av eleverna talar i tämligen negativa 

termer kring att de i undervisningen tvingas att studera samma perioder om och om igen. Evin 

säger till exempel: 
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[...] jag har lärt mig om första världskriget i åttan, i ettan på gymnasiet och nu också andra året på 

gymnasiet och det är så himla dåligt [...] jag är inte intresserad av att snacka om första världskriget 

igen och de typiska grejerna. Det är så mycket repetition och jag är så trött, det finns så mycket mer 

att kunna. 

Också de andra två eleverna ser upprepningen och repetitionen av redan befäst kunskap som 

ett hinder för att lära sig något nytt. Dessa resonemang hänger ihop med elevernas intryck av 

en kanon och det är intressant att de två intervjupersonerna som tydligast är negativa till 

repetition, Evin och Hani, också är de två som har studerat ett år längre på gymnasiet än de 

övriga. Dessutom skiljer de sig från de andra genom att inte uttala ett särskilt intresse för 

1800- och 1900-talshistoria.  

De intervjuade eleverna resonerar i liknande termer kring vad som är syftet med att studera 

historia i skolan. Fem av de intervjuade eleverna presenterar resonemang som: historia 

hjälper oss att förstå vår samtid och hur världen ser ut idag. Alltså, om vi läser historia så 

kan vi lättare förstå och orientera oss i nutiden men också förstå hur vi hamnade där vi är 

idag. En annan elev uttrycker sig istället i termer av ”för att kunna se framåt så måste vi se 

bakåt” och ger på så sätt ämnet ytterligare en dimension, att historia hjälper oss att också se 

framtiden och utvecklas. Ett annat relativt vanligt resonemang bland eleverna är att vi läser 

historia för att vi inte ska begå samma misstag igen. En vidareutveckling av tanken, som 

presenterades av en elev, är att historia är ett förebyggande ämne som hjälper människor att 

upptäcka vad som är fel och ger oss möjlighet att protestera och visa missnöje.  

5.2 Om kanon inom historieämnet  

Hur upplever och förhåller sig eleverna till att det i deras historieundervisning förekommer en 

eurocentrisk och manlig kanon? För att besvara den första frågeställningen har 

intervjupersonernas svar delats in i två delar. Först med fokus på hur eleverna resonerar kring 

den manliga kanon och därefter på elevernas tankar kring den eurocentriska kanon.  

5.2.1 Hur förhåller sig eleverna till den manliga kanon? 

Samtliga av de intervjuade eleverna uttrycker att deras undervisning i historia utgår ifrån ett 

manligt perspektiv. Tre av eleverna uttrycker sig i ganska bestämda termer i denna fråga: 

”Män har definitivt varit i fokus”, ”Absolut, det är bara män. Det har alltid varit bara män” 

och ”Jag har märkt att vi har pratat om män [...] vi har försökt variera men det är mest killar 

man pratar om”. De återstående fyra eleverna uttrycker sig något mer nyanserat i frågan: ”Jag 
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antar att det är mest utifrån männens perspektiv”, ”Framför allt om män”, ”[...] själv tror jag 

inte att jag har läst om kvinnliga figurer så mycket” och ”Nu är det väl att vi har pratat mest 

om män”. 

När eleverna uppmanas att resonera kring varför de tror att undervisningen ser ut på detta sätt 

och varför de tror att man talar utifrån ett manligt perspektiv är det framför allt två 

förklaringar som presenteras där en framträder starkast. Sex av de sju eleverna menar att vi 

talar mest om män i historien eftersom män har varit de som, historiskt sett, har dominerat, 

påverkat, agerat och varit de viktiga personerna i historien och därför så att säga är historia. 

Det är bara en av eleverna som inte anger detta som en av orsakerna. Hon menar istället att 

”det står inte så mycket antecknat” och tänker alltså att anledningen till att vi inte talar om 

kvinnor i historien är att vi inte har tillräckligt med källor. Tre andra elever ansluter sig till 

detta resonemang men säger dessutom att en orsak till att det inte har skrivits om just kvinnor 

kan ha att göra med att det är män som har skrivit historien.  

Utifrån dessa orsaksförklaringar hävdar därför majoriteten av eleverna att man inte kan ändra 

på hur situationen ser ut i fråga om hur mycket utrymme kvinnor och kvinnors perspektiv får i 

historieundervisningen. Bland annat uttrycker sig eleverna på följande vis: ”[...] det är inte 

vårt fel att vi inte pratar om kvinnor i historien, det är bara att det inte har skrivits om det. Vi 

pratar om allt som vi känner till [...]” samt ”Det är inte någonting som de kan hjälpa [...]”. Det 

är egentligen bara en av eleverna som utmärker sig i sammanhanget och tänker att det 

troligtvis är möjligt att ha en undervisning som är 50/50, alltså ger lika mycket tid åt bägge 

perspektiven men eleven tvekar samtidigt och frågar sig om det inte är att ”vrida på historien 

lite grann?”.  

Det sammanfattade intrycket av intervjupersonernas svar är att ingen av dem ser förekomsten 

av en manlig kanon i undervisningen som ett vidare stort problem. Fyra av eleverna uttrycker 

att de tidigare inte har tänkt på detta så mycket varav två av dem menar att det troligtvis beror 

på att de är så vana vid att historieundervisningen är på detta sätt. Ytterligare två av dessa 

elever säger dessutom att förekomsten av en manlig kanon i historieundervisningen inte har 

påverkat dem som individer.  

Samtidigt vill dock en majoritet, sex av eleverna, läsa mer om kvinnor i sin 

historieundervisning och ger en rad olika anledningar till varför. En av eleverna uttrycker att 

hon vill läsa mer om kvinnor eftersom det skulle vara: ”kul att lära sig hur ens eget kön levde 

och hur det har utvecklats”. En annan menar att: ”man vill ju ändå att man ska kunna se upp 
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till några kvinnor som kan inspirera dig” samt fortsätter med att resonera kring att om 

historieämnet ska handla om människor så borde kvinnor vara inkluderade eftersom en stor 

del av mänskligheten är kvinnor. Den feministiska rörelsen och hur den påvisat problemet 

hänvisar ytterligare en elev till och berättar att hon, när hon var liten, inte brydde sig särskilt 

mycket om detta men att hon nu tycker att förhållandet borde förbättras. Ett något svalare 

intresse visas av två elever som tänker att det för dem inte spelar någon större roll om kvinnor 

och kvinnors perspektiv är med i undervisningen, men de menar samtidigt att det är ”tråkigt” 

att inte läsa om kvinnor och att de inte skulle ha något emot att göra det.  

5.2.2 Hur förhåller sig eleverna till den eurocentriska kanon? 

Att historieundervisningen är eurocentrisk är någonting som samtliga sju intervjuade elever 

ger uttryck för. Fem av de sju eleverna är direkta och tydliga i sina svar i denna fråga och de 

säger bland annat: ”Ju längre fram i historien vi går desto mer pratar vi om Europa och USA 

[...]” samt ”Åh, det är ju Norden och Europa”. Samtalet med Hani utvecklas på följande vis:  

Intervjuperson: Det är mycket mer om Europa eller liksom, men det är bara för att vi är i Sverige, 

egentligen, så då tror man att man ska nämna Europas liksom största figurer för att vi trots allt bor i 

Sverige. 

Karolina: Håller du med om det då? 

I: Att det är mer relevant eller? 

K: Ja, att man ska läsa mer om Europa om man bor i Sverige? 

I: Nej, för då blir man också trångsynt och man borde ha en bättre världsbild egentligen. 

K: På vilket sätt tänker du att man blir trångsynt? 

I: Men då kommer man tro att man själv har varit det centrala genom historien men om man studerar 

lite mer om Asien och Afrika så kanske man får en annan världsbild av att det är andra personer som 

har haft makten.  

Mer ambivalenta svar ges av två elever. Lisa säger till exempel: ”Jag tror att det är ganska 

jämnt, vad jag känner till i alla fall” samtidigt berättar hon senare i intervjun att innehållet i 

undervisningen är ”väldigt europeiskt”. Här måste vi ta i beaktande att Lisa har läst historia 

till största delen i Nordamerika och att undervisningen, som hon känner till, alltså har handlat 

om både Europa och Nordamerika. Att det inte är någon större skillnad påvisas av en annan 

elev, hon tycker att när de har läst om världskrigen och det kalla kriget så har det handlat om 

både Europa, USA och lite om Asien. Också den här eleven har dock tidigare i intervjun 

uttryckt att undervisningen fokuserar mest på Europa. 
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Eleverna ger olika förklaringar till varför de tror att historieundervisningen är eurocentrisk. 

Den mest förekommande orsaken, som ges av framför allt tre elever, är att vi i undervisningen 

fokuserar mest på Europa eftersom vi bor i Europa. Som tidigare visat tycker Hani att detta 

inte är en tillräckligt hållbar anledning och liknande resonemang uttrycks av en annan elev 

som har känslan av att samhället tror att Europa av någon anledning är viktigare. Dessutom 

reflekterar hon kring hur hon tror att det ser ut i andra delar av världen:  

Om jag skulle jämföra med vad mina kusiner läser i X så läser de åtminstone lite om vad som hände i 

första världskriget och sånt [...] men i Europa då tittar de bara på Europa, Europa, Europa, de gör 

ingenting annat. 

Alltså tror eleven att det finns en skillnad mellan hur vi läser historia i Europa och hur det ser 

ut i andra delar av världen. En annan av intervjupersonerna menar istället att det faktiskt är 

”jätteviktigt” att läsa om Europa eftersom vi bor här och säger att hon förstår varför vissa 

områden inte tas upp i undervisningen.    

En liknande förklaring som ovan presenteras av två av eleverna som tror att vi inte läser om 

andra områden i lika stor utsträckning för att de helt enkelt inte är relevanta i relation till 

Europa (där förutsättningen någonstans blir att vi bor i just Europa). Begreppets relevans 

specificeras ytterligare av en av eleverna. Hon har en känsla av att vi läser om andra områden 

för att det har förekommit krig där och säger dessutom att hon inte vet om vi skulle läsa om 

andra platser om det inte vore just för krigen vilket hon tycker är ”lite förnedrande”. Och även 

eleven som berättar att hon kan förstå varför vi inte läser om områden som är irrelevanta i 

förhållande till Europa stannar upp vid ett tillfälle och frågar: ”Men vem sa att Irak inte är lika 

viktigt som till exempel USA eller Ryssland eller något annat land?”. Samtliga elever 

problematiserar alltså de förklaringar de ger till förekomsten av eurocentrism i 

undervisningen.  

Slutligen framkommer en tredje hypotes till varför undervisningen är eurocentrisk som ges av 

ytterligare två elever. Utgångspunkten i hypotesen är att det handlar om vilka källor vi har 

tillgång till. En av eleverna menar att historien är skriven av vinnarna samt att skolan inte kan 

se utifrån allas perspektiv även om fler perspektiv i undervisningen, enligt henne, vore att 

föredra. Den andra eleven funderar på om det helt enkelt är så att vi inte har så mycket 

”ledtrådar” som hon uttrycker det eller så många ”skrifter” från till exempel Afrika och 

Sydamerika vilket gör att vi helt enkelt inte vet lika mycket om dessa områden. 
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Att undervisningen är eurocentrisk är samtliga elever, mer eller mindre, kritiska till och de ger 

alla exempel på negativa konsekvenser som en eurocentrisk undervisning kan ge upphov till. 

Fem av intervjupersonerna uttrycker på olika sätt att de har stora kunskapsluckor framför allt 

vad gäller Afrika och Sydamerika. Metaforen: ”Det är som ett stort pussel där bitar saknas 

från olika delar av världen” används av en elev medan en annan säger att detta fokus på 

Europa är ”riktigt dåligt” eftersom man i undervisningen inte tar upp viktiga konflikter i 

världen som påverkar oss just nu och att det dessutom är orättvist eftersom man inte tar upp 

saker som kan vara viktiga för någons identitet. En risk, säger en annan, kan vara att man får 

”fel tanke” om ett område om man inte får lära sig om det i skolan. Ytterligare en konsekvens 

är att om skolan och samhället framhäver vissa områden som viktigare än andra ges intrycket 

att det är dessa områden som dominerar och bestämmer i världen och att andra områden är 

oviktiga vilket är fel eftersom vi människor, enligt eleven, också har kontroll över vilka det är 

som ska bestämma. Ett annat specifikt exempel presenteras av en elev som menar att hur vi 

läser om Afrika där fokus, enligt henne, framför allt ligger på slaveriet och kolonialismen, gör 

att vi får ett intryck och en bild av att det är ett område som är fattigt, som ”alltid har behövt 

hjälp” samt att de alltid har varit i underläge.  

Av de intervjuade eleverna önskar samtliga att de fick lära sig mer om världen utanför 

Europa. Majoriteten av eleverna talar i ganska breda termer kring detta och uttrycker ett 

generellt intresse av att lära sig mer om andra geografiska områden. En av eleverna menar att 

hon inte kan säga specifikt vad hon vill läsa mer om eftersom hon inte har någon ”aning om 

vad som har hänt på de andra ställena”. En annan önskar att man ”kunde få lite av allt” medan 

en tredje vill att man ”skulle få veta lika mycket om allihop”. Några av eleverna är dock mer 

specifika i sina önskemål och tre av eleverna vill specifikt läsa om de områden som de själva 

har en identitetsmässig koppling till.  

5.3 Om perspektiv och identitet  

För att besvara frågeställningarna två och tre har elevernas resonemang strukturerats upp i två 

underrubriker. Hur eleverna resonerar kring de perspektiv som har varit framträdande i deras 

historieundervisning, hur de själva identifierar sig i relation till etnicitet och genus samt hur 

detta är relevant i förhållande till historieundervisningen presenteras alltså nedan.  
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5.3.1 Perspektiv i historieundervisningen och intervjupersonernas 

identifikationer 

För att underlätta diskussionerna kring perspektiv fick eleverna använda sig av ett papper (se 

bilaga 9.3) där ett antal grupper fanns uppskrivna. Utifrån dessa ombads eleverna att peka på 

de grupper som hade varit mest framträdande i deras historieundervisning. Om eleverna i de 

tidigare diskussionerna kring kanon visade skillnader i sina resonemang var de i denna fråga 

avgjort överens.  

Samtliga sju intervjupersoner säger att människor från Europa och människor med vit hudfärg 

är de som har huvudrollen i deras historieundervisning. Sex av eleverna fastställer dessutom 

att män och människor från Nordamerika har en huvudroll, tre av eleverna menar dock att 

man läser om Nordamerika enbart i viss utsträckning.  Gruppen svenskar lyfts av tre elever 

men då framför allt med hänvisning till grundskolans undervisning. I fråga om olika 

samhällsklasser berättar fem av intervjupersonerna att de i undervisningen tar sig an och 

arbetar omväxlande med att ta fram både rika och fattiga människors perspektiv medan två av 

eleverna menar att man i deras undervisning tenderar att prata utifrån de rikas perspektiv. 

Förutom en elev, som anser att de i undervisningen pratar lite om människor från Asien, 

nämns inte några andra grupper i detta sammanhang.  

Utifrån samma papper bads sedan eleverna att visa vilka grupper de själva anser att de tillhör 

och är en del av. Samtliga elever identifierar sig som kvinnor. Fem av eleverna identifierar sig 

med att ha en annan hudfärg än vit, en elev identifierar sig som vit medan en elev inte ger 

något tydligt svar. Två elever identifierar sig med att vara från Europa medan övriga fem 

istället anger områdena: Asien, Sydamerika, Afrika och Nordamerika. Två av eleverna säger 

dessutom att de identifierar sig med att vara svenskar.  

På frågan huruvida eleverna någon gång har känt att de har kunnat identifiera sig med någon 

individ eller grupp när de har studerat historia eller ej är det sammanfattade svaret: nej. Att de 

inte har kunnat identifiera sig, menar två av eleverna, har att göra med att de inte har läst om 

hur personer kände, eller vilken personlighet de hade, vilket gör det svårt att identifiera sig. 

Två andra säger att historien helt enkelt inte har handlat om dem. En av eleverna resonerar att 

även när de har läst om kvinnor så har det varit europeiska kvinnor, vilket är en grupp hon 

inte identifierar sig med, medan en annan helt enkelt menar att ”folk som är som mig har inte 

nämnts” och syftar då på sig själv utifrån kön, hudfärg och bakgrund. Den som skiljer sig i 

sammanhanget är en av eleverna som berättar att hon en gång har upplevt att hon har 
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identifierat sig med en grupp och det var när hon läste om judarna i samband med 

undervisning om andra världskriget och förintelsen. Hon säger att hon kunde relatera till att 

stå ut och vara annorlunda i ett samhälle och uttrycker också att hon till viss del är orolig för 

att något liknande ska hända igen.  

De elever som pekade ut grupper, som de själva menar att de inte tillhör, som 

”huvudrollsinnehavare” i undervisningen frågades hur detta fick dem att känna och hur de 

hade känt om historieundervisningen vore tvärtom, alltså handlade om de grupper som de 

tillhör. Två av eleverna säger att de hade tyckt bättre om historia om den handlade mer om de 

grupper som de tillhör eftersom de då hade kunnat identifiera sig vilket hade gjort ämnet 

intressantare. En annan elev uttrycker att det hade förändrat hennes syn på historia men att det 

troligtvis inte hade haft en betydelse för henne på ett personligt plan. Att bli representerad i 

undervisningen, resonerar en elev, skulle troligtvis ha stor betydelse för de som inte är 

representerade. Intressant är dock att eleven här väljer att prata utifrån ett ”de”-perspektiv och 

på så sätt själv tar avstånd från resonemanget och menar att det för henne inte spelar någon 

större roll. Ytterligare en elev uttrycker att detta förhållande får henne att känna som att 

Europa är det enda som spelar roll för hur vi lever idag vilket, enligt henne, inte är sant. Både 

när de i undervisningen pratar om kvinnor och icke-européer får hon känslan av att ”det 

kommer inte på prov” vilket gör att det framstår som oviktigt. Slutligen säger en av eleverna 

att fler perspektiv i historien innebär att fler får tillhöra historien och att de på så sätt får ett 

värde. I slutändan blir alla lika mycket värda, hävdar hon, eftersom alla får vara med.  

Vi kan konstatera att ingen av eleverna uppger att de har arbetat med området som deras 

föräldrar/förälder kommer ifrån. En av eleverna menar att området har nämnts en gång under 

en historielektion men då i syfte att ett begrepp skulle belysas och en annan elev menar att det 

europeiska området som en av föräldrarna kommer ifrån har pratats om i viss utsträckning 

men att områden i Asien där den andra föräldern kommer ifrån inte har kommit upp. Fem av 

de intervjuade eleverna säger att de gärna vill lära sig mer om områdena de på olika sätt har 

anknytning till. Fyra av dem anger dessutom uttryckligen att detta beror på att de känner ett 

behov av att lära sig mer om sin egen och familjens bakgrund men att de också vill få reda på 

vilka händelser det är som har lett fram till att familjen befinner sig där den gör idag.  
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5.3.2 Vilken betydelse har intervjupersonernas identifikationer i relation till 

historieämnet?  

Frågan är hur eleverna, utifrån sina identifikationer, ser på historieämnet och om deras 

specifika identifikationer alltså har en betydelse för hur de ser på ämnet. Eftersom det i denna 

undersökning inte fanns utrymme att också intervjua en elevgrupp som identifierade sig som 

män och som enbart svenskar/européer var alternativet att helt enkelt undersöka om de 

intervjuade eleverna själva tror att de ser annorlunda på historieämnet för att de är kvinnor 

och för att de, generellt, identifierar sig med att vara utomeuropéer. Utifrån hur eleverna tror 

att de hade resonerat kring dessa frågor om de istället vore en kille född i Sverige av 

svenskfödda föräldrar utan koppling till något annat geografiskt område gav eleverna viss 

inblick i hur de själva tror att deras bakgrund påverkar hur de ser på ämnet.  

En majoritet, fem av sju, uttrycker på olika vis att de tror att de hade sett på detta med kanon 

inom historieämnet annorlunda om de vore en ”svensk kille” 53. Tre av eleverna lyfter att de 

troligtvis inte hade ifrågasatt eller haft ett lika stort problem med att det är män och deras 

perspektiv som dominerar i undervisningen. Att deras bakgrund, i att också ha en annan kultur 

än den svenska, spelar roll för hur de tänker kring dessa frågor visar fyra av eleverna. De 

resonerar i termer av att de, på grund av sin bakgrund, har ett intresse för andra kulturer och 

ser det som positivt och givande att lära sig om andra delar av världen. En menar att hon som 

”svensk kille” troligtvis inte hade tänkt lika mycket ”utanför boxen” medan en annan tänker 

att hon säkert hade förstått och märkt av mönstret men att hon som en ”svensk kille” inte hade 

förstått allvaret och inte haft samma medkänsla.  

Några av eleverna problematiserar också denna fråga och en menar till exempel att det så 

klart är olika från individ till individ. Alltså, även om du är en ”svensk kille” så kan du 

fortfarande tycka att dessa frågor är väldigt viktiga. En annan elev säger att hon bara för den 

sakens skull säkert inte skulle vilja läsa mer om Gustav Vasa och att hon säkert hade varit lika 

trött på att det pratas så mycket om Sverige i undervisningen oavsett. Kanske skulle hon varit 

intresserad av att läsa mer om killar från ett annat land. Det är egentligen bara en av eleverna 

som menar att hon hade resonerat likadant om hon vore en ”svensk kille” eftersom hon ser sig 

                                                
53 ”Svensk kille” i detta sammanhang innebär: en kille född i Sverige av svenskfödda föräldrar utan koppling till 
något annat område. I den löpande texten används begreppet ”svensk kille” för läsvänlighetens skull. Detta 
behöver förtydligas eftersom det finns många olika typer av svenska killar som inte behöver motsvara 
definitionen som används i just detta sammanhang.  
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själv som ”open-minded” och att det för henne personligen inte hade spelat någon roll vem 

hon var, hon hade resonerat på samma sätt i alla fall.  

En majoritet av eleverna tillskriver alltså sin bakgrund viss betydelse för hur de uppfattar 

kanon inom historieämnet och de resonerar också på olika sätt kring hur deras 

intresseområden, till exempel ett intresse för att lära sig mer om olika kulturer, inom 

historieundervisningen hänger samman med vilka de är som individer.   
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6. Analys 
Låt oss börja med det mest väsentliga för undersökningen: relationen mellan en manlig och en 

eurocentrisk kanon. Som visat resonerar eleverna på delvis olika sätt i fråga om dessa två 

fenomen. Det intressanta är egentligen inte huruvida eleverna märker av en kanon. Det 

intressanta är hur eleverna förklarar varför det finns en kanon. Att kvinnor och det kvinnliga 

perspektivet inte är lika framträdande som det manliga i historieundervisningen förklaras, av 

eleverna, med att det är män som är historia, att det är de som har agerat och bestämt. 

Underförstått: det är männen som är relevanta i förhållande till vad som förväntas av 

innehållet inom ramen för historieundervisningen. Mäns närvaro och kvinnors frånvaro utgör 

normen för innehållet i undervisningen. Utifrån ovanstående förklaringsgrunder får eleverna 

svårt att ifrågasätta tillståndet. Det handlar dock inte enbart om det svåra i att ifrågasätta en 

norm generellt utan det finns också en acceptans hos eleverna för hur undervisningen är 

upplagd eftersom eleverna resonerar att lärarna gör så gott de kan – de kan ju inte förändra 

hur historien ser ut, de kan inte förändra det faktum att männen har varit mest framträdande i 

historien. Generellt ger alltså eleverna inte uttryck för att relationen mellan manligt och 

kvinnligt i historieundervisningen ska ses som ett maktförhållande. Det handlar således inte 

om att lärare bör göra ett mer inkluderande urval för det finns inga alternativ till den manligt 

dominerade historien.  

Eleverna visar en annan inställning till den eurocentriska kanon. Den generella förklaringen 

till förekomsten av eurocentrism är att vi bor i Europa och vi läser om det som är relevant i 

förhållande till Europa. Eleverna är betydligt mer kritiska till förekomsten av en eurocentrisk 

kanon än en manlig eftersom de ser relationen mellan Europa och övriga världen i 

historieämnet som en maktrelation. I fråga om eurocentrism, i motsats till den manliga kanon, 

handlar det alltså om att prioritera i valet av innehåll och att Europa prioriteras handlar, enligt 

eleverna, om föreställningen att Europa är viktigare. Här resonerar alltså eleverna i termer av 

att det inte enbart finns en historieskrivning, som i frågan om den manliga kanon, utan flera 

olika historieskrivningar. Att eleverna ser på eurocentrism som en effekt av en maktrelation 

och på den manliga kanon som en effekt av att ämnet historia förhåller sig på ett bestämt sätt 

gör att eleverna lättare kan ifrågasätta och förhålla sig kritiska till en eurocentrisk kanon än en 

manlig. En maktrelation är helt enkelt lättare att ifrågasätta än det, de själva anser vara, 

ämnets statiska varande och essens. Dessutom är den eurocentriska kanon enklare att 
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ifrågasätta eftersom eleverna själva menar på att det finns andra relevanta historieskrivningar 

och därför andra alternativa innehåll att undervisa om.  

Men, varför är det så att eleverna ser det ena som ett maktförhållande men inte det andra? 

Beauvoir hävdar att kvinnan som förtryckt har en säregen roll i förhållande till andra 

förtryckta grupper. I kvinnans fall finns det inget ”före förtrycket”, det finns ingen specifik 

händelse, ingen utveckling, att peka på med vilken förtrycket började; vilket gör att 

förhållandet mellan mannen och kvinnan framstår som absolut. Detta närmast naturgivna 

tillstånd, som Beauvoir uttrycker det, motstår förändring vilket också gör att kvinnor inte kan 

skapa ett ”vi” och göra sig själva till ett subjekt i förhållande till ”den andre” vilket andra 

minoriteter kan. Proletärerna kan göra sig till ett ”vi”, svarta kan göra sig till ett ”vi”, men inte 

kvinnorna eftersom de som grupp inte har något förflutet och därmed ingen historia.54 

Förklaringen till att eleverna ser på den manliga kanon som någonting absolut skulle utifrån 

Beauvoir kunna klargöras med att förhållandet mellan mannen och kvinnan till synes är 

absolut. Alltså, eleverna har ingenting specifikt att peka på, ingen startpunkt och ingen 

begynnelse till förtrycket vilket gör att de i första hand inte ser det som ett förtryck. Det är ett 

förhållande som är konstant och som därför är immunt mot prövning.  

Ovanstående skulle också kunna ses som en förklaring till varför elevernas identifikationer 

som kvinnor inte har en lika stor betydelse som deras identifikationer som utomeuropéer när 

de ska förhålla sig till kanon. Både denna undersökning och Lozic forskning visar att 

elevernas identifikationer som utomeuropéer har en relevans för elevernas intresse av att 

vidga historieämnet geografiskt.55 Egentligen är det föga förvånande att elevernas bakgrund 

och hur de identifierar sig påverkar hur de ser på innehållet i historia. Det intressanta är dock 

att identifikationen som kvinnor inte har samma tyngd. Om eleverna nu, som de uttrycker det, 

kan se ”utanför boxen”, alltså bortom normen, i förhållande till en eurocentrisk kanon – varför 

kan de då inte göra det i samma utsträckning i förhållande till en manlig? 

Generellt är det betydligt enklare att se hur eleverna ger uttryck för Saids teorier än för 

Beauvoirs. Många av eleverna visar insikt i den maktdominans mellan Europa och övriga 

världen som enligt Said var en förutsättning för att Västerlandet skulle lyckas styra och 

definiera Orienten. Hos Said finns nämligen ett ”före förtrycket”. Orientalismen tar framför 

allt form i tiden efter upplysningen. 56  Men även om det hos eleverna finns en hög 

                                                
54 de Beauvoir 2012/1949, s. 28. 
55 Lozic 2010, s. 306.  
56 Said 2016/1978, s. 66f.  
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medvetenhet kring det, av Said presenterade, maktförhållandet är det egentligen bara en elev 

som formulerar Saids stora huvudtanke – att det också är Västerlandet som bestämmer hur vi 

ska se och vilken bild vi ska ha av Orienten – alltså att det framför allt handlar om 

konstruktionen av ett ”de”.57 Så även om eleverna är kritiska till att Europa har ett så stort 

företräde i innehållet är de inte i samma utsträckning kritiska till hur andra delar av världen 

presenteras och målas upp i förhållande till Europa, när och om de gör det. Just det 

förhållandet, där Väst får definiera Öst till sin motpol, är någonting som Said skulle lyfta som 

huvudproblematiken och någonting som Lozic också uppmärksammar i sin forskning.58 Den 

stora skillnaden i förhållande till Lozic-studien är dock att hans intervjupersoner faktiskt har 

undervisats om området de har anknytning till, vilket mina intervjupersoner inte har gjort.  

Det finns också anledning att uppehålla sig vid hur elevernas identifikationer påverkar deras 

förhållande till ämnet. Undersökningens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning i 

avseendet att många elever ger uttryck för att inte kunna identifiera sig med, och därför inte 

intressera sig för, historieämnet.59 Många av eleverna menar uttryckligen att de vill lära sig 

mer men att de samtidigt upplever undervisningen som repetitiv och svår att känna igen sig i 

vilket tydligt visar hur frågor som rör kanon hänger ihop med elevernas intresse och 

motivation. Majoriteten av eleverna uttrycker att ämnet hade varit mer fängslande om de fick 

läsa mer om områden utanför Europa, gärna områden som de själva har anknytning till, samt 

om det kvinnliga perspektivet fick mer utrymme i undervisningen. Sett ur dessa elevers 

synvinkel är det därför inte problematiskt att inkludera flera olika perspektiv undervisningen, 

snarare tvärtom – det har stora förtjänster i fråga om ett ökat intresse för ämnet. 

Slutligen vill jag diskutera elevernas tankar kring kanon i relation till vad de ser som poängen 

med att läsa historia i skolan. Generellt ser eleverna historia som ett ämne som ska hjälpa oss 

att förstå vår samtid och hur världen ser ut idag. Men om eleverna samtidigt ser på 

historieundervisningen som framför allt en förmedlare av det manliga, europeiska och vita 

perspektivet så är det på sin plats att resonera kring vilken samtid och vilken värld eleverna får 

lära sig att förstå och hur vi, som lärare, egentligen ska förhålla oss till detta. Undersökningen 

visar att eleverna är medvetna om och uppmärksamma på de normer som existerar i 

historieämnets innehåll, frågan är dock om eleverna har de verktyg som krävs för att 

problematisera dessa normer och riktigt förstå innebörden av dem. Om vi relaterar elevernas 

svar till Beauvoirs och Saids teorier skulle det enkla svaret bli: nej.  
                                                
57 Said 2016/1978, s. 64.  
58 Lozic 2004, s. 29f.  
59 Ibid., s. 44f; Palmér 2016, s. 27f och 35f.  
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7. Slutdiskussion 
Syftet med den här undersökningen har varit att belysa hur kvinnliga elever med en 

utomeuropeisk bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon i 

historieundervisningen. Det är dock viktigt att förtydliga att uppsatsen inte gör anspråk på att 

presentera hur alla kvinnliga elever med en utomeuropeisk bakgrund resonerar i dessa frågor. 

Det går aldrig att företräda en hel grupp människor eller visa på någon typ av gemensam 

inställning till en företeelse baserat på några få gemensamma komponenter och några enstaka 

individers resonemang. Därför visar uppsatsen bara en liten del av denna komplexa bild och 

ger enbart en inblick i hur några elever resonerar kring dessa frågor. Det innebär dock inte att 

uppsatsen är irrelevant. De sju intervjuade elevernas upplevelser är viktiga och värdefulla. I 

ett klassrum borde alla elevers upplevelser vara viktiga och värdefulla för en lärare och den 

här uppsatsen bidrar förhoppningsvis till en insikt i hur medvetna och uppmärksamma våra 

elever kan vara på den rådande kanon i historieundervisningen. 

Sammanfattningsvis märker de intervjuade eleverna tydligt av både den manliga och den 

eurocentriska kanon och är kritiska till att undervisningen ser ut som den gör. Även om 

eleverna är mer kritiska till den eurocentriska kanon, som enligt dem kan åtgärdas genom att 

de får läsa mer om områden utanför Europa, uttrycker eleverna att de också skulle vilja läsa 

mer historia ur ett kvinnligt perspektiv. Det mest intressanta resultatet i undersökningen är 

just skillnaden mellan hur eleverna resonerar kring den manliga och den eurocentriska kanon 

där det är tydligt hur kvinnors frånvaro i historien betydligt enklare legitimeras och på så sätt 

blir immun mot kritik. Generellt upplever eleverna att de inte kan identifiera sig med sin 

historieundervisning, dels för att den inte handlar om människor de kan relatera till men också 

för att undervisningen oftast inte rör sig på en individnivå. Till sist tillskriver en majoritet av 

eleverna sina egna identifikationer som kvinnor och som utomeuropéer, och/eller som 

personer med insikt i en annan kultur, viss betydelse för hur de resonerar i frågor som rör 

kanon inom historieundervisningen.  

Undersökningen har som helhet fungerat bra både utifrån val av metod och teoretisk 

anknytning samt hur dessa har svarat mot de uppställda frågeställningarna och syftet. 

Avgränsningar och urval har gjorts som självfallet har påverkat utfallet av undersökningen 

och det är därför viktigt att forskningsfältet fortsätter att kompletteras för att ännu fler 

elevgrupper ska bli representerade i forskningen. Det optimala för undersökningen hade varit 
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om elevintervjuerna också hade kompletterats med observationer och möjligtvis intervjuer 

med elevernas lärare men tiden har varit en begränsande faktor. I vidare forskning borde vi 

studera eleverna under längre tidsperioder för att få en bättre förståelse för hur deras 

resonemang förändras under grundskolans och gymnasieskolans gång. Dessutom borde vi 

grundligare studera hur elevernas upplevelse av kanon påverkar deras motivation och 

studieresultat. Över huvud taget borde vi bemöda oss med att oftare tala om kanon ur ett 

elevperspektiv snarare än ur ett lärarperspektiv. Vi måste börja diskutera de förtjänster snarare 

än de problem som uppstår när lärare rör sig bortom den eurocentriska och manliga kanon i 

sin undervisning. Det, tror jag, är ett viktigt led i att lärare börjar ifrågasätta de normer som 

begränsar historieundervisningens innehåll och som i förlängningen riskerar att reproducera 

de maktstrukturer som skolan har som mål att bekämpa.  
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9. Bilagor 

9.1 Intresseformulär 

Intresseanmälan 
Intervju	kring	din	syn	på	ämnet	historia	

1. Namn: ................................................................................................................................... 

2. Skola: ................................................................................................................................... 

3. Program: ........................................................  Klass: .......................................................... 

4. Kön: ................................................................ Ålder: ........................................................... 

6. Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad kring din syn på ämnet historia? 

  JA  NEJ 

7. Om JA, skriv ditt telefonnummer eller din mailadress så kan jag kontakta dig om det blir aktuellt med en 

intervju: ........................................................................... 

8. Var är du född? 

Stad: ................................................................................ 

Land: ............................................................................... 

9. Om du föddes i ett annat land än Sverige, hur gammal var du när du flyttade till Sverige? 

........................................................................................... 

10. Var är dina föräldrar/vårdnadshavare födda (land/region)? 

Förälder/vårdnadshavare 1: .................................................................................. 

Förälder/vårdnadshavare 2: ................................................................................. 

Förälder/vårdnadshavare 3: .................................................................................. 

Förälder/vårdnadshavare 4: ................................................................................... 
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9.2 Intervjuguide 

Presentation av intervjun samt grundregler 

- Välkomna eleven och tacka för att personen ställer upp 

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in 

- Grundregler för intervjun: 

o Berätta att bara jag kommer att lyssna på inspelningen 

o Berätta att varken elevens namn eller skolans namn kommer att vara utskriven i 

transkriberingen eller uppsatsen, eleven kommer att vara helt anonym  

o Berätta att intervjupersonen kan välja att inte besvara frågor och kan avbryta intervjun när som 

helst 

Presentation av mig själv 

- Utbildar mig till lärare, läser 4:e året, bor i Göteborg men har själv pluggat i Jönköping etc. 

- Min bakgrund som invandrare 

Intervjupersonens presentation 

- Berätta lite om dig själv! 

- Vill du berätta lite om din familj? Föräldrar/vårdnadshavare, syskon etc?  

- Bor några av dina släktingar i landet/länderna där dina föräldrar föddes? 

- Hälsar du på ofta? Hur känns det när du hälsar på? (Hur bra kan du språket?) 

- Hur skulle du säga att det påverkar dig att du har bakgrund i ett annat land? Är det någonting du ofta 

tänker på? 

Allmänt om historieämnet 

- Vad tycker du om ämnet historia allmänt?  

- Vad har ni läst i historian på gymnasiet hittills? Hur tycker du att det har varit?  

- Vad skulle du vilja lära dig mer om och varför? Är det något område eller tema som du tycker har 

saknats i historieundervisningen? 

Historia och kanon 

- Hur skulle du säga att ni har pratat om kvinnor respektive män i historieundervisningen? Vilkas 

perspektiv har fått mest plats?  

- Vad tycker du om att det ser ut så? 

- Hur skulle du säga att ni har pratat om européer respektive icke-européer i historieundervisningen? 

Vilkas perspektiv har fått mest plats? 

- Vad tycker du om att det ser ut så?  
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- Har du i historieundervisningen arbetat med någonting som har handlat om området dina föräldrar/din 

familj kommer ifrån? Vad har ni läst om i så fall? Vad känner du kring det?  

- Vad tycker du är poängen med att läsa historia i skolan?  

Historia kopplat till perspektiv och identitet 

- Har du hört och/eller använt begreppet perspektiv tidigare?  

- När du har läst historia i skolan, vilka gruppers perspektiv tycker du har lyfts fram och varit viktigast? 

Alltså, vilka grupper har haft ”huvudrollen” i undervisningen tycker du? OBS. Du kan titta på min lapp 

och ringa in de grupper som du tycker stämmer in (bilaga 9.3.). Lägg gärna till egna grupper om de som 

finns på lappen inte stämmer.  

o Vad tänker du om att det är just dessa grupper som du har ringat in? Vilka fördelar och 

nackdelar finns med att det är just dessa grupper?  

o Vilka av grupperna på lappen skulle du säga att du identifierar dig med? Vilka grupper är du 

med i? 

o Möjlig följdfråga beroende på vad eleven svarar: Vad tänker du om att de grupperna ni pratar 

mest om är grupper som du inte är en del av?  

o Är detta någonting du har tänkt på tidigare? Alltså att det är vissa specifika grupper som får 

mest utrymme i undervisningen? Har någon lärare lyft detta? 

- Om du hade varit en kille från Sverige – hur tror du att du hade tänkt kring detta då? Varför tror du att 

du hade tänkt likadant/annorlunda? 

- När man läser en bok eller ser en film kan man ibland känna att man identifierar sig med en karaktär, 

alltså att personen kanske tänker eller agerar likadant som man själv hade gjort. 

o Har du någon gång känt att du har identifierat dig med någon eller några när du har läst 

historia och vem/vilka var det i så fall? Varför tror du att du inte identifierar dig med någon? 

o Om du hade känt att du kunde identifiera dig med någon hur hade det påverkat din syn på 

historieämnet tror du?  

Avslutning 

- Har du några råd till mig som blivande historielärare? 

- Är det någonting mer som du vill säga som du känner att du inte har sagt? 

- Hur kändes intervjun? 

- Du är välkommen att höra av dig om du skulle ha några funderingar. 

- Tack återigen för att du ville ställa upp! 
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9.3 Dokument som användes i samband med intervjuerna  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Människor med annan hudfärg än 

vit 

Rika  

Män 

Människor från Europa 

Människor med vit hudfärg 

 

Fattiga 

Svenskar 

Kvinnor 

Människor från Asien  

Människor från Afrika 

Människor från Sydamerika 

Människor från Nordamerika 

Medelklass 
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9.4 Presentation av intervjupersoner 

”Anna” – Anna är 16 år gammal och är född och uppvuxen i Sverige. Båda Annas föräldrar 

är födda i ett sydostasiatiskt land där den ena flyttade till Sverige i 10-årsåldern och den andra 

i vuxen ålder. Anna besökte detta land senast för 9 år sedan och har, vad hon vet, ingen släkt 

kvar i landet. Hon ger inte uttryck för att ha någon stark koppling till området. 

”Dalia” – Dalia föddes i ett land i Mellanöstern och flyttade till Sverige när hon var 6 år 

gammal, hon är nu 16 år. En av hennes föräldrar är född i samma land som Dalia medan den 

andra är född i ett europeiskt land. Det är oroligt i landet där Dalia är född och där många av 

hennes släktingar fortfarande bor vilket har gjort att hon inte har kunnat hälsa på sedan 2011 

då hon var där senast. Istället brukar hennes familj möta upp släktingarna i ett annat land där 

hon också har anhöriga. Dalia uttrycker en stor längtan efter släktingarna men också efter 

själva området som hon upplevs ha starka band till.  

”Evin” – Evin, som nu är 17 år, flyttade till Sverige när hon var några månader gammal från 

ett område i Mellanöstern där också hennes föräldrar är födda. Hennes familj brukar hälsa på 

släkten ungefär vartannat år och även om hon tycker att kommunikationen är besvärlig, 

eftersom hon har svårt att uttrycka sig på modersmålet, ser hon denna bakgrund som en 

relativt viktig del av sin identitet.  

”Hani” – Hani är 17 år gammal och är född och uppvuxen i Sverige. Båda hennes föräldrar är 

födda i ett land i Centralafrika och de träffades i Sverige i slutet av 90-talet. Hani har besökt 

landet där föräldrarna är födda tre gånger, senast för två år sedan. Rent identitetsmässigt 

menar Hani att hon inte upplever något stark koppling till området  

”Julia” – Julia är född och uppvuxen i Sverige och är 16 år gammal. En av hennes föräldrar 

är född i Sverige medan den andra är född i ett land i Sydasien dit Julia och hennes familj 

brukar åka ungefär vartannat år och där Julia har en del släktingar. Julia tycker att det är roligt 

att hälsa på även om kommunikationen med släkten är svår då hon inte kan språket, vilket hon 

också tror är en anledning till att hon känner en relativt svag koppling till landet när hon inte 

är där.  

”Lisa” – Lisa, 15 år, har en förälder som är född i Sverige och en som är född i Nordamerika. 

Lisa föddes i Sverige men bodde en 9-årsperiod i Nordamerika och familjen flyttade nyligen 

tillbaka till Sverige. Hennes erfarenhet av historieundervisning i Sverige är därför begränsad, 

referenspunkten just nu är historieundervisningen hon fått första terminen på gymnasiet.  



                                                                                                                                                42 
 

”Yolanda” – Yolanda är 16 år gammal och är född och uppvuxen i Sverige. Båda hennes 

föräldrar kommer från ett sydamerikanskt land och hon har hälsat på två gånger, senaste 

gången var hon i 9-12-årsåldern. Hon skulle gärna åka tillbaka för att hälsa på familjen men 

känner förutom det inte att hon har någon stark koppling till området.  

 

 


