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– Hispanoamerikanska elever reflekterar om undervisningen i ämnet historia. 

 

 

Sammanfattning/Abstract 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka, utifrån ett elevperspektiv och en postkolonial 

teori, förekomsten och representationen av Hispanoamerika och hispanoamerikaner i 

historieundervisningen i klassrummet på gymnasienivå. Beteckning Hispanoamerika omfattar 

Spanien, Nordamerika, Central-och Sydamerika. Undersökningen är kvalitativ och utgår helt 

från ett elevperspektiv där fyra elever med anknytning till Hispanoamerika intervjuas. 

Huvudfrågan gäller i vilken mån hispanoamerikansk historia tas upp i undervisningen inom 

gymnasieämnet historia, något som direkt går att koppla till elevernas identitetsuppfattning. I 

samband med det undersöks även det utrymme dessa elever får att vara delaktiga och bidra 

med sin flerspråkighet och mångkulturalitet. Resultatet visar att dessa elever, trots att de i 

detta sammanhang har ett svagt tolkningsföreträde, känner tilltro till en mer globaliserad 

framtid där de kan bidra till och vara en länk mellan olika kulturer. För det andra talar 

eleverna om behovet av en mer internationell historieundervisning vilket kräver att lärarna har 

bredare kunskaper i utomeuropeisk historia, postkoloniala studier och mångkulturalitet. 
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1. Inledning 
Elevens historiemedvetande och identitet formas av samspelet mellan hans/hennes egen historia och 

den historia som undervisas i skolan. Eftersom jag har en hispanoamerikansk bakgrund och 

undervisar gymnasielever i spanska och hispanoamerikansk historia (inom modersmål) från olika 

gymnasieskolor, är jag övertygad om att ju mer en elev förstår sin egen historia, desto mer förstår 

han även andras historia och utvecklar en djupare uppfattning om sig själv och andra. 

Eleven står med andra ord i ständig växelverkan mellan sig själv och historieundervisningens 

innehåll, det vill säga lärandets subjekt och lärandets objekt står i ett ömsesidigt och 

beroendeförhållande.1  

Under en lektion där jag talade om de olika kulturella influenser som Spanien har haft under 

historien, framförde eleverna att den historieundervisning de får i sina skolor inte alls berör, eller i 

mycket liten omfattning berör, den spanska och latinamerikanska historien och att de följaktligen 

inte känner sig berörda eller inkluderade. Deras synpunkter fick mig att reflektera över denna 

tendens i samband med min VFU-praktik i historia. Jag märkte även att de stora imperierna Inka, 

Maya och Aztekerna inte fanns representerade i historieböckerna. Som en följd därav tog jag i min 

undervisning upp hur muslimer, judar och kristna under medeltiden, samarbetade och översatte 

texter från grekiska, arabiska, hebreiska och andra språk till latinska, i olika översättningsskolor i 

Sevilla och Toledo.  

Min ambition genom den här undersökningen har varit att belysa problematiken ur ett 

historiedidaktiskt och postkolonialt perspektiv utifrån elevernas position där deras röst kommer till 

tals genom intervjumetoden. Även om de slumpmässigt intervjuade eleverna i den här 

undersökningen talar om sina enskilda erfarenheter och upplevelser, är de också representanter för 

de komplexa strukturer som finns i samhället.  

Bakgrund 
Historiskt har nationalismen varit en ambivalent kraft kopplad till maktutövande och därmed 

inneburit ett fält där vissa individer eller grupper för talan och dikterar normerna, medan andra har 

underkastat sig eller gjort motstånd. Det har också inneburit klassificeringar, särskiljande argument 

och stereotyper om individer som inte tillhör fosterlandet. Under åren 1860–1900 exporterades den 

europeiska nationalismen som ideologi ”över Atlanten”. Den blev en ny länk till den amerikanska 
                                                        
1Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik  
och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009 s. 25.  
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kontinenten för de brytningar som uppstod när den spanska, franska och engelska 

kolonialimperierna försvagades.2 Det var också en tid när västländerna började applicera den 

nationalistiska agendan via sina institutioner och därmed skapade särskiljande kategorier: de äkta 

egna medborgarna och de andra, immigranter reglerade med pass. I den processen hamnade flera 

länder och deras medborgare utanför gränserna.3 I Spanien skedde en förhandling mellan det 

regionala och det nationella, medan ”nationen” i Latinamerika blev en markör för självständighet, 

ny identitet men också en orsak till gränskonflikter och tävlan mellan länderna. Trots det nationella 

projektet, finns hos hispanoamerikaner alltid en känsla av hybriditet efter en berikande 

sammansmältning av ett flertal influenser. Det gäller även eleverna i den här undersökningen; de 

betonar sin internationalitet. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka, utifrån ett elevperspektiv och en postkolonial teori, 

förekomsten och representationen av Hispanoamerika och hispanoamerikaner i 

historieundervisningen i klassrummet på gymnasienivå. Som hispanoamerikaner definieras personer 

födda i dessa geografiska områden, men också första och andra generations invandrare. Beteckning 

Hispanoamerika omfattar Spanien, Nordamerika, Central- och Sydamerika. Undersökning är 

kvalitativ och utgår helt från elevperspektiv där fyra elever med anknytning till Hispanoamerika 

intervjuas.  

De huvudsakliga frågeställningarna är: 

• Anser eleverna att innehållet i undervisningen i ämnet historia tar upp hispanoamerikansk 

historia och i vilken omfattning? 

• Anser de intervjuade eleverna att innehållet i historieundervisningen hjälper dem att förstå 

och förstärka den hispanoamerikanska identiteten?  

• Får eleverna möjlighet att påverka och bidra med sina åsikter och erfarenheter under 

historielektioner utifrån deras hispanoamerikanska bakgrund? 

                                                        
2 Bayly, C. A., The birth of the modern world, 1780-1914: global connections and comparisons, Blackwell, Oxford, 
2004 s. 199. 
3 Bayly, The birth of the modern world, s. 199. 
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Teori och begrepp 
Det postkoloniala tillståndet är fortfarande aktuellt och många folkgrupper berörs fortfarande 

av efterverkningar från kolonialismen såväl som nationalismen. De koloniala mentala 

strukturer som konstruerar ”den andre” eller ”den främmande” är fortfarande påtagliga i det 

svenska samhällets olika sfärer. Med den reflektionen i åtanke använder jag mig av några 

postkoloniala teoretiker och historiedidaktiker för att få bättre förståelse för fenomenet i 

utbildningssammanhang inom ramen för denna studie. Dessa teoretiker är Gayatri 

Chacravorty Spivak, Franz Fanon, Claude Lévi-Strauss och De Los Reyes. Inom 

historiedidaktik använder jag mig av Magnus Hermansson Adler och Klas-Göran Karlsson & 

Zanders forskning. 

Teoretikern Gayatri Chacravorty Spivak, som genom sin text Kan den subalterna tala? 

kritiserar kunskapsproduktionen och diskurser av de västerländska intellektuella som inte 

inkluderar subjekten från tredje världen.4 Den privilegierade måste decentrera sig själv, det 

vill säga att den etablerade monokulturella och dominanta undervisningen kunde utvidgas och 

öppna sina gränser för att beröra andras verklighet och historiska bakgrund. 

Begreppet subaltern definieras av Spivak som underordnad eller på engelska 

”oppressed”.5 Den underordnade subalternas röst suddas ut av en väl etablerad hegemonisk 

röst. I den här uppsatsen applicerar jag termen ”subaltern” till skolsammanhang med 

motsvarigheten ”elev”. Utifrån en position av trippel underordning: ”Kan elever tala?”, har 

eleven en röst?...som unga i adolescensen, som elev i ett fastställt skolsystem och som 

hispanoamerikansk minoritet i den svenska samhälle.  

Teoretikern Franz Fanon skriver i boken Svart hud vita masker (1997)  att varken 

kolonisatören eller den koloniserade kan existera utan varandra. Kolonisatören skapar en 

apparatur av symboler och markörer för att framstå som överlägsen, medan den koloniserade i 

sin tur söker kolonisatörens godkännande genom att anamma dennes perspektiv. Den 

aspekten av kolonialismen reproduceras än idag och påverkar identitetsuppfattningen och 

individers handlingar i både väst och i den så kallade “tredje världen”. I skolsammanhang 

skapar dessa motsättningar en sorts obalans och i värsta fall bidrar det till att ojämställda 

                                                        
4 Spivak, Gayatri Chacravorty ”Kan den subalterna tala?” Postkoloniala studier, Raster, Stockholm, 2002 s. 75. 
5 Spivak, ”Kan den subalterna tala?”  Postkoloniala studier, s. 76. 
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förhållanden reproduceras och vidmakthålls.   

En tredje teoretiker, Claude Lévi-Strauss, menar i sin bok Ras och historia (1999) att 

kulturernas utveckling inte har formats av en konstant monotoni utan snarare av den intensiva 

variation och de ömsesidiga influenser som kännetecknar samhällen och civilisationer.6 Han 

argumenterar för att mänsklighetens historia alltid har präglats av korsbefruktningar mellan 

olika grupper och kulturer. De intervjuade eleverna bär med sig ett flertal influenser, de är per 

se interkulturella. 

Vidare diskuterar teoretikerna Paulina de Los Reyes och Diana Mulinari, i boken 

Intersektionalitet (2005) frågor om maktmekanismer och ojämlikhet. Finns det 

skärningspunkter mellan olika axlar eller kategorier som exempelvis ras, manlighet, 

könstillhörighet, klasstillhörighet, religion, m.m.? .7 Deras teorier om intersektionalitet bidrar 

till förståelse av elevernas världsuppfattning och identitet som en komplex växelverkan 

mellan kön, religion, ålder, etc., eller mer subjektiva tillskrivna kategorier som nationalitet, 

invandrarstatus, minderåriga elever, hispanoamerikaner, låg/högpresterande elever, etc.  

Magnus Hermansson Adler, har inom historiedidaktik skrivit Historieundervisningens 

byggstenar (2012). Adler betraktar elevens egen historia som ostrukturerad med högt 

upplevelse- och inlevelsevärde, medan skolämneshistoria betraktas som strukturerat, objektivt 

och kronologiskt uppställd.8 När dessa möts i klassrummet påverkar de elevens uppfattning 

om den egna historien och därmed den egna identiteten. Medvetna om det, tillåter vissa lärare 

att elever med en annan bakgrund, får arbeta med sin egen historia parallellt med 

undervisningen, ibland i form av en ”hemlig dagbok” där eleven skriver ner sina reflektioner 

och på så sätt tillförs ett sociologiskt perspektiv till undervisningen i ämnet historia.9 

Ytterligare en historiedidaktiker som används för analysen är Klas-Göran Karlsson som skrev 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (2004). 

Bland de begrepp som används i undersökningen finns Hispanoamerika som ett 

geografiskt område indelad i två kontinenter, nämligen Spanien, och den spansktalande 

befolkningen i Nord-, Central- och Sydamerika. Däremot syftar termen hispanoamerikaner på 

en mångkulturell gemenskap förenad genom det spanska språket, oavsett om de befinner sig i 

Hispanoamerika eller i andra länder i världen, exempelvis i Sverige. Det är också viktigt att 

tydliggöra att båda dessa termer saknar fast definition. Det handlar om dynamiska relativa 
                                                        
6 Lévi-Strauss, Claude, Ras och historia, Nya Doxa, Nora, 1999 s. 9. 
7 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över(o)jämlikhetens landskap, 
1. uppl., Liber, Malmö, 2005 s. 9. 
8 Hermansson Adler Historieundervisningens byggstenar s. 24.  
9 Hermansson Adler Historieundervisningens byggstenar s. 24. 
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begrepp med reviderbar innebörd.  

Andra begrepp är kolonialism definierat som erövringen av och kontrollen över andra 

människors territorium, över deras sätt att leva och deras tillgångar, exempelvis de europeiska 

makternas intrång i Asien, Amerika och Afrika.10  Därmed definieras Postkolonialism som ett 

komplext tillstånd där den koloniala dominansen och dess följdverkningar ifrågasätts. 11 Andra 

termer är inklusion/exklusion av ”den andre”. Med det menas i vilken mån en individ/elev 

med bakgrund som immigrant, kan eller inte kan berättigas en jämställd position. På liknande 

sätt används termerna centrum/periferi för att benämna ojämlikheten mellan de 

individer/grupper som står mer i centrum i förhållande till de individer eller grupper som 

befinner sig i marginalen, vare sig geografisk eller i skolsammanhang. Med stereotyper 

menas, med en grovt förenklad bild, den föreställning som finns om olika kategorier, 

exempelvis, judar, spanjorer, latinamerikaner, etc.12 Begreppet identitet kan definieras på två 

sätt: den personliga identiteten, med det som är utmärkande för en specifik individ som 

personlighet, utseende, etc och den sociala identiteten som inbegriper de olika grupper som en 

individ tillhör såsom sociala, ekonomiska, etniska, religiösa etc. 13 

Begreppet ”mångkulturell” avser en person som har anknytning till flera länder och 

kulturer, talar och förstår flera språk (flerspråklighet) och därmed kan hantera olika 

situationer i olika kontexter. 

Tidigare forskning 
Den här uppsatsen knyter an till tidigare forskning som visar på att utomeuropeiska länders 

historia är dåligt representerade i den svenska historieundervisningen liksom i läroböcker i 

ämnet historia. Resultatet i dessa undersökningar kan läsas exempelvis i följande 

examensarbeten:  

 Historia och det mångkulturella klassrummet – Lärares strategier för en meningsfull 

historieundervisning (2007) av Jonas Gummeson, Karlstads Universitet. Här undersöks 

lärarens strategier för att utvidga en monokulturell historieundervisning (där Sverige 

framställs som homogen och likformig) till en mer mångkulturell undervisning, där även 

andra länders historia lyfts fram. Den undersökningen används i den här uppsatsen för att få 

                                                        
10 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 
uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008 s. 18. 
11 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, s. 26. 
12 Berger, Arthur Asa, Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare, Studentlitteratur, Lund, 1999 s.135. 
13 Berger, Kulturstudier, s. 139. 
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bättre förståelse för lärarens position i relation till elevernas beskrivningar. 

Västerlandet i historieläroböcker (2013) av Mats Johnsson, Uppsala Universitet. 

Johnsson undersöker hur historieläroböcker på gymnasiet skildrar Västerlandet jämfört med 

den övriga världen och påvisar att deras innehåll nästan i sin helhet är eurocentrisk. Andra 

länders historia åsidosätts och ignoreras systematiskt.  

Man kan visa sig mer till världen (2008) av Amala Anna-Dawod och Fatin Saleh från 

Högskolan från lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping. Resultatet av en 

kvalitativ undersökning av arabiska gymnasieelever och flerspråkighet presenteras i 

uppsatsen. 

Historieundervisning och interkulturell kompetens av Maria Johansson från Karlstads 

Universitet (2012) är ytterligare en avhandling vars undersökning är av betydelse för den här 

uppsatsen. Johansson lägger i sin analys fram hur internationell kunskap för lärare kan 

förbättra historieundervisningen. 

Metod 
Eleverna själva är min huvudkälla eftersom jag helt utgår från elevperspektiv. Uppsatsen 

baseras på en kvalitativ undersökning där eleverna genom intervjuer svarar på ett antal frågor. 

Jag följer i den processen de etiska riktlinjerna för forskning från Vetenskapsrådet.14 Efter 

transkribering och översättning har texten sammanställts för analys och kopplats till pågående 

forskning. Jag skriver utifrån ett postkolonialt perspektiv.  

Eleverna har det gemensamt att de på olika sätt har anknytning till Hispanoamerika. Tre 

av dem är födda i utlandet och har varit i Sverige mellan två och fem år. Den fjärde 

informanten är född i Sverige och har föräldrar från Chile. Urvalet av eleverna skedde 

spontant. Jag berättade om mitt uppsatsämne och frågade om några av dem ville delta. De 

flesta lyfte armen då jag frågade om de ville stanna kvar en halvtimme efter lektionen och 

komma en halvtimme tidigare till nästa lektion. Det var några som stannade kvar men jag 

hann den dagen bara intervjua två av dem. De andra två eleverna intervjuades vid 

nästkommande tillfälle.  

Klassen består av gymnasielever från olika skolor i Storstockholm, både privata och 

kommunala. De läser andra året i spanska på avancerad nivå. Som verktyg till intervjun 

använde jag mig av mobiltelefonen som bandspelare och åtta förberedda intervjufrågor (se 

                                                        
14Vetenskapsrådet: 
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etiskariktlinjer.4.29b9c5ae
1268d01cd5c8000955.html  (2012-12-19). 
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bilaga). Varje intervju varade mellan 10 och 15 minuter. Dock är det viktigt att påpeka att 

frågorna ska vara så neutrala som möjligt och jag ansträngde mig för att behålla en 

återhållsam attityd så att risken att påverka diskussionerna minimerades. 

Vid början av intervjuerna talade jag om de etiska riktlinjerna för eleverna, bad om deras 

tillstånd och godkännande, talade om att de förblir anonyma och att de kommer att 

presenteras under pseudonym. Jag har undanhållit allt som eventuellt skulle kunna vara till 

skada för dem, deras lärare eller skolan i och med deras deltagande. Ett utdrag ur den 

avslutade uppsatsen kommer jag att ge till de berörda eleverna. 

När det gäller anonymiseringen är det också meningen att den ska bidra till att eleverna 

omvandlas till representanter för en grupp utöver dem själva.15 Detta eftersom jag med 

uppsatsen avser undersöka ett allmänt strukturellt fenomen med hjälp av tre 

undersökningsfrågor eller föreställningar. 

Undersökningen är kvalitativ och processen induktiv, dvs. att förklaring, analys och 

tolkning baseras på det insamlade materialet, där de åtta intervjufrågorna var länkade till 

frågeställningarna. De sammanställda resultaten diskuteras därefter i relation till tidigare 

forskning. Transkriberingen genomfördes efter det språk de talade. Tre talade på spanska och 

en ville bespara mig översättningsprocessen och talade därför svenska.  

Jag översatte tre av texterna som jag därefter bearbetade genom att ta bort upprepningar. 

De reflekterande pauserna av tystnad har uteslutits ur materialet. Materialet har sorterats efter 

frågeställningar som sedan används som rubriker vid analysen. 

När det gäller det egna reflexiviteten är det några saker jag vill föra fram. Då det är mina 

elever i spanska som modersmål och jag har undervisat i hispanoamerikansk historia och 

litteraturhistoria vet jag om att de har mycket goda kunskaper om de hispanoamerikanska 

kulturerna. Det är viktigt att säga, trots min sympati och den goda relationen jag har med 

eleverna, att de har förvissats om att studien inte på något sätt påverkar deras betyg i ämnet. 

De är redan mycket ambitiösa elever med höga betyg i övriga ämnen. De gymnasieskolor de 

kommer ifrån har blandad status, från elitgymnasium till skolor med mindre erkänd status. 

Alla elever har mycket höga förväntningar på framtiden och önskar utbilda sig till akademiska 

yrken. Jag vill också poängtera att de fyra eleverna kommer från helt olika gymnasieskolor 

och därmed har olika historielärare, något som ökar tillförlitligheten i studien. Jag har stor 

vana vid översättningar och tolkningar från spanska till svenska genom mitt arbete och går i 

god för att transkriberingen är pålitlig. 
                                                        
15 Nilsson, Bo G., Waldetoft, Dan & Westergren, Christina (red.), Frågelist och berättarglädje: om frågelistor 
som forskningsmetod och folklig genre, Nordiska museets förl., Stockholm, 2003 s. 13. 
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2. Undersökning och analys 
2.1 Den hispanoamerikanska historien i svensk 

historieundervisning  
I det här avsnittet presenterar jag elevernas åsikter om historieundervisningens innehåll. De 

jämför omfånget i hur mycket svensk och europeisk historia tas upp i relation till 

hispanoamerikansk historia. Här visas hur de intervjuade eleverna förflyttar sitt perspektiv; 

ibland betraktar de ämnet historia som universellt viktigt och allmänbildande, för att sedan 

ifrågasätta den kulturella och geografiska exkluderingen av utomeuropeiska kulturer och 

samhällen i undervisningen. 

Nationalismen i historieundervisning 
En allmän upplevelse bland de intervjuade var att historieundervisningen präglades av 

nationalism med ett framhävande av Sverige och Nordeuropa. Ett exempel Antonio tar upp: 

Man fokuserar mycket på Sverige, Europa och USA i historieundervisningen. Jag skulle vilja 

att historieundervisningen inte enbart handlade om Sverige, men så är det kanske i alla länder i 

världen. Det finns nationalism. De fokuserar först på deras egen historia, de talar först om sitt 

land och det som berör dem. Man läser inte om vad som händer i Spanien eller de 

latinamerikanska länderna. (Antonio 11-11 2014). 

Med sin önskan ”jag skulle vilja att historieundervisningen inte enbart handlade om Sverige” 

efterlyser Antonio en mindre hegemonisk och mer internationell historieundervisning. 

Samtidigt försöker han finna en förklaring till framhävandet av den egna nationen och menar 

att det kanske inte är unikt för Sverige: ”så är det kanske i alla länder i världen”.  Han visar en 

försonande förståelse och ”försvarar” de överordnades intressen.  

I detta avseende är Frantz Fanon aktuell, och han presenterar två scenarion: Det ena när 

den koloniserade lyfter fram och stoltserar med sina egna länders historia och visar på 

storslagna berättelser, ett slags motstånd. Det andra när den koloniserade visar förståelse för 

eller har tagit till sig de koloniserandes perspektiv.16 Men Antonio lyfter också fram att det 

finns en medelväg mellan det nationella och det internationella när han fortsätter: 

Jag kommer från Latinamerika och i mitt land lärde vi oss relevanta höjdpunkter från vår 

historia och från de länder som omger mitt land. I mitt land finns det två typer av historia: 

nationell historia och världshistorien, då ämnet historia studeras från båda perspektiv. Om 

                                                        
16 Fanon, Frantz, Svart hud, vita masker, Daidalos, Göteborg, 1997 s. 15. 
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Perus historia studeras exempelvis Inkariket och när spanjorernas koloniserade vårt land. Förra 

året läste vi lite om Inkakulturen men sättet de tolkar den skiljer sig från det sättet vi ser vår 

egen historia på. (Antonio 11-11 2014). 

När Antonio talar om att ämnet historia i Peru är uppdelat i en del nationell historia och en del 

internationell historia, signalerar detta att den egna identiteten som nation löper parallellt med 

övriga länders historiska identitet. Efter 1492, när Europa gjorde sitt intrång, skulle Perus 

historia skrivas i association till Spanien och Europas historia. Det är därför Antonio upplever 

stor skillnad på hur historia presenteras i Perú i jämförelse med den mer neutrala 

historieundervisning som drivs i ett svenskt klassrum. Det handlar om den brist på distans 

som finns när periferin skriver sin egen självupplevda historia i relation till den historia som 

tolkas av ett utomstående ”centrum”.  

 
Även den tredje informanten, Ana, talar om nationalism kontra internationalism: 
 

Jag skulle vilja att historieundervisningen tog upp både och, det nationella och det 

internationella. Det är bra att ha kunskaper om Sverige men också om andra länder och även 

mitt land Ecuador. Vi ser demokratin i Sverige men ingen om andra länders demokrati, mitt 

land är också demokratiskt. Ecuador nämns aldrig, läraren visar ingen nyfikenhet, ingen har 

frågat mig om mitt land. (Ana 18-11 2014). 

Samtidigt visar Ana, liksom Antonio, förståelse för fokusering på det nationella perspektivet i 

historieundervisningen:  

Jag kommer från huvudstaden Quito, att läsa historia där är svårare än här. Det studeras fler 

och fler begrepp, det är tuffare. Vi studerar först historien om vårt land och sedan, högre upp i 

gymnasiet, de sista åren studeras världshistoria. (Ana 18-11 2014). 

Historien av den amerikanska kontinentens kolonisering är en uppvisning i orättvisa och 

grymhet. Det är svårt att blunda för eller glömma bort om man är intresserad av att läsa 

utomeuropeisk historia. Den ingår i all historieundervisning i alla länder i Latinamerika.  

Exkludering av hispanoamerika 
Förra avsnittet berörde frågan om nationalism och internationalism, det här avsnittet berör 

exkluderingen eller ignoreringen av Hispanoamerika. Här berättar Veronica att den 

hispanoamerikanska historien inte är representerad i historieundervisningen: 

Jag tycker inte att historieböckerna eller historielektionerna nämner andra kulturers historia 

eller händelser. I historia 1B som jag läser, fokuserar man mycket på Europa…man tar upp 
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franska revolutionen men man läser inte om vad som händer i Spanien eller de 

latinamerikanska länderna. (Veronica 11-11 2014). 

I tidigare forskning, Västerlandet i historieläroböcker (2013) av Mats Johnsson, Uppsala 

Universitet, framkommer det att historieböcker på gymnasiet är centrerade till västerlandet. 

Resultaten visar på att de icke västerländska samhällena får väldigt liten plats i 

historieböckerna, vilket gör att andra kulturers historia inte berättas. De historiska läromedlen 

anses vara eurocentriska, dvs. de upprätthåller västerlandets hegemoni genom att kontrastera 

västerlandet mot tredje världen och lyfta fram skillnader och annorlundaskap.17 Också i Maria 

Johanssons forskning, Historieundervisningen och internationell kompetens (2012),  

Karlstads Universitet, framgår att läroböckerna ofta för fram en kanoniserad, eurocentrisk 

historia baserad på en nationalstatsprincip.18 

Veronica nämnde den Franska revolutionen. Den innebär frihet, jämlikhet och 

broderskap, värderingarna som gav eko i Latinamerika och som lade grunden för 

motståndsrörelserna och kampen för självständighet från kolonialmakterna. Att bara nämna 

hur dessa värderingar påverkade självständighetsrörelserna i olika delar av världen hade 

utvidgat kunskapen om den franska revolutionen. Dessutom hade detta tillfälle kunnat tas i 

akt att betona, i Claude Levi-Strauss anda, att alla människor är jämlika, utan åtskillnad 

mellan ras och kulturer, att broderskapet skall förena dem bortom skillnaderna.19 

 

Även Veronica betonar att man borde utvidga bredden på historieundervisningen: 

Ja, det tycker jag absolut. Man pratar exempelvis mycket om andra världskriget, mycket om 

förintelsen, men man glömmer bort att 1973 var det ”el golpe militar” (statskuppen) i  Chile. 

Man berör bara det som påverkar oss nu och här, man glömmer bort att det har hänt fler saker, 

man glömmer bort det som påverkar andra människor. (Veronica 11-11 2014). 

Hon är kritisk mot att historieundervisningen i sin strävan att vara praktisk och effektiv 

avgränsar sig i både tid och rum. Resultatet är att Sverige och västvärlden blir alltför centrala 

medan andra länder och kulturer utesluts, vilket bidrar till en försvagad historisk förståelse. 

Om förintelsen kunde kopplas till exempelvis de judiska flyktingar som sökte skydd i 

Latinamerika eller naziveteraner som bytte identitet och gömde sig i olika latinamerikanska 
                                                        
17 Johnsson, Mats ”Västerlandet i historieläroböcker - En studie av hur historieläroböcker på gymnasiet skildrar 
Västerlandet jämfört med den övriga världen”. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 
Uppsala Universitet, (Uppsala 2013). 
18 Johansson, Maria ”Historieundervisning och interkulturell kompetens”, Karlstads Universitet, (Karlstad 2012) 
s. 17. 
19 Lévi-Strauss, Claude, Ras och historia, Nya Doxa, Nora, 1999 s. 19-20. 
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länder, skulle förståelse för historien kunnat få både bredare och djupare dimension. Eleven sa 

avslutningsvis ”man glömmer bort att det har hänt fler saker, man glömmer bort det som 

påverkar andra människor.” Det vill säga, man glömmer bort att se att en händelse i centrum 

påverkar periferin som i sin tur sänder en reaktion till centrum. 

I likhet med Veronica och Antonio, ser Ana att Chile, Ecuador och Perú också har en 

historia och ett perspektiv som skulle kunna skildras. Att ”de subalterna” också har en röst, 

inte minst som dessa har försett och förser centralmakterna med råvaror och arbetskraft. 

Den fjärde informanten, Andrea kritiserar också den eurocentriska undervisningen och 

exkluderingen av Hispanoamerika: 

Historieundervisningen bidrar inte till att bättre förstå min hispanoamerikanska bakgrund. Det 

hjälper som allmänbildning, men det är Europacentrerat. Man berör   Asien lite grann, eller 

kolonierna, men knappt andra kontinenter. Man fördjupar sig inte, det känns att man vill veta 

mer… man får ta reda på väldig mycket på egen hand . (Andrea 18-11 2014).       

Trots kritiken söker Andrea finna förståelse för avgränsningen i historieundervisningen 

genom att reflektera utifrån lärarens position:  

Jag förstår att det är väldigt mycket att ta in. Det skulle vara för mycket att ta upp hela världen. 

Jag är nöjd men de kunskaper jag får, men det är alltför Europacentrerat, det är så. Men om 

man vill att en elev ska ta studenten och vara allmänbildad måste man bredda kunskapen om 

världen. Det handlar alltid om Europa, Nordamerika eller Sverige, det skulle vara bra om man 

tog  in Latinamerika. (Andrea 18-11 2014).      

Andrea uttrycker tacksamhet när hon säger ”Jag är nöjd men de kunskaper jag får”, hon visar 

uppskattning för de kunskaper läraren och det svenska utbildningssystemet erbjuder henne. 

Det ger utrymme att tänka ”bättre än ingenting” eller ”jag ska inte komma hit och ställa krav” 

eller ”man ska vara tacksam”. Hon fortsätter att tala om de positiva aspekterna av de 

kunskaper hon får: 

Den historia 1 som jag läste förra året, berörde inte Hispanoamerika. Det gick jättesnabbt, det 

var ett nytt moment varje vecka. Nu, i historia 2, är det mer forskning, man lär sig att granska 

händelserna. Källkritik handlar om att man ska kritisera hur historien tolkas, där berörde 

läraren Colombus lite grann, hur det har skrivits om honom. Men historieundervisningen har 

inte berört mig mycket. (Andrea 18-11 2014).  

Källkritiken är ett viktigt område i historieundervisningen. Det är ett steg mot en mer objektiv 

historieanalys som bidrar till undersökning av materialet. Men en bredare och djupare 

kunskap om historiska händelser i världen och relationerna länder sinsemellan befrämjar det 
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kritiska tänkandet och tolkningen av källorna utifrån olika perspektiv. Den intentionen 

försvåras dock om, som Andrea berättar, ”det gick jättesnabbt”, utan utrymme för jämförelser 

i ett större perspektiv eller för förståelse av olika intressen i samspelet mellan centrum, 

periferi och kontext. 

Andrea och Antonio upplever båda som mindre sannolikt att historieundervisningen så 

som den idag är utformad, skulle beröra deras hispanoamerikanska bakgrund:  

Den svenska undervisningen idag berör mig inte så mycket. Men förra året hade vi en bok där 

det stod lite om Machu Pichu, Inkariket, Maya i México och öarna, stränderna och Pinochets 

kupp i Chile. Jag var den enda eleven med utländskt ursprung så jag uppskattade det. (Antonio 

11-11 2014). 

Det fokus på svensk och europeisk historia som eleverna talar om kan förstås bland annat som 

en politisk och kulturell inställning till assimilering av invandrare. Lärarna och 

läromedelsförfattarna bidrar till denna tendens genom det innehåll de reproducerar i böcker 

och på lektioner. Spivak menar att de europeiska intellektuella fortsätter att fylla i 

”blankheten” som alltid har funnits i stället för att ifrågasätta den. Det innebär att de fortsätter 

att framställa personer från tredje världen som transparenta eller osynliga om de inte har 

lyckats med att assimileras till hegemonin.20  

I klassrumsammanhang talar eleverna om att de inte känner sig berörda, ”de är ju 

osynliga” deras historia ignoreras, och undervisningen följer dessa ramar med hänvisning till 

läroplaner. När Antonio talar om att de stora forntida kulturerna i Amerika nämns i mycket 

begränsad utsträckning hade han velat finna det som Lévi Strauss påpekar: att mayafolken 

hade astronomiska och matematiska kunskaperna (ca 360 dagar/år, användning av nollan) ett 

halvt årtusende innan indiska eller arabiska vetenskapsmän införde dessa kunskaper i Europa. 

21Dessutom hade Inkariket ett mycket utvecklat politiskt och socialt statsskick som kan 

jämföras med de moderna organisationsformerna i Europa.22 

En elev nämner att tema källkritik tar en stor del av historieundervisningen andra året på 

gymnasiet. Inom ramen för det vore det på sin plats att ta upp hur exempelvis politiska 

ideologier frammanat förvrängningar i historieskrivningen. Klas-Göran Karlsson anser att 

både i skolorna och i samhället, borde finnas mer utrymme för reflektion kring vad som är en 

bra eller dålig historieskrivning, hur historia brukats och missbrukat i olika samhällen: etnisk 

rensning, folkmord och terrorverksamhet som förnekats. Postkolonial forskning har belyst hur 
                                                        
20 Jtr Spivak, ”Kan den subalterna tala?”  Postkoloniala studier, s. 118. 
21 Lévi-Strauss, Ras och historia, s. 35. 
22 Lévi-Strauss, Ras och historia, s. 35. 
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en del av världen tvingat på resten av världen sin historiekultur med symbolisk och 

ekonomisk makt.23 

Sammanfattning 
I det här avsnittet har fyra elevers åsikter och upplevelser lyfts fram när det gäller i vilken 

omfattning den hispanoamerikanska historien representeras inom historieundervisningen i 

svenska skolor. Det är påtagligt att det finns en gemensam nämnare i resultatet: Eleverna 

anser att historieundervisningen inte bidrar till att bättre förstå deras hispanoamerikanska 

bakgrund, eftersom fokus till stor del ligger på Sverige och Europa. När den 

hispanoamerikanska historien berörs, upplever de att den tolkas annorlunda än de har fått lära 

sig i deras respektive länder. 

De önskar sig en mer internationell historieundervisning där inte bara Spanien eller de 

latinamerikanska länderna berörs utan även andra utomeuropeiska kulturer. De anser att 

historieböckerna på gymnasiet är centrerade till västvärlden och att andra kulturens historia 

inte berättas.  

Eleverna berättar att det i deras ursprungsländer finns två typer av historia: nationell 

historia och världshistoria. Perus, Chile, Ecuador och andra länders historia associeras till 

Spanien och Europas historia på grund av kolonisering, expansion, handel, franska 

revolutionens mänskliga rättigheter, motståndsrörelser, ideologier, inbördeskrig, 

demokratisering, etc.  Att inkludera det i historieundervisningen skulle kunna öka förståelsen 

även för den europeiska historien. När en elev ger exempel på en lektion om den franska 

revolutionen vars värderingar hade kunnat kopplas till självständighetsrörelser i 

latinamerikanska länder men också lyfta fram alla människors broderskap och lika värde trots 

de kulturella skillnaderna. 

Det finns även kritik mot undervisningens snabba tempo, att den bara omfattar det som 

påverkar oss ”här och nu och att man glömmer bort att det har hänt fler saker, man glömmer 

bort det som påverkar andra människor”. Exempelvis nämns inte de judiska flyktingar som 

sökte skydd i Latinamerika eller nazistveteraner som bytte identitet och gömde sig i olika 

latinamerikanska länder, något som hade kunnat bidra till djupare förståelse och fler 

dimensioner. Detta eftersom en händelse i centrum påverkar periferin som i sin tur sänder en 

reaktion till centrum. 

Ett förhöjt medvetande om vilken historieskrivning som förmedlas i skolorna kan 

                                                        
23 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 
Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 33. 



 
 

17 

förhindra både förnekande av historiska händelser samt en politisk och kulturell inställning till 

assimilering av invandrare som resulterar i ett nedtystande av andra kulturers historia. 

 
2.2 Den hispanoamerikanska identiteten  
I det här avsnittet diskuteras hur eleverna definierar sin identitet som individer och som en del 

av en kategori, det vill säga som elever med hispanoamerikansk bakgrund. Andrea, den fjärde 

informanten, beskriver hur hennes hispanoamerikanska identitet är kopplad till olika 

världsdelar: 

Jag har en halv svensk och en halv hispanoamerikansk identitet. Under första året på gymnasiet 

har vi bara pratat om epokerna i Europa, antiken, medeltiden, renässansen, världskrigen, etc. 

men aldrig nämns någonting om Hispanoamerika eller Spanien. Jag har bara de kunskaper jag 

tog med mig från skolan i Peru. (Andrea 18-11 2014).       

Andrea har tidigare förvärvat kännedom om ursprungslandets historia, kultur och språk men 

uttrycker att hennes hispanoamerikanska identitet nu tillhör marginalen. Den omvandlas till 

en periferisk identitet som inte inkluderas eller värderas i den europeiska instängdheten. 

Om den hispanoamerikanska kulturen och historien ignoreras inom ämnet historia, är 

däremot kännedom om det spanska språket betraktat som en tillgång i Sverige idag och 

många läser spanska: Veronica berättar: 

Ja vet redan nu att jag drar fördel av att jag kan tala flera språk. Till exempel om jag söker jobb 

nämner jag att jag kan tala flytande spanska och flytande engelska och det är alltid ett plus. Det 

är jättebra att ha en mångkulturell identitet och jag utnyttjar det på alla möjliga sätt.  Det 

hjälper mig även i skolan. Om jag sitter på en historielektion och undrar varför saker händer i 

Ryssland nu, kan jag göra kopplingar till det som hände 1973 i Chile. (Veronica 11-11 2014).       

De intervjuade informanterna berättar att deras hispanoamerikanska identitet och 

självförståelse främjas av kännedomen om det spanska språket och kulturen i en globaliserad 

värld. Eleverna har en mycket positiv inställning till sin egen kulturella identitet, särskilt när 

det gäller flerspråkighet.   

Att kunna spanska erbjuder praktiska fördelar, de kan dra nytta av det i deras vardag och 

förutser att de kommer att bli en tillgång även i framtiden. Flerspråkighet och 

mångkulturalitet är en mångbottnad tillgång. Veronica, liksom de övriga eleverna, kan 

betrakta saker och ting ur olika perspektiv, dra paralleller och göra jämförelser. Hon förklarar: 

Jag kan utnyttja min mångkulturalitet med mina kompisar eftersom de inte kan dra de 

paralleller jag gör. De kan inte tänka tillbaka eller göra sådana kopplingar, men min mamma 
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levde under politiskt oroliga förhållanden i Chile, hon levde aldrig i fred. (Veronica 11-11 

2014).     

Veronica upplever den mångkulturella identiteten som positiv och att behärska flera språk ger 

fördelar i jämförelse med skolkompisarna som saknar förmåga att göra bredare kopplingar.   

Om jag kunde utnyttja min spanska, skulle jag vilja jobba med andra människor, just för att 

man kan påverka andra människor att lära sig. Det är ett steg för en mer internationell värld. 

Men jag vill också sprida kulturen och inte enbart språket. Spanska är ju ett ganska stor språk. 

(Veronica 11-11 2014).     

Det spanska språket en viktig markör för de intervjuade elevernas självuppskattning och 

identitet. Veronica menar att om fler människor skulle kunna fler språk, eller snarare spanska, 

skulle det innebära ”ett steg för en mer internationell värld” eftersom det är ett mycket utbrett 

språk.  Den åsikten har även den tredje informanten Ana när hon berättar:  

Det spanska språket är ett av de största språken i värden, många människor talar spanska. Men 

det är viktigt att kunna flera språk. I framtiden skulle jag vilja använda min spanska för att 

översätta texter. Jag har bott i Sverige i ett och ett halvt år och har möjlighet att studera mitt 

modersmål. Det är jättebra. Vi är fyra spansktalande elever i min klass från Spanien och 

Latinamerika. Vi hjälper varandra med studierna. (Ana 18-11 2014).      

Spanskkunskaperna innebär, utöver de redan nämnda fördelarna, (det vill säga att det är ett 

världsspråk, en tillgång för Sverige vid internationella kontakter, etc.) också en funktion som  

gruppgemenskap. hispanoamerikanska elever kan ”hjälpa varandra” vid studierna. Om synen 

på språkkunskaperna fortsätter Andrea:  

Jag har alltid vetat att det är en fördel att kunna spanska och känna till två olika kulturer. Jag 

medger att jag har en tillgång som gör att jag kan göra jämförelser och dra paralleller, jag har 

bredare kunskaper än mina skolkamrater. Jag brukar ofta relatera till min bakgrund och berätta 

om det för mina skolkamrater. De uppskattar det och säger att de inte kände till det. Jag 

kommer definitivt att använda min spanska och som humanist kommer jag att använda spanska 

språket. Jag ska avsluta mina studier här i Sverige och syssla med något inom språkforskning. 

Sedan skulle jag vilja resa ut i världen. (Andrea 18-11 2014).      

Om sin identitet för Antonio, den första informanten, liknande resonemang:  

Kunskapen om min kultur hjälper mig mycket. Jag har engelska och svenska i Sverige, sedan 

har jag spanska. Dessa språk kommer i framtiden att hjälpa mig mycket. Med dessa språk jag 

kan jag arbeta över hela världen. Jag skulle vilja resa. Jag vill bli läkare och jag kommer att 
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använda mig särskild av engelska och spanska. Kanske kan jag vara med i läkare utan gränser. 

(Antonio 11-11 2014). 

Alla fyra informanter: Veronica, Ana, Andrea och Antonio, värderar sina spanskkunskaper 

högt. I praktiken bekräftar de det genom att gå på modersmålsundervisning efter skoltid och 

på bekostnad av andra aktiviteter. De föreställer sig själva som aktörer i en internationaliserad 

värld.  

Ytterligare en fördel med att förvalta språkkunskaperna i spanska är den överskridande 

gemenskapen där personer från olika delar av världen, från Spanien och Latinamerika, förenas 

genom språket. Ana talar om den känsla av solidaritet som finns mellan de fyra 

skolkamraterna från Spanien och Latinamerika i hennes klass, till exempel genom att de 

hjälper varandra vid studierna.  

Elevernas understryker vikten av att behärska spanska såväl som engelska och svenska 

för att kunna hävda sig i samhället. Den reflektionen kan kopplas till Frantz Fanon som 

tillskriver språket en fundamental betydelse när det kommer till uppfattning av den egna 

identiteten: ”Att tala är nämligen underförstått att existera absolut för den andre”.24 Fanon 

beskriver hur ”den andres” identitet präglas av en ständig växelverkan mellan två 

dimensioner: identifiering med sina egna, men också med kolonisatören, något som bekräftar 

kolonialismens oläkta sår. Det handlar inte enbart om analysen av den andre, det handlar i 

förstone om att förändra världen, att åtgärda de känslor av mindervärdeskomplex och 

vilsenhet som följer i kolonialismens spår.  

I den meningen ser eleverna (första eller andra generationens migranter) sin 

mångkulturella bakgrund och flerspråkighet som ett verktyg för att förändra, ”förbättra”, 

världen. När de vars röst och bakgrund får komma till tals vävs samman med de subalternas 

nedtystade dito, och kommunikation och förståelse uppstår. De intervjuade ungdomarna talar 

om hopp och drömmar om en värld full av möjligheter för dem som kan flera språk och bättre 

förstår sig på andra människors kulturer. I det avseende talar även Spivak om paradigmen som 

uppstår när ”De postkoloniala intellektuella lär sig att deras privilegium är deras förlust”.25 I 

en global värld kan de subalterna tala, de kan intressera sig för sin historia, kritisera den och 

använda sina kunskaper för att förändra förtrycket och utanförskapet. 

. 

                                                        
24 Fanon, Svart hud, vita masker, s. 33.  
25 Spivak, ”Kan den subalterna tala?”  Postkoloniala studier, s. 118. 
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Sammanfattning 
De fyra intervjuade ungdomarna, Veronica, Ana, Andrea och Antonio, talar positivt om deras 

hispanoamerikanska identitet. De förvärvar kännedom om ursprungslandets historia, kultur 

och språk men upplever besvikelse när de inser att dessa kunskaper tillhör marginalen och 

inte tas till vara.  Fortfarande århundraden efter kolonialismen och i en numera globaliserad 

värld ses inte deras förmågor som en styrka i det svenska undervisningssystemet. De deltar 

alla i modersmålsundervisning på fritiden. Inombords förstår de att den mångkulturella 

identitet och flerspråkighet kommer att vara till gagn för dem i framtiden. Flerspråkighet och 

mångkulturalitet består av flera identiteter. Eleverna kan se utifrån olika perspektiv, dra 

paralleller och göra jämförelser. De anser att deras hispanoamerikanska identitet och 

självförståelse främjas av kunskaper inom andra språk och kulturer i en globaliserad värld. 

Eleverna framhåller att även om deras kultur inte anses vara särskilt intressant i det svenska 

samhället så har däremot det spanska språket en bättre position. Det finns en politisk 

medvetenhet i satsningen på språk när skolorna erbjuder modersmålsundervisning. Att kunna 

spanska erbjuder praktiska fördelar som de kan dra nytta av i deras vardag och de förutser att 

det kommer att bli en tillgång även i framtiden som aktörer i en mer internationaliserad värld. 

Mångkulturalitet och flerspråkighet hjälper dem även idag att analysera och reflektera i 

olika situationer. De kan angripa ett problem från flera synvinklar och använda sig av analogt 

tänkande och jämförelser, förmågor som de anser att svenskfödda skolkamrater saknar.  De 

använder sig av denna förmåga när de arbetar i grupp med skoluppgifterna.  En fördel med att 

ha kunskaper i spanska språket är också  att det blir en markör för den hispanoamerikanska 

gemenskapen. I klassrummet kan eleverna från Spanien och latinamerikanska länder känna 

solidaritet och samhörighet med varandra och hjälpas åt med studierna. Teoretiker som Franz 

Fanon och Spivak tillskriver språket en fundamental betydelse i uppfattningen av den egna 

identiteten. Om den subalterna eleven ”kan tala” och kan uttrycka sig i flera språk kan han 

eller hon ”dekonstruera” det eurocentriska monopolet på ordet genom bildning och 

mångkulturell kunskap. 

 

2.3 Elevinflytande utifrån elevens bakgrund 
Det Postkoloniala perspektivet har skapat nya referensramar för studiet av relationerna mellan 

kunskap och makt som en effekt av kolonialismen.26 Det postkoloniala tillståndet påverkar 

                                                        
26De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005 s. 15. 
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kunskapssynen i skolan och påverkar den kunskapsproduktion som levereras till eleverna i 

form av texter, läroböcker, filmer, bilder, etc.  Politiskt och ideologiskt kan det finnas 

koloniala och även nationalistiska inslag trots ”all god vilja” på både makronivå, som i 

läroplaner, och på mikronivå, som i lärarnas attityd som medvetet eller omedvetet 

manifesteras i blickar, gester, tilltal. Följden av sådana eventuella manifestationer på makro- 

och mikronivå blir ett hinder för att elevinflytande appliceras i skolsammanhang.  Veronica 

reflekterar:  

Man kan komma med sina åsikter och påverka men om jag skulle säga att jag vill läsa lite om 

Hispanoamerika så tror jag att läraren skulle säga: Det står inte i läroplanen, nu läser vi det som 

står i läroplanen!. Så det beror på vad Skolverket säger. Jag vet inte om det står i Skolverket att 

man bara ska beröra Europa och USA och inte andra länder. (Veronica 11-11 2014).     

Skolan har också̊ ett uppdrag att arbeta med demokratifrågor som bland annat innefattar 

skolbarns möjlighet till inflytande och delaktighet.27 De är ett generöst ideal men i praktiken 

upplever Veronica att delaktigheten och inflytandet i undervisningen sviktar. Hon kan vara 

delaktig men kan inte göra sin röst hörd. I Skolverkets läroplan för gymnasieskolan 2011, 

inom ramen för skolans värdegrund, står det att ”ett internationellt perspektiv är viktig för att 

kunna se verkligheten i ett globalt sammanhang”. Vidare att den europeiska unionen och 

kopplingen till Sverige skulle prioriteras samt ”förbereda” eleverna för en framtid med tätare 

kontakter över nations- och kulturgränserna.28 I det avseendet tänker Veronica rätt när hon 

funderar över om Europa och Sverige enligt läroplanen skulle prioriteras. De utomeuropeiska 

kulturerna skulle tas upp i undervisningen efterhand och som en ”förberedelse för en mer 

globaliserad framtid”. Visionen om en globaliserad värld finns i läroplanen men omnämner 

inte de mångkulturella personer som redan finns i Sverige och därmed redan har ett globalt 

och mångkulturellt perspektiv. 

 

Veronica fortsätter sin reflektion:  

Jag kan inte bidra till historieundervisningen men jag brukar jämföra mycket. Min mamma har 

talat mycket om vad som hände när Spanien koloniserade Chile. Hon har berättat mycket om 

vad som hände i Chile med Pinochet. Men om jag säger det till min lärare….jag tror inte att 

hon bryr sig om vad jag säger. Det är den känsla jag får i alla fall. Man vill att eleverna ska 

                                                        
27Barns perspektiv på jämställdhet i skola – En kunskapsöversikt. Rapport VIII från Delegationen för 
jämställdhet i skolan. Stockholm 2010. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/30/94/c54679be.pdf  (2014-12-03). 
28 Skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s. 7. 
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vara mångkulturella i Sverige men vi är dåliga på att ta till oss information om vad som händer 

i andra länder. (Veronica 11-11 2014).     

Utifrån premisser som flerspråkighet och kultur är det viktigt med en medvetenheten om att 

innehållet i undervisningen i form av texter, bilder eller föreläsningar, alltid förmedlar 

normer, ideologier eller föreställningar i samhället. Därför är det viktigt att eleverna kan delta, 

vara aktiva och ifrågasätta källorna. Kritisk tänkande innebär att de kan påtala om 

förvridningar eller missuppfattningar uppstår i det som berättas. Det har ju flera dimensioner 

och kan analyseras och tolkas utifrån flera perspektiv. Därför öppnar elevdemokratin ett 

utrymme särskilt för elever med invandrarbakgrund, där deras röst kan påverka i större 

utsträckning. 

 För att elevinflytande skulle kunna omsättas i praktiken, krävs att eleven har 

självförtroende och har modet att delta och säga sin mening men också krävs en öppen och 

tillåtande lärare. Ana berättar:  

Om läraren skulle säga något felaktig om mitt land eller Latinamerika, vet inte om jag skulle 

våga ingripa, korrigera eller förklara. Än så länge har inte hänt… eftersom vi inte har pratat 

någonting om Hispanoamerika och vi inte har haft något projekt som har att göra med 

Hispanoamerika. (Ana 18-11 2014).      

Om att vara med och bidra till lektionen säger Andrea:  

 

Jag har inte haft några presentationer men under lektionstid har jag framfört lite åsikter när det 

som sagts har varit felaktigt. En gång nämnde lärare Chile…men han begränsade sig till att 

säga ” jag ser att några av er inte är svenskar”. (Andrea 18-11-2014).      

 

Ett specifikt exempel på elevinflytande ger Andrea:  

En dag tog en lärare upp att chokladen var gjord på speciellt sätt som inte var sant. Han sade att 

chokladen gjordes med blod. Då räckte jag upp handen och sade att det var fel, det är bara en 

myt. Jag blev förvånad att han trodde på det. (Andrea 18-11 2014).      

Andrea fortsätter:  

Jag inte är varit delaktig i någonting som berör Hispanoamerika. Vi har inte fått veta så mycket 

om Spanien heller, aldrig något om Latinamerika. I år, inom källkritiken, nämndes en gång att 

det finns olika historier om hur det gick till med Columbus och erövringen av Amerika. Om 

Chile har nämnts att diktatorer kan ändra och manipulera historieskrivningen. Och sedan, under 
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en lektion om genushistoria, gjorde lärare en kommentar där han associerade México med 

machokulturen. Men jag sade inget. (Andrea 18-11 2014).      

 
Resultatet vid en tidigare forskning vid Karlstads Universitet med titeln Historia och det 

mångkulturella klassrummet – Lärares strategier för en meningsfull historieundervisning 

(2007) av Jonas Gummeson, visade att historieundervisningen var tydligt ”monokulturell”, att 

lärare uppvisade att den svenska historien dominerade i deras historieplanering. 

Exkluderingen av elevernas mångkulturella bakgrund förklarades med förhoppningen om att 

det skulle täckas av modersmålsundervisningen. Kanske kan därmed Andreas exempel om 

den stereotypa bilden av Mexico som ”macholand” som nämndes i klassrummet förklaras 

med ointresse från lärarens sida i att skaffa sig mer gedigna kunskaper. Det är även ett 

exempel på hur lärarens professionalitet och värderingar påverkar uppfattningarna om 

demokratin i klassrummet. Andrea ”sade inget”, hon kände att hennes röst skulle vara för 

svag för att stå emot en väletablerad stereotyp. 

Latinamerika är en återspegling av de europeiska strukturerna, och därmed också en 

återspegling av kolonisatörernas paradoxer. Den europeiska identiteten har utformats 

historiskt genom en fusion av flera kulturer och folkgrupper, men det framgår inte tydligt 

inom historieundervisningen, kanske som ett resultat av den oro som skapas när européer 

upptäcker att deras identitet är en konstruktion. Därför borde postkoloniala studier och global 

historia vara med i läroplanen då det skulle ge utrymme för en demokratisk hållning i 

klassrummet. 

 

Inom ramen för rätten till elevinflytande och påverkan ger Antonio ett exempel:  

En dag, under en lektion i historia, började läraren prata felaktig om Peru. Jag avbröt och sade 

att det han just sagt inte stämde och förklarade varför.  Jag sade till läraren att jag kom från det 

landet och visste hur det gick till.  Han tackade mig och frågade mig om jag ville göra klassen 

med honom någon gång. Jag blev glad att han frågat mig om det. Tyvärr blev det aldrig av. 

(Antonio 11-11 2014). 

Liksom Andrea talade om missuppfattningen med chokladtillverkningen och machokulturen, 

gav Antonio också ett exempel: 

När de talade om mitt land nämnde de att Inkaimperiet under antiken använde coca/koka. Det 

var tydligt att de tolkade det som om människor i inkariket var missbrukare. De förstod inte att 

kokabladet användes i gamla tider i ritualer för dyrkan av solen… det överraskade mig att de 

inte hade någon kännedom om det. (Antonio 11-11 2014). 
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Tidigare forskning från Karlastad Univeritet (2012) visar att ämnet ”Internationellt 

kompetens” (cross-cultural competence) finns i flera länder (USA, Australien, England, etc.) 

och införts i utbildningsprogrammen för att underlätta för människor (inklusive lärare) att leva 

och arbeta med människor från olika internationell bakgrund eller med en ”annorlunda 

kultur”.29 Om den interkulturella medborgaren fick handla interkulturellt, skulle de elever 

med kännedom om andra kulturer i bagaget kunna utvecklas och i framtiden, på ett konkret 

sätt, skulle vara förmedlare av ”internationellt kompetens” eller ”mediators” mellan olika 

kulturer och inte enbart vara till nytta som ”tolkar eller översättare”. På så sätt skulle de 

missuppfattningar och stereotyper som Antonio påminner om, minskas i undervisningen och i 

samhället i övrigt. 

Paulina de Los Reyes Diana Mulinari problematiserar och synliggör hur mekanismer av 

över- och underordning konstrueras och reproduceras i skilda historiska och rumsliga 

sammanhang.30 Dessa dikotomier gör sig gällande inom olika nivåer i samhället: från ett lands 

maktstrukturer på politisk och institutionell nivå till vardagsretoriker och individuella 

handlingar.  

De subalternas eller underordnades historia och kultur missuppfattas ofta. De tolkas av de 

normgivande intellektuella vilka medvetet eller omedvetet har präglats av politiska ideologier. 

I det avseende är Spivaks tankar om att den intellektuella eliten måste försöka avslöja och 

förstå diskursen om samhällets ”andra” och inte ignorera de bakomliggande ideologier eller 

förneka den egna delaktigheten.31 Då är det angeläget med kritiskt tänkande inom ramen för 

ämnet historia, liksom det faktum att lärarens revision och revidering av sina egna 

historiekunskaper är avgörande för att nå fram till elever från andra kulturer. 

Att bjuda in till elevdeltagande i undervisningen kräver en lärare som vågar lägga prestigen åt 

sidan, som har förmåga att visa öppenhet och nyfikenhet och som förstår att ta till vara elevers 

kunskaper inom sina respektive kulturer. Att låta dessa elever lägga fram sitt perspektiv bidrar 

till reflektion om hur historien tolkas och påminner om att det i många fall kan finnas fler 

sanningar. Det resulterar i en mer dynamisk och motiverande undervisning där alla elever 

inkluderas. I Antonios fall erbjöds han en möjlighet att ”tala”. Det fanns en vision och kanske 

en viss nyfikenhet hos läraren men ”tyvärr blev det aldrig av”. Det visar att ”Antonios 

historia” inte var av prioritet, kanske på grund av tidsbrist eller för att det inte ingick i 

planeringen. 

                                                        
29 Johansson ”Historieundervisning och interkulturell kompetens”, Karlstads Universitet, (Karlstad 2012) s. 55. 
30De los Reyes & Mulinari, Intersektionalitet, s. 7. 
31De los Reyes & Mulinari, Intersektionalitet, s. 7. 
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Det postkoloniala perspektivet visar att även nationalitet och etnicitet korsas med andra 

intersektioner eller kategorier. Det är områden som Paulina de los Reyes och Mulinari 

undersöker. De mekanismer som skapar över- respektive underordning består av flera 

premisser: elevernas unga ålder, elevernas status som invandrare, läroplanens ideologi med 

betoning på det nationella och europeiska, lärarens maktposition, etc. I all komplexitet 

kommer elevernas ”rätt till inflytande” i skymundan och deras sårbara röster tystas ner. Det 

påminner om Frantz Fanons berättelse om studenterna från Antillerna som utbildar sig till 

lärare men som avstår från att ta sin ”lärarexamen” på grund av sin hudfärg, Enbart ”vita” fick 

vara lärare, det visade att en bra utbildning inte kunde ”rädda någon” från fördomarnas 

styrka.32 Om det resonemanget kopplas till historieundervisning skulle det kunna översättas: 

Om eleverna som innehar språkliga och historiska kunskaper från sitt ursprungsland inte kan 

använda dessa kunskaper till samhällets nytta (en av orsakerna till segregationen i 

arbetsmarknaden) innebär det att en eurocentrerad historia inte kan rädda någon om inte 

strukturerna ses över i grunden. 

Komplexiteten föreligger dock när överordnade och underordnade befinner sig i en 

växelverkanrelation. Den överordnade behöver att den subalterna underkastar sig, låter sig 

assimileras och accepterar de hegemoniska värderingarna, samtidigt behöver den 

underordnade den överordnades erkännande. 

Vidare anser Spivak det vara nödvändigt med en dekonstruktion av den europeiska 

historieskrivning som har presenterats som subjekt och har berättats genom juridiken, 

politiken, ekonomin och den västerländska ideologin.33 För att bättre applicera de 

demokratiska värderingarna och få alla eleverna att uppskatta dessa behövs antagligen en 

”dekonstruktion” av de spärrar i form av fördomar eller nedärvda pretentiösa uppfattningar 

om den egna överlägsenheten i förhållande till de människor (elever) som har ett 

”annorlunda” kulturellt och historiskt arv. 

Sammanfattning 
Skolverkets läroplan för gymnasieskolan 2011 uppger att ”ett internationellt perspektiv är viktig för att kunna se 

verkligheten i ett globalt sammanhang” med förklaringen att eleverna ska förberedas för en framtid med tätare 

kontakter över nations- och kulturgränserna.34  Samtidigt står där ”att den europeiska unionen och kopplingen 

till Sverige skulle prioriteras”. Den paradoxen leder antagligen till att lärarna i historia först och främst 

prioriterar Sverige och Europa av ett flertal skäl. Lärarna är sannolikt mer insatta i en “monokulturell historia”. 
                                                        
32 Jtr Fanon, Svart hud, vita masker, s. 42.  
33 Spivak, ”Kan den subalterna tala?”  Postkoloniala studier, s. 76. 
34 Skolverkets Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (Stockholm 
2011) s. 7. 
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De har för avsikt att ta upp utomeuropeiska kulturer efterhand, men kanske på grund av bristande intresse, 

kanske som en följd av tidsbrist, blir det inte av. Skolan har även uppdraget att arbeta med demokratifrågor så att 

eleverna får möjlighet till inflytande och delaktighet i undervisningen, men i praktiken är elevinflytande något 

som visar sig vara en mycket komplicerad vision och som varierar i sin applicerbarhet. De intervjuade eleverna 

berättar med enkla exempel från klassrummet och från vardagsinteraktionen med deras lärare att denna 

motsägelse förekommer: Elevernas erbjuds ibland att delta i undervisningen med sina bakgrundskunskaper men 

det finns inte tid för det eftersom det inte är en prioritet. Den svenska och europeiska historiens har ju prioritet. 

Därför lyfter heller inte de elever som skulle kunna säga sin mening fram den. Det är eleverna själva som känner 

att de ska förberedda sig till ”en mer globaliserad framtid”.  Visionen om en globaliserad värld finns förstås i 

läroplanen, men de redan ”mångkulturella individerna” har ett svagt tolkningsföreträde.  

Att den europeiska identiteten historiskt och kulturellt har formas i förening med andra 

kulturer och folkgrupper framgår inte tydligt inom historieundervisningen. I det avseendet är  

det postkoloniala perspektivet såväl som studier av relationerna mellan kunskap och makt 

som en effekt av kolonialismen en nödvändighet för lärare i ett mer mångkulturell samhälle. 

En kompletterande utbildning i ”internationell historisk kompetens” skulle vara mycket 

värdefull för de lärare som vill arbeta för inkludering av elever med internationell bakgrund.35 

Effekterna skulle på kort sikt innebära att eleverna kunde få möjlighet att bidra med sina 

kunskaper och sin kulturella identitet och historia. På lång sikt skulle det innebära 

psykosociala fördelar för eleverna i form av en positiv självuppfattning och en känsla av 

värde som skulle förbättra interaktionen med etniska svenskar. Det skulle i sin tur leda till 

större öppenhet och fördomsfrihet bland dessa.  

 

3. Sammanfattning av resultat och diskussion 
Mitt resultat grundar sig i sin helhet på informanternas berättelser och åsikter efter de 

aprioriskt ställda frågeföreställningarna rörande deras kulturella bakgrund, identitet och 

inflytande i skolan. Den första frågeställningen ville undersöka om eleverna upplevde att 

innehållet i ämnet historia även omfattade deras hispanoamerikanska historia. Eleverna 

uppvisade snarlika resultat i deras svar. De ansåg att historieundervisningen ”inte bidrar” till 

att bättre förstå deras hispanoamerikanska bakgrund, men att den hjälper som allmänbildning 

och kände viss tacksamhet för det. Upplevelsen var genomgående att undervisningen 

fokuserar mycket på Sverige och Europa och när den hispanoamerikanska historien berörs, 

tolkas den ofta annorlunda mot vad de tidigare lärt sig i sina ursprungsländer, eller till och 

med missuppfattas.  

                                                        
35 Johansson, ”Historieundervisning och interkulturell kompetens”, Karlstads Universitet (Karlstad 2012) s. 52. 
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 Eleverna uttryckte en önskan om en ”mer internationell historieundervisning” där Spanien, 

de latinamerikanska länderna såväl som andra utomeuropeiska länder skulle beröras, särskilt 

om Sverige har som ideal att räknas i internationella sammanhang. Dessutom ansåg de att 

deras historiska arv och bakgrund skulle kunna bidra till en bättre förståelse för den 

europeiska historien på både djupet och bredden.  Claude Lévi-Strauss belyser hur världens 

olika kulturer har påverkat varandra under mänsklighetens historia och därför bör värderas 

lika.36 De olika latinamerikanska ländernas självständighet har kopplingar till den franska 

revolutionen. Historiskt har det brittiska imperiet ekonomiska bindningar (socker och andra 

råvaror) med Amerika och Karibien. Det europeiska myntsystemet grundar sig på guldet från 

Amerika. Mayafolkets kunskaper om astrologi och matematik, liksom Inkarikets politiska och 

sociala organisation föregick de europeiska motsvarigheterna.37Alla dessa aspekter är viktiga 

för en europeisk historieskrivning. 

Det framfördes även kritik mot undervisningens snabba tempo och flackhet, dvs. att man 

begränsar sig till ”här och nu och att man glömmer bort att det har hänt fler saker, man 

glömmer bort det som påverkar andra människor”. Exempelvis nämns inte de judiska 

flyktingar som sökte skydd i Latinamerika eller naziveteraner som bytte identitet och gömde 

sig i olika latinamerikanska länder. Historieundervisningen har ett tydligt fokus på det 

nationella eller det som på olika sätt ägt rum i relation till Sverige. Vidare finns det även 

politiska aspekter, som ambitionen att ”assimilera invandrare”, utan att se att deras 

mångkulturalitet också utgör ett stort bidrag till det svenska samhället. 

Den andra frågeställningen handlar om ifall historieundervisning hjälper eleverna att 

förstå och förstärka den hispanoamerikanska identiteten. I det avseendet svarade de fyra 

intervjuade ungdomarna att kunskaperna i historieundervisningen som den nu är utformad inte 

fungerar förstärkande eller ökar förståelsen för deras hispanoamerikanska identitet eftersom 

den är alltför ”monokulturell” med starkt fokus på det nationella och europeiska. Deras 

hispanoamerikanska identitet blir förpassad till det fördolda. Det faktumet genererar 

besvikelse, då deras tillgångar inte upplevs som en styrka i det svenska samhället. Ändå 

känner de stolthet för sin hispanoamerikansk bakgrund, de går på modersmålsundervisningen 

på deras fritid och säger att ”blindheten för deras förmågor är tillfällig”.  De är övertygade om 

att deras kunskaper och erfarenheter kommer att vara till nytta i framtiden, särskilt när det 

kommer till flerspråkigheten. Att kunna spanska erbjuder praktiska fördelar som de förutser 

kommer att bli en tillgång som framtida aktörer i en mer internationaliserad värld.  
                                                        
36 Lévi-Strauss, Ras och historia, s. 19-20. 
37 Lévi-Strauss, Ras och historia, s. 35.  
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De fyra intervjuade eleverna, som kommer från helt olika gymnasieskolor i 

Storstockholm, upplever att deras hispanoamerikanska historia och kultur inte tas till vara, till 

skillnad från deras språkkunskaper. Det finns ett stort intresse för spanskan på gymnasienivå 

idag. Resultatet ekar dock delvis tomt, när det kulturella och historiska värde som ett språk 

bygger på förbises. Elevernas har ett språk men blir historielösa. 

Jonas Gummeson har i sin studie Historia och det mångkulturella klassrummet (2007) 

visat att en del lärare anser att elever med utländsk bakgrund kan tillägna sig kunskaper i 

historia om deras respektive länder genom modersmålsundervisningen.38 

Den tredje föreställningen handlar om ifall eleverna får möjlighet att påverka och bidra 

med sina åsikter och erfarenheter utifrån deras hispanoamerikanska bakgrund under 

historielektionerna. I Skolverkets läroplan för gymnasieskolan 2011 uppges att ”ett 

internationellt perspektiv är viktig för att kunna se verkligheten i ett globalt sammanhang” och 

det förutspås en framtid med ”tätare kontakter över nations- och kulturgränser.39 Detta 

framstår som motsägelsefullt när det samtidigt står att “den europeiska unionen och 

kopplingen till Sverige skulle prioriteras”. Det finns därför en paradox: Å ena sidan visionen 

om en globaliserad värld som går i linje med elevernas positiva inställning till framtiden där 

den ”mångkulturella individerna” kommer att tillvaratas, där människor kan ha tätare 

kontakter bortanför gränserna. Å andra sidan lärarnas kunskaper som tycks begränsade, och 

planeringen av historieundervisningen med allt mindre lektionstid. Skolverkets vision 

framstår i det ljuset som svår att applicera i praktiken.  

Tidigare forskning visar att en ”monokulturell historia” prioriteras och att de 

utomeuropeiska kulturerna skulle tas upp i undervisningen efterhand. Lärarna har angett 

tidsbrist och faktumet att de måste följa skolverkets premisser som skäl till att 

historieundervisningen ser ut som den gör, dvs. att den europeiska och det nationella 

perspektivet är mest relevant. Elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet i 

undervisningen visar sig därför vara en mycket komplicerad vision som varierar i sin 

applicerbarhet. Elever som erbjudits att delta med sina bakgrundskunskaper har i slutändan 

inte tilldelats det utrymmet eftersom det inte hunnits med och inte ansetts som en prioritet.  

Andrea, en av de intervjuade elever, påpekar att denna ”monokulturella historia” gör sig 

gällande även i de läroböckerna som används vid historieundervisningen. Det bekräftar Mats 

Johnsson i sin studie Västerlandet i historieläroböcker (2013), som uppvisar att historieböcker 

                                                        
38 Gummeson, Jonas ”Historia och den kulturella i klassrummet” Karlstads Universitet (Karlstad 2007) s. 40. 
39 Skolverkets Läroplan, s. 7. 
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på gymnasiet är centrerade till västerlandet.40 Även Maria Johannsons studie 

Historieundervisningen och internationell kompetens (2012), visar att läroböckerna 

framställer en kanoniserad, eurocentrisk historia baserad på en nationalstatsprincip.41 

Vidare i samma forskning synliggörs två påtagliga trender vid historieundervisningen: Den 

traditionella historieundervisningen med en syn på historia som något givet och oomstritt. 

Den andra, som appliceras i exempelvis länder som U.S.A, England, Australien och Ryssland, 

innebär en mer progressiv syn på historia som någon föränderligt, dynamiskt, som kan tolkas 

utifrån olika perspektiv. Den ger utrymme för ”de andra”, tillåter ursprungsbefolkningar, 

minoriteter och invandrare att bidra med sin historia.42 Man kan därmed dra slutsatsen med 

den här undersökningen att svensk historieundervisningen befinner sig någonstans mitt 

emellan dessa två trender, mellan den traditionella och den progressiva synen på 

historieundervisningen. Denna syn på historieundervisningen påverkar i sin tur 

identitetsuppfattningen hos eleverna i förhållande till majoritetsgruppen.  

Att ignorera utvalda elevens historia, eller att inte acceptera hans/hennes kulturella 

identitet, är en form av förtryck. Teoretiker som Frantz Fanon beskriver att en individs känsla 

av otillräcklighet och ”raseri över att känna sig liten” leder till missanpassning och isolering.43 

När individen/eleven berövas möjligheten att positivt bidra med sina tillgångar utesluts 

han/hon. Jag tolkar faktumet att så många av eleverna lyfte armen och frivilligt ville delta i 

denna undersökning som att de ville komma till tals, förändra sin subalterna position.  

Därmed återknyter jag till Spivak som lyfter fram att när ”den historiskt tystade 

subalternen” lär sig att tala och därmed kritisera i stället för att alltid bara lyssna, minskar 

risken för att ”den förlorade bilden av den koloniserade” återigen ersätts med en ny version 

”kolonisatören”.44  

 

 

 

 

 

 
                                                        
40 Johnsson, ”Västerlandet i historieläroböcker” Uppsala Universitet, (Uppsala 2013). 
41 Johansson, ”Historieundervisning och interkulturell kompetens”, Karlstads Universitet (Karlstad 2012) s. 17. 
42 Johansson, ”Historieundervisning och interkulturell kompetens”, Karlstads Universitet (Karlstad 2012) s. 10. 
43 Fanon, Svart hud, vita masker, s. 60.  
44 Spivak, ”Kan den subalterna tala?”  Postkoloniala studier, s. 121. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
1. Anser du att innehållet i historieundervisningen hjälper dig att förstå och förstärka din 

mångkulturella identitet? D.v.s..  

• Din hispanoamerikanska identitet? 

• Din svenska respektive mångkulturella identitet? 

 

2. Anser du att de historiska kunskaperna hjälper dig att påverka och förstå̊ din samtid utifrån 

ett globalt perspektiv?  

 

3. Anser du att innehållet i samtliga undervisningslektioner i ämne historia berör din 

hispanoamerikanska anknytning? 

 

4. Finns det lämpliga moment i historieundervisningen där historielärare eller historieboken 

kunde beröra hispanoamerika (d.v.s Spanien, Latinamerika eller den hispanoamerikanska 

U.S.A.).  

 

5. Inflytande i undervisningen: Får du möjlighet att påverka och bidra med dina åsikter och 

erfarenheter utifrån din kulturella bakgrund under lektionen eller skolprojekt? 

 

6. Kan du ge en exempel där du under en lektion i historia fick hävda, presentera eller visa: 

• en del av din hispanoamerikanska bakgrund  

• en hispanoamerikanska land 

• en del av det hispanoamerikanska kulturarv och historia.  

• eller fick göra en jämförelse? 

 

7. Anser du att det finns det behov att förändra historieundervisningen och anpassa den till 

elevernas olika bakgrund  

 

8. Anser du att den hispanoamerikanska sidan av din identitet kan vara fördelaktig i det 

svenska samhället, idag eller senare i livet?  Kan du ge exempel om hur? 
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