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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka den forskningsdebatt som finns kring möjligheter 

och utmaningar med en gemensam europeisk historia och ett gemensamt europeiskt 

perspektiv i historieundervisningen. Möjligheter och utmaningar med ett gemensamt 

europeiskt perspektiv på historien undersöktes genom kvalitativ textanalys av utvalda 

publikationer ur Europarådets material. De undersökta publikationerna omfattar 

seminarieredogörelser, rapporter från konferenser och material från utvärderingsseminarier 

kring projekt som strävar efter att konstruera en gemensam europeisk historia.  

 

Undersökningen visar på att det finns flera gemensamma värden som kan fungera som en 

grund för att konstruera en gemensam europeisk historia. Exempel på sådana värden är 

mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstaten och respekt för människolivet. Likheter och 

skillnader bör redogöras för vilket gör det svårare att enas kring en gemensam europeisk 

historia.Vidare är det tydligt att de nationella identiteterna och historierna är starkare än den 

gemensamma europeiska historien. För att åstadkomma ett gemensamt europeiskt perspektiv 

på historien är det viktigt att lärarna är välutbildade. Historia, och därmed ett gemensamt 

europeiskt perspektiv, inte bör missbrukas för att konstruera falsk enighet eller splittring och 

hat mellan olika länder och grupper. Eurocentrism finns men går att motverka.  

 

Den gemensamma europeiska identiteten kan hota de nationella identiteterna men det är inte 

självklart eftersom alla kulturer är beroende av interaktion med andra kulturer för att skapas 

och utvecklas. Däremot förekommer användning av islam för att visa på vad som är 

europeiskt och vad som inte är det. Möjligheter och utmaningar med en gemensam europeisk 

historia behandlas i studien.  

 
2017-LÄR4-6-M02  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ............................................................................................................ - 1 - 

SYFTE .................................................................................................................... - 1 - 

Frågeställningar ........................................................................................................................................... - 1 - 

BAKGRUND ........................................................................................................... - 2 - 

Europarådet ................................................................................................................................................. - 2 - 

Att konstruera en europeisk identitet .......................................................................................................... - 2 - 

Förutsättningar för en europeisk identitet ................................................................................................... - 3 - 

Europeisk identitet i historieundervisningen ................................................................................................ - 4 - 

Den konstruerade historien om Europa ....................................................................................................... - 5 - 

Eurocentrism ................................................................................................................................................ - 5 - 

Europa och den andre .................................................................................................................................. - 6 - 

Europaskolor ................................................................................................................................................ - 6 - 
Utmaningar med flera perspektiv i historien ................................................................................................. - 7 - 

Förhandling och diskussion kring kultur och värden ..................................................................................... - 8 - 

TEORETISK RAM .................................................................................................. - 8 - 

Konstruktivism ............................................................................................................................................. - 8 - 
Institutioneralisering ...................................................................................................................................... - 9 - 
Legitimitet .................................................................................................................................................... - 10 - 

METOD ................................................................................................................. - 10 - 
Kvalitativ textanalys ..................................................................................................................................... - 11 - 
Urval ............................................................................................................................................................. - 11 - 
Analys ........................................................................................................................................................... - 11 - 

Trovärdighet .............................................................................................................................................. - 12 - 

RESULTAT .......................................................................................................... - 12 - 

Möjligheter ................................................................................................................................................ - 12 - 
Gemensamma europeiska teman och värden ............................................................................................. - 12 - 
Europeisk identitet ....................................................................................................................................... - 13 - 

Utmaningar ................................................................................................................................................ - 14 - 
Skapande av en gemensam europeisk historia ............................................................................................ - 14 - 
Politisk påverkan .......................................................................................................................................... - 16 - 
Europa i förhållande till omvärlden .............................................................................................................. - 16 - 



 

 

DISKUSSION ....................................................................................................... - 20 - 

Resultatdiskussion ..................................................................................................................................... - 20 - 
Möjligheter med en gemensam europeisk historia ..................................................................................... - 20 - 
Utmaningar med en gemensam europeisk historia ..................................................................................... - 21 - 

Metoddiskussion ........................................................................................................................................ - 25 - 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER ........................................................................ - 26 - 

REFERENSER ....................................................................................................... - 1 - 
 

 



 

- 1 - 

 

INLEDNING 
Stradling (2003, s.10) framhåller att historien kan tolkas och rekonstrueras utifrån flera olika 

perspektiv vilket innebär att subjektiva intressen och kulturell utveckling kan påverka vad 

framtida generationer kommer att betrakta som betydelsefullt i historien. Av den anledningen 

är det viktigt synliggöra hur lärare reflekterar kring de olika perspektiv på historia som finns 

och kan påverka tolkningar och urval av historia.  

 

Utifrån egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning har jag noterat att ett vanligt 

förekommande och välkänt exempel på ett internationellt perspektiv på människor från 

Sverige i historien, är Ahmad ibn Fadlans möte med vikingarna. I redogörelsen för detta möte 

lyfts inte alltid Ahmad ibn Fadlans kulturella bakgrund fram. I övrigt är ett internationellt 

perspektiv inte särskilt vanligt i historieundervisningen. Nygren (2009, ss.85-86) redogör för 

att en av lärarna i hans studie, Axel, gav uttryck för att om historien ses ur flera perspektiv blir 

det möjligt att ge eleverna en utvidgad världsuppfattning samtidigt som deras föreställningar 

utmanas. Då Nygrens studie främst omfattade gymnasielärare i historia i Sverige, är det av 

intresse att undersöka hur andra lärare samt även museianställda och politiker ser på en 

gemensam europeisk historia. Det är av betydelse att elever får möta flera olika perspektiv på 

historien i tidig ålder.  

 

Stradling (2003, s.9) redogör för att den kritik mot rådande historieundervisning, som kom 

fram i “new history” under 1970–80-talet bestod av att kursplanen konstruerades kring en 

kronologisk redogörelse för nationens historia med mycket innehåll. Dessutom framgick det 

att det nationella historieberättandet bestod av den historia som tillhör den nationella 

majoriteten samt det språk och den kulturella gemenskap som är störst.  

 

Europarådet (2017) framhåller att deras aktiviteter dels handlar om Europas historia men 

också förändringar i samhället och utbildningen. Utöver detta framgår att alla medlemsländer 

i Europarådet står inför ekonomiska, politiska och kulturella problem som är likartade. 

Exempel på sådana är utmaningar är globalisering och befolkningsförflyttningar. Av den 

anledningen är det relevant att undersöka vilken roll historieundervisningen ska ha i EU. I en 

tid då länder som Storbritannien har valt att lämna samarbetet, kan det finnas intresse av att 

historia kan bidra till att stärka sammanhållningen. Om historia ska användas på det viset kan 

det kräva förändringar av styrdokument. En förändring av undervisningen i historia till att ha 

ett mer europeiskt perspektiv kan ha fördelar politiskt men vara problematiskt utifrån hur 

historia används för olika syften. Det som ska undersökas är alltså vilka möjligheter 

historieundervisningen med ett europeiskt perspektiv har, samt vilka utmaningar detta kan ge 

upphov till för lärarna.  

 

SYFTE  
Syftet med undersökningen är att undersöka forskningsdebatten i Europarådets publikationer 

kring möjligheter och utmaningar med att ha ett europeiskt perspektiv i 

historieundervisningen. 

Frågeställningar  

 

1.Vilka möjligheter finns med ett europeiskt perspektiv på historien i undervisningen? 

2.Vilka utmaningar finns med ett europeiskt perspektiv på historien i undervisningen? 
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BAKGRUND  
I bakgrunden redogörs för flera relevanta begrepp och teman att beröra för att förstå 

Europarådets material och arbete.  

Europarådet 

Europarådet1 grundades 1949 med målet att skapa gemenskap mellan de demokratier som 

finns i Europa. Organisationens högkvarter är placerat i Strasbourg. Europarådet arrangerar 

aktiviter av olika slag bland annat inom utbildning. För de länder som inte är medlemmar i 

Europarådet finns det möjlighet att skriva under The European Cultural Convention. När 

konventionen skrivs under ges länderna tillgång till de program inom utbildning, kultur, sport 

och ungdom som Europarådet organiserar. Som organisation har Europarådet tre mål. Det 

första målet är att försvara mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokratin. Det 

andra målet innefattar att arbeta för medvetenhet om en europeisk identitet. Slutligen består 

det tredje målet av hitta gemensamma svar på de utmaningar som det europeiska samhället 

utsätts för (Stradling 2003, s.3). Europarådets ambition är att de fredliga kontakterna mellan 

länderna ska innefatta totalt 41 länder, och inte bara EU (Pinxten, Cornelis & Rubinstein, 

2007, s. 690).    

Att konstruera en europeisk identitet  

Inom EU finns det ambitioner att formulera innebörden av en europeisk identitet. Under 

Copenhagen EC Summit tog nio medlemsländer beslut kring vad den europeiska identiteten 

innebär. Resultat blev att tre punkter angående den europeiska identiten formulerades. I 

punkterna framgår att det gemensamma kulturarvet och enigheten mellan medlemmarna ska 

utvärderas. Reflektion kring omfattningen av samarbetet mellan de olika länderna i relation 

till omvärlden ingår också i punkterna. En av punkterna omfattade också den europeiska 

enighetens natur (Europeiska komission 1973 s. 2). 

 

Utöver de tre punkterna kring den europeiska identiteten gjordes flera förklaringar. Här 

poängterade Europeiska komissionen att om den gemensamma civilisationen ska finnas kvar 

är enighet nödvändigt, även om de europeiska staterna tidigare varit splittrade. Angående 

enighet gavs det uttryck för att gemensamma attityder är av stor betydelse även om en 

kulturell mångfald också betonades. Förutom gemensamma attityder förklarade Europeiska 

komissionen att gemensamma värden och intressen är av största vikt. Bland de värden som 

angavs som viktiga fanns representativ demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten och social 

rättvisa. Bland den europeiska identitens delar förklarades att gemensam marknad och 

institutioner som bidrar till samarbetet som absolut nödvändiga. För att alla europeiska länder 

ska tillåtas bli en del av ett konstruerat Europa betonades det att de skulle vara villiga att 

sträva mot samma ideal och mål. Slutligen påpekade Europeiska komissionen betydelsen av 

ett enat Europa är förutsättningen för att Europa ska ha något inflytande i världen. Detta 

eftersom enskilda länder tidigare har kunnat påverka internationellt på egen hand, men att så 

inte längre är fallet (Europeiska komission 1973 ss. 2-3). 

 

Diskussionen kring Europas gemensamma värden har även förts av andra än den Europeiska 

komissionen. De gemensamma europeiska värden som lyfts upp till diskussion i politiken är 

demokrati, fred, tolerans, frihet och rättsstaten.  Att värden som fred, tolerans och demokrati 

är grundat i att auktoritärt styre och förföljelseer tidigare har förekommit. Eftersom vissa 

värden har varit frånvarande tidigare, måste de nu ges skydd av Europa (Forchtner & Kølvraa 

                                                 
1 Denna studie handlar om Europarådet. Europarådet och Europeiska rådet är två skilda organisationer. 

Europeiska rådet hör till EU medan Europarådet är självständigt.  
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2012, s. 387, 392). Värderingar utöver kultur, historia och civilisation är centrala för att 

utveckla förståelse kring vad det är som gör att européer håller ihop (Nicolaidou 2008, ss. 

221-222). Samtidigt som det framgår ovan att det finns gemensamma värden inom den 

europeiska unionen finns det också en mångfald av språk, kulturer, religioner och historier 

(Pinxten, Cornelis & Rubinstein 2007, s.688).  

 

Grundy och Jamiesson (2007, ss. 666-674) undersökte unga vuxnas förståelse av vad den 

europeiska identiteten innebär. Deltagarna i studien var 18-24 år då studien genomfördes. De 

skulle ha varit bosatta i Edinburgh de senaste fem åren, samt levt i Storbritannien åtminstone 

under halva sitt liv. Studien genomfördes dels med enkäter och fördjupade 

uppföljningsintervjuer med en del av deltagarna. Resultatet visar att mångfald är viktigt och 

respondenterna inkluderade skillnader och likheter samt harmoni och mångfald i sin bild av 

Europa. De framhöll att Europas ideal är mänskliga rättigheter och värdighet, alltså en moral 

som är gemensam bland européer. En annan respondent menade att Europa handlar om att 

inte bara ta hand om dig själv, utan också om dina grannar.   

 

Även om vissa värden kan lyftas fram som gemensamma är Europas gemensamma värden 

omtvistade Det finns två falanger: monokulturalister och multikulturalister. Monokulturalister 

anser att de gemensamma kulturella värdena är fullt tillräckliga för att konstruera en 

gemensam identitet. Multikulturalister är däremot av uppfattningen att det inom den 

Europeiska unionen finns en mångfald av identiteter. De här grupperna kan vara svåra att 

förena då de har olika identiteter som betonar flera olika värden. Det finns dock två värden av 

central betydelse, nämligen individers rätt att välja sätt att leva och lika rättigheter för alla 

(Pinxten, Cornelis & Rubinstein 2007, s.687-695). Kantner (2006, s.503) pekar på en annan 

konflikt genom att visa på att den nationella mångfalden ibland kolliderar med de europeiska 

målen. Vidare menar Kanter att gemensamma värderingar krävs om solidaritet och enighet 

ska vara möjliga. Utan sådana värderingar skulle ett europeiskt styre i etniskt känsliga frågor 

inte fungera.  

 

Det är just mångfalden som gör det nödvändigt att konstruera ett band mellan medborgarskap 

i EU och en europeisk identitet. Att enbart rikta in sig på att en juridisk status leder inte till 

identifikation med gemenskapen. I de postnationella system som framträder är det nödvändigt 

att utforska de värderingar som finns i EU för att konstruera en grund för EU ur ett politiskt 

och socialt perspektiv (Pinxten, Cornelis & Rubinstein 2007, s.688-690).  

 

Förutsättningar för en europeisk identitet 

Inom den europeiska unionen finns det förutsättningar som kan göra det möjligt att konstruera 

en gemensam identitet. Detta eftersom det inom den mångfald som EU består av finns värden 

som samtliga medborgare i EU kan acceptera. Genom att använda de värdena kan sedan en 

europeisk identitet konstrueras. Däremot är det viktigt att samtidigt ta hänsyn till mångfalden 

när identiteten konstrueras. En viss problematik beror på att komissionen och ministerrådet 

inte anses vara demokratiska vilket tyder på brister i demokratin. Konsekvensen av detta blir 

att medborgare distanserar sig från EU och den europeiska identiteten (Pinxten, Cornelis & 

Rubinstein 2007, s.688, 693). En annan problematik är att det inte är slutgiltigt bestämt vad 

den europeiska identiteten är. En del ser europeisk identitet endast som ett steg mot en global 

identitet. Dessutom har varje individ sin tolkning av vad Europa är. Av den anledningen är det 

svårt att använda tanken om Europa som verktyg för integration (Grundy & Jamieson 2007, 

s.664). Respondenterna i Grundy och Jamiesons studie (2007, ss.669-670) upplevde mer en 

känsla av att vara europé än att vara en europeisk medborgare. I respondenternas uppfattning 



 

- 4 - 

 

av vad Europa är ingick både den europeiska unionen men också geografin. Det visade sig 

också att respondenterna nämnde en europeisk kultur även om de inte själva ansåg sig vara 

europeiska.  

  

Gällande just medlemmarna i gemenskapen lyfter Kantner (2006, s.509, s. 515-516) vikten av 

att  medlemmarnas perspektiv tas tillvara då en identitet ska konstrueras. Det är nödvändigt att 

medlemmarna reflekterar kring de övertygelser som delas av gemenskapen och hur de 

använder uttrycket “vi”. Det är viktigt att undersöka hur européer ser på sig själva som 

européer för att synliggöra en europeisk identitet. Dessutom ifrågasätter Kantner huruvida det 

är möjligt att konstruera en identitet och påtvinga medborgare den.  

 

Europeisk identitet i historieundervisningen  

Bland de komponenter som utbildningen i Europa omfattar finns en identitet bestående av 

delarna historia, etnicitet, civilisation och kultur. Problematiken ligger i att det är svårt att 

bygga en gemensam grund för vad utbildning är, då utbildningens innebörd är olika i olika 

länder. Samtidigt är utbildningen viktig för att konstruera social sammanhållning. Å andra 

sidan är det mycket krävande att genomföra en europerisering av utbildningen 

(Nicolaidou 2008, s. 212). Utbildning, interkulturell förhandling och europeiska värden måste 

dock kombineras för att konstruera medborgare med förmåga att följa europeiska värden och 

hantera den mångfald som finns (Pinxten, Cornelis & Rubinstein 2007, s.697). Å andra sidan 

räcker det inte för dem som inte har en europeisk identitet att lära sig europeiska språk eller 

om europeiska frågor för att konstruera en europeisk identitet. Flera respondenter i Grundys 

och Jamiesons studie (2007, ss.671-672)  menade att kontakter bland annat genom skolan med 

andra människor i EU hade bidragit till att konstruera deras europeiska identitet. Resor var 

också en viktig faktor som togs upp  

 

Genom utbildningen bör medborgare få förmågan att föra en interkulturell dialog i EU. Målet 

med detta är att medborgarna ska vara kapabla till att förhandla i det sociala och politiska 

utrymmet kring sina identiteter, sitt ansvar och sina rättigheter Behovet av att eleverna måste 

vara redo för att möta en värld med många olika språk, etniciteter och religioner växte fram då 

arbetskraften omflyttning i Europa bidrog till en mer etniskt mångfacetterad befolkning 

(Pinxten, Cornelis  & Rubinstein 2007, s. 690; Stradling 2003, s.11).  

 

Historiskt sett har dock medborgarskap under de senaste århundradena konstruerats kring en 

gemensam identitet som består av nationalitet. Detta har varit grunden för politisk utbildning 

under några hundra år vilket har bidragit till att konstruera ett ramverk inom vilket 

medborgare får lära sig om samhället och bli deltagare i ett demokratiskt samhälle (Pinxten, 

Cornelis & Rubinstein 2007, ss. 689-690). I EU dras medborgarna ofta mellan en 

nationalistisk identitet och en mångkulturell identitet. I samband med detta finns det ett behov 

av att i verkligenheten ha en gemensam europeisk identitet. Samtidigt är nationalstaten ett 

hinder för att konstruera en europeisk identitet. Däremot kan sådana spänningar användas på 

ett positivt sätt om det förs förhandling eller diskussion kring dem (Pinxten, Cornelis & 

Rubinstein 2007, ss.697-698).  Det har visat sig att mellan traditionell inställning till historia 

och nationell identitet finns det ett positivt samband. Däremot finns det ett negativt samband 

mellan nationell identitet och mångkulturell attityd mot historia. Det negativa sambandet 

mellan nationell identitet och mångkulturell attityd mot historia visar tveksamhet kring 

möjligheten att verka för nationella värden som motiveras historiskt. Ett exempel på detta är 

brittiskhet som används för att konstruera en inkluderande medborgerlig identitet (Andrews, 

McGlynnn & Mycock 2009, ss. 373-374).  
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Den konstruerade historien om Europa 

För att de tidigare beskrivna värdena ska anses vara europeiska fodrar diskussionen att de 

synliggörs på något sätt. Forchtner och Kølvraa (2012, ss. 387-388) presenterar en lösning på 

detta då de menar att en berättelse går att konstruera utifrån Europas historiska erfarenheter, 

för att synliggöra vissa värden som europeiska. Den bild som då framträder är en historia 

bestående av våldsamheter och tragik.  

 

Den här historien handlar då om att Europa går från att vara präglat av krig till att bli ett 

Europa som befinner sig i ett tillstånd där fred råder. Det centrala i konstruktionen av Europas 

identitet är sambandet mellan Europas värden och berättelser om det mörka förflutna. Det 

existerar tankegångar kring att en europé bör se historien ur synvinkeln att Europa ska bli 

bättre jämfört med hur det tidigare varit i historien (Forchtner & Kølvraa 2012, s. 390-392). 

Vad gäller Europa som konstruktion anger Pinxten, Cornelis och Rubinstein (2007, s. 690) att 

EU har konstruerats juridiskt och ekonomiskt. 

 

Huruvida alla verkligen tar till sig den här bilden av Europa är osäkert. Grundy och Jamieson 

(2007, ss.673) menar att även de som betraktar sig som européer endast nämner att det 

europeiska medborgarskapet består av frihet att resa och arbeta. En av respondenterna i deras 

studie angav att det typiskt europeiska var är att inom ett visst område med grannar som har 

samma levnadsstandard kunna identifiera sig med andra.  

 

Eurocentrism 

Utöver konstruktionen av den europeiska identiteten är eurocentrismen ett ämne som bör 

lyftas fram och redogöras för i detta sammanhang. Ett exempel på hur eurocentrismen kan 

uttryckas är att Forchtner och Kølvraa (2012, s. 395) förklarar att det i politiken förs ett 

resonemang kring att Europa är ansvarigt för att i världen minska de krig och det lidande som 

förekommer. Utgångspunkten i detta resonemang är att Europa dels är lämpligt för att 

genomföra detta, men också att Europa har ett moraliskt ansvar. Detta motiveras med att det 

är med grund i ett mörkt förflutet som på det mörka som européer är kapabla till att leva i fred 

och mångfald. Det är just de här erfarenheterna som anses vara efterfrågade i en global värld. 

Barbarismen som tidigare fanns i Europa bidrar till att konstruera bilden av ett Europa som nu 

är civiliserat.  

 

Historien med självkritik om ett mörkt förflutet ger stöd för tanken om att Europa är 

överlägset och stärker strävan att predika till världen (Forchtner & Kølvraa 2012, s. 398). 

Stråth (2002, ss.397-398) däremot står för uppfattningen att Europa inte ska vara en 

standardmodell för resten av världen. Europas ska istället fungera som en medlare och en 

brobyggare i en global värld. Ett alternativ till att Europa ska utföra militära insatser är i bidra 

med sitt deltagande i dialog över kulturgränser. Dessutom är det ett faktum att den större 

delen av den europeiska identiteten vad gäller historien och framtiden har försvunnit. I 2000-

talet behövs en mer global syn som är mindre eurocentrisk. En eurocentrisk syn lyfter endast 

fram “the white man’s burden och målet att skapa civilisation ännu en gång.  

 

Till den här diskussionen kan tilläggas att det eurocentriska synsättet existerar inom 

monokulturalism. Inom multikulturalismen finns å andra sida tanken att en gemensam regel är 

olämplig eftersom konsekvensen kan bli att kulturella värden hos andra gemenskaper 

nedvärderas. Om enbart de här två synsätten står emot varandra tvingas medborgare att välja 
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mellan en identitet som är europeisk eller vara en del av en mindre gemenskap (Pinxten, 

Cornelis & Rubinstein 2007, s. 688).      

Europa och den andre  

Av intresse för den europeiska historien och identiteten är förhållandet till den andre. Enligt 

Stråth (2002, s. 397) är förutsättningen för Europa att det finns ett icke-Europa. Beroendet är 

ömsesidigt eftersom ett icke-Europa behöver ett Europa för att kunna existera. Europa är en 

konstruktion och för att upprätthålla en europeisk identitet är det nödvändigt att särskilja 

identiteten från det som inte är europeiskt. Å andra sidan bör sådana separationer undvikas för 

att istället skapa kontakter och bidra till brobyggande.  

 

Det finns dock företeelser som bidrar till att särskilja Europa från omvärlden. Grundy och 

Jamieson (2007, ss.673-675) förklarar att en sådan företeelse är mänsklig rättigheter. Då görs 

ett antagande kring ett det existerar en skiljelinje mellan Europa och Asien. Bortom denna 

skiljelinje placeras Asien som ett mindre civiliserat område än Europa. Orsakerna till att en av 

respondenterna i deras studie var osäker på om Turkiet ska ingå i EU och/eller Europa var 

mänskliga rättigheter och geografin. Även en annan respondent tog inte med Turkiet som en 

del av Europa då respondenten ansåg att Turkiets regering inte tog mänskliga rättigheter på 

allvar. Andra uppfattningar stod dock en annan respondent för och menade att Turkiet borde 

bli en del av EU för att föra samman västvärlden och den muslimska delen av världen.  

 

Europaskolor  

Europaskolor är skolor vars syfte är att ge bildning till de barn vars föräldrar arbetar i  

europeiska institutioner. Skolan syftar också till är att ge barnen en europeisk identitet utan att 

de mister sin nationella identitet. Saviddes valde att studera Europaskolan i Culham. I 

forskningsprojektetet var fokus att undersöka hur Europaskolan försöker skapa en europeisk 

identitet hos sina elever. Studien bestod dels av en litteraturöversikt men också intervjuer med 

lärare. Utöver detta ingick 10 semistruktuerade intervjuer med lärare och högre tjänstemän i 

studien. De som intervjuades arbetade i de, franska, engelska och tyska språksektionerna som 

fanns i Sverige motsvaras av högstadiet. Den data som samlades in jämfördes med dokument 

från läroplanen och kompletterades med fältanteckningar gjorda i klassrum. Slutligen 

kompletterades intervjuerna också med observationer (Savvides 2006, ss.113-115).  

 

Studien visar att lärarna och de högre tjänstemännen på skolan upplevde att en europeisk 

identitet är något som förs över. De menar att skolans struktur bidrar till att eleverna såg sig 

själva som européer. Eleverna hade europeiskt ursprung vilket innebär att de redan hade en 

viss europeisk identitet. Därför behövde elevernas europeiska identitet endast underhållas och 

utvecklas. Det är alltså inte nödvändigt att bygga upp en europeisk identitet från grunden. Det 

framgår också att det finns ett övergripande europeiskt perspektiv där eleverna kan jämföra 

och diskutera de olika förhållandena i sina länder. I exempelvis geografi fanns det flera 

nationaliteter representerade vilket bidrog till att konstruera en europeisk känsla (Saviddes 

2006, ss. 117-119).  

 

En av lärarna framhöll att utbildning syftar till att skapa goda medborgare som är toleranta 

och förstående. En europeisk utbildning och identitet bidrar då till att stärka EU:s arbete med 

att undvika krig i Europa. Det framgår här att en europeisk identitet enbart kan konstruteras 

när det förekommer undervisning om Europa. De ämnen som mest bidrar till att konstruera en 

europeisk identitet hos eleverna var historia och geografi. Dessutom framträdde det 

europeiska perspektivet som allra tydligast i historia, språk och geografi. I ämnet historia 
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framgår att det är viktigt att lyfta fram att Europa har förändrats genom historien. Eleverna får 

undervisning i Europas ursprung, framväxt och utveckling. Europa är en framträdande del i 

kursplanen utan att det blir eurocentriskt. Det är också tydligt att nationaldagar, kulturdagar, 

skolutflykter och utbyten samt föräldar är betydelsefulla. Det är också betydelsefullt att  lärare 

och föräldrar som deltar i skolan är positivt inställda till Europa (Savvides 2006, ss. 119-126).   

 

Savvides (2006, s.124) redogör även för att lärarna inte var enade kring att en europeisk 

identitet handlar om EU eller om Europa. Utifrån framställningen av vad lärarna ansåg att en 

europeisk identitet är finns det flera punkter. För det första handlar det om att vara medlem av 

EU och förstå dess fördelar och/eller vara en del av det geografiska Europa. För det andra 

ingår att vad gäller religion, kultur och historia finns det mycket hos européer som är 

gemensamt. I gemenskapen ingår även värderingar som samarbete och tolerans. Nödvändigt 

för en europeisk identitet är också insikten av att också att européer är olika men att de måste 

konstruera vänskap och respekt för varandra. Vidare måste en person förstå ett européer i 

framtiden kommer vara av politsk betydelse. Däremot är det inte nödvändigt att helt överge 

sin nationella identitet för att kunna uppleva sig som europé. En avslutande tanke är att det  

för att åstadkomma fred och ömsesidig förståelse ingår det att arbeta tillsammans.  

 

Utmaningar med flera perspektiv i historien  

Det finns flera orsaker till att en historieundervisning med flera perspektiv är problematisk. 

Till att börja med är det otydligt vad perspektiven betyder (Stradling 2003, s.14). Till exempel 

gällande europeisk identitet är det svårt att konstruera en sådan europeisk identitet hos 

eleverna då lärarna själva inte är säkra på vad det innebär (Savvides 2006, s.125). Utöver 

detta är det oklart vilka kriterier som påverkar vilket innehåll som inkluderas respektive 

exkluderas.  Dessutom är det otydligt om perspektiven ska styra urval och tolkning av källor. 

Det är möjligt att perspektiven även ska påverka konstruktionen av berättelser, förklaringar 

och slutsatser. Det kan också diskuteras om flera perspektiv ska få påverka vad som bedöms 

vara historiskt betydelsefullt. Ytterligare utmaningar rör hur lärare och historiker ska agera 

när olika perspektiv säger olika saker och står emot varandra. En fråga som dessutom måste 

diskuteras är om flera perspektiv automatiskt ger upphov till att historien blir mer sann eller 

rättvis? Är en både sann och rättvis historia möjlig. Av betydelse är att yngre elever förses 

med information för att de ska förstå de sammanhang som påverkar historikernas olika. Det 

krävs också möjligheter att öva på analytiska förmågor som är viktiga för att kunna ha flera 

perspektiv (Stradling 2003, ss.14-15, 36, 60).  

 

Vad gäller perspektiv menar Stradling (2003, ss.19-20) att om historien endast riktar in sig på 

en kultur eller etnicitet blir den obalanserad utan att vara ogiltig. En historia med flera 

perspektiv bidrar till att tydliggöra hur olika länder och grupper har influerat varandra. 

Dessutom kan en sådan historia underlätta förståelsen för de orsaker som existerar till att 

konflikt bryter ut. Det blir också möjligt att med hjälp av flera perspektiv observera hur 

agerande är baserat på fördomar och stereotyper. Savvides (2006, ss. 125-126) framhåller att 

det är viktigt för den europeiska identiteten att blanda eleverna vad gäller nationalitet och 

kultur för att utveckla en gemensam europeisk identitet. Dessutom är det nödvändigt att 

eleverna önskar dela med sig av och lära sig kring europeiska kulturer och 

värden/värderingar. Är de inte mottagliga kan de inte göras europeiska.  

 

Tid är en annan faktor som påverkar undervisningens utformning. Stradling (2003, ss.21-22) 

visar på att eftersom det finns mycket innehåll i kursplanen i historia leder detta till att det blir 

svårt att studera den nationella historien med ett pluralistiskt innehåll. Vissa teman ska lärare 
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gå igenom samtidigt som möjligheterna att få med allt innehåll är begränsade då tiden är kort. 

En undervisning med pluralistiskt perspektiv kan dock underlättas av om det i kursplanen 

finns en grund av nationell historia som kan kombineras med möjliga valfria delar där 

minoriteter lyfts fram. En annan lösning består av att det går att i undervisning inkludera en 

eller två fallstudier, där flera olika perspektiv lyfts fram. Övrig tid är det möjligt att ta in flera 

perspektiv i liten skala. Syftet med ett sådant tillvägagångssätt är att eleverna ska utveckla 

förmågan att genomföra analyser och tolkningar av olika perspektiv. 

 

En annan utmaning är utformandet av läroböcker. Enligt Stradling (2003, ss.22-23) är stort 

utrymme nödvändigt om flera perspektiv ska få plats. Begränsningen består då främst av 

kostnaden för boken. En annan faktor är att en lärobok uppbyggd i kronlogisk ordning gör det 

svårare att inkludera flera olika perspektiv. En lösning kan då vara att boken koncentrerar sig 

på ett utvalt tema. En annan begränsning vad gäller material består av att språkkunskaper 

begränsar vad elever och lärare kan läsa.  

 

Om flera perspektiv lyfts fram i historien blir det svårare för eleverna att dra slutsatser. 

Svårighetsgraden ökar ytterligare om eleverna måste hantera perspektiv som står emot 

varandra. Det handlar om att hjälpa eleverna att konstruera en flersidig tidslinje och berättelse. 

Dessutom är det ingen självklarhet att en historia med flera perspektiv blir mer objektiv. Det 

går inte att garantera att alla perspektiv som inkluderas har samma värde. Begreppet 

perspektiv har sin begränsning i personens ståndpunkt. Det handlar då om att attityd, psyke, 

kultur, teknik eller professionalism. Historieundervisning kan göras med fler perspektiv och 

universell genom att använda fler källor. Att använda flera perspektiv handlar också om att 

lära eleverna att tänka historiskt (Stradling 2003, ss. 25, 59-60).  

Förhandling och diskussion kring kultur och värden 

Förmågor till att förhandla kring kultur ska utvecklas tidigt i utbildningen eftersom 

befolkningen blir alltmer mångfacetterad. Syftet med detta är att konstruera hållbara 

relationer. Genom att utveckla sådana förmågor ska medborgarna klara av att bemöta den 

mångfald som finns i livet. Eftersom det finns en spänning kring de tre värdena lika 

rättigheter, frihet och respekt är interkulturell förhandling nödvändig. Det är nödvändigt för 

medborgare i EU för att den spänningen ska kunna hanteras på ett konstruktivt sätt. Om 

människor saknar förmåga att hantera förändringar resulterar det i att de upplever sig som 

utsatta för angrepp och söker sig därmed till overkliga avbildningar av verkligheten (Pinxten, 

Cornelis & Rubinstein 2007, ss.695-696).  

 

TEORETISK RAM 

Konstruktivism 

Nedanstående redogörelse för socialkonstruktivismen bygger på Berger och Luckmanns  

redogörelse för socialkonstruktivismen från 1967. Utgångspunkten i socialkonstruktivism är 

att med hjälp av språket ges vardagslivet mening.  I livet finns det nätverk som består av 

relationer mellan människor. Benämningar existerar redan när individen träder in på scenen. 

Verkligheten är en värld som delas med andra människor. Alla människor delar en gemensam 

medvetenhet kring världen, men människornas perspektiv på världen skiljer sig åt. I  den 

verkligheten finns scheman som styr hur andra uppfattas och hanteras. Ett exempel på detta är 

att den andre kan uppfattas som man eller europé. Detta kallas för typifieringar och påverkar 

hur i det här fallet mannen bemöts. Därmed benämns de scheman som styr hur vi bemöter 

andra för typifierande scheman. Typifieringar påverkar interaktionen förutsatt att mannens 
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intervention inte på något sätt gör dem problematiska. Vid social interaktion som sker längre 

bort än ansikte mot ansikte uppstår anonyma typifieringar. Exempelvis kan en person 

typifieras som engelsman vilket leder till att aspekter i personens uppförande tolkas på ett 

visst sätt. Däremot när personen är närvarande ansikte mot ansikte blir han synliga som en 

egen individ och inte en som anonym engelsman. De här typifieringarna är relevanta i 

undersökningen då det i resultat kan förekomma typifieringar både av en europé och av 

nationella identiteter (Berger & Luckmann 1967, ss. 21-32). 

Institutioneralisering  

En annan sorts typiferingar är institutioner. Processen när institutioner skapas kallas för 

institutionalisering. Institutionalisering sker när det finns en typifiering av handlingar som är 

bestående av vanor hos olika aktörer. En institution är en sådan typifiering vars handlingar 

delas av samtliga medlemmar i gruppen. Olika aktörer tilldelas olika handlingar som hör till 

deras uppgifter. Under den gemensamma historiens gång har de ömsesidiga typifieringarna 

byggts upp. Som grund för institutionerna finns historien under vilken de konstruerats. För 

förståelse av institutionen krävs det därmed insikt kring den historiska process under vilken 

institutionen konstruerades. Institutionernas funktion är att det utövar inflytande över hur 

människor uppför sig. Detta sker genom att mönster för ett visst uppförande konstrueras. Ett 

annat ord för detta är social kontroll som finns i institutioner och samhällen. Två personer 

möts och delar upp vilka roller de ska ha i samspelet. Fördelen med detta är att de kan förutse 

hur den andre ska agera, vilket minskar spänningarna dem emellan. . En annan fördel är att de 

sparar tid och ansträngningar. Överenskommelserna leder till att deras liv nu består av 

självklara rutiner. Som ett resultat av detta medför handlingar inte förvåning eller fara för den 

andra. Allt som händer anses vara vardagliga företeelser. Tillsammans konstruerar de två 

individerna en bakgrund, vars syfte är att konstruera stabilititet i individuella handlingar och 

samspel. För undersökningens del är detta betydelsefullt om Europa ska förstås som en 

institution kan dess historiska skapande och utvecklande vara aktuellt att analysera (Berger & 

Luckmann 1967, ss. 54-57) .  

Vidare är det ett faktum att om de två personerna har ett barn ger detta upphov till en 

förändrad social interaktion dem emellan. Detta innebär att den institutionella världen som 

existerar förs vidare till andra. Det som tidigare hade ett särskilt ändamål (ad hoc) för de två 

individerna omvandlas nu till historiska institutioner. Eftersom de två personerna själva har 

konstruerat världen är det upp till dem att förändra eller avskaffa den. För dem framträder 

världen som transparent och förståelig. Det här förändras när den världen förs vidare till en ny 

generation. Det som tidigare var nu gör vi det igen omvandlas till det är så här vi gör. På så 

vis blir världen en given verklighet för barnen eftersom de inte deltog i konstruktionen av 

världen. Den institutionella världen som förs vidare är en historisk och objektiv verklighet. I 

individens biografiska minne saknas den institutionella världen historia. Detta är en värld som 

fanns när individen föddes och kommer finnas kvar efter individens död. Oavsett individens 

uppfattning finns institutionerna. De institutionerna går inte att önska bort, förändra eller 

undvika vilket innebär att de har makt över individen. Individen kan få svårt att förstå 

institutionerna om insikt kring deras syfte eller sätt att fungera inte finns eller bildas. Oavsett 

om denna förståelse finns eller ej, så är världen ändå verklig. Därför måste individen lära sig 

om världen (Berger & Luckmann 1967, ss. 58-60). För undersökningen innebär detta att 

Europa är en sådan institution som fanns före och kommer att finnas efter individens liv. 

Europa har omvandlats till en historisk institution. Detta kan diskuteras med hjälp av 

socialkonstruktivismen.  

Av betydelse är också att relationer inte är begränsade till de som lever nu. Det finns även 

relationer till som levt tidigare och de som kommer leva senare. Efterföljare kan ges 
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projektioner såsom ”the founding Fathers” eller “my immigrant great grandparents”. För 

efterföljare ges mer anonyma benämningar exempelvis kommande generationer. I 

beskrivningen av de kommande generationerna saknas innehåll. I beskrivningen av 

föregångare går dock att finna ett visst mytologiskt innehåll. Både föregångare och 

efterföljare kan dock spela en roll i verkligheten. Till exempel genom att någon gör valet att 

offra sitt liv i lojalitet mot the Founding fathers eller för kommande generationer. I 

undersökningen kan detta vara relevant då relationer kan väljas att skapas endast inom den 

nationella identiteten eller även inom den europeiska identiteten. När människan skapar sig 

själv sker det inom ramen för ett socialt sammanhang. En mänsklig miljö kan då endast 

konstrueras tillsammans med andra och då framträder social ordning som en mänsklig 

konstruktion (Berger & Luckmann 1967, ss. 33-52). I undersökningen är detta relevant då 

Europa och EU kan benämnas som sociala sammanhang skapade av människan vilket kan 

vara relevant att diskutera.  

Legitimitet 

För den institutionella världen är legitimitet viktig för att förklara och motivera den världen. 

Personerna kan rekonstruera de omständigheter som rådde då de konstruerade sin värld. De 

minns själva vad syftet med institutionen är. Deras barn behöver däremot någon som berättar 

för dem för att de ska lära sig denna historia. Barnen får alltså ta emot en historisk verklighet. 

De kan inte kan nå meningen med denna institution genom att minnas den. Alltså måste 

historien tolkas åt dem för att den ska legitimiseras. Här krävs det att det görs på ett sätt som 

är omfattande och konsekvent. Det är av betydelse att alla barn får höra samma historia 

(Berger & Luckmann 1967, ss.61-62).  

Behovet av legitimitet uppkommer när den historiska institutionella ordningen ska tas emot av 

nästa generation. Genom legitimeringen ges en förklaring till den institutionella ordningen. På 

så vis får den institutionella ordningen giltighet. Värderingar och kunskap är båda delar av 

legitimeringen. Det är viktigt att först genom kunskap som förmedlats genom tradition känna 

till vad som är acceptabelt. Genom legitimering får individen information om varför saker 

förhåller sig som de gör. Individen får då också veta varför en viss handling ska göras men 

inte en annan (Berger och Luckmann 1967, ss. 92-94). För undersökningen innebär detta att 

Europa är en institution som kan behöva förklaras och motiveras för de som inte har upplevt 

skapandet av Europa. Enligt Berger och Luckmann (1967) beror räckvidden av 

institutionaliseringen på generaliseringen av strukturerna. Räckvidden av 

institutionaliseringen blir bred om många av de relevanta strukturerna delas i samhället. En 

smal räckvidd blir resultatet, om endast ett fåtal av strukturerna är delade gemensamt.  

METOD  
Utgångspunkt för metoden är hermeneutik. Innebörden av hermeneutik är enligt Widén (2015, 

s.178) att utifrån texter få förståelse kring vad författarens avsikt är med texterna. Westlund 

(2015, s.71) anger att hermeneutik också handlar om att kunna tolka, förmedla samt förstå. 

Hermeneutik bör användas då ändåmålet är att få reda på informanternas erfarenheter. 

Avsikten med det undersökta materialet är att föra en diskussion kring möjligheterna och 

utmaningarna med ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen. Hermeneutik passar för 

detta då det är deltagarnas erfarenheter som förmedlas i det undersökta materialet. Med 

deltagare avses i den här undersökningen de lärare, politiker och museianställda, vars 

uppfattningar återfinns i det undersökta materialet. Som metod i föreliggande studie valdes 

kvalitativ textanalys. Hermeneutiken är användbar kvalitativ textanalys då jag först behöver 

tolka materialet och sedan förmedla det för att skapa förståelse för mig själv och läsaren. 



 

- 11 - 

 

Dessutom har de rapportörer som förekommer i materialet gjort sin tolkning av det som sagts 

och sedan förmedlat denna tolkning i textform.  

 

Kvalitativ textanalys  

Den metod som har valts för den här undersökningen är kvalitativ textanalys.Kvalitativ 

textanalys innebär att utifrån texter analysera debatten i samhället (Widén 2015, s.176).. Den 

debatt som analyseras i denna undersökning är den som förs kring möjligheterna och 

utmaningarna med ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen. I den här 

undersökningen är det dokument som Europarådets publikationer som undersöks. Därmed är 

kvalitiv textanalys passande eftersom Widén (2015, s.176) anger att kvalititativ textanalys är 

en lämplig metod då dokument och texter är föremål för undersökningen. Eftersom min 

undersöknings syfte är att undersöka möjligheter och utmaningar med ett europeiskt 

perspektiv i historieundervisningen har dokument som behandlar detta varit av betydelse i 

litteratursökningen.  

Urval 

Som ett resultat av litteratursökningen hittade jag Council of Europé´s hemsida där ett rikt 

material av seminarierar, föreläsningar, tal och presentationer kring historieundervisning 

publicerats. Deltagarna i dessa aktiviteter var främst lärare i historia men även en del politiker 

och anställda på museum.  

 

Av betydelse för min undersökning var att texterna måste kunna bidra till att reda ut 

utmaningar och möjligheter med att ha ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen. För 

att se om det tillgängliga materialet var lämpligt för att besvara frågaställningarna, gjordes 

inledningsvis en översiktlig läsning av det tillgängliga materialet för att se vilka som berörde 

en gemensam europeisk historia, vilket var det ena kriteriet. Det andra kritieriet var att 

materialet helst skulle vara producerat och publicerat under 2000-talet. Detta för att ge en så 

relevant och aktuell redogörelse som möjligt för de möjligheter och utmaningar som 

historielärare möter med ett europeiskt perspektiv på historieundervisningen.  

 

Analys  

Analytiska teman konstrueras genom att söka igenom register tematiskt eller att bläddra 

igenom materialet för de år som är relevanta (Widén 2015 ss. 187). I undersökningen 

konstruerade jag teman vid genomläsning av materialet. Aktuella teman bestod inledningsvis 

av möjligheter och utmaningar med ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen, vilket 

materialet sorterades utifrån.Detta följdes av att jag inom de här två kategorierna hittade 

återkommande teman och konstruerade rubriker utifrån detta. Under möjligheter formulerades 

rubrikerna gemensamma europeiska teman och värden samt europeisk identitet. Detta följdes 

av utmaningar där rubrikerna skapande av gemensam europeisk identitet, politisk påverkan 

och Europa i förhållande till omvärlden formulerades. Denna analys ligger i linje med den 

analys som Widén (2015, ss.188-189) redogör för där artiklar delas in efter om de är för eller 

emot någonting vilket eventuellt följs av en noggrannare indelning ifall det finns flera 

positioner i argumenten. I min undersökning handlar det dock inte enbart om positioner utan 

att inom möjligheter och utmaningar ytterligare specificera vad de står för genom att lägga till 

ytterligare kategorier. För att avgöra hur indelningen skulle göras användes flera dimensioner.  

 

Den första dimensionen innebär att det är författaren som analyseras och den betydelse som 

författaren har gett texten. Den andra dimensionen koncentrerar sig på den form och det 
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innehåll som texten har (Widén 2015, s.178). Fokus i studien blir dels det innehåll som 

texterna har men den första dimensionen spelar en viss roll. Orsaken därtill att rapportörer har 

påverkat vilka utsagor som inkluderats i det undersökta materialet. I en  fjärde dimension kan 

ett teoretiskt perspektiv lyftas in (Widén 2015, s.185). Det teoretiska perspektiv som bidrar till 

problematisering i den här undersökningen är socialkonstruktivism.   

 

Trovärdighet  

Reliabilitet innefattar att det är möjligt att tro på resultatet. För att detta ska vara möjligt krävs 

det att observatörer eller intervjuare har tränat på att genomföra uppgiften (Kihlström 2007, 

s.231). För min del innebar det att jag inför litteraturstudien hade läst in mig på hur en 

litteraturstudie bör genomföras och sedan följt detta under processen. Jag har alltså inte 

tidigare tränat på att genomföra kvalititav litteraturanalys på det som sätt som genomfördes i 

studien men som stöd för att genomföra den fanns i Widéns redogörelse av kvalitativ 

litteraturstudie vilket stärker reliabiliteten i jämförelse med att genomföra en litteraturstudie 

utan stöd av Widéns redogörelse.  

 

Validitet innebär det som studeras faktiskt är det som det var ändamålet att undersöka 

(Kihlström 2007, s.231). I undersökninen innebar detta att jag undersökte de uppfattningar 

som finns kring huruvida en gemensam europeisk historia innebär möjligheter och utmaningar 

för historieundervisningen. Det innebär också att det material som jag analyserade 

inkluderande den diskussionen.I min undersökning valde jag ut en metod för att genomföra 

litteraturstudie som jag följde.  

RESULTAT  

Möjligheter 

Gemensamma europeiska teman och värden  

En av de möjligheter som återfinns i det undersökta materialet är att det finns gemensamma 

punkter och teman. Till att börja med redogör Europarådet för att det ett begrepp som kallas 

den europeiska vägen: 

 
There is a long history of common events and cultural connections, which at some point over the 

centuries have linked each and every area/kingdom/country. In many movies or books produced 

outside of Europe there are multiple references to “the European way”. While teaching it is 

important to show students how they were and still are affected by all those connections, so that 

they see themselves as part of the past and present European process.(Europarådet 2015, s.26)  

 

Det visar sig att det är enklast för en utomstående betraktare att ange vad som är den 

europeiska världen. I det undersökta materialet lyfte deltagare från olika länder fram flera 

förslag på olika teman som är lämpliga att inkludera i ett europeiskt perspektiv på historien. 

De vanligast förekommande förslagen var migration, kulturarv, krig och fred, europeisk 

medeltid, massmedias påverkan på ett Europa utan gränser, globalisering, microstoria, 

demokratins framväxt, folkrörelser, utveckling av civilsamhället, landskapet, demografi, 

vardagsliv, nationsskapande, mänskliga rättigheternas historia, urbanisering, ekonomi 

(Europarådet 2015, s.33).   
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Europeisk identitet 

I det undersökta materialet angav historielärare från Portugal att en europeisk identitet 

innefattar värden, vanliga metoder och symboler. De menade att projektet med Europaskolor 

ger förmåner åt delande av kunskap som leder till förståelse för likheter och skillnader som en 

europeisk identitet kan byggas på.Deltagare från Spanien lyfte fram historia som ett viktigt 

verktyg för att förstå vad som är gemensamt och unikt: 

 
For the first time, Europeans live in a community on the basis of geographical closeness and the 

sharing of a common past, regardless of nationality, religion, or history. To strengthen this, the 

study of history is a key and the artefacts and narratives of museums are crucial in order to 

strengthen what is common and understand what is not. (Europarådet 2015, s.42)  

 

Historia framträder därmed som ett viktigt verktyg för att visa på vad som är gemensamt och 

vad som inte är gemensamt. Deltagare från Cypern framhöll att det för en gemensam 

europeisk identitet krävs att utbildningen visar på de kopplingar som finns mellan lokala och 

europeiska sammanhang (Europarådet 2015, s.41). För en europeisk identitet kan alltså både 

att lokalt och europeiskt perspektiv vara viktigt. Albert Spiegel redogjorde enligt Europarådet 

(2002, s.100) för att genom att lyfta fram likheter och skillnader blir det möjligt att byta 

perspektiv och se historiska händelser från vår grannes perspektiv. Därmed menade Albert 

Spiegel att i Europäische Geschichtskultur ska vi inte sträva efter att åstadkomma en 

gemensam historisk bild av Europa. Europarådet förde liknande resonemang då det lyfte fram 

vikten av att tillvarata både det specifikt europeiska och mångfalden av identiteter:  

 
A great deal of work has been taking place for many years at the Council of Europe on the 

European dimension. As regards the form this dimension takes, it has always been stressed that it 

consists of a multitude of specific identities and that its main feature is diversity. As for its content, 

it is difficult to define this precisely: the aim is to highlight both what is shared in this diversity 

and the way in which this shared heritage is specifically European. (Europarådet 2007b, s.13) 

 

Utifrån ovanstående citat och från det redogjorts för tidigare är den största möjligheten med 

ha ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen nämligen att både se till likheter och 

skillnader för att uppnå förståelse. Nedan återges här ett citat ur Albert Spiegels presentation:  

 
The forging of an identity is recognised as one of the noblest aims of history teaching. By teaching 

the history of Europe we can make our children aware of a common European spirit and make 

every European student feel that they are part of a single entity. Anchoring young Europeans 

firmly in knowledge of their past is the best way of preparing them for the challenges of the future. 

They cannot aim at common goals until they fully understand the strong roots that have grown out 

of the creative interaction of unity and diversity. (Europarådet 2002, s.100) 

 

Vidare är historia viktigt för Europarådet beroende på att historien kan kopplas till 

demokratiska värden. De demokratiska värden som här avses är mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstaten (Philippou 2004, s.20). Ytterligare värden av central betydelse blev 

tydligt då Ms Milko betonade att av respekt för människolivets värde måste nyblivna 

medlemmar av Europarådet avskaffa dödsstraffet (Philippou 2004, s.27). De gemensamma 

värdenas betydelse visas också på då Walter Schwimmer (Generalsekreterare i Europarådet) 

angav att Europarådets arbete för samarbete över kulturgränser, syftar till att utifrån 

gemensamma värden konstruera kunskap och respekt för olika kulturer (Europarådet 2002, 

s.14). Under samma arrangemang framförde Detlev Clemens i sin presentation att tanken 

kring att en europeisk identitet baserad på de värderingar och erfarenheter som vi delar som 

européer inte är något nytt (Europarådet 2002, s.31). Även Horst Möller yttrade sig kring de 

gemensamma värdena i sin presentation enligt följande:  
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The culture of memory itself is part of this – and this culture is one of the great achievements of 

the federal republic – but so is the development of a shared European awareness, such as the 

individual states’ culture of the rule of law and democracy, encompassing inalienable human 

rights[…].(Europarådet 2002, s.70) 

 

Det som är tydligt framgående utifrån ovanstående redogörelse är att de centrala värden som 

är av betydelse är respekt för människolivet, mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokrati. 

Ovan framgår också att sådana värden kan fungera som grund för att bidra till kunskap och 

respekt för olika kulturer. En annan del av betydelse för undervisning utifrån ett europeiskt 

perspektiv i det undersökta materialet är att kunna konstruera en europeisk identitet. 

Inledningsvis förklarade här Hermann Schäfer i sin redogörelse att ömsesidig förståelse är 

viktig även här. Orsaken därtill är att Europa bara kan enas om så många band som det bara 

går skapas till exempel genom att föra textböcker i historia närmare varandra (Europarådet 

2002, s.17). Europarådet (2002, s.32) redogör för att Detlev Clemens  i sin presentation 

framhöll att det krävs en medvetenhet kring att bo i ett område med en delad historia. Ett 

område som är en symbol i form av Europa.  

 

Av betydelse vad gäller identitet, lyfte Robert Stradling i sin redogörelse att frågorna kring 

vårt ursprung, vilka vi är och vad som är vår historia fick nytt intresse under de förändringar 

som skedde i Centraleuropa och Östeuropa under 1990-talet (Europarådet 2002, s.87). Enligt 

Europarådet gav Robert Picht följande bild av Europarådets arbete:  

 
[…]It was therefore logical that the Council of Europe – founded in 1949 to heal the divisions of 

the past and provide a first impetus for the building of a united Europe, should, from the start, have 

paid special attention to the way in which history is seen and taught. There was never any question 

of producing an “official” history of Europe. The Council’s aim was to help Europeans to discover 

their shared history – and all its contradictions – together[…]. (Europarådet 2002, s.89) 

 

Av citatet framgår att det är av betydelse att konstruera en grund för ett förenat Europa 

samtidigt som det finns motsägelse. Ändå ska de här motsägelserna vara en del av den 

gemensamma historien om det Europeiska rådet når sitt mål. De identifierade möjligheterna är 

gemensamma teman och värden, att visa på likheter och skillnader och flera perspektiv på 

historien. I materialet framgår också att den enighet som är nödvändig för den gemensamma 

europeiska identiteten och historien måste samexistera med de motsättningar som finns. Detta 

leder vidare till utmaningar som ett europeiskt perspektiv på historien står inför.  

 

Utmaningar 

Skapande av en gemensam europeisk historia  

Till att börja med lyfte Herman Schäfer i sin presentation att det är svårt att komma överens 

kring textböcker i historia och skapa ömsesidig förståelse då de olika länderna i Europa har 

olika erfarenheter. För att hantera denna utmaning är det nödvändigt att debattera de olika 

uppfattningar som finns om det förgångna för att möjliggöra ett enat Europa (Europarådet 

2002, s.17). En annan utmaning som Herman Schäfer redogjorde för var enligt Europarådet 

(2002, s.19) det faktum att det finns få verktyg för att skapa en känslomässiga band till 

Europa och att Bryssel, Strasbourg och Luxemburg upplevs som något avlägset. Utöver de 

utmaningarna yttrade Lluís Maria de Puig följande kring huruvida en gemensam europeisk 

historia är möjlig:  

 
Bearing in mind all the problems bedeviling the study and use of history, it is not hard to 

understand why it should be so impossible to conceive of putting together a “European history”, a 
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genuinely rigorous analysis and description of our continent’s past that would be acceptable to all 

countries and historians. Attempts have been made, but to no avail. What concerns me is whether 

it might one day be possible.(Europarådet 2002, s. 22) 

 

Här framgår tydligt att utmaningen består av att konstruera en gemensam historia som är 

acceptabel för alla länder och historiker. Därmed kan sägas att det är svårt att komma överens 

kring en gemensam historia, och att det är därför som det är viktigt att föra en debatt kring vad 

den gemensamma historien kan innehålla.  

 

Ett närliggande område kring svårigheterna med att konstruera en gemensam europeisk 

historia består av konflikten mellan nationell och europeisk historia. Christoph Stölzl menade 

i sin presentation att om vi inte ska avstå från nationell identitet måste historien betraktas ur 

ett europeiskt perspektiv med kritisk objektivet (kritiska ögon). Problematiken ligger här i att 

en gemensam europeisk historia som tar för lite hänsyn till de globala delarna bör undvikas. 

Stölzl framhöll också att den europeiska historien inte ska tolkas som en historia kring 

integration (Europarådet 2002, s.28). 

 

Vidare är det inte självklart att det är den europeiska historien som får mer inflytande än den 

nationella. En av deltagarna i ett av Europarådets arrangemang gav uttryck för följande: 

  
I am not sure that the aim of history teaching is to develop only a common European identity. 

History teaching has several aims and it is not possible to say that one is more important than the 

other. When they conflict, usually it is national identities who win the day, as they are much more 

deeply felt, have a longer historical maturity and rely rather less upon abstraction.(Europarådet 

2015, s.26)  

 

Här framgår det att det inte finns några garantier för att historieundervisningens mål verkligen 

är att konstruera en gemensam europeisk identitet.  Det är också troligt att de nationella 

identiteterna dominerar över de europeiska, då de står emot varandra. Orsaken därtill är att de 

är mindre abstrakta och ligger djupare känslomässigt. Den här diskussionen fördes vidare då 

de bulgariska deltagarna gav uttryck för sina tankar. Enligt de resonemang som presenteras av 

Europarådet (2015, s.44) ligger lösningen i att lära sig nationell historia ur ett europeiskt 

perspektiv. 

 

Vidare angående motsättningen mellan europeisk och nationella historia delgav deltagare från 

Grekland flera tankar. De menade att problemet med den europeiska identiteten ligger i att 

den försöker placera sig över de nationella identiteterna. Förutsättningen för att det ska vara 

möjligt är att de nationella och europeiska identiteterna är överens. Det framgår att den 

europeiska identiteten står stark i mötet med andra kontinenter men att det är svagare när det 

gäller frågor som hanteras internt inom Europa (Europarådet 2015, s.42). 

 

I det analyserade materialet framgår det också tydligt att det finns en tveksamhet hos lärarna 

kring om den europeiska identiteten kan vara starkare än de nationella identiteterna. Även 

lärarna uppfattade att de nationella identiteterna är starkare när situationer som är 

konfliktfyllda eller svåra uppstår (Europarådet 2015, s.26). Utmaningen ligger i att få den 

europeiska historien att framstå som mer betydelsefull än den nationella historien. Dessutom 

hyste lärarna tvivel kring huruvida den europeiska identiteten kan vara starkare än de 

nationella identiteterna. Vad gäller lärarna är deras utbildning viktig vilket lyfts fram i 

analysen av materialet nedan. Lärarnas utbildning framträdde i materialet som betydelsefull 

för den undervisning de ska bedriva. Christoph Stölzl framhöll  följande:  

 



 

- 16 - 

 

Indeed, history teaching in a European perspective is very demanding, and cannot be achieved 

without teachers who have been trained to the highest professional and methodological standard. 

(Europarådet 2002, s.29) 

 

För att ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen ska vara möjligt är det alltså 

nödvändigt att lärarna får träning för högsta möjliga professionella och metodiska nivå. 

Robert Picht resonerade också kring detta och menade att nyckel till att förändra det 

europeiska medvetandet är träningen av lärarna (Europarådet 2002, s.95). Lärarnas utbildning 

är avgörande för om ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen ska vara möjligt.  

 

Politisk påverkan  

En annan utmaning som måste hanteras med ett europeiskt perspektiv i 

historieundervisningen är dess politiska värde. I materialet framträder den här diskussionen 

där Ms Milko besvarade frågan “How can we eradicate the stereotyping used by the mass 

media and propaganda?”. Hennes svar innefattade att historia inte är något som ska brukas för 

politiska eller ideologiska syften och att elever ska lära sig både om de som bor i Europa men 

också om andra kontinenter (Djavit 2004, s.35). Det framgick alltså tydligt att enligt Ms 

Milko är historien inget politiskt eller ideologiskt verktyg. Även Walter Schwimmer förde ett 

liknande resonemang då han i sin presentation gav uttryck för att att historien inte ska verka 

under nationalistiska eller trångsynta syften utan att den istället har en positiv roll. Dessutom 

framgick det att historia har använts av politiker för att återuppväcka gammalt hat, ta över 

territorium och uppmuntra misstro mellan olika etniciteter (Europarådet 2002, s.15). Lluís 

Maria de Puig, å andra sidan, lyfte fram att historia kan bidra till tolerans, förståelse och 

förtroende mellan folk och människor i Europa, men också att det kan bli en kraft för 

splittring, våld och intolerans (Europarådet 2002, s.24). 

 

Andra delar i materialet rörde vad som är historielärarnas roll i förhållande till politiken. 

Christoph Stölzl menade i sin presentation att historielärare eller historiker inte kan konstruera 

framgångssagor även om de är viktiga för att skapa känslosamma band mellan européer och 

deras kollektivt skapade ramverk. Historielärare och historiker kan dock bidra till att skapa en 

förståelse av Europa med kunskap om det gemensamma förflutna (Europarådet 2002, s.27). 

Detlev Clemens förde fram liknande tankar då han menade att det finns en risk att nutiden 

används för att förklara det förflutna, istället för att göra tvärtom. Det skulle då till exempel 

handla om att följa en linje från antikens Grekland och Rom till Europeisk integration 

(Europarådet 2002, s.32). Detlev Clemens framhöll också att Europas framtid är unga 

människor och att det därför är nödvändigt att övertyga varje ny generation om att Europa är 

värdefullt. Därmed är utbildning som innefattar diskussion kring vart vi kommer ifrån och 

vart vi är på väg mycket viktigt för den Europeiska unionen (Europarådet 2002, s.31). Vad 

gäller historien och dess förhållande till politiken framhöll Jean-Yves Potel att lärare ska 

blanda sig i den politiskt kontaminerade konflikten kring historia, för annars kommer 

historien förslavas av politikerna (Europarådet 2002, s.82).  

Europa i förhållande till omvärlden  

Av betydelse för hur den gemensamma europeiska historien är hur denna förhåller sig till 

omvärlden. En utmaning som måste bemötas är eurocentrism. Lluís Maria de Puig menade att 

eurocentrism handlar om att Europa är och var världens centrum, att framsteg hör till 

västvärlden samt att det är den västeuropeiska civilisationen som andra ska sträva efter. 

Resultatet har blivit missförstånd och motstånd (Europarådet 2002, s.22). Robert Picht 

redogjorde för följande i sin redogörelse:  
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[…]a sound education in European history must look beyond Europe, which is merely one limited 

regional context[…]. (Europarådet 2002, s.97) 

 

Här framgår det tydligt att det är viktigt att i undervisning kring den europeiska historien 

måste även det som har skett bortom Europa inkluderas. Omedveten eurocentrism är ett inslag 

i materialet som har betydelse för hur historieundervisningen utformas. Europarådet redogör 

för att deltagarna uppfattade att de har utbildats i ett eurocentriskt närmande till historien, 

samtidigt som en del deltagare menar att eurocentrismen är helt omedveten för dem 

(Europarådet 2015, s.26). Även museummediatorer från Portugal angav det ibland finns en 

eurocentriskt närmande som de inte är medvetna om då det är helt omedveten (Europarådet 

2015, s.44). I Carvells redogörelse återfinns följande citat:  

 
For some commentators globalisation suggests predominantly a standardisation, a reduction of 

diversity as we all learn to live together in a global village with a one-world mentality. For others 

globalisation is equated with Americanisation or, for Eurocentrics, Europeanisation and is 

dominated by one set of values. (Carvell 2008, s.8) 

 

Det här citatet visar på att resultatet av globalisering kan bli européeisering där en uppsättning 

värderingar dominerar. Sammantaget kan sägas att vid de tillfällen då eurocentrism 

förekommer är det omedvetna processer samt att lärare vanligen har fått eurocentrismen med 

utbildningen. Det finns dock sätt att undvika eurocentrism. I det analyserade materialet gavs 

flera förslag på hur förekomsten av eurocentrism kan undvikas. En deltagare från Cypern gav 

gav följande svar på frågan ”In teaching about the interactions between Europe and other 

areas of the world how do you avoid adopting an overly Eurocentric approach?”: 

  
 I would contextualise the European way of thinking and being part of the world framework by 

also focusing on Asian, African and American cultures.(Europarådet 2015, s.43)  

 

Ett steg i att undvika eurocentrism är då att även lyfta fram andra kulturer än den europeiska. 

Deltagarna från Cypern resonerade vidare och menade enligt Europarådet (2015, s.43) att 

eleverna skulle få se en större bild. De pekade också på risken att eurocentrism kan konstruera 

en bild av att “West is the best but the rest of the world is not good enough” hos eleverna. 

Resultat av detta skulle kunna bli upplevelse av exkludering av de som har afrikansk, 

muslimsk eller annan etnisk bakgrund i Europa och resultera i våld.Vidare framhöll 

deltagarna att det är viktigt att eleverna förstår i Europa inte är den enda kontinenten och att 

lyfta fram den interaktion som finns mellan Europa och andra delar av världen.  

 

Andra deltagare, i det här fallet från Estland menade att det är viktigt att skapa balans mellan 

olika “approaches” (Europarådet 2015, s.43). Carvell redogjorde för ett annat förslag på 

lösning enligt följande:  

 
There is a need for a new approach in history teaching with a focus on the interdependence of all 

peoples in the world. It would be possible to move outwards from national histories, to European 

history and so to world or global history. This approach would be subject to the difficulty of 

selection as there may be too much content. So perhaps it would be better to choose aspects of 

world history that clearly demonstrated the different types of interaction and interdependence that 

different cultures have experienced and examine these over time. (Carvell 2008, s.10) 

 

Av särskilt betydelse är att lyfta de olika former av interaktion som har förekommit mellan 

olika kulturer. Europarådet (2015, s.43) lyfter att deltagare från Frankrike valde att dels lyfta 

fram en gemensam kultur som är fransk och europeisk, samtidigt som de försöker lyfta in 

debatter och dialoger kring kulturell mångfald.  
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Portugisiska museummediatorer menade å andra sidan att att genom bjuda in personer som 

levt utanför Europa och välja dokument som skrivits över gränserna underlättas 

konstruktionen av ett gemensamt sätt att kommunicera. De framhöll dock att det är viktigt att 

acceptera sina begränsningar och att försöka undvika ett överdrivet eurocentriskt närmande 

(Europarådet 2015, s.44).  Utöver detta är följande citat som visar deras tankar nämnvärt: 

 
[...]This is the best way to show the students that the vision we are trying to transmit them is 

always “contaminated” by our own cultural education.(Europarådet 2015, s.44) 

 

Att utveckla elevernas medvetenhet kring att den bild de får av lärarna är påverkad av deras 

kulturella utbildning framstår som ett sätt att motarbeta eurocentrism. Det är dock inte 

självklart för alla att det är möjligt att undvika att vara eurocentrisk. På frågan: ”In teaching 

about the interactions between Europe and other areas of the world how do you avoid 

adopting an overly Eurocentric approach?” svarade en deltagare från Grekland enligt följande: 

  
I do not believe in trying to smooth out the differences between Europe and other areas of the 

world. Whether we like it or not, we are always conditioned by our civilisation background. The 

main need is to try and dismantle the perception that differences are by definition negative. As in 

the first question, the main issue is to help students remain open to different interpretations at all 

levels of social and historical experience. Once this is achieved, the rest of the issues do not pose a 

problem. In this sense, you cannot avoid being in some measure “Eurocentric”. The main 

challenge is to promote inclusive European identities and not exclusive ones. (Europarådet 2015, 

s.43) 

 

Den här deltagaren menade alltså att de inte går att undvika eurocentrism, men att det går att 

konstruera europeiska identiteter som är inkluderande. I ”Feedback analysis” angav deltagare 

från Bosnien och Hercegovina att perspektivet på historien i läroplanerna är eurocentriskt. 

Även deltagare från Kroatien menade att innehålllet i deras läroplaner är eurocentriskt och 

etnocentriskt (Europarådet 2015, s.49). I övrigt har det i materialet ovan under detta avsnitt 

framkommit att det bästa sättet att undvika eurocentrism är att lyfta in den interaktion som har 

förekommit och som förekommer mellan olika kulturer. Dessutom är det av betydelse att göra 

eleverna införstådda med att den bild de ges av lärare och andra är påverkad av den kulturella 

fostran de har fått. För att gå vidare är det aktuellt att titta på vad exkluderande europeiska 

identiteter kan leda till och hur Europa förhåller sig till den andre.   

 

I förhållande till ett inkluderande förhållningssätt skulle en europeisk identitet kunna ses som 

ett hot. I redogörelsen för seminariet History textbooks and teaching materials and their use in 

a classroom” återges följande reflektioner:  

 
A question was raised how to create a balance between European and world identity and whether 

the European identity could be a danger? Ms Milko stressed that one should not be afraid of 

diversity disappearing as a result of the globalisation process: different cultures will remain. Ms 

Del Moral pointed out that Spain has been in the European Union in the last 15 years, but its 

diversity of cultures is still developing without any threat. (Djavit 2004, s.35) 

 

En gemensam europeisk identitet och historia behöver alltså inte betyda att olika kulturer 

försvinner. Vad gäller att ha flera identiteter samtidigt anger Europarådet (2008, s.97) att Dr. 

Çağrı Erhan reflekterade kring om det är möjligt att ha flera identiteter samtidigt utan att den 

hamnar i konflikt med varandra. Dessutom nämnde Çağrı Erhan om det är möjligt att ha en 

europeisk identitet före en turkisk, bulgarisk eller grekisk identitet.  

 

Angående Europas förhållande till omvärlden nämnde Europarådet (2007b, s.13) att den 

europeiska dimensionen kan ta hänsyn till andra folks bilder och de två sätten att närma sig 
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kan komplettera och stärka varandra. Här framhåller Europarådet också att mångfald är en del 

av den europeiska kulturen. Hänsyn till andras bilder ska tas för att konstruera ömsesidig 

respekt. Vad gäller Europa och den andre lyfte Walter Schwimmer att historieundervisning är 

ingen företeelse som kan fungera isolerat:  

 
History teaching cannot be isolationist. Local and regional history is part of national history, which 

in turn is part of European and world history. Studies on languages and population flows allow 

students to discover cross-fertilisation, shared difficult periods and other elements that will help 

citizens understand that their roots have many histories. In this sense, pan-Europeanism has always 

existed, and it is our task to bring it to the forefront and to encourage “studies on commonalities, 

mentalities and lifestyles, and tasks which will allow students to exchange views on these subjects. 

(Europarådet 2002, s.15). 

 

Som framgår är alla historier beroende av andra och en identitet kan både innehålla flera olika 

identiteter och vara beroende av att ha andra identiteter att förhålla sig till. Europarådet 

(2007a, s.5) redogör för att den andra inte ska betraktas som en främling utan som någon som 

möjliggör framsteg. Här framhåller Europarådet också att interaktion mellan kulturer är den 

drivande faktorn för kreativitet och dynamik. Dessutom framgår det enligt Europarådet att det 

är ett faktum att ingen kultur finns som inte är resultatet av kontakter, möten, interaktion och 

blandning med andra kulturer (Europarådet 2007a, s.5). Sammantaget behöver Europa 

förhålla sig till andra vilket kan bli en utmaning. Nedan redogörs för hur Europa kan förhålla 

sig till en viss “andre”, i det här fallet islam. I det analyserade materialet framgår det att islam 

och den muslimska världen används för att ge den europeiska världen något att förhålla sig 

till:  

 
In many European school textbooks the image offered of the Muslim world frequently serves to 

reinforce the distinctiveness of national history (who are we?), the Muslim world being used to 

define the other (what we are not). (Europarådet 2007a, s.9) 

 

Här gör alltså den muslimska världen till en representant av vad Europa inte är för att markera 

vad Europa är. Europarådet (2007a, s.9) ger i materialet också bilden av att relationerna 

mellan Europa och den muslimska världen vanligen rör militär konfrontation medan 

interaktion och möten nedvärderas.   

 

En annan del av världen, till exempel den muslimska världen används för att markera vad som 

är europeiskt och vad som inte är det. Alltså är historien inte isolerad vilket förklaras närmare 

nedan. Mr Gabriele Mazza, Director of School, Out-of-School and Higher Education, Council 

of Europé förklarade följande: 

 
He pointed out that the Council of Europe, based on the ideas of European humanism, is open to 

the Mediterranean, the Arab world and to the other continents trying to develop intercultural 

dialogue. (Philippou & Djavit 2004, s.36) 

 

 Även om det handlar om interkulturell dialog så är det fortfarande europeisk humanism som 

är utgångspunkten. Avslutningsvis visade det sig att den europeiska identiteten inte är 

konstant utan förändras över tid. Angående detta framhöll Hermann Schäfer att Europa är i en 

process av förändring:  

 
The resulting emotions in the euro zone will foster feelings of togetherness and create a European 

identity. The degree of European unity that will have been achieved by this stage can be fully 

gauged only if it is set against the background of the situation in Europe at the end of the second 

world war. Satisfaction at this historical achievement should not tempt us to sit on our laurels. 

Europe is both a means and an end: it will never be a finished product but above all a process. 

(Europarådet 2002, s.19) 
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Europa kommer alltså att fortsätta förändras konstant. Europarådet (2007a, s.13) lyfter också 

fram i materialet att den europeiska dimensionen inte kan definieras slutgiltigt utan att den 

utvecklas konstant.  

 

 

DISKUSSION  
I detta avsnitt redogörs för resultatdiskussion och metoddiskussion.  

Resultatdiskussion 

Möjligheter med en gemensam europeisk historia 

 

Inledningsvis finns det möjlighet att för lärare utveckla en medvetenhet kring vad som är 

gemensamma europeiska nämnare i historien. Möjligheten till detta stärks i och med att 

Europarådet har visat på att utanför Europa existerar det i filmer och böcker en föreställning 

om den europeiska vägen. Det finns gemensamma händelser och kopplingar som har knutit 

samman alla länder (Europarådet 2015, s.26).  Därmed kan en utomståendes perspektiv vara 

till hjälp för att identifiera vad som är typiskt europeiskt.  Detta ligger i linje med 

socialkonstruktivism, eftersom Berger och Luckmann (1967, s.23) menar att människor har en 

delad medvetenhet kring världen, med olika perspektiv på världen. Därmed kan olika 

människors perspektiv bidra till att identifiera vad som är typiskt utmärkande för Europa. I 

synnerhet människor med ursprung utanför Europa kan då bidra till att hitta Europas 

gemensamma nämnare.  

 

Viktigt att reflektera kring är dock att resultatet av sådana redogörelser kan vad som i 

socialkonstruktivism benämns anonyma typifieringar, om möten inte sker ansikte mot ansikte.  

Om möte med en europé och därmed intervention från en europé uteblir kan denne inte 

påverka den bild som konstrueras av vad Europa innebär. Detta kan vara positivt då denne 

inte kan påverka den andres perspektiv på vad Europa är för att skapa exempelvis en 

förvrängd bild, men problematiken ligger i att bilden av Europa då kan baseras på fördomar 

och inte personliga möten. Detta ligger i linje med att Kanter (2006, ss.515-516) anser att 

medlemmarnas uppfattningar av sig själva är betydelsefulla för att konstruera en identitet. 

Därmed räcker det alltså inte att enbart ta hänsyn till den utomståendes perspektiv för att 

konstruera en bild av Europa. Även européernas perspektiv på Europa är viktigt för att kunna 

definiera vad Europa är. Gällande detta visar Berger och Luckmann (1967, ss.31-32) på att 

vid ett möte där en engelsman är närvarande kommer denna att uppfattas som en egen individ 

och inte som en anonym engelsman. Därför är de olika parternas närvaro betydelsefull för att 

kunna konstruera en mer utförlig och rättvisande bild av vad Europa är.  

 

De som bor utanför Europa kan då betraktas som de andra. I resultatet avses detta i positiv 

mening då Europarådet (2007a, s.5) menar att den andra ska ses som någon som gör framsteg 

möjliga, inte som en främling. Där tydliggörs att det existerar inga kulturer som inte har 

skapats genom kontakter med andra kulturer. Interaktion ger upphov till kreativitet och 

dynamik. Det här ligger nära en historia med flera perspektiv, vilken enligt Stradling (2003, 

s.20) bidrar till att visa hur olika länder och grupper har påverkat varandra. Ett sådant synsätt 

gör det enklare att förstå varför konflikter startar och hur handlande har sin grund i fördomar 

och stereotyper. För den gemensamma europeiska historiens del innebär detta att inom och 

utom Europa bör integration mellan kulturer betraktas som något positivt.  
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I resultatet framgår att det sedan tidigare finns gemensamma värderingar och teman som visar 

på vad som är det typiskt europeiska. Europarådet (2002, s.31) redogör för att Detlev Clemens 

menade att en europeisk identitet bestående av delade värderingar och erfarenheter inte är 

något nytt. Till detta kan tilläggas att Europarådet (2002, s.70) visar på att de här värdena 

består av rättsstaten, demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ligger i linje med de 

gemensamma värden som Europeiska kommissionen lyfte fram 1973, vilka var demokrati, 

mänskliga rättigheter, social rättvisa och rättsstaten (Europeiska kommissionen 1973, ss.2-3). 

Som grund för att visa på en gemensam europeisk historia och en gemensam identitet finns 

det alltså gemensamma värden att utgå ifrån. Utöver de här gemensamma värdena krävs det 

dock teman i historien som kan fungera som utgångspunkt för undervisningen.  

 

I resultatet framträder flera historiskt gemensamma europeiska teman. I undersökningen 

framkom att deltagare i Europarådets arrangemang kommit fram till att kulturarv, migration, 

krig och fred, europeisk medeltid, massmedias påverkan på ett Europa utan gränser, 

globalisering, microstoria, demokratins uppkomst, folkrörelser, landskap, demografi, 

nationsskapande, mänskliga rättigheternas historia, urbanisering och ekonomi är teman som är 

gemensamt europeiska (Europarådet 2015, s.33). Vad gäller de gemensamma värdena 

existerar det som inom socialkonstruktivism är motsatsen till den breda institutionaliseringen. 

För de värden som delas av de som lever i Europa innebär detta att de kan ses som strukturer 

vilket ger en smal institutionalisering, eftersom endast ett fåtal värden delas. För de Europas 

gemensamma historiska teman är situationen den motsatta. Som framgår ovan finns det flera 

historiska teman som genom en bred institutionalisering förenar Europa och ger grunden för 

en gemensam europeisk historia och identitet. Det finns alltså flera värden och teman som kan 

ge en institutionell värld som ger Europa legitimitet.  

 

En institutionell värld som kräver legitimitet (Berger och Luckmann 1967, ss.61-62). En 

legitimitet som särskilt behövs när nästa generation ska ta emot den historiska institutionella 

ordning som råder. Det är då som förklaring ges till varför det är som det är (Berger och 

Luckmann 1967, ss.92-94). I Europas fall innebär det att här krävs en förklaring av den 

gemensamma europeiska historien för att eleverna ska förstå varför Europa ser ut som det gör 

idag och vad som är gemensamt. Med hjälp av gemensamma teman och värden kan en sådan 

förklaring ges till eleverna. Även om flera möjligheter med gemensamma europeiska historien 

och dess roll för historien och historieundervisningen redogjorts för ovan finns det flera 

utmaningar som måste hanteras.  

 

Utmaningar med en gemensam europeisk historia 

Den första utmaning som måste bemötas är huruvida det är möjligt att komma överens om en 

gemensam europeisk historia. I resultatet redogörs för att Lluís Maria de Puig yttrade att det 

är svårt att konstruera en europeisk historia som kan accepteras av alla länder och historiker 

(Europarådet 2002, s.22). Detta är problematiskt då det inom socialkonstruktivism enligt 

Berger och Luckmann (1967, ss.61-62) är av betydelse att historien tolkas åt barnen för att 

den ska legitimeras. Dessutom måste barnen få höra samma historia. För skapandet av en 

gemensam europeisk historia innebär detta att för att legitimera Europa och den europeiska 

historien skulle det krävas att alla barn i Europa får höra samma historia. Lluís Maria de Puigs 

uppfattning tyder dock på att det kan vara svårt att åstadkomma en likadan gemensam 

europeisk historia som alla barn i Europa får höra. Svårigheten för olika länder och historiker 

att komma överens kring en gemensam europeisk historia kan bero på att trots en gemensam 
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medvetenhet om Europa är det inte självklart att alla människor har samma perspektiv på 

Europa och dess innebörd.  

 

Till denna diskussion bör tillföras att Europarådet (2002, s.17) visar på att Herman Schäfer 

pekade på att det är svårt att komma överens kring textböcker i historia då länderna har olika 

erfarenheter, vilket måste bemötas med debatt kring de olika uppfattningarna. Även här 

handlar det alltså om att ur ett konstruktivistiskt perspektiv delar länderna en gemensam 

medvetenhet om världen men de har olika perspektiv på världen, beroende på olika 

erfarenheter. De olika perspektiven gör det då svårare att komma överens kring innehållet i 

textböcker i historia. När olika länder inte kan komma överens om textböcker i historia, 

existerar förmodligen samma svårigheter för lärare.  

 

Även när länder och lärare kommer överens kring en gemensam europeisk historia och gör 

den tillgänglig för undervisning, är det ingen självklarhet att den får genomslag i människors 

tänkande kring historien. Detta eftersom det i resultatet framgår att enligt Europarådet (2015, 

s.26) är det inte självklart att målet med historieundervisning är att konstruera en gemensam 

europeisk identitet och att den nationella identiteten ibland kan övertrumfa den europeiska. 

Europarådet (2002, s.28) förklarar att det existerar en konflikt mellan nationell och europeisk 

historia.  

 

Detta innebär att den europeiska identiteten och de nationella identiteterna måste vara ense 

(Europarådet 2015, s.42). När konflikter uppstår är det de nationella identiteterna som står 

starkast (Europarådet 2015, s.26). Innebörden av detta är att den gemensamma europeiska 

historien kan dominera, så länge som de inte kolliderar med de nationella historien. Detta 

ligger i linje med Pinxten, Cornelis och Rubinsteins (2007, ss.697-698) tankar om att 

medborgare i EU dras mellan en nationell identitet och en mångkulturell identitet, och att 

nationalstaten därmed är hindret för en europeisk identitet. Därmed kan den europeiska 

historien och identiteten ses som ett exempel på en mångkulturell identitet som måste 

samexistera med de nationella identiteterna. Av detta kan slutsatsen dras att det kan vara svårt 

att ha ett europeiskt perspektiv på historien i undervisningen och få genomslag hos eleverna i 

deras sätt att tänka. Så är i synnerhet fallet då den gemensamma europeiska 

historieskrivningen kolliderar med ett eller flera länders nationella historieskrivning.  

 

Orsaken till den nationella historiens dominans kan förklaras med hjälp av 

socialkonstruktivism. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan den nationella historien 

betraktas som en mer närliggande zon. En zon som är mer intressant för individen. En 

gemensam europeisk historia är däremot mer avlägsen och anses därför eventuellt inte som 

lika intressant. Om däremot gemensamma teman lyfts fram som både existerar i den 

nationella och europeiska historien kan eventuellt ett intresse väckas även för den europeiska 

historien. Ett exempel på ett sådant tema som nämndes tidigare är europeisk medeltid. Till 

detta bör tilläggas att Robert Picht menade enligt Europarådet (2002, s.89) att Europarådets 

mål är att hjälpa européer att upptäcka den gemensamma historien inklusive dess 

motsättningar. Pinxten, Cornelis och Rubinstein (2007, s.695-696) är inne på samma spår då 

de menar att det krävs interkulturell förhandling då det pågår en diskussion kring lika 

rättigheter, respekt och frihet. Här är det alltså tydligt att en diskussion kring en gemensam 

europeisk historia är minst lika viktig som en diskussion kring gemensamma värden.  Det är 

alltså viktigt att som lärare diskutera med kollegor vad den europeiska historien innebär för 

dem. Osäkert är dock om det finns tid till sådana diskussioner.   
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Om nu en gemensam europeisk historia trots detta konstrueras, måste den historien på något 

sätt förhålla sig till omvärlden. En utmaning som identifierats är eurocentrism. Enligt 

Europarådet (2002, s.22) menade Lluís Maria de Puig att eurocentrism innebär att Europa 

placeras i centrum med västvärldens framsteg och den västerländska civilisationen som något 

som andra ska försöka uppnå. Enligt (Forchtner och Kølvraa 2012) kan en historia med 

självkritik ge Europa rätt att predika till världen. Det är dock inte självklart att Europa ska ha 

en sådan roll i världen.  

 

I resultatet framträder också tydligt att eurocentrismen ofta är omedveten för de som för den 

vidare (Europarådet 2015, s.26).  Anställda på museum i Portugal anger att de inte är 

medvetna om sin eurocentrism (Europarådet 2015, s.44). Europarådet (2014, s.43) visar att 

deltagare från Cypern pekade på att det finns en risk att eurocentrismen kan bidra till att 

konstruera tankar hos eleverna kring att Västvärlden är bäst medan resten av världen inte är 

tillräckligt bra. Till detta kan kopplas att Stråth (2002, ss.397-398) menar att idag krävs det en 

syn som är mer global än vad den är eurocentrisk. Att utgå från eurocentrism leder endast till 

att “the white man’s burden och målet att skapa civilisation återupprepas. 

 

Ytterligare en viktig åtgärd mot eurocentrism i historien är att själv vara medveten om sina 

förutfattade meningar och erfarenheter som påverkar en som lärare. Dessutom kan det vara 

bra att göra sina elever medvetna om detta. Ett exempel på detta ger Europarådet (2015, s.44) 

att det är viktigt att acceptera de egna begränsningarna för att undvika överdriven 

eurocentrism. Utöver detta menade de portugisiska museummediatorerna att eleverna bör få 

det klart för sig att den bild de får av dem är påverkad av deras lärares kulturella utbildning. 

Slutligen bör här nämnas att det finns tankar i debatten att det inte är möjligt eller önskvärt att 

försöka undvika eurocentrismen. Enligt Europarådet (2015, s.43) gav deltagare från Grekland 

uttryck för att det inte går att undvika att vara eurocentrisk i någon mån utan det istället gäller 

att verka för inkluderande europeiska identiteter och inte exkluderande sådana. Enligt 

deltagarna från Grekland går det alltså inte att undvika att vara påverkad av vår civilisatoriska 

bakgrund. Det kan diskuteras om sådan inkluderande europeisk identitet är möjligt. Enligt 

Pinxten, Cornelis & Rubinstein (2007, s.688) kan en sådan gemensam regel resultera i att 

kulturella värden hos andra gemenskaper inte längre betraktas som lika värdefulla.   

 

Vad gäller den gemensamma europeiska historien kan det då likhet med den europeiska 

identiteten vara viktigt att konstruera en europeisk historia som är inkluderande även för 

medborgare med ursprung utanför Europa. Till exempel visar Europarådet (2015, s.43) på att 

deltagare från Frankrike menar att de försöker inkludera både gemensam fransk och europeisk 

kultur kombinerat med debatt och dialoger gällande kulturell mångfald. 

 

Av betydelse att lyfta fram är också den bild som tecknas av relationer mellan Europa och 

omvärlden genom historien. Europarådet (2007a, s.9) pekar på att vad som betecknas som den 

muslimska världen, i skolornas textböcker i Europa, används för att visa vad vi inte är. Detta 

ligger nära Stråth (2002, s.397) som menar att för ett Europa krävs det ett icke-Europa. För att 

bevara den europeiska identiteten krävs det att det går att separera identiteten från det som 

inte anses europeiskt. I resultatet framgår att Europarådet (2007a, s.9) också framhåller att den 

bild av relationerna mellan Europa och den muslimska världen som ges vanligen består av 

militära konflikter medan interaktionen hamnar i skymundan. Vad gäller förhållande till 

grannar anger Grundy och Jamiesson (2007, s.674) att en av deras respondenter hyste 

uppfattningen att Europa innebär att du ska ta hand om både dig själv och dina grannar. Detta 

ligger inte i linje med en bild av att de enda kontakter som förekommer med grannar skulle 

vara militära konflikter.  
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För undersökningen är det relevant att reflektera kring vad gränsen går gentemot Europas 

grannar. Antingen går det att betrakta att endast de länderna som finns inom i Europa som 

grannar eller att de länder som ligger utanför Europa ska betraktas som grannar. Då betraktas 

de som grannar till Europa. Vad gäller den andre bör det inte enbart ses som att mötet med 

den andra sker mellan det som är innanför Europa och det som är utanför Europa. Djavit 

(2004, s.35) redogör I Europarådets material redogörs för att det finns farhågor för att en 

gemensam europeisk identitet ska leda till att mångfalden försvinner. Där anges att så har inte 

blivit fall exempelvis för Spanien där mångfalden av kulturer fortfarande utvecklas trots 

medlemskap i den Europeiska unionen. Faktum är angående motiven till att konstruera en 

europeisk identitet redogör Stradling (2003, s.11) för att när arbetskraften rörde på sig i 

Europa orsakade detta att befolkningen blev mer etniskt mångfacetterad. I sin tur innebar 

detta att skolorna blev tvungna att se till att göra eleverna redo för att hantera en värld där de 

möter flera olika etniciteter språk och religioner. Även Pinxten, Cornelis och Rubinstein 

(2007, s.697) poängterar vikten av att utbildning, europeiska värden och interkulturell 

förhandling måste kombineras för att konstruera medborgare som klarar av att bemöta den 

mångfald som finns. Dessutom framhåller Berger och Luckmann (1967, .23) att trots att det 

existerar en gemensam medvetenhet kring världen, betyder detta inte alla människor delar 

samma perspektiv på världen. Ur det perspektiven förefallet det osannolikt att det 

gemensamma europeiska identitet skulle orsaka att mångfalden försvinner. Detta eftersom 

även i en gemensamt delad europeisk medvetenhet kring världen bör det existera olika 

perspektiv på denna världen.  

 

Utifrån detta är det tydligt att den gemensamma identiteten inte automatiskt betyder att den 

kulturella mångfalden hotas. Angående identiteter anger Europarådet (2008, s.97) att Dr. 

Çağrı Erhan funderade kring om en turkisk, bulgarisk eller grekisk identitet kan föregå en 

europeisk identitet. Samtidigt framhåller Schwimmer enligt Europarådet (2002, s.15) att lokal 

och regional historia är en del av nationell historia. Nationell historia är också för sin del 

inkluderat europeisk historia och världshistoria. Att då studera befolkningsförflyttningar och 

delade svåra tider kan då få medborgare att förstå att det finns flera historier i deras rötter 

(Europarådet 2002, s.15).  

 

Här bör också nämnas att de gemensamma värdena kan användas för att separera Europa från 

omvärlden. I resultatet visar det sig att Europarådet framhäver kopplingen mellan 

demokratiska värden som mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten och deras samband 

med historia (Philippou 2004, s.20). Utifrån resultatet framgår också att de länder som blir 

medlemmar av Europarådet måste sluta med dödsstraffet (Philippou 2004, s.27). I bakgrunden 

framgår att utifrån mänskliga rättigheter finns tankar kring att de separerar Europa och Asien. 

Asien betraktas därmed som ett mindre civiliserat (Grundy & Jamieson, 2007, s.673). De 

gemensamma värdena kan därmed brukas för att dels verka för rättigheter men också bidra till 

utestängande av de som inte uppfyller de värdena. Ett sådant agerande kan förklaras med 

socialkonstruktivism då exempelvis dödsstraff bryter mot de konstruerade roller som finns 

och därmed hotar stabiliteten i samspelet mellan Europa och omvärlden. För diskussionen 

kring de gemensamma värdenas förhållande till omvärlden innebär detta att användande av 

dödsstraff uppfattas som något hotande för medlemmar i Europarådet och länder i Europa 

som omfamnar vissa värden som omöjliggör dödsstraff. Det är en möjlig anledning till att just 

dödsstraff används som en indikator på vad som separerar andra länder från Europas 

värdegemenskap. Å andra sidan när det finns gemensamma värden som kan kopplas till att det 

finns tydliga roller för samspelet som det redogörs för i socialkonstruktivismen. Därmed leder 

handlingarna inte till förvåning eller möjlig fara för den andra.  
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Vidare är ytterligare en utmaning att enligt Europarådet (2002, s.27) att Christoph Stölzl 

menade att historielärare eller historiker inte kan konstruera framgångssagor, men att det finns 

möjlighet för historielärare att skapa förståelse för Europa. Detta genom kunskap om det 

gemensamma förflutna. Av detta kan slutsatsen dras historien bör förklaras på ett sätt som inte 

innebär en konstruerad framgångssaga kopplad till att Europa automatiskt är enat och alltid 

har varit det. Till detta kan tillföras att Detlev Clemens framhöll enligt Europarådet (2002, 

s.32) att det finns en risk att nutiden brukas för att förklara det förflutna. Alltså, bara för att 

Europa till stora delar hör ihop idag, är det inte självklart att historien har varit en väg mot 

denna enighet.  

 

För undervisningens del innebär ovanstående diskussion att det finns både möjligheter och 

utmaningar för att undervisa utifrån en gemensam europeisk historia. Det handlar dels om att 

som lärare reflektera kring om historieundervisningen ska utgå från en gemensam europeisk 

historia, men också vad en sådan historia ska omfatta. Det finns flera gemensamma teman och 

värden som kan utgöra en grund för en gemensam europeisk historia i undervisningen. 

Eurocentrism kan eventuellt inte undvikas, men elever och lärare bör vara medvetna om att 

det förekommer, ibland omedvetet och då ofta som en del av lärarens kulturella bildning. 

Därför kan kritisk inställning hos eleverna mot den bild av historien som läraren ger, vara 

viktig. För att eleverna ska lära sig hantera den kulturella mångfalden är det viktigt att visa på 

att kulturer uppstår och utvecklas genom kontakter med varandra, så även den europeiska 

kulturen.  

 

Metoddiskussion  

Kvalitativ textanalys av det aktuella materialet visade sig vara en av användbar metod för att 

besvara frågeställningarna, dock inte utan viss problematik. Genom min undersökning av de 

aktuella dokumenten fick jag reda på de möjligheter och utmaningar som finns med ett 

gemensamt europeiskt perspektiv. Det undersökte materialet lyfte fram flera aspekter inom 

det undersökta området. Det finns dock flera problematiska punkter. Undersökningen är 

mycket beroende av det som rapportörer valt att rapportera och återge. Det är därmed inte 

säkert att alla uttalanden som gjordes under seminarier togs med. Dessutom kan jag inte veta 

om någonting av någon anledning har uteslutits. De uttalande som påståtts har gjorts och 

eventuellt sammanfattas av en rapportör, är inte självklart ordagrant återgivna. Jag är 

beroende av rapportörens tolkning av det som sagts, vilken jag i sin tur tolkar, presenterar, 

sorterar och analyserar. Det är inte säkert att det deltagarna anges ha sagt eller faktiskt 

uttalade vid olika tillfällen, stämmer överens med deras tankar. För svenska förhållanden vad 

gäller historieundervisningen är det inte garanterat att allt är relevant för 

historieundervisningen i Sverige men majoriteten av företeelserna kan anses relevanta även 

för svenska historielärare.  

 

Vad gäller kategoriseringeren av materialet är det utfört mot bakgrund av det innehåll som 

återfinns i bakgrunden. Av den anledningen är kategoriseringen till påverkad av detta. Om jag 

hade samarbetat med någon annan hade det varit möjligt att diskutera kategorierna vilket 

möjligheten hade gett en annan indelning. Det viktiga är dock att vara medveten om detta som 

forskare och läsare. Positivt för undersökningens genomförande var också att 

frågeställningarna var formulerade på ett sätt som möjliggör kvalitativ forskning.  
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER  
För lärare i historia är det relevant att det finns flera teman som kan användas i en gemensam 

europeisk historia. Däremot behöver en lärare hantera att den europeiska historien och den 

nationella historien inte alltid stämmer överen. Det är därför viktigt att lyfta fram både det 

gemensamma på europeisk nivå i historien och det unika på nationell nivå. Till hjälp för att 

identifiera det specifikt europeiska kan en utomståendes perspektiv användas. För att detta ska 

vara möjligt krävs det kontakt med exempelvis lärare från andra länder för att diskutera detta. 

Som stöd för att veta vad som är typiskt europeiskt kan gemensamma värden användas. Värt 

att betänka är att gemensamma europeiska värden inte ska användas för att distansera sig 

frånn omvärlden utanför Europa. Att beskriva omvärlden på ett sådant skulle kunna få 

negativa effekter för de elever med invandrarbakgrund om deras ursprungsländer utmålas som 

avvikande och skilt från Europa.  

 

Diskussion är viktigt för att kunna konstruera en gemensam europeisk historia. Även om det 

är svårt att komma överens är sådan interkulturell förhandling viktigt. De olika perspektiv 

som finns hos olika lärare och individer är viktigt t. ex de som förekommer i kollegiet. För 

vidare forskning skulle det därför vara intressant att undersöka kring hur sådana diskussioner 

förs mellan lärarna i arbetslaget, om de ens förekommer.  

 

Den gemensamma europeiska historien kan fungera som ett verktyg för att motivera Europas 

värde. Det finns flera teman som kan användas för den gemensamma europeiska historien. 

Viktigt att framhålla är att den gemensamma historien inte ska användas för att konstruera en 

falsk framgångssaga. Som lärare är det viktigt att tänka på att i historieundervisningen endast 

presentera likheter inom Europa som är grundade i historisk vetenskap och inte politiskt 

motiverade av någon aktör. Eurocentrism bör undvikas men det kan vara svårt då 

eurocentrismen kan vara omedveten. För att åtgärda detta bör lärare göra eleverna medvetna 

kring att den bild som läraren presenterar kan vara påverkad av lärarens kulturella bildning. 

Alltså inte en helt objektiv bild, om än förhoppningsvis till stora delar. Det viktiga är dock att 

vara kritiskt inställd till den bild som presenteras. Diskussion kring detta är värdefullt. För 

vidare forskning kan det med denna undersökning som grund vara av intresse att undersöka 

svenska lärare i historias uppfattning kring ett europeiskt perspektiv i historieundervisningen.     
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