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Sammanfattning/Abstract

Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som ur ett postkolonialt perspektiv granskar tre 

läroböcker i historia för gymnasiets A kurs. Metoden som används i arbetet är en kvalitativ 

analys. Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a. Chandra 

Mohantys begreppsapparater vid analysen av de granskade läromedlen. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka vilken världssyn läroböcker i historia för gymnasieskolan 

förmedlar, om de speglar ett mångkulturellt samhälle, eller om de utgår från ett västerländskt 

perspektiv. Resultatet visar att samtliga läromedel i undersökning har ett västerländskt 

perspektiv.

Nyckelord: Postkolonialism, läromedel, historieundervisning, kvalitativ analys
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Sammanfattning/Abstract

The essay examines and compares three different textbooks used in gymnasieskolans A-

course from a postcolonial perspective. The method used in the essay is a qualitative analysis. 

Edward Said’s postcolonial theories are used as a tool to facilitate the analysis of the 

textbooks.  The purpose of the essay is to examine how the textbooks depicts different parts 

of the world, are they depicting a multicultural world view, or are the textbooks assuming a 

western perspective in their description of the world. The conclusion is that all textbooks used 

in the essay have a western perspective when they describe historical occurrences. 

Key words: Postcolonialism, textbooks, history education, qualitative analysis
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Inledning

Historia som ämne i skolan är väldigt viktigt, det debatteras nu bland historiker om huruvida historia ska 

upphöjas till ett kärnämne i skolan. Genom att studera historia kan elever få förståelse för hur dagens 

samhälle kom att se ut som det gör. Att känna till och förstå historia är grundläggande för att förstå 

dagens samhälle. Att reflektera över historia innebär en möjlighet att förbättra samtiden, att känna till 

misstag gjorda i det förflutna är fundamentalt för att inte begå dessa igen. 

Kolonialismen är en komplex del av historien, en del som mer eller mindre påverkat människor på 

jordens alla kontinenter. Då jag gick i skolan fick vi visserligen läsa om de, för Europa, betydelsefulla 

kolonierna. Men denna undervisning lade fokus på européernas erövringar i världen, i religionens, 

statusens och ekonomins namn. Men vi fick i historiaundervisningen aldrig lära oss vilken påverkan 

detta hade på människorna i dessa länder, och framförallt inte på vilket sätt det fortfarande påverkar 

människor i alla jordens hörn. 

I den gällande läroplanen från 1994 tas skolans gemensamma värdegrund upp. Värdegrunden ska följas 

enligt skollagen och den ska genomsyra hela skolväsendet. I värdegrunden står det bland annat att; 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.”1

Vi lever idag i en globaliserad värld, med migration och människor i ständig rörelse. Det finns nu ett 

eurocentriskt perspektiv på globaliseringen; den beskrivs ofta som något som utgår från västvärlden och 

sprider ut sig i resten av världen.2 Och även fast Sverige inte direkt deltog i koloniseringsprocessen, bör 

relationen mellan den globala process som råder, och definitionen av andra kulturer, analyseras i relation 

till varandra. 3 I Lpf 94 beskriver man detta problem och den hur skolan bör agera för att fostra elever i 

ett interkulturellt tänkande;

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

                                                
1 Läroplan för de frivilliga skolformerna 94, 3
2 Eriksson, Catharina. Eriksson Baaz, Maria. Thörn, Håkan (red.)(2005) Globaliseringens kulturer - Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 14
3 Eriksson, 17
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som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 
både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.4

Det är alltså skolans skyldighet att i undervisningen förmedla en sådan syn på kulturell mångfald att 

elevens förmåga att förstå och framförallt acceptera olika kulturer främjas. I Lpf 94 står det även att 

skolan ska medverka till att skapa identitet hos människor som inte bara inrymmer det svenska, utan 

även i högsta grad globala identiteter. 5 Historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler påpekar att 

Istället för att lyfta fram en särskild historiesyn, uppmanar kursplanerna oss att skildra 
historiens gång från olika perspektiv så att historien beskrivs både ur ett maktperspektiv 
ovanifrån och ett perspektiv underifrån. Därigenom blir inga av historiens aktörer 
bortglömda6.

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka om det läroböckerna i historiaundervisningen på 

gymnasiet följer värdegrunden för den svenska skolan. Är läroböckerna i historia författade för den 

mångkulturella skolan? Jag kommer att vidare utreda en del begrepp som används inom den 

postkoloniala teorin, det är en hjälp för att beskriva hur komplex historien är för de människor som lever 

i koloniserade länder och länder som tidigare varit koloniserade.

                                                
4 Lpf 94, 3
5 Lpf 94, 4

6
Hermansson Adler, Magnus (2004) Historieundervisningens byggstenar-grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik.

Stockholm: Liber, 48
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Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att med ett postkolonialt perspektiv undersöka vilken världsbild som 

förmedlas i läroböcker i historia, riktade till gymnasiet.

Jag kommer först och främst att utgå från dessa frågeställningar:

 Speglar läromedlen en mångkulturell syn?

 Hur beskriver läromedlen andra kulturer utanför Europa, finns det ett postkolonialt perspektiv i 

läromedlen?

 Finns det en skillnad mellan läromedlen i deras porträttering av kulturer och länder utanför 

Västvärlden? 
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Metod och material

Metod

Min uppsats har en postkolonial teoretisk ansats, den grundar sig på empiri och är en kvalitativ analys av 

läromedel. Eftersom jag läser en interkulturell utbildning mot grundskolans senare år samt 

gymnasieskolan, vill jag undersöka om den svenska skolan undervisning intar ett postkolonialt 

perspektiv.

Jag har valt att undersöka läroböcker som används i gymnasieskolans A kurs för historia, av den orsaken 

att den kursen läses av samtliga elever som går på gymnasiets teoretiska och estetiska program, vilket 

innebär att väldigt många elever tar intryck av, och baserar mycket av sin kunskap i historia kring, dessa 

läroböcker. Då ett av mina ämnen som blivande lärare är historia har jag valt att granska läroböcker som 

används i historieundervisningen. 

Det finns en mängd läroböcker som används i gymnasieskolor idag, jag har valt att använda mig av tre 

olika läromedel som alla används på samma skola. Jag har även ringt till sju andra gymnasieskolor i 

Stockholms län för att höra vilka läroböcker de har i sin undervisning, minst en de tre jag har valt fanns 

representerade på samtliga skolor. Jag har bestämt sig för att enbart använda mig av böcker som 

används i skolan idag, eftersom jag ämnar undersöka om elever i dagens skola får lära sig historia ur ett 

postkolonialt perspektiv.

Eftersom detta är en C-uppsats, har jag bedömt att tiden inte räcker till för att analysera förlag eller 

författare till mina källor i uppsatsen, det intressanta i min uppsats är vad som förmedlas till eleverna, 

och inte vem som skrivit det. Jag har även gjort en avgränsning i mitt källmaterial såtillvida att jag har 

valt ut tre delar i historien som jag tittar närmare på. Dessa delar är;

 Medeltiden

 Imperialismen

 Andra världskriget
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Det finns flera anledningar till att jag har valt dessa tre tider, dels är de någorlunda utspridda 

tidsmässigt, de representerar olika tidsepoker. Dels har de tre läromedlen ett uttalat fokus på senare tids 

historia, vilket innebär att tidigare epoker inte fått så stor plats och därför ger det ett mindre 

undersökningsmaterial. Andra världskriget har jag valt därför att det är den del av historien som det 

läggs störst vikt vid i skolundervisningen. Imperialismen har jag valt eftersom den behandlar möten 

mellan västerländska och kulturer från andra delar av världen, främst Afrika och Asien, dessutom är den 

väsentlig för kolonialismen, då en stor del av kolonialismen började på allvar då. Medeltiden får 

representera en äldre tid i historien.

Material

I boken Historieundervisningens byggstenar- grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik skildrar 

Hermansson Adler lärobokens betydelse för historieundervisningen. Läraren är inte skyldig att använda 

sig av en lärobok i sin undervisning. Sedan skolan skulle få ett mer lokalt ansvar, och de nya 

kursplanerna inte längre innehöll några fastställda stoffmoment, slutade den statliga 

läroboksgranskningen. Numera är det bibliotekstjänst sambindningslista som recenserar läromedlen, det 

är också det som ligger till grund för bibliotekens inköp av läroböcker7.

Läroboken i historia används på en mängd olika vis, alltifrån som ett komplement till undervisningen 

men också som ett helt lektionsunderlag, den brukar i regel inte opponera sig mot den senaste 

forskningens rön. Enligt Hermansson Adler har den minskande ämnesdidaktiken på lärarutbildningar 

lett till att läroboken mer och mer används som en komplett grund till lektioner, eftersom många lärare 

blivit så beroende av den.8

Författaren till en lärobok i historia besitter alltså en stor makt då denne kan bestämma vart han eller hon 

vill lägga fokus samt genom att ställa ledande diskussionsfrågor, detta kan i sin tur påverka elevernas 

historiesyn. Utöver att undervisningen förväntas ske enligt samhällets värdegrund som den är utformad i 

kursplanen, finns det inte någon statlig kontroll av historieundervisningen längre, det är också svårt att

veta om läraren använder ett kritiskt perspektiv i sin undervisning med läroböcker.

                                                
7 Hermansson Adler, 49ff
8 Hermansson Adler, 50
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Definition av interkulturalitet

Pirjo Lahdenperä förklarar interkulturellt som en term som tyder på en process som är 

gränsöverskridande. Det handlar om interaktion och ömsesidighet. Vidare menar Lahdenperä att det är 

viktigt att skapa medvetenhet om den egna kulturen för att lättare kunna förstå den andras kultur, det 

kräver dock att etnocentriska värderingar och föreställningar konfronteras med andra kulturers 

uppfattningar och värderingar.9 Enligt Hans Lorentz och Bosse Bergstedt innebär interkulturalitet en 

handling eller företeelser som beskriver rörelser mellan individer. Exempel på interkulturella företeelser

är ett interkulturellt synsätt.10

Såväl Lahdenperä som Lorentz och Bergstedt understryker att interkulturalitet förutsätter interaktion och 

kommunikation mellan människor och kulturer.

                                                

9 Lahdenperä, Pirjo (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur: Lund, 42ff

10
Lorentz, H. Bergstedt, B. (red.) (2006) Interkulturella perspektiv - från modern till postmodern pedagogik. Lund: 

Studentlitteratur, 14
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Forskningsläge

Det har forskats en hel del kring läroböcker tidigare. De bakomliggande motiven har varierat och det 

finns ett stort utbud att utgår ifrån. Nedan finns två författade texter som jag har använt mig av som 

grund till mitt examensarbete. De är utvalda på grund av att deras syften stämmer väl överens med syftet 

till examensarbetet.

Professor Harald Runblom vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet har i en 

rapport till Skolverket undersökt hur etnicitet framställs i läromedel i bl.a. historieundervisningen. Min 

undersökning har ett liknande syfte, därför anser jag att Runbloms rapport är intressant för mig att ta del 

av. Skillnaden är att Runbloms undersökning är betydligt större än den som jag ämnar göra, han 

granskar även hela böckerna, inte delar av dem vilket är fallet i min undersökning. Resultatet av hans 

undersökning är att läromedlen i historieundervisningen har liknande disposition; historia presenteras i 

kronologisk ordning och läroböckerna har ett västerländskt perspektiv. Runblom lade också märke till 

att västeuropeisk historia får större utrymme än östeuropeisk. Även etniska minoriteter är 

underrepresenterade eller framställs ensidigt, vidare menar Runblom att läroböckerna enbart skriver om 

andra folkgrupper då dessa kommer i kontakt med européer, han konstaterar även att några resonemang 

kring effekter av erövring, migration och kolonisation inte förekommer i de läromedel som han 

undersökt. Runblom finner också i sin undersökning att det inte förekommer någon stereotypifiering 

eller schablonbilder av individer, grupper eller nationer i något av läromedlen. Det är snarare ett 

osynliggörande av dessa som är problemet.11

Masoud Kamali har granskat läroböcker i religion och historia i kapitlet Skolböcker och kognitiv 

andrafiering från SOU 2006:40 Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis.

Han menar att den moderna utbildningen bidrar till att skapa en ”vikänsla”, som i sin tur leder till ett 

stereotypifierande av ”de andra”.12 Dessa begrepp, samt tanken om hur läromedel genom normer och 

värderingar skapar och legitimerar vissa uppfattningar om sig själv och andra, är begrepp som jag 

kommer att använda som hjälp i min analys. Vidare argumenterar han att utbildningssystemet indirekt 

                                                
11

Runblom, Harald (2006) ”En granskning hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker”. Underlagsrapport till 

skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund, 19-24
12Runblom, 47
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reproducerar stabila hierarkier i samhället. Majoritetssamhällets normer och värderingar formar 

utbildningen i skolan, något som påverkar elever från minoriteter och elever med invandrarbakgrund.13

Kamali har undersökt sju skolböcker med hjälp av text- och innehållsanalys. Han har valt att ämnena 

religionsvetenskap och historia eftersom de används av nationalstater för att återskapa sin nationella 

identitet, vilket skapar vilka som är ”vi” och vilka som är inte är det.14 Kamalis resultat blir att; 

”historieböckerna presenterar en västcentrisk och selektiv bild av världshistorien”15 I läroböckernas 

författares diskussioner om världshistorien uppdelas det mesta i ”vi” och ”de”, ofta berättas historien om 

ett annat land i relation till ”oss” eller ”vi i västerlandet”. Detta i sin tur gör en legitim grund för 

utbildningen att lära elever vad som är ”rätt” och ”fel”, vilket delar i samhället i ett ”vi” och ”de”.16

Jag återkommer till dessa rapporter i slutet av uppsatsen då resultatet av min undersökning redovisas.

                                                
13Runblom, 50
14Runblom, 51
15Runblom, 93
16Runblom, 95
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Teori

Postkolonialism 

Postkolonialism är ett heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, 

samhällsvetenskap och humaniora. Inom postkolonialismen problematiseras den västerländska 

kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning. 

Postkolonialismen lyfter fram kolonialismens avgörande betydelse för framväxten av idéer om 

modernitet, humanism och civilisation. Ett av postkolonialismens viktigaste bidrag är synliggörandet av 

de historiska kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av rasism och etnisk diskriminering. 

Prefixet "post" markerar att nutida samhällen fortfarande präglas av det koloniala arvet och av en 

kunskapssyn som legitimerar över- och underordningsrelationer som skapades under koloniseringen och 

som idag återskapas globalt och lokalt.17

Kolonialismen tillhör inte enbart det förflutna, det präglar på ett ekonomiskt och kulturellt plan 

fortfarande den värld vi lever i idag. Eftersom den rör flera aktuella områden är postkolonial teori 

ständigt angelägen att studera, dagens ökade globalisering är inte minst, något som den postkoloniala 

teorin kan kopplas till. Kolonialismen påverkar även stater som Sverige, trots att Sverige aldrig varit 

någon betydande kolonialmakt. Den har nämligen betydelse för skapandet av kulturella identiteter i 

Västvärldens mångkulturella samhällen.18 Eftersom en av kolonialismens konsekvenser bidrar till att 

människor flyttat till nya länder och där blandat sin gamla kultur med den nya, vilket i sin tur skapar 

mångkulturella samhällen. 

Den postkoloniala teorin utgår flera viktiga begrepp; binära oppositioner

generalisering, stereotypifiering, imperialism och etnicitet. Jag kommer att använda mig av flera av 

dessa i min läroboks analys. Imperialism och kolonialism klingar visserligen lika, men det finns viktiga 

komponenter som skiljer dessa begrepp åt; imperialism definieras som ett ideologiskt begrepp vilket 

legitimerar en nation att genom militära och ekonomiska medel ta kontroll i ett land. Begreppet 

innefattar inte att bosättning i ett annat land. Kolonialism är ett specifikt historiskt uttryck för 

imperialism, den är speciell för en viss tid och plats.19 Författaren Elleke Boehmer definierar kolonialism 

                                                
17

Matthis, Moa(red) (2005) Orientalism på svenska. Stockholm:Ordfront., 165
18 Eriksson, 14

19
McLeod, John (2000) Beginning Postcolonialism. Manchester: Manchester University Press., 7
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som bosättning av land/mark, exploatering av resurser, samt försök till att styra över ett lands infödda 

befolkning.20 Den främsta skillnaden mellan imperialism och kolonialism är alltså att den senare 

innefattar att människor från den förtryckande nationen bosätter sig i den förtryckta nationen. 

Nationalencyklopedin definierar stereotyp som; ”förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om 

utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön”.21 Ett 

exempel på en stereotypifiering av en grupp skulle vara att alla muslimska kvinnor är förtryckta. Min 

definition av att generalisera en grupp innebär att alla tillhörande denna grupp förväntas agera på 

samma sätt.

Edward Saids inflytelserika bok Orientalism anses vara startpunkten för postkolonialismen. I den 

diskuterar han polariseringen av Orienten och Occidenten, han argumenterar för att detta begrepp är en 

felaktig kolonialistisk konstruktion, som skapats av västvärlden. Enligt Said har binära oppositioner en 

betydande roll för att skapa identitet, eller som John McLeod skriver; ”Den civiliserade upplyste, 

rationelle europén kan inte tänkas utan den barbariska, oupplysta irrationella ’Andra’”.22 Med andra ord 

definieras kolonisatörernas och de koloniserades identiteter av varandra. Eftersom man kategoriserar en 

vit västerländsk medelklassman som norm, måste annat förklaras. Ett exempel på det kan vara att en 

beskrivning av en person som svart, något som vi sällan gör om någon är vit. Man konstruerar sin 

identitet genom att ta fasta på olikhet gentemot andra. I min analys kommer jag att använda mig av 

begreppet binära oppositioner för att granska vilken syn läroboken har på dels den västerländska, men 

även den icke-västerländska kulturen. 

Etnicitet som begrepp är fortfarande präglat av den eurocentriska diskursen, det är alltid ’Den andra’ 

som har etnicitet och inte vi i väst. För att komma ifrån begreppet etnicitet som något homogent och 

statiskt som är kopplat till en särskild plats och ett särskilt historiskt ursprung, har nu flera teoretiker 

inom postkolonialismen börjat använda begreppet diaspora och för att förstå de kulturella processer som 

inte är kopplade till en nationalstat, denna identitet förändras ständigt. Det som skapas blir en s.k. hybrid 

identitet.23 Diaspora skapas både av s.k. imaginära hemländer, och de platser som man nu lever i med 

imaginära hemländer menar man det som skapas genom berättelser och fantasier. Diaspora är det 

grekiska ordet för förskingring, och en metafor för den kulturella identiteten. Många människor lever i 

diaspora runt om i världen, dessa behöver inte vara resultat av en ofrivillig migration. Diaspora skapas i 

en blandning av ’var du kommer ifrån’ och ’var du är nu’, den bildas av och i flera olika platser och 

                                                
20 McLeod, 8
21 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315197&i_word=stereotyp
22 Eriksson, 34
23Eriksson, 45



15

flera olika historier och är nära sammankopplat med hybrida identiteter.24 I Globaliseringens kulturer

beskriver sociologen Stuart Hall den diaspora som han befinner sig i, den afro- karibiska diasporan, han 

är bosatt i Storbritannien, med föräldrar som har Indiskt, Afrikanskt, Jamaicanskt och Portugisiskt 

påbrå. Att leva i diaspora kan för individen innebära svårigheter i att finna sin identitet, många av dessa 

människor känner sig varken hemma i sitt ”gamla” eller ”nya” land. 

Författaren och imperialisten Rudyard Kiplings myntade begreppet ’den vite mannens börda (The White 

Man’s Burden)’i dikten med samma namn. Begreppet kom att användas för att legitimera 

kolonialmakternas missionsverksamhet, många västerlänningar ansåg att deras uppdrag var att ’rädda’ 

och utveckla de koloniserade folken. För att maktasymmetrin som utgör relationens grund måste bestå 

och ’de befriade’, förbli underlägsna. Denna syn lever i viss mån kvar och kan uttryckas i att 

västerlänningar betraktar icke-västerlänningar som underlägsna och i behov av hjälp för att utvecklas till 

vår nivå.25

Feministisk postkolonialism 

Ursprungligen var det borgerliga vita män som hade makten att avgöra vad som ansågs normalt eller 

inte, alla som avvek från denna norm klassades som ’andra’, de objektifierades. Maskulinitet och vithet 

är fortfarande idag högt värderade symboliska kapital.26 Den vite västerländske mannen är i princip med 

andra ord normen för hela mänskligheten och därmed äger han rätten att definiera likväl sig själv som 

andra. Författarna Kirsten Holst Petersen och Anna Rutherford har använt sig av begreppet ’double 

colonisation’ (dubbel kolonisation) för att beskriva förtrycket av både kolonialismen och patriarkatet 

som de hävdar att kvinnor befinner sig i .27

Chandra Mohanty är en postkolonial feministisk teoretiker, hon menar att feministiska texter och 

diskurser i västerlandet ofta homogeniserar icke-västerländska kvinnor, utan hänsyn till den kontexten 

de lever i. Hon menar att den skapar en bild av tredjevärldenkvinnan som enhetlig, utan att ta hänsyn till 
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klass, boende miljö mm.28 Mohanty beskriver det som hon kallar för den genomsnittliga 

”tredjevärldenkvinnan”, en kvinna som lever ett liv av sexuellt förtryck p.g.a. sitt kön och som tillhörig 

tredjevärlden är fattig, okunnig, outbildad, traditionsbunden, religiös, huslig, familjeorienterad etc. detta 

framställs i motsats till den moderna, välutbildade fria västerländska kvinnan. Denna bild är alltså enligt 

Mohanty skapad av de västerländska feministerna själva. Denna tolkning av kvinnor i tredje världen är 

gjorda med västerländska feminister som norm.29 Jag har visserligen inte ett genusperspektiv i min 

undersökning, men dessa teorier kan appliceras även på andra delar som är viktiga i den postkoloniala 

teorin. Jag tycker även att dessa teorier ger ett vidare perspektiv på vad postkoloniala teorier är och ger 

läsaren ett bredare sammanhang.
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Analys

Epos

Epos är skriven år 2000 för gymnasieskolans kurs A. I förordet betonar författarna att de valt att berätta 

mer om hur människor levde och hur de grundläggande strukturerna sett ut, än om krig och kungar.30

Vidare skriver författarna att läroboken är centrerad kring Europa, och Norden, men ”det betyder inte att 

vi tycker att det bara är Europas historia som är viktigt.”31 Boken börjar med att behandla antiken och i 

sista kapitlet beskrivs Sovjetunionens upplösning. I varje kapitel finns det kolumner där både kända och 

okända människor beskrivs mer ingående. Ett exempel är en berättelse om Hans och Lisbeths Erssons 

emigration till Minnesota i USA, det förekommer inte i Epos varifrån källorna är hämtade men man kan 

anta att det är brev skrivna av Ersson hem till släkten i Rättvik.32

Efter varje kapitel i Epos finns det en sammanfattning och diskussionsfrågor.

Medeltiden

Under rubriken ”Arabvärlden” i kapitlet Medeltiden beskrivs den nya kultur som växte fram i 

mellanöstern på 600-talet. Man har valt att lägga stor vikt vid religionens betydelse för enandet av 

arabvärlden. Muhammeds liv beskrivs kortfattat, hans uppenbarelser, samlade i Koranen beskrivs som 

”anpassade till det arabiska samhället”33, vad som menas med det framgår inte, men en jämförelse med 

kristendomen och judendomen görs; 

De [Muhammeds uppenbarelser] hade också många likheter med de kristna 
och framför allt judiska lärorna som var välkända i Mekka, men Muhammed 
menade att dessa läror hade förvanskat Guds rena ord.34

Denna jämförelse med kristendomen, och indirekt Västvärlden och då framförallt Europa, kan tänkas 

vara en hjälp för eleverna i den svenska skolan att förstå, vilket i sin tur betyder att boken riktar sig till 
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elever med en kristen bakgrund. Detta speglar, enligt min mening, författarnas eurocentriska perspektiv 

då förklaringar ges utifrån kristendomen som norm. 

Det muslimska samhället beskrivs som ett patriarkalt slavsamhälle. Kvinnan hade ingen rätt att äga 

egendom och stod alltid under en förmyndare i form av sin man eller far. Skildringen av det medeltida 

muslimska samhället påminner mycket om debatten som pågår i Sverige idag. Kvinnorna porträtteras 

som förtryckta; 

Det är troligt att kvinnorna på många håll var friare i verkligheten än vad Koranen 
och sharía påbjöd, men typiskt för det muslimska samhället var att kvinnorna 
isolerades. Åtskillnaden mellan könen var total både i sällskapslivet och i det 
offentliga livet.35

Under stycket finns en bild av en beduinfamilj i dagens Saudiarabien, bilden är nutida. På bilden finns 

en man, en kvinna och två barn, både kvinnan och det äldsta barnet bär slöja och i bildtexten förklaras 

slöjans spridning i den muslimska världen. Boken ger en bild av det muslimska samhället som starkt 

påminner om den idag, resultatet blir att det muslimska samhället inte förefaller ha utvecklats alls sedan 

medeltiden. Said beskriver problemet i Orientalism; ”[Orientalerna] är kända som en i grunden orörlig 

eller improduktiv storhet och därför identifieras de med en dålig form av tidlöshet. När man talar 

gillande om Orienten blir det med sådana fraser som ’Österns vishet’.36 Övriga bilder i boken är 

målningar, kartor eller byggnader och andra kvarlevor från sin historiska tid. Att bilden är nutida gör att 

man associerar texten med dagens muslimska samhälle. Detta tyder på att författarna inte har ett 

interkulturellt perspektiv, eftersom det speglar en syn på kultur som något statiskt, inte som en process. I 

jämförelse är bilderna till texten som behandlar Europa under samma tid enbart antingen målningar från 

medeltiden, eller föremål som dateras den tiden. T.ex. finns under texten ”en seglivad myntreform”37 en 

bild på en frankisk denar i silver från 700-talets slut.

Imperialismen

I kapitlet Europa erövrar världen behandlas tiden mellan 1870-1914. Kapitlet handlar om de stora 

folkströmningar som ägde rum i form av urbanisering och emigration. Författarna beskriver den 

europeiska erövringen som en med två ansikten. Den första var en fredlig erövring där stora delar av den 
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fattiga befolkningen flyttade till nya kontinenter, den andra beskrivs som imperialism och det europeiska 

kolonialväldet.38

Både Kina och Japan beskrivs individuellt, de porträtteras som isolerade länder som vägrade utlänningar 

inträde. Enligt den postkoloniala teorin så konstrueras en identitet genom att olikheter gentemot andra 

uppmärksammas. I min tolkning betyder detta implicit att författarna definierar västländerna som öppna 

länder. De båda ländernas ekonomi dominerades av jordbruk, till skillnad från de europeiska länderna 

där industrialismen slagit igenom. Ekonomin i de båda länderna såg dock olika ut, i Kina fick bönderna 

inte behålla överskottet från sin produktion, vilket de japanska bönderna fick. I boken står det; 

Bönderna i Japan fick behålla allt de tjänade utöver den fasta avgiften.[…]
Systemet med ett överskott som tillföll producenterna påminde om den samtida 
västerländska ekonomin, och det betydde att japanerna lättare kunde anpassa sig 
till en sådan ekonomi än kineserna.39    

Implicit beskrivs det västerländska ekonomiska systemet som ett bättre system, och för japanerna var det 

alltså bara positivt att de så lätt kunde anpassa sig efter västerlandets normer, vilket enligt min åsikt, 

underförstått uttrycker den västerländska ekonomin som överordnad andra typer av ekonomier.

Vidare beskrivs Japanernas upprustning av industri och teknisk utrustning där de hämtade all kunskap 

ifrån västmakterna. 

Japanerna följde européerna i spåren även när det gällde den imperialistiska 
politiken. Med sin nya krigsmakt kastade sig japanerna in i kampen om Kina. De 
vann ett krig mot Kina år 1895. […] Strax före första världskriget fick japanerna 
också framgång i sina anspråk på Korea. 40

Japanernas välvilliga inställning till att anamma västerlandets system föll sig alltså, enligt författarna, väl 

ut, de vann ett krig och även landområden från Kina. Medan Kina som inte var lika villigt att anpassa sig 

fick betala priset för detta. Bilden som boken målar upp är att Västerlandets system var det mest 

framgångsrika och de som tillägnade sig det gynnades. Jag tolkar det som att författarna implicit 

uttrycker den värderingen att framgång för ett land är lika med expansion av landet. Enligt min mening 

förmedlar författarna att Västerlandets tekniska kunskaper, som i sin tur ledde till expansion av den egna 

nationen, var en positiv framgångsfaktor. Framgång för en nation behöver, i min mening, inte betyda att 
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landets gränser växer fysiskt eller att populationen ökar. Huvudmålet för en nation bör istället vara 

befolkningens välmående.   

I beskrivningen av Japan och Kina, berättar författarna att dessa båda länder var folkrika, städerna växte 

sig stora eftersom tillväxten i ekonomin gynnade handeln. Författarna skriver att ”Tokyo hade en miljon 

invånare redan på 1700-talet”. Detta konstaterande är i sig inget konstigt, men under rubriken 

Urbanisering tidigare i kapitlet skriver författarna att ”[T]ill de städer som växte snabbt hörde London, 

som år 1800 var världens största stad med 975 000 invånare”.41 Menar författarna hade Tokyo inte 

ligger i världen? Eller menar de att London var världens till ytan största stad, alltså inte störst 

befolkningsmässigt? Intrycket, som åtminstone jag får, är i alla fall att London har flest invånare i 

världen. Detta tyder, i min mening, på att författarna har ett eurocentriskt perspektiv, de bortser helt 

enkelt ifrån den icke-västerländska världen då de tillskriver London status som världens största stad.

I stycket Den nya imperialismen skrivs, som jag tidigare nämnt om Kina och Japan. Övriga delar av 

Asien som faktiskt koloniserades, skriver man ingenting om. Med undantag för Indien, där det beskrivs 

hur britternas tidigare informella styre av landet genom olika handelskompanier, övergick till ett styre där 

Indien lydde direkt under den brittiska staten. Afrika är den världsdel som får mest utrymme. 

Styckningen av den afrikanska kontinenten beskrivs som särskilt grym. Inga mänskliga öden skildras 

dock, utöver kung Leopolds tyranni Belgiska Kongo. Det sista stycket i delen heter Kolonialismens 

följder, där författarna diskuterar och utvecklar konsekvenserna av Europas imperialism och kolonialism 

i världen. Stycket tar inte alls upp konsekvenserna för de miljontals människor som levde under kolonialt 

styre. Istället beskrivs kolonialmakten för Indien som något positivt som ”indirekt […] lade grunden för 

frigörelse och enande.”42  Eftersom Storbritanniens kontroll över Indien gav, enligt författarna, den 

indiska befolkning en gemensam fiende att förena sig mot. Återigen uppmärksammar författarna endast 

de brott mot mänskligheten som inträffade på den afrikanska kontinenten, då författarna skriver att; 

De europeiska kolonialmakterna hade delat upp Afrika mellan sig med raka streck 
på kartan utan någon som helst hänsyn till afrikanerna.[…] Efter frigörelsen blev 
dessa onaturliga gränser kvar. De är ett besvärligt arv från kolonialtiden för 
afrikanerna.43    

Att författarna valt att beskriva arvet från kolonialtiden som besvärligt anser inte jag i sin fulla rätt 

beskriver den situation som dessa gränsdragningar skapat för de afrikanska länderna och som 
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fortfarande i allra högsta grad påverkar befolkningen, genom bl.a. väpnande konflikter, gerillakrig och 

etnisk rensning med stora flyktingströmmar som konsekvenser. 

I slutet av kapitlet konstaterar författarna att ”kolonialismens följder blev folkmord, folkförflyttningar, 

tvångsarbete och familjesplittring.”44 Men eftersom författarna i förordet uttrycker att de ämnar fördjupa 

sig i ’vanliga’ människors liv och tankar genom historien för att ge läsaren en bild av hur livet var, kan 

det tyckas märkligt att man inte fördjupar sig ytterligare i konsekvenserna som koloniseringen skapat i 

stora delar av världen. Författarna kunde som exempel även ha skrivit om det motstånd som fanns mot 

kolonialismen i både de koloniserade och koloniserande länderna. Även konsekvenserna för de 

afrikanska kvinnorna skildras i kapitlets sista stycke;

I stora delar av Afrika hade kvinnorna sedan långt tillbaka i tiden i stort sett ensamma 
stått för allt jordbruksarbete. Männen hade jagat. När européerna ville ha 
skatteinkomster och råvaror tvangs männen att ge sig av till gruvorna och arbeta där till 
svältlöner. Familjerna splittrades. Kvinnor som ensamma familjeförsörjare är 
fortfarande ett normalt inslag i Afrika.45

Den sista meningen i stycket, kvinnor som ensamma familjeförsörjare är fortfarande ett normalt inslag i 

Afrika, är enligt min mening en grov generalisering av afrikanska kvinnor. Liksom Mohanty skriver är 

det en homogenisering av kvinnor i Afrika som inte tar någon beaktande till klass och kultur46. Som jag 

tidigare påpekat i undersökningen, så är Afrika en stor kontinent där bl.a. språk, kultur och etnicitet 

varierar.

Andra världskriget

Under andra världskriget stred även människor ifrån de koloniserade länderna för kolonialmakterna. En 

stor mängd afrikaner värvades som soldater i kriget, ofta under förevändning att en seger skulle leda till 

avkolonisering.47 Kolonierna avkrävdes också en stor ”krigsansträngning” för att ersätta den förlorade 

import som de europeiska moderländerna drabbades av. Den arbetsplikt och brist på mat som detta ledde 

till ute i byarna var drivande i den oerhört kraftiga urbanisering av Afrika som skedde från 1940 och 

framåt.48 Även indiska soldater kämpade som tidigare i brittiska styrkor runt om i världen. I kapitlet som 
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behandlar andra världskriget återfinns ingenting om de koloniserade ländernas roll i krigen. Visserligen 

nämner författarna några av de slag som utkämpades i norra Afrika, men det framgår aldrig av texten att 

trupper bestod av utomeuropeiska och utomamerikanska soldater. Detta anser jag tyder på ett 

homogeniserande och generaliserande av dessa människor, eftersom författarna utgår från västvärlden 

som norm vilket leder till att allt annat blir oviktigt och alltså utelämnas helt. Dessa grupper görs till ”de 

andra” och får inte plats i historieskrivningen.

Perspektiv på historien A

Perspektiv på historien A är från 2001. Författarna anger i förordet att deras målsättning med läroboken 

både är att analysera och berätta historien. Liksom författarna till Epos, uttrycker författarna en önskan 

att ge en bild av samhällen och tillvaron och hur människor levde och tänkte. Även i Perspektiv på 

historien A, ämnar författarna lägga tyngdpunkten på Europa, ”samtidigt har vi lagt stor vikt vid att 

skildra européernas möten med andra kulturer. Tidsmässigt tyngdpunkten på de senaste två hundra åren 

och särskilt på 1900-talet, då det samhälle vi själva lever i växt fram”.49  

I slutet på varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlet, diskussionsfrågor samt förslag på filmer 

och skönlitterära böcker från eller om tiden som kapitlet behandlat.

Medeltiden

Liksom i Epos finns i Perspektiv på historien A en separat del i kapitlet om medeltiden som behandlar 

det Osmanska riket och arabvärlden, delen kallas för Arabernas värld.  Delen handlar till stor del om 

grundandet av Islam, som beskrivs som en enande kraft för folken på den arabiska halvön. Författarna 

beskriver de ”sinnrika bevattningsanläggningarna”50 som denna ”blomstrande civilisation” använde sig 

av. Författarna poängterar också att araberna var ett tolerant folk; ”även om muslimerna strävade efter 

att utbreda sin lära och göra den till ledstjärna för samhällslivet fick de underkuvade folken behålla sin 

tro.”51 Det är en positiv bild som författarna förmedlar av arabvärlden, men i slutet av kapitlet uppmanas 

eleverna att ge exempel som visar på vilket sätt arabvärlden hade ett mer utvecklat samhälls- och 
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kulturliv än Västeuropa under medeltiden. Denna jämförelse visar, enligt min tolkning, på att författarna 

utgår från ett ”vi” och ”de” tänkande då de ställer Arabvärlden mot Västeuropa. Liksom i Epos, 

förmedlas ett likhetstecken mellan Arabvärlden och Islam. Bilden som blir enligt min mening att alla 

araber är muslimer, vilket inte stämmer.

Imperialismen

Då författarna skildrar konflikten om Kapkolonin mellan britter och holländska boer, beskriver de den 

inhemska befolkningen som ”svarta”52, Angerd Eiland skriver; ”[E]tt vedertaget sätt att kategorisera 

världen och samtidigt konstruera vår identitet är just att markera olikhet gentemot andra”53. Då 

författarna i stycket refererar till britter eller boer, skildras dessa inte som ”vita”, utan det är 

underförstått i texten. 

Under rubriken Kapplöpningen om Afrika, beskrivs européernas kolonisering av den afrikanska 

kontinenten. Afrika beskrivs som ett sammansatt land med en enda befolkning och kultur. Väldigt sällan 

nämns länder vid namn, ofta delas kontinenten in i Öst-, Väst-, Södra- och Norra- Afrika. Endast då 

särskilda krigsslag beskrivs så nämns länder vid sina namn. Även befolkningen omnämns som 

”afrikanerna”, 

I slaget vid Omdurman i Sudan 1898 stupade 11 000 afrikanska soldater, medan 
den segrande brittiska armén bara förlorade 48 man. Innan afrikanerna hade fått 
motståndarna inom skotthåll för sina gammaldags mynningsladdare hade de
mejats ner av britternas långskjutande maskingevär.54 (Min kursivering)

Citatet ovan är ett tydligt exempel på den generalisering som ofta görs om den afrikanska kontinenten. 

Författarna skriver om soldaterna som stred för Storbritannien som brittiska, men de soldater som stred 

för Sudans räkning blir en oidentifierbar massa då de blir reducerade till afrikaner. Även då författarna 

talar om den grymhet som de europeiska kolonisatörerna begick, berättar man om det stora antalet 

människor som fick sätta livet till och de som torterades, liksom i Epos, nämns bara Kongo som 

exempel, i slutet av stycket skriver författarna; ”Lika stor hänsynslöshet som och vinningslystnad 
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uppvisade européerna i flera andra av sina kolonier i Afrika”.55  Återigen görs ingen skillnad på de 

afrikanska länderna och dess befolkning.

Afrika är den näst största kontinenten och landskapet varierar från öken, till tropisk regnskog och 

bergsmassiv. De afrikanska länderna, dess folk och dess kultur varierar mycket. I både Epos och 

Perspektiv på historien A klumpas Afrika ihop, visserligen nämns enstaka länder vid namn, men oftast 

porträtteras världsdelen som ett enda land med ett enda folk. I texten ”Att uppfinna Afrika” skriver 

Kwame Anthony Appiah om Alexander Crummell, den afrikanska nationalismens grundare vars 

nyckelbegrepp var rasen. Han menade att Afrikas svarta befolkning, hade en gemensam bestämmelse på 

grund av att de tillhörde samma ras, han tog alltså ingen hänsyn till gemensamma historiska 

erfarenheter. Den beninske filosofen Paulin Hountondji har myntat begreppet unanimism, med vilket 

menas tron att Afrika skulle vara kulturellt homogent. Att det skulle existera en slags samfälld kärna av 

folklig filosofi, som delas av svarta afrikaner i allmänhet. 56

Också Asien berördes av kolonialmakternas expansion. Men oftare än i Afrika 
mötte erövrarna här etablerade riken med uråldrig historia och utvecklad 
samhällsorganisation. Detta gjorde att européernas dominans delvis tog sig andra 
former.57

Inledningen under rubriken Britterna i Indien är en jämförelse mellan Afrika och Asien. Beskrivningen 

av asiatiska rikena som etablerade med utvecklad samhällsorganisation blir i min mening, ett uttryck 

för att de flesta afrikanska länder var outvecklade och primitiva. Vidare beskrivs den nya järnvägen som 

byggdes i Indien, européerna sägs ha bidragit till utbygganden av infrastrukturen i landet. I min mening 

kan detta kopplas till tankarna om ’den vita mannens börda’, då britterna ’tog på sig ansvaret’ att 

utveckla och civilisera Indien.  

Lärobokens del om koloniseringen av Asien nämner kort att även Nederländerna, Frankrike och 

Ryssland gjorde anspråk på asiatiska länder, men främst beskrivs britternas slutgiltiga övertagande av 

Indien. Beskrivningen av imperialismen i Asien skiljer sig från den om Afrika, då länderna Indien, Kina 

och Japan behandlas var för sig under en egen rubrik. De övriga asiatiska länderna som drabbades av 

européernas vilja att härska, nämns inte alls eller väldigt kort, vilket kan tolkas likt uteslutande av icke-

västerländska soldater i delen om andra världskriget ovan. 
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Japans utveckling under 1800-talets senare hälft beskrivs som ”det japanska undret”58. Genom teknik 

och vetenskap kunde Japan, enligt författarna, förvandlas till en ”modern industristat”59, vidare tas kriget

med Ryssland upp, där Japan oväntat segrade. Implicit kan det tolkas som att det för Japans del var 

avgörande att med hjälp av de västerländska staternas utveckling växa till ett modernt land. 

Tolkningsföreträdet besitter bokens författare, vad utveckling och modernitet är avgör dem, i detta fall 

är det industri och militärmakt. Att Japan gick segrande ur konflikten med Ryssland kan implicit tolkas 

som att valet att följa Västerlandets exempel var ett vinnande koncept. Jag tolkar det som att författarna 

med Väst som norm, utgår från att det som anses vara framgång och lycka i västvärlden betyder samma 

sak i andra delar av världen. De intar alltså inte, enligt min mening, ett interkulturellt perspektiv.

För Kinas del ledde mötet med västerländska imperialismen nästan till landets fall. Författarna förklarar 

detta med att ”den kinesiska överklassen till skillnad från den japanska var ovillig att ge upp sitt 

traditionella levnadssätt och lära av Västerlandet”60 Enligt författarna kunde störtandet av det kinesiska 

kejsardömet eventuellt ha förhindrats om Kina valt att lära av Västerlandet. Möjligheten för de olika 

levnadssätten att existera på jämlika villkor utreds inte, Västerlandet blir här normen som sätter 

riktlinjerna för hur resten av världen ska, och bör, fungera. Det eurocentriska perspektivet blir mycket 

tydligt i ett sådant exempel. Enligt min läsning så utgår författarna i stycket med Japan och Kina som 

två lika länder, som sedan utvecklas åt olika håll; Japan mot en modern stat, beskrivs som ett ”under”, 

medan Kina nästan slutade existera. Eftersom Japan tillskrivs denna utveckling utifrån Västerlandets 

tekniker, kan det tolkas som att det är essentiellt för ett lands överlevnad att anamma västerländska 

levnadssätt.

I slutet av kapitlet diskuterar författarna orsakerna till att dessa övergrepp av européerna mot 

befolkningen i kolonierna var möjlig. Med hjälp av Charles Darwins teorier om arternas uppkomst 

legitimerade västerlandet sina handlingar. Författarna påpekar dock att detta stred mot de västerländska 

kristna värderingarna och franska revolutionens budskap om alla människors lika värde, Kiplings tanke 

om ”den vite mannens börda” var, enligt författarna motivering för många européer, de såg det som 

deras skyldighet att ”hjälpa” de koloniserade folken ur sin ”efterblivenhet”. Författarna framhåller dock 

att det fanns människor i Europa som protesterade mot imperialismen.
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Inte heller författarna till Perspektiv på historien A nämner något om konsekvenserna av koloniseringen. 

Man diskuterar orsakerna; ekonomiska, religiösa och nationalistiska, meningen med det tycks vara att 

förklara hur människor kunde begå sådana övergrepp mot andra människor, och hur det kom sig att det 

var just Västerlandet som med hjälp av vapen förtryckte stora delar av världen, och framställde sig 

själva som norm.

Andra världskriget

Liksom i Epos omtalar författarna inte ofta länder utanför Europa och USA med namn. Deras 

geografiska läge i respektive världsdel nämns istället, särskilt den afrikanska kontinenten, som enbart 

som heter Nordafrika i skildringarna av andra världskriget, några andra delar av Afrika nämns inte alls. 

Ett exempel på detta är ”på sommaren 1940 anföll han [Hitler] Grekland och de brittiska besättningarna 

i Nordafrika61. Ett undantag finns dock då boken berättar att britterna drevs ut ur Egypten. I 

beskrivningarna av Japans erövringar under kriget använder författarna emellertid namnen på de stater 

som Japan ockuperar. 

De icke-västerländska trupperna som stred i andra världskriget får ingen uppmärksamhet alls, utom de 

japanska trupperna.

Epok Historia A

Epok är från 2000, den är skriven för gymnasieskolans A kurs i historia. I förordet beskriver författarna 

att boken är ett basläromedel som ”givetvis kompletteras med egna kunskaper och självständigt sökande

och utnyttjande av historisk information”.62 Författarna menar alltså att eleverna förutom läroboken bör 

söka ytterligare information på egen hand. Liksom de övriga två läromedlen som jag studerat fäster 

Epok stor vikt vid grundläggande strukturella förändringar. Men tillskillnad från de övriga två så har 

Epok ingen uttalad eurocentrisk utgångspunkt, författarna skriver ”[v]ärldshistorien och den svenska 

historien följs upp kronologiskt”.63 Vidare påvisar författarna att tyngdpunkten för boken ligger på den 

moderna historien, samt att dispositionen är gjord för att skapa struktur. Epok är mer kortfattad än de 

övriga läromedlen i undersökningen. I varje kapitel finns problematiserande frågeställningar till texten. 
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Dessa ska användas som en hjälp för att fördjupa elevernas kunskaper, samt att analyseras och 

diskuteras. 

Medeltiden

Under rubriken Den arabiska folkvandringen beskrivs arabernas erövringar av stora landområden i 

Nordafrika och Syd- och Västeuropa. Författarna menar att förklaringen till arabernas framgång finns i 

den då nya religionen Islam, som enade de arabiska stammarna. 

I en faktaruta skildrar läroboken Muhammeds liv och den muslimska tron. 

Islam är en regelreligion. Reglerna ska ge samhället och individerna en moral 
som förbereder för Guds rike. Den heliga skriften, Koranen, är en lagsamling som 
beskyddar de svaga. Muhammed gav alla, även kvinnor och barn, rättslig och 
ekonomisk status. Delvis i konflikt med den gamla kulturen pekar Koranen på ett 
jämlikhetsideal för alla människor.64

I citatet ovan skildrar författarna Islam som en jämställd religion, detta är intressant ur den synpunkten 

att författarna i Epos istället har valt att framställa Islam som en religion som förtrycker kvinnor, det 

finns alltså vissa skillnader böckerna emellan av beskrivningen av Islam under medeltiden och 

författarna har valt att trycka på olika saker. 

I övriga kapitlet beskriver författarna korstågen, som, enligt författarna, öppnade upp för 

handelsförbindelser mellan öst och väst. Delen om korstågen behandlar framförallt mötet mellan 

kristendomen och Islam. Liksom i de övriga läroböckerna i min undersökning behandlas alltså 

arabvärlden i jämförelse med den västeuropeiska.

Imperialismen

I kapitlet “Världsherravälde och världskrig” behandlas imperialismen. Om motivet för européerna 

bakom kolonialismen menar författarna att ekonomiska, och humanitära sådana fanns. ”Man såg det 

som sin kristna plikt att rätta till det man upplevde som missförhållanden t.ex. slaveri och misshandel, 

vidskepelse och hedendom, sjukdomar och orättvisor”65. Kolonialismens orsaker anges, liksom i både 

Epos och Perspektiv på Historien A, handelsintressen, men också nationalismens framfart i de 
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europeiska länderna. Rasismen och påverkan av Darwins utvecklingslära beskrivs som den mörka sidan 

av imperialismen. Till stycket som jag ovan redogjort kortfattat för, finns en diskussionsfråga som lyder; 

”Har vi i industrivärlden fortfarande imperialismens syn på tredje världen?”66 Detta är, enligt min 

mening, en mycket intressant fråga, men författarna har inte utvecklat imperialismen, dess innebörd och 

dess följder i boken. Frågan är viktig, men utan någon närmare förklaring, anser jag att frågan kan tolkas 

som ett sätt för författarna att ’slippa’ förklara imperialismens konsekvenser och den påverkan som den 

har fortfarande idag.  

Trots att Epok Historia A är mer kortfattad än de andra läromedlen i min undersökning, så nämner 

författarna i stycket Kapplöpningen om Afrika fler afrikanska stater vid namn. Koloniseringen av 

Sydostasien nämns enbart i samband med att USA presenteras som en ny konkurrent för européernas 

kolonialherravälde. Istället fokuserar författarna på Kina och Japan. 

Delen om imperialismen är i beskrivande form och redogör främst för européernas förfaranden i 

världen. Den infödda befolkningen i de länder som drabbades av européernas vilja att expandera utanför 

den egna världsdelen, är nästintill uteslutna ur texten. Vid britternas kolonisering av Indien förstår 

visserligen läsaren att Indiens befolkning inte var nöjda med situationen, då författarna skriver att ”[Å]r 

1857 utbröt myteri bland de infödda soldaterna i kompaniets armé. Förbittrade strider och terrordåd blev 

följden”.67 Sedan konstateras enbart att Indien blev en kronkoloni. Läsaren får inte heller någon vetskap 

över hur dessa länder fungerat innan européerna kommit dit. Vi får veta att, enligt författarna, många 

befolkningsgrupper i de koloniserade länderna stödde européerna eftersom deras kolonialvälde betydde 

ökad stabilitet för dessa grupper. Men de grupper som inte stödde koloniseringarna, och de måste ju 

rimligtvis ha funnits, får inte sin röst hörd. Författarna tar inte upp något om de konsekvenser som 

kolonisering och imperialism haft för de inblandade länderna. Överhuvudtaget blir beskrivningarna, 

enligt min mening, anonymiserande, vilket i sin tur gör det svårt för läsaren att förstå vad imperialismen 

och kolonialismen egentligen innebar då Epok endast förmedlar en bild av övertagandet på ett land av 

ett annat. 

Även i Epok får Japan en ”västerländsk status” av författarna, med det menar jag att Japan beskrivs som 

ett modernt industrisamhälle med imperialistiska intressen, och det framgår i texten att det är 

författarnas definition på ett västerländskt samhälle. I slutet av kapitlet skriver författarna att ”[D]e 

västeuropeiska staterna var redan passerade. Den europeiska världsbilden var en illusion”68, det var nu, i 
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slutet av 1800-talet, Ryssland, Japan och USA som spelade huvudrollen i världen. Anledningen till att 

Japan blev en modern stat, tillskriver författarna att ”man införde de europeiska staternas industriella 

teknik och administration”69, jag tolkar det som att författarna implicit uttrycker en värdering att de 

västerländska systemen är nyckeln för att bli ett ’modernt’ land, ett eurocentriskt perspektiv då detta 

uttrycker vad som anses ’modernt’ i västvärlden, dessutom antar det att viljan att bli en imperialistisk, 

modern stat är universell. 

Epok, skriver inte jämförande med västerlandet om icke-västerländska stater i samma utsträckning som 

de andra läroböckerna, men de utgår från européernas möten med dessa. Vilket betyder att de alltid 

beskriver andra kulturer och folk i relation till Västvärlden.

Andra världskriget

Japans attack mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor behandlas i läroboken under egen rubrik och 

beskrivs som vändpunkten då USA gick med i kriget på de allierades sida. De amerikanska 

atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki nämns under rubriken Krigsslutet, ”för att få slut på 

kriget och för att demonstrera USA:s styrka”·, visserligen nämner inte författarna i något av fallen krigens 

offer, skillnaden emellan dessa är ändå stor då Pearl Harbor var en militär anläggning, där var de civila 

offren inte var i jämförelse många, ca 300070 människor miste livet i attacken flesta av dem var 

amerikanska soldater. Vid atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki dog sammanlagt ca 200 000 

människor dog direkt och ungefär dubbelt så många i efterhand av bl.a. strålskador.71  I slutet av kapitlet 

under rubrikerna Krigets offer och Krigsförbrytelser beskriver författarna konsekvenserna av kriget i 

form av mänskliga offer; ”Människor i de av Tyskland och Japan ockuperade områdena hade utsatts för 

terror. Attentat och motstånd bestraffades med stor hänsynslöshet. Människor användes som 

slavarbetskraft”72, om USA:s atombombningar i Japan står det att ”Japan[drabbades] av 

flygbombardemang som utplånande hela städer”73, med tanke på att författarna även i viss mån, enligt 

min åsikt, förklarar USA:s atombombningar i Japan som en eventuell konsekvens av japanernas stora 

offervilja och en rädsla att en invasion skulle medföra stora förluster, kan det enligt min åsikt läsas som 

ett berättigande av atombombningarna 1945. 
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Epok skriver inget om koloniernas trupper, man tar upp slagen i Nordafrika och franska trupper utanför 

det egentliga frankrike, men det framgår inte om man menar de soldater från kolonierna. Men å andra 

sidan kan sägas att boken inte tar upp några mänskliga öden överhuvudtaget, det är snarare redogörelser 

för krigets fortgång. 

Trots att författarna till Epok i förordet uttrycker att boken ska behandla en ”politisk historia, idéhistoria, 

kulturhistoria, mentalitetshistoria och socialhistoria med genusperspektiv och ekonomisk historia”74 ur 

en materialistisk grundsyn, så är de olika avsnitten väldigt koncisa. Texten är inte problematiserande 

utan snarare i en berättande form. Istället har författarna valt att lägga den problematiserande delen i 

form av olika diskussionsfrågor efter utvalda stycken. Ett exempel på en dylik fråga är efter stycket om 

Kina under imperialismen, då eleverna uppmanas fundera över varför Kina aldrig koloniserades. 

Hermansson Adler skriver om två typer av frågor som finns i läroböcker för att understödja elevernas 

läsning. Den första sortens frågor är frågor som leder in i texten, dessa underlättar för elevernas 

förförståelse, vilket är grundläggande för den andra typen av frågor som leder ut från texten. Den 

senaste måste, enligt Hermansson Adler, vara tyngdpunkten för att eleverna ska lära sig ett självständigt, 

kritiskt tänkande.75 Problemet i Epok blir alltså att eftersom texten inte är särskilt innehållsrik, blir det 

svårt för eleverna att resonera och diskutera kring dessa frågor och resultatet kan bli, enligt min mening, 

att eleverna inte får någon vidare förståelse för historien alls. Detta blir väldigt viktigt då det gäller 

interkulturella möten och beskrivningar av andra kulturer i historieböcker, då dessa kan skapa en 

acceptans och förståelse, men även underblåsa fördomar. 

I förordet till Epok skriver författarna att ”Världshistorien och den svenska historien följs upp 

kronologiskt, stor vikt har lagts vid grundläggande strukturella förändringar”.76 Vidare skriver de att 

”Studiet av historien ska omfatta både det regionala och det globala perspektivet. Historien ska visa på 

vår möjlighet att förstå, påverka och förändra vårt liv och vårt samhälle”.77 Trots att det inte finns ett 

uttalat eurocentriskt perspektiv, utan fokus ligger på hela världshistorien (och Sverige), så anser jag inte 

att läroboken har ett globalt perspektiv. Jag har visserligen bara läst utvalda delar av läroboken men de 

delarna har ett klart eurocentriskt perspektiv då endast icke-västerländska länder eller folk nämns i 

samband med västerländska. Självklart är det svårt att i en lärobok ta upp alla nationers och kulturers 

historia. Eftersom författarna i förordet uttrycker att världshistorien ska behandlas, blir det ett problem 

när så inte är fallet, är det bara Västerlandet som räknas i världshistorien? Jag tycker att det vore 
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önskvärt att författarna till samtliga läromedel närmare förklarade sitt urval av historieberättande, samt 

förde en diskussion kring att det finns andra historiska perspektiv än de som presenterades i läromedlen. 

Det skulle kunna bidra till att öka medvetandet kring andra kulturers historia bland eleverna.   
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Sammanfattning och resultat

Sammanfattning och slutdiskussion

Syftet med min undersökning var att granska världsbilden i tre svenska läromedel för 

historieundervisningen på gymnasiet. Jag ville se om läroböckerna hade ett postkolonialt perspektiv i sin 

skildring av historien. Vidare ville jag ta reda på läromedlen speglar en mångkulturell syn, om det finns 

ett interkulturellt perspektiv i texterna samt om det var någon skillnad mellan läroböckerna i de delar 

som jag på förhand valt ut.

Det tre läroböckerna i min undersökning har en liknande disposition vad det gäller de delar som jag har 

studerat i analysen, de lyfter även fram i stort sett samma delar av historien. Ett exempel på det är att 

alla läroböckerna tar upp de grymheter som ägde rum i Kongo under imperialismen. Eventuella 

grymheter som ägde rum i andra kolonier nämns inte överhuvudtaget i läromedlen.  Både Epos och 

Perspektiv på historien A har ett uttalat eurocentriskt fokus, vilket Epok inte har. Däremot lägger 

samtliga böcker fokus på Sverige och Norden. Skillnaden är att Epok är betydligt mer kortfattad än de 

övriga två, vilket leder till att diskussioner kring orsaker och konsekvenser till händelser ofta saknas, 

eller inte utvecklas tillräckligt för att förståelsen ska öka.

I kapitlen om medeltiden, skildras arabernas framgångar, religionen Islam tillskrivs, i alla tre 

läroböckerna, nyckeln till denna framgång eftersom den enade arabfolken. I samtliga källorna har jag 

tolkat det som om böckerna sätter ett likhetstecken mellan araber och Islam. I Epos jämför författarna 

Islam med kristendomen, vilket tyder på ett eurocentriskt perspektiv då författarna ställer ett ”vi” och 

”de” mot varandra. Det ger även intrycket att läsaren förväntas vara kristen och därför behöver den 

förförståelsen. Som exemplet med bilden på den nutida beduinfamiljen, enligt min mening visar, gör 

författarna även kopplingar till den arabiska världen som antyder att denna inte har förändrats sedan 

medeltiden, det gör att bilden av araber som skildras i boken stämmer överens med det som Said skriver 

om Orientalism, han menar att Orienten ofta porträtteras som tidlöst. I Perspektiv på historia A, 

uppmanas eleverna att jämföra arabvärlden med Västeuropa på medeltiden, på vilket sätt hade de ett mer 

utvecklat samhälls- och kulturliv än Europa? Författarna visar, enligt min mening, på ett ”vi” och ”de” 

tänkande eftersom de ställer Västeuropa och Arabvärlden mot varandra och uppmanar eleverna att 

jämföra dessa. Man beskriver Arabvärlden i relation till Västeuropa. Författarna till Epok skildrar 

arabernas möten med kristna i korstågen. Vilket i likhet med de andra böckerna visar på ett eurocentriskt 
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perspektiv. Både Perspektiv på Historia A och Epos skildrar arabvärldens kultur som mer utvecklad än 

den i Västeuropa, författarna lägger även vikt vid att skildra Islam som en jämställd religion, om än i 

viss jämförelse med kristendomen. Medan Epos ger en bild av arabvärlden som ett patriarkalt 

slavsamhälle. 

Gemensamt för de tre böckerna är att de nästan uteslutande beskriver länder och folk utanför i Europa 

endast vi möten mellan dem européer. Kina och Japan får stort utrymme, de beskrivs som två från 

början isolerade länder, som sedan utvecklas åt olika håll, då Japan går Västeuropa tillmötes och vinner 

framgång genom detta, medan Kina är motvilligt att möta Västeuropa och sedermera nästen faller 

sönder som stat.

Afrika beskrivs som den världsdel som drabbades hårdast av européernas vilja att härska i världen. Alla 

böckerna nämner Kongo som ett särskilt grymt exempel på den terrorn som befolkningen utsattes för av 

förtryckarnationen, i detta fall Belgien. I samtliga böcker anser jag att Afrika beskrivs som ett enda land, 

och dess befolkning som en enda befolkning, detta kan kopplas till det som Mohanty kallar för 

”tredjevärldenkvinnan” som är skapad utan hänsyn till klass, etnicitet, boende miljö o.s.v. Jag skulle 

vilja kalla Afrikas befolkning i dessa texter som en ”tredjevärldensbefolkning”, där författarna inte tar 

hänsyn till ens något så fundamentalt som landstillhörighet utan i de flesta fall bara talar om ’afrikaner’. 

Läroböckerna beskriver kolonialismens följder vagt. Författarna i Epos skriver att följderna av 

kolonialismen blev familjesplitring, tvångsförflyttning, folkmord. Men de utvecklar inte detta vidare. 

Med tanke på den påverkan som kolonialismen fortfarande har i dag, så anser jag att läromedlen som 

används i gymnasiets A kurs borde utveckla och problematisera det vidare. 

I delen om andra världskriget behandlar författarna ytterst lite av världen bortom Europa och USA, och 

Japan. Trots att de flesta av länderna inblandade i andra världskriget var kolonialmakter så står det inte i 

någon av böckerna hur kolonierna påverkades av kriget. Det står heller ingenting om de många soldater 

från kolonierna som stred i kriget. Uteslutandet av alla dessa länder anser jag är en fingervisning om det 

västerländska perspektiv som de tre läromedel i min undersökning har. I min mening får 

atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki en relativt liten del i samtliga historieböcker, det skulle 

kunna vara en spegling av ett västerländsktperspektiv då man ger betydligt större utrymme åt händelser 

inom Europa. Men i min läsning så har jag även noterat att de allierade i andra världskriget får mer 

sympatier och större utrymme i läroböckerna än vad axelmakterna får, det skulle även kunna vara denna 

förklaring som gäller för uppmärksamheten kring atombombingarna i Japan.



34

Resultat

Masoud Kamali skriver att ”med hjälp av historieberättelserna skapas ett vi på två plan: ett nationellt 

’vi’ och ett europeiskt, västerländskt ’vi’.”78 Han menar alltså att läroböckerna kan bidra till att stärka

den egna gruppens identitet samt till en förhöjd okunskap om den andra gruppen., dessutom påpekar 

Kamali att detta inte enbart fungerar på en nationell nivå; historieböcker kategoriserar människor efter 

geografisk tillhörighet. Även Runblom menar att Västeuropa får betydligt större del än Östeuropa i de 

läromedel som han har studerat. Jag har i min undersökning kommit fram till att samtliga läromedel i 

min undersökning intar ett västerländskt perspektiv. Två av dessa läroböcker har ett uttalat europeiskt 

perspektiv, men jag skulle vilja ifrågasätta detta europeiska perspektiv med tanke på att Nordamerika får 

en betydligt större del än de andra världsdelarna i läroböckerna. Visserligen så har Nordamerika en nära 

sammankoppling med Europa, och som jag tidigare nämnt så får utomeuropeiska kulturer och 

människor nästan enbart synas då de kommer i kontakt med européer, vilket man onekligen kan säga att 

den nordamerikanska befolkningen har gjort. Men även det amerikanska inbördeskriget som har mycket 

liten inblandning från Europa, tilldelas det ganska stort utrymme i samtliga böcker. Hur kommer det sig 

då? För USA tillhör ju inte Europa, visserligen är landet uppbyggt av europeiska invandrare, men det är 

t.ex. Australien också, som däremot är relativt frånvarande i läromedlen. Eftersom läroböckerna 

(undantaget Epok) skriver i förordet att de har ett eurocentriskt perspektiv, inte ett västerländskt 

perspektiv, faller det sig märkligt att USA ges det utrymmet i böckerna. För författarna att uttala ett 

västerländskt perspektiv är givetvis svårare att legitimera, ett eurocentriskt perspektiv kan legitimeras 

utifrån geografisk synpunkt. Dessutom måste läromedlen inta en viss avgränsning, det finns helt enkelt 

inte tid att behandla alla delar inom historien. 

I teoridelen av examensarbetet skrev jag att inom postkolonialismen problematiseras den västerländska 

kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning. Ingen av de 

läromedel som jag har undersökt definierar eller behandlar kritiskt begreppen västerlandet eller 

västvärlden som de ofta använder sig av, vilket i min mening kan leda till en felaktig bild av dessa för 

eleverna, och dessutom leder åtminstone mig att tro att författarna utgår från att eleverna ska besitta den 

kunskapen på förhand. Återigen, i min tolkning, ett antagande att samtliga elever i gymnasieskolan 

tillhör den grupp som författarna vänder sig till. Som jag nämnt tidigare tycker jag att det saknas en 

diskussion kring läromedlens perspektiv då de förmedlar historia, att läroböckerna kritiskt granskar sig 
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själva och upplyser eleverna om att historieberättandet kring en precis händelse kan se olika ut beroende 

på vem som berättar historien.  

Jag ville undersöka ur vilket perspektiv läroböckerna skriver om icke-västerländska kulturer, det är 

intressant därför att det visar vilken syn böckerna har på dessa. Min slutsats är att de läromedel som jag 

har granskat enbart skriver om icke-västerländska kulturer i samband med möten med européer. Deras 

historia berättas alltså inte i relation till dem själva. Författarna skriver väldigt sällan vad befolkningen i 

ett icke-västerländskt samhälle fungerade, istället är det beskrivningar av vad européerna gjorde där. Jag 

har även funnit att böckerna jämför västvärlden med den kultur de berättar om, något som blir till ett 

”vi” och ”de” tänkande. Då jag har kopplat de postkoloniala teorierna till hur läromedlen framställt 

världen utanför Europa, har jag funnit att dessa inte speglar en mångkulturell syn samt att de intar ett 

Västerländskt, inte ett interkulturellt perspektiv. 

I enlighet med Runbloms granskning av etnicitet i läromedel för historia, har jag inte funnit några 

schabloniserade eller stereotypa bilder av individer, grupper eller nationer i min undersökning. 

Problemen som jag anser finns i läroböckerna är att dessa osynliggörs eller får synas enbart i relation till 

västerlandet. Exkluderingen av dem som inte tillhör västerlandet kan leda till en känsla av exkludering 

för elever som tillhör denna grupp.

Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle, anser jag att det är viktigt att läromedlen som används i 

historieundervisningen speglar detta. Det står dessutom i Lpf 94 att globaliseringen av samhället kräver 

en förståelse som sträcker sig bortom den egna världsdelen. En fundamental del i mötet med nya 

kulturer, som ständigt sker i dagens samhälle, är en förståelse för, och kunskap om dessa samhällen, jag 

anser att det utgör grunden för att förebygga främlingsfientlighet och för att bygga broar mellan länder 

och kulturer.
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