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Abstract 

My goal with this thesis was to investigate how educational material in the subjects of history, 

geography and social studies relate to the fact that Sweden has a history marked by prejudice 

and racism. I have chosen to focus on four areas in the Swedish history that I think deserves 

some special attention, these four areas have been: the Swedish slave trade on the island of 

Saint Barthelemy in the eighteenth century, Swedish eugenics and oppression of the Sami 

people, forced sterilization services during the twentieth century and Sweden's aid and con-

cessions to Nazi Germany during World War II. With these areas in focus I’ve studied three 

textbooks in the courses Geography A, Civics A and History A to se how they deal with pre-

judice and racism in the Swedish history. 

The result I have come to is that none of the books addresses all four of the areas I’ve fo-

cused on. Even if the books are taken as a whole the image that they convey is not adequate. 

In the event that the four areas that I’ve focused on been mentioned the information have been 

scant and rarely, if ever, has Sweden been paired with phenomenons like racism, slavery, co-

lonialism, eugenics, forced sterilization, etc. All these concepts (apart from racism) are treated 

in comparison to other countries and in some cases, even moral advice, or condemnations 

occurred in connection therewith. Racism as a phenomenon is not discussed in any of the bo-

oks, creating a further gap in the history these books create. The consequence of this would be 

that the teaching teachers need to compensate for the shortcomings of these books to meet the 

guidelines and objectives governing documents set up. If such compensatory education does 

not take place there is a risk that the areas I have chosen to focus on will fall into oblivion and 

the lessons we can learn from history could be lost.  

 

Keywords: Sweden, racism, prejudice, eugenics, slave trade, Sami oppression, educational 

material 
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1 Första kapitlet 

1.1 Inledning 

Sverige, liksom många av våra europeiska grannländer, har ett förflutet som präglats av en hel 

del mindre smickrande inslag. Genom senare tids historieforskning har det kunnat fastslås att 

Sveriges historia är färgad av såväl koloniala drömmar som rasism och främlingsfientlighet. 

Men i samband med att dagens historieforskning ökat kunskaperna om vårt förflutna up-

penbaras också de brister som fortfarande finns i dagens uppslagsverk och historieböcker. 

Äldre verk som visat sig förmedla fördomsfulla förhållningssätt och attityder har med tiden 

skrivits om och reviderats till dagens mer neutralt formulerade upplagor eller glömts bort. 

Samtidigt som dessa verk omformulerats har många av de mer tabubelagda delarna i den egna 

historien tonats ned eller helt försvunnit ur våra standardverk.1 Vissa delar av vår historia ver-

kar helt enkelt vara så känsliga att de helt undviks. Historieböckerna har med andra ord gått 

från att vara en del av problemet genom att sprida fördomar, exotism och främlingsfientlighet 

till att istället skapa en ny problematik där man undviker att ta upp och problematisera det 

faktum att dessa företeelser ägt rum även i den svenska historien. Detta trots att det på senare 

tid publicerats en mängd forskning som belyser Sveriges rasistiska förflutna. 

Journalisten Christian Catomeris publicerade 2004 sin populärvetenskapliga bok Det 

ohyggliga arvet där han driver tesen att det skett en kollektiv historisk förträngning vilket lett 

till att skamfläckarna i Sveriges historia lyser med sin frånvaro i dagens historieskrivning.2 

Även författaren Maja Hagerman lyfter fram problematiken i sin bok Det rena landet och hon 

tar till exempel upp det faktum att man i dagsläget inte kan hitta någon information kring, 

eller dementi av, den vid sekelskiftet 18-1900, vanliga föreställningen om Sverige som ett 

germanskt urhem (vilket låg till grund för den utveckling som ledde till den svenska entusi-

asmen för rashygien under början av 1900-talet) i moderna uppslagsverk. Detta ser hon som 

ett tecken på denna historiska försummelse. Hon uttrycker sin oro för problematiken genom 

följande citat: ”Om man inte vet hur ett gammalt spöke ser ut, hur ska man då kunna känna 

igen gengångaren när man möter den?”3.  

                                                                    
1 Hagerman, Maja (2006) Det rena landet s.412 - 415 
2 Catomeris, Christian (2004) Det ohyggliga arvet s.12 
3 Hagerman (2006) s.405 
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Den forskning som gjorts inom området av bland annat Mattias Tydén, Rolf Sjöström och 

Lennart Lundmark kan ses som ett krafttag mot denna kollektiva glömska, en strävan efter att 

även de mörkare kapitlen i vårt förflutna skall få en plats i vår historieskrivning.  

Men var befinner sig då dagens läromedel i denna process? Ansluter de sig till senare ti-

dens forskning genom att motarbeta denna historiska förträngning eller låter de i tysthet dessa 

ämnen passera? Förekommer det någon diskussion eller problematisering av händelser och 

attityder inom svensk historia som präglats av fördomar och rasism i dagens läroböcker? Får 

händelser som t.ex. det svenska förtrycket av samerna någon plats i dagens läroböcker eller 

anses ämnet vara för genant för att tas upp?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Min avsikt är att i denna uppsats undersöka hur läromedel inom ämnena historia, geografi och 

samhällskunskap förhåller sig till det faktum att Sverige har ett förflutet präglat av såväl för-

domar som rasism. Arbetet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

- Hur förhåller sig Lpf 94 och dessa ämnens kursplaner till detta område? Och lever böck-

erna upp till de målsättningar som dessa styrdokument sätter upp?  

  

- Hur förhåller sig de valda läroböckerna till Sveriges rasistiska och fördomsfulla förflut-

na? 

 

- Hur förhåller sig läroböckerna till andra länders historia kring dessa områden och hur 

skiljer sig diskussionen i dessa fall? 
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1.3 Disposition 

Detta inledande kapitel innehåller, förutom inledningen, mitt syfte och mina frågeställningar, 

en kort genomgång av den litteratur jag använder mig av i uppsatsen samt en skildring av 

forskningsläget inom området. Efterföljande kapitel innehåller det något längre avsnittet Bak-

grund som presenterar de fyra historiska områden som jag kommer att fokusera på i den ef-

terkommande undersökningen, avsnittet ger även en översikt om vad Lpf 94 och kursplanerna 

säger om ämnet. Därefter presenteras den teori och metod som undersökningen och den avslu-

tande diskussionen vilar på under egna rubriker. 

I mitt tredje kapitel genomförs undersökningen vilket sker bok för bok. Jag kommer att 

diskutera mina frågeställningar löpande i texten för att sedan gå djupare in på dessa i den av-

slutande diskussionen som är placerad som sista avsnitt i kapitel tre.  

Mitt fjärde avslutande kapitel innehåller en sammanfattning av studiens resultat och de 

slutsatser som eventuellt kan dras av den, samt en källförteckning av den litteratur jag använt 

mig av i uppsatsen.  
 

1.4 Förförståelse 

Denna uppsats, liksom alla andra texter, har tillkommit i en kontext som påverkar såväl ut-

formningen av texten som undersökningen och dess resultat. Författarens förförståelse inver-

kar också på den process som det innebär att skriva en text och den utgör även en del av det 

raster som används för att tolka de källor man använder sig av. Jag kommer därför att här för-

söka klargöra vilken förförståelse jag har av detta ämne och hur det kan påverka utformningen 

av min uppsats. 

Jag läser till gymnasielärare i ämnena religion och historia och närmar mig slutet på min 

utbildning vilket innebär att den diskurs och den interkulturella inriktning som är gällande på 

utbildningen påverkar min uppfattning av mina huvudämnen samt min syn på pedagogik och 

pedagogisk verksamhet. Det är första gången jag gör en komparativ läromedelsanalys och det 

är också första gången jag skriver ett längre arbete om just fördomar och rasism. Det finns ett 

stort utbud av forskning kring dessa områden och jag har endast hunnit skrapa på ytan av den 

uppsjö av forskning som gjorts, men jag hoppas att de författare jag valt att utgå ifrån ger en 

relevant och representativ bild av ämnet. Då jag är relativt ny på det specifika området finns 
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en risk att min uppfattning i ämnet är allt för avhängig den forskning jag utgått ifrån. Detta 

har jag försökt väga upp genom att använda mig av ett relativt stort antal referensböcker och 

stämma av de olika författarnas skildringar med varandra.  

Vad det gäller min vetenskapsteoretiska uppfattning fascineras jag av socialkonstruktivism, 

poststrukturalism och postmodernism utan för den skull vara särskilt inläst på någon av dem. 

Jag ansluter mig till dem som menar att kunskap bör ses som en ständigt pågående process, en 

förhandling mellan olika parter om hur den uppfattade verkligheten bör tolkas. En förhandling 

som sker med hjälp av språket vilket i sin tur kan ses som subjektivt och metaforiskt, ett sam-

tals parter kan ses som mottagare och sändare och vi kan aldrig veta om parterna egentligen 

delar varandras uppfattning då det parterna förmedlar är en bild av en tolkad verklighet. Med 

bakgrund i resonemang som detta, och andra liknande, har jag svårt att ta till mig uppfattning-

ar som bygger på vad man menar är absoluta sanningar. Fenomen, nutida såväl som historis-

ka, kommer alltid att tolkas och uppfattas olika av olika personer och jag menar därav att det 

är viktigt att vara ödmjuk inför andras tolkningar (utan att för den skull behöva göra avkall på 

sin egen). Min inställning i dessa frågor kan eventuellt ha påverkat läsningen av det material 

jag haft att tillgå och det kan därför vara av intresse att veta var jag står i dessa frågor. 

 

1.5 Material och källor 

Jag kommer att undersöka tre läroböcker som hör hemma inom ämnena samhällskunskap, 

geografi och historia. Böckerna jag kommer undersöka är alla skrivna efter år 2000 och är 

tänkta att ge en mer eller mindre heltäckande bild av respektive ämne. Läroböckerna kan även 

ses som huvudböcker i de skolämnen de behandlar och samtliga böcker är avsedda för under-

visning i A kurser på gymnasienivå förutom Vår planet som är avsedd för både A och B kur-

sen i geografi. 

De valda böckerna är Sekvens av Christer Öhman, Exposé (andra upplagan) som är skriven 

av ett flertal författare men med Mats Andersson och Börje Ring som redaktörer samt Vår 

planet av Marko Sandelin och Karl Andersson.  

Sekvens är en lärobok i historia A som tar vid vid forntiden och guidar oss genom de (ur ett 

västerländskt perspektiv) viktigaste historiska händelserna ända fram till 2000-talets början. 

Bokens första upplaga utkom 2007 på bokförlaget Natur och Kultur. Exposé utkom 2006 i sin 
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andra upplaga på bokförlaget Liber och är en lärobok i samhällskunskap A. Boken tar har ett 

brett perspektiv och tar upp lag och rätt, olika statsskick, samhällsekonomi, massmedia, inri-

kes- och utrikespolitik etc. Tyngdpunkten ligger dock på svenska förhållanden och boken ger 

även en historisk bakgrund till de ämnen som behandlas. Vår planet är en lärobok i geografi 

A och B som ämnar ge läsaren en helhetsförståelse av olika fenomen som formar jorden och 

vårt liv på denna planet. Utifrån bokens geografiska synsätt diskuterar författarna bland annat 

hur naturgivna förutsättningar påverkar våra samhällen, resursfördelning, befolkningsutveck-

ling, maktfördelning etc. Boken utkom så sent som 2009 på bokförlaget Liber. 

Valet av just dessa läroböcker har gjorts på grund av deras ambition av att ge en heltäckan-

de bild av de ämnen som de hemmahör inom men också att de alla är publicerade efter år 

2000 vilket ger dem en hög aktualitetsgrad. Att samtliga är tänkta för A-kurser på gymnasie-

nivå gör dessutom att deras tänkta målgrupp är ungefär densamme. Detta innebär också att de 

når ut till ett mycket stort antal människor och kan anses ha stort inflytande över den bild som 

den enskilda eleven får av dessa ämnen. Med andra ord bidrar böckerna till att ge våra gym-

nasieelever sin bild av den svenska historien. 

Vad det gäller valet av referensmaterial finns det ett stort utbud av både nyare och äldre 

forskning kring svensk rasism och Sveriges behandling av olika minoritetsgrupper. Ämnet är 

på intet sätt nytt även om majoriteten av forskningen, av förklarliga skäl, är gjord efter andra 

världskriget.  

Det material som jag utgått ifrån i detta arbete är i huvudsak riktad mot två områden, etno-

logi och historia. Till det etnologiskt inriktade materialet hör Ehn och Frykmans bok För-

svenskningen av Sverige men även I nationalismens bakvatten - om minoritet, etnicitet och 

rasism av Tydén och Svanberg samt tankesmedjan Agoras årsbok Det slutna folkhemmet - om 

etniska klyftor och blågul självbild. Författarna har här forskat kring olika sociala processer 

som t.ex. uppfattningen om vad det innebär att vara svensk och hur synen på invandrare 

kommit att förändras under 1900-talet. 
Till den forskning som är riktad mot historiska händelser hör bland annat ”Lappen är om-

bytlig, ostadig och obekväm” - svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv av Lennart 

Lundmark, Gunnar Broberg och Mattias Tydéns bok Oönskade i folkhemmet - rashygien och 

sterilisering i Sverige samt Svenska överord, en antologi som bland annat behandlar den 

svenska slavhandeln och svenskens föreställning om Orienten. Dessa böcker baserar sig på 

författarnas egna forskning kring olika företeelser inom den svenska historien. 
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Jag har även använt mig av författare av populärvetenskaplig facklitteratur som Maciej Za-

remba, Maja Hagerman och Christian Catomeris vars böcker ger en tydlig och överblickbar 

bild av olika uttryck för rasism, fördomar och stereotyper inom svensk historia.   

 

1.6 Tidigare forskning/forskningsläge 

Forskning kring rasism och fördomar är ett enormt område och även om man avgränsar om-

rådet till forskning kring rasism och fördomar i läromedel är utbudet relativt stort. Bland de 

som förtjänar att nämnas finns Herbert Tingstens Gud och fosterlandet. Studier i hundra års 

skolpropaganda som skrevs redan 1969. Tingsten har undersökt europeiska läromedel inom 

ett flertal olika skolämnen för att undersöka deras förmedling av nationalism och nationella 

stereotyper. Tingsten kommer i sin studie fram till att läromedlen i huvudsak stått i sitt lands 

tjänst och spridit den bild som landets makthavare velat förmedla.  

Lena Olsson lade 1986 fram sin avhandling Kulturkunskap i förändring där hon undersö-

ker kultursynen i geografiläroböcker mellan 1870 och 1985. Olsson har undersökt ca 150 lä-

roböcker i sin studie och en av slutsatserna hon dragit av studien är att läromedlens kulturbe-

skrivningar grundar sig på ett värderande synsätt där man i böckerna rangordnar olika folk 

och företeelser hierarkiskt, bland annat utifrån ras.  

1990 presenterade Selander, Romare, Trotzig och Ullman sin rapport Rasism och främ-

lingsfientlighet i svenska läroböcker? Spov 9. Studier av den pedagogiska väven där de stude-

rat text- och bildinnehåll i förhållande till rasism i olika läroböcker. Ett av de resultat som 

rapporten presenterar är att de inte hittat någon rasism eller främlingsfientlighet i de studerade 

läromedlen men att böckerna utgått från svenskhet som norm. 

2005 gav Integrations- och jämställdhetsdepartementet ut utredningen Det Blågula glashu-

set - strukturell diskriminering i Sverige som bland annat innehåller ett kapitel om svensk 

rasism ur ett historiskt perspektiv. Utredningen visar på ett ökat intresse för att ta itu med frå-

gor som rör diskriminering och rasism i Sverige och utredningen utmynnar bland annat i re-

missförslag där resurser skall ges till ökad utbildning inom området för att ge en bredare för-

ståelse av strukturell diskriminering, utredningen finns att hämta i sin helhet på följande 

adress: http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/46188.  
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Det finns fler forskare som studerat hur läromedel förmedlar etnocentrism, fördomar och 

rasism (t.ex. Stéphane Bruchfeld och Mia Löwengart) men jag har dock inte hittat någon 

forskning kring hur läroböcker förhåller sig till Sveriges rasistiska och fördomsfulla förflutna 

som ett historiskt fenomen vilket jag har i syfte att undersöka här.  
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2 Andra kapitlet 

2.1 Bakgrund 

Historieskrivning är ett viktigt maktmedel, ett maktmedel som kommit att användas såväl för 

att forma det politiska klimatet som för att skapa gemenskap och klyftor mellan olika folk-

slag. Hagerman gör följande utläggning om historieskrivningens roll:  

 

Historieämnet har nämligen alltid, så länge det funnits, först och främst stått i imperier-

nas, rikenas och maktens tjänst, och där har det använts till att skapa berättelser som fått 

ge legitimitet åt politik i samtiden. De har handlat om hur riken enats och starka nationer 

och ‘folk’ gjort sig gällande i världspolitikens scen.4 

 
När man som historieskrivare väljer ut delar ur historien att skriva om innebär det samtidigt 

att man väljer bort andra delar, ett urval som grundar sig i ens värderingar. Detta är givetvis 

oundvikligt då få ämnen till fullo låter sig uttömmas inom ramarna för en vanlig bok, men om 

det i denna process sker en medveten (eller omedveten) sållning av händelser på grund av att 

de ses som obekväma sker en historierevidering, en försköning av det historiska händelseför-

loppet vilket på sikt kan leda till att tidigare historiska snedsteg återupprepas. 

Precis som inom all annan historieskrivning har läromedel tillkommit genom att författarna 

valt ut de delar av sitt ämne som de anser vara den mest relevanta kunskapen att vidareför-

medla till skolans elever. Därmed blir också produktionen av läromedel en del av det makt-

medel som historieskrivningen utgör. Detta oavsett om ämnet är historia eller inte. 

Lennart Lundmark har genom sin forskning bidragit till att belysa den svenska samepoliti-

ken under 18- och 1900-talet och han, liksom många av de andra författarna som jag använt 

mig av i denna uppsats, nämner svårtillgängligheten av material till de frågeställningar de 

behandlar. Lundmark menar att stora delar av den tidigare forskningen som finns publicerad 

om svensk samepolitik är publicerad i svåråtkomliga och okända skrifter, texter som ej nått ut 

till någon större allmänhet.5 På samma sätt menar Maciej Zaremba att informationen kring 

                                                                    
4 Hagerman (2006) s. 8 
5 Lundmark, Lennart (2002) ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” svenska statens samepolitik i 
rasismens tidevarv s. 7 
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Sveriges rashygieniska tvångssteriliseringar och andra rashygieniska förehavanden är mer 

eller mindre oomnämnda i uppslagsverk och historieböcker.6 Maja Hagerman i sin tur anser 

att historieskrivningen drabbats av en selektiv glömska och hon syftar då i huvudsak på raslä-

rornas frånvaro i uppslagsverk och historieböcker (precis som Zaremba).7 Christian Catomeris 

tar resonemanget ännu ett steg längre och menar, som jag tidigare nämnt, att det hela rör sig 

om en medveten eller omedveten förträngning av olika historiska händelser för att lyfta Sveri-

ges anseende i västerländska sammanhang.8 Ett resonemang som han får medhåll av från Me-

konnen Tesfahuney och Katarina Mattson som i sitt bidrag i Det slutna folkhemmet menar att 

den svenska självbilden bygger på bilden av Sverige som ett jämlikt och solidariskt land utan 

fördomar. En självbild som endast kan upprätthållas genom att förneka de delar av den svens-

ka historien som präglas av bland annat rasism och fördomar.9 

Det verkar alltså finnas en bred samstämmighet om att i huvudsak (de något diffusa kate-

gorierna) uppslagsverk och historieböcker brister i sin information om svensk rasism i dess 

olika skepnader. Ändock har det producerats en mängd forskning i dessa områden. Det före-

faller alltså finnas ett glapp mellan forskningsvärldens historieskrivning och den historie-

skrivning som når utomakademiska kretsar genom exempelvis de uppslagsverk och historie-

böcker som ovannämnda författare kritiserar. Man skulle kunna resonera för att glappet har 

sin förklaring i en naturlig tidsmässig eftersläpning när ny forskning skall nå en bredare pu-

blik. Att det är först när det finns en stor samstämmighet kring ett ämne inom den akademiska 

världen som ämnesområdet är redo att föras in i uppslagsverken och historieböckerna. Men 

resonemanget faller i detta sammanhang då forskningen kring svensk nationalism och rasism 

går långt tillbaka i tiden, t.ex. lade Tomas Hammar fram sin avhandling Sverige åt svenskarna 

redan 1964. En avhandling som behandlar den xenofobiska och antisemitiska invandringspo-

litiken i Sverige mellan 1900-1932. 

Vad är det då dessa forskare och författare saknar i historieböckerna? Vad är det de kom-

mit fram till i sin forskning?  

 

                                                                    
6 Zaremba, Maciej (1999) De rena och de andra s.13 
7 Hagerman (2006) s.415 
8 Catomeris (2004) s.12 
9 Lindberg, Ingemar & Dahlstedt, Magnus (2002) Det slutna folkhemmet s.15 
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2.1.1 Svensk slavhandel under 1700-talet 

Rolf Sjöström diskuterar i sitt bidrag ”’En nödvändig omständighet’ Om svensk slavhandel i 

Karibien” (i boken Svenska överord) den svenska slavhandeln som ägde rum på ön Saint-

Barthélemy i Västindien under slutet av 1700-talet. Han beskriver att intresset från svensk 

sida under 1700-talet var stort för att upprätta svenska kolonier i Västindien och Indiska ocea-

nen då kolonier i dessa områden visat sig vara en mycket lönsam affär för de svenska grann-

länderna i Europa.10 Ön Saint-Barthélemy gavs, efter politiska förhandlingar, till Sverige år 

1784 av Frankrike och var sedan i Sveriges ägo i ca 100 år.  

Det svenska handelsföretaget ”Det Västindiska kompaniet” grundades 1786 och företaget 

hade monopol över den handel som gick via Saint-Barthélemy, en sysselsättning som bland 

annat innefattade slavhandel, och vars största aktieägare skulle komma att bli Gustav IV. Ko-

lonin var tänkt att bli en mellanhand för handel med såväl varor som människor i området och 

stora pengar fanns att tjäna på tullverksamhet. Slavhandeln reglerades noggrant av kolonial-

myndigheterna med stöd av kung Gustav III och utfallet av denna kontroll blev i regel till 

fördel för svenska affärsmän.11  

Strax efter det svenska övertagandet av ön uppskattades det totala antalet slavar vara ca 

700 stycken, cirka 20 år senare uppskattas antalet slavar vara runt två och ett halvt tusen.12 

Hur många slavar som transporterats på svenska skepp är oklart men siffran skulle kunna vara 

så hög som 17500st om man utgår ifrån uppgifterna på regeringskansliets hemsida där man 

fastslår att över femtio slavskeppstransporter gjorts under svensk flagg och om man utgår 

ifrån att det i genomsnitt fraktades 350 slavar per transport.13  

Även om den svenska slavhandeln var liten i jämförelse med exempelvis den brittiska, el-

ler för den delen den franska, var ambitionen att utöka slavhandeln och skapa nya handelssta-

tioner på de kringliggande öarna och göra dessa till ett frihandelsområde. Planer som dock 

gick om stöpet i samband med en allt växande kritik mot den transatlantiska slavhandeln på 

hemmaplan, ett motstånd som grundade sig i de nya upplysningsidealen som växte sig starka i 

Europa. 

Sjöström tar upp ett flertal vittnesutsagor om den inhumana behandling dessa slavar fått ut-

stå, en behandling som hade stöd av en ojämlik lagstiftning. Han påpekar också att det finns 

                                                                    
10 Sjöström, Rolf i Svenska överord (1999) red. Granqvist, Raul s. 42 
11 Sjöström (1999) s. 44f 
12 Catomeris (2004) s. 36 
13 Regeringskansliets hemsida: 
http://www.humanrights.gov.se/extra/news/?module_instance=1&id=737 (09-12-05 19:22) 
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gott om utsagor från ön som vi idag skulle klassa som rasfördomar eller rasism.14 Dock var 

rasismen som begrepp vid den här tiden ännu inte vedertaget och de teorier som ligger till 

grund för den rasistiska ideologin var på sin höjd under utveckling. Slavhandeln på Saint-

Barthélemy pågick fram till 1847 då de sista slavarna friköptes av svenska kronan efter på-

tryckningar från en växande opinion i Sverige. 

Sjöström menar att det går att följa forskningen om denna slavhandel ända tillbaka till slu-

tet av 1800-talet vilket visar att vetskapen om detta varit ständigt närvarande inom historie-

forskningen men att den svenska slavhandeln ändock blivit föga uppmärksammad.15 

 

2.1.2 Rasbiologi och det svenska förtrycket av samerna 

Lennart Lundmark beskriver i sin bok ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” Svenska 

statens samepolitik i rasismens tidevarv hur anatomen Anders Retzius och zoologen Sven 

Nilsson under 1800-talets mitt började samla in kranier för att få svar på frågan om vilken 

folkgrupp som var Sveriges och Nordens ursprungsbefolkning. Denna jakt på ursprung var en 

del av det som Frykman kallar försvenskningen av Sverige vilket ägde rum under 1800-talet. 

Vad man ansåg var den nationella identiteten skulle avspegla sig i den personliga identiteten, 

nation och individ skulle på detta sätt höra samman.16 Genom att mäta och jämföra kranier 

från kvarlevor från äldre fornlämningar med kranier från samtida samer kom Retzius och 

Nilsson fram till slutsatsen att samerna måste utgöra den svenska urbefolkningen. En tes som 

sedan länge var etablerad i Sverige men som genom Retzius arbete kom att anses vara veten-

skapligt belagd. 

De undersökningar som Retzius och Nilsson påbörjade kom att utveckla sig till vad Cato-

meris beskriver som en etnografisk turism där ”forskare från hela Europa kommer till Lapp-

land för att jaga, beskåda, mäta fotografera och göra avgjutningar av samer och gräva efter 

deras förfäders lik”.17 Vetenskapsmännens forskning grundade sig, under den här tiden, på 

kulturevolutionistiska idéer. Kulturevolutionismen bygger på tesen att alla folkslag genom-

gick ett antal olika kulturstadier i sin utveckling. Man menade att människan gått från att vara 

jägare och fiskare för att sedan bli nomad och till sist jordbrukare. Denna utveckling utgjorde 
                                                                    
14 Sjöström (1999) s. 47 
15 Sjöström (1999) s. 41 
16 Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (1993) Försvenskningen av Sverige s. 136 
17 Catomeris (2004) s. 199 
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grunden i en hierarkisk skala där folkgrupper värderades på grund av deras kulturella status. 

Folk på de lägre kulturstadierna ansågs vara svagare och ha sämre förutsättningar än de som 

tillhörde de högre kulturstadierna, men till skillnad från efterkommande rasistiska teorier me-

nade man under 1800-talets början att det kunde ske en förflyttning mellan de olika kultursta-

dierna, en person kunde gå från de lägre stadierna till de högre. Det var också vanligt att man 

ansåg att lägre stående kulturer, som en oundviklig konsekvens, skulle komma att dö ut när de 

kom i kontakt med högre stående kulturer. 

Den kulturevolutionistiska synen på samerna och synen på samerna som Sveriges ur-

sprungsbefolkning var, som sagt, fram till 1800-talets slut allmänt vedertagen i Sverige, dock 

kom denna syn att förändras i samband med de rasbiologiska strömningar som växte sig star-

ka under 1900-talets början. Tankegångarna gick från ett kulturevolutionistiskt synsätt till ett 

rasistiskt synsätt där samen bland annat nekades att bygga bostäder på grund av deras ras-

egenskaper. Samerna kom att ses som ett lägre stående folk och för att polera det svenska fol-

kets ursprung frångick man tanken om samerna som Sveriges ursprungsbefolkning. Istället 

började man prata om den rena germanska rasen vilken man ansåg att den svenska ‘folk-

stammen’ var ett gott exempel på, en uppfattning som låg mer i linje med de nationalistiska 

vindar som blåste under perioden.18 

Anders Retzius forskning var förstadiet till de rasistiska förklaringsmodellerna som kom 

att få ett allt större genomslag under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Retzius 

menade att huvudskålens form skiljde sig mellan, vad han menade var, olika människoraser, 

och för att kunna rasbestämma människor utvecklade Retzius en formel med vilken han kunde 

räkna ut förhållandet mellan kraniets längd och bredd. Utifrån denna formel kom han att ut-

veckla ett skallindex vilken kom att användas under en lång tid framöver i rasbiologiska 

sammanhang. Människorna delades in i kategorierna långskallar (dolikocefal) och kortskallar 

(brakycefal) vilka båda kom att tillskrivas olika egenskaper.19  

Mellan åren 1897 och 1898 fick Retzius anslag för en större undersökning av rasrenheten 

bland den svenska befolkningen, med andra ord, för att ta reda på hur stor andel av befolk-

ningen som var kortskallig och hur stor del som var långskallig. I undersökningen skallmättes 

45688 värnpliktiga och Retiuz kom fram till att 87 procent av den svenska befolkningen var 

långskallar.20 Ett resultat som kom att användas inom rasforskning under åtskilliga årtionden 

                                                                    
18 Lundmark (2002) s. 18 & 25 
19 Lundmark (2002) s.23ff 
20 Lundmark (2002) s. 132 
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för att argumentera för att Sverige var den mest rasrena germanska nationen i Europa. Under-

sökningarna av samernas kranium övertogs så småningom av rasbiologen Herman Lundborg.  

Mot 1800-talets slut övergav man tanken om rörlighet mellan de olika kulturstadierna och 

menade nu istället att det handlade om medfödda, och fixerade, rasegenskaper. Samerna som 

ansågs vara såväl kortskallar som ett nomadiserat folk (och därav ett lägre stående folk) skulle 

komma att hamna i ett mycket svårare läge i förhållande till majoritetsbefolkningen. Under 

den här perioden kom också rastänkandet att få en större plats inom den politiska debatten. 

Politikerna menade nu att samerna hade vissa egenskaper som gjorde att de enbart var lämpa-

de för renskötsel och att den svenska samepolitiken borde vara inriktad på att minimera sa-

mernas kontakt med civilisationen.21 Politiken, som kom att kallas ”lapp ska vara lapp” poli-

tik, resulterade i inskränkningar i såväl boendevillkor som inskränkningar i barnens skolgång 

och i möjligheterna och förutsättningarna för näringslivsverksamhet. Bland annat hindrades 

samer att bedriva jordbruk och bygga hus utifrån argumentationen att den ”lapska rasen” inte 

hade de fysiska förutsättningar och den ork som krävdes för jordbruk och nybyggen.22 Ett 

annat problem som orsakades av ”lapp ska vara lapp” politikerna var att endast den nomadise-

rade samen som bedrev renskötsel räknades som same, en same som var bofast och ägnade 

sig åt annan näringsverksamhet ansågs inte längre vara same. 

Den tidigare nämnda Herman Lundborg var av åsikten att rasblandning fördärvade männi-

skors anlag, minskade motståndskraften mot sjukdomar och ledde till bristfällig moral hos 

individen och att all form av rasblandning därför bör undvikas. Han fick under åren 1917-

1920 ett anslag från riksdagen för att utföra rasbiologiska undersökningar på samer, finnar 

och svenskar då denna forskning ansågs vara av enastående art och ha stor vetenskaplig bety-

delse.23 I samband med detta blir Lundborg chef för det nygrundade rasbiologiska institutet i 

Uppsala 1922, vilket är det första av sitt slag i världen. Institutets uppgift var att hitta vägar 

för att hålla en hög kvalité på ”den svenska folkstammen” vilket skedde bland annat genom 

såväl positiv som negativ rashygien och initiativet hade ett brett politiskt stöd från samtliga 

riksdagspartier.24  

Lundborg kom att arbeta vidare med Retzius studier av samerna men nu med tydligare syf-

te att bevisa rasblandningens negativa konsekvenser. Lundborg och hans kollegor mätte, väg-

de, fotograferade och beräknade skallindex på tusentals samer utan att hitta några belägg för 
                                                                    
21 Lundmark (2002) s.63 
22 Lundmark (2002) s.109 
23 Hammar, Tomas (1964) Sverige åt svenskarna s. 368 
24 Lundmark (2002) s. 134 



Examensarbete, Lärarprogrammet 
Jon Wålstedt 

 

 18 

något samband mellan rasblandning och sjukdomar, inte heller kunde några som helst belägg 

för en ren germansk ras läggas fram. Efter ca 100 år av studier och kartläggning av samers 

kranier, kultur och levnadssätt är det enda man egentligen åstadkommit att utsätta det samiska 

folket för förtryck, gravplundring och annan diskriminerande och orättvis behandling med 

rasistiska förtecken. Utöver detta har samerna samtidigt varit utsatta för en exotifiering där 

man, ända in på 1930-talet, mot betalning kunde se levande samer bland annat på skansen. 

Vad det gäller samernas renskötsel och levnadssätt har svenska politiker långt in på 1900-talet 

haft ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot samerna vilka ansetts vara okapabla att be-

döma rennäringens villkor objektivt.25 

 

2.1.3 Tvångssteriliseringar I Sverige 

Mattias Tydén och Ingvar Svanberg har i boken I nationalismens bakvatten - Om minoritet, 

etnicitet och rasism bland annat behandlat de tvångssteriliseringar som ägt rum mellan 1935 

och 1975. Dessa tvångssteriliseringar var en fortsättning på den negativa rashygien som det 

rasbiologiska institutet varit initiativtagare till och som innebar att man genom sterilisering 

skulle hindra ”undermåliga element” från att föra vidare sina dåliga gener in i den svenska 

folkstammen.26 Tvångssteriliseringarna utfördes i huvudsak på personer som rörde sig i sam-

hällets utkanter och personer som stämplats som psykiskt, fysiskt eller socialt avvikande och 

merparten av de drabbade var kvinnor.27 Bara under år 1944 steriliserades ca 1000 personer 

som klassats som ”sinnesslöa”.28 

Tydén gör här en åtskillnad på etnisk rasism och eugenisk rasism där den etniska rasismen 

kan ses som den klassiska där man delar in människan i olika raser och placerar in dessa i  ett 

hierarkiskt förhållande gentemot varandra, medan den eugeniska rasismen istället var inriktad 

på att förädla olika populationer utan att egentligen sätta dessa populationer i relation till 

andra populationer.29 Vid sekelskiftet 18-1900 var den svenska rasbiologin en del av den et-

niska rasismen men mot slutet av 1930-talet övergick den allt mer till att handla om eugenisk 

rasism. Det låg en dubbelhet i den eugeniska rasismen som gjorde att den kunde fortgå så 
                                                                    
25 Lundmark (2002) s. 162 
26 Lundmark (2002) s. 134 
27 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias (1999) I nationalismens bakvatten - Om minoritet, etnicitet och 
rasism s. 41 
28 Svanberg & Tydén (1999) s. 40 
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länge som den ändå gjorde i Sverige, en dubbelhet som bestod i att de svenska rasbiologerna 

kunde ta avstånd från de tyska nazisternas utrensningar (som ju skedde utifrån en etniskt ra-

sistisk ståndpunkt) som ovetenskapliga samtidigt de själva kunde fortsätta sterilisera personer 

som de ansåg var skadliga för den svenska folkstammen utifrån en argumentation som byggde 

på vad man menade var vetenskapligt bevisade ärftlighetsfaktorer.  De svenska forskarna ville 

ju förbättra den egna folkstammen och inte rensa ut andra folkslag.  

Dock grundade sig den etniska och den eugeniska rasismen i samma principer, både inrikt-

ningarna utgår från att olika individer har olika värde och därför bör rangordnas utefter detta, 

både inriktningarna utgår dessutom från stereotyper och kategoriseringar där individen kan 

bedömas utifrån etiketter som ”lapp” eller ”tattare” och inte utifrån deras handlingar, det 

handlar alltså om en essentialiserande människosyn där en individ döms efter den etikett som 

applicerats på henne. Inom båda inriktningarna var nationen, folkstammen och rasen överord-

nad individen, hennes rättigheter och hennes skyldigheter. Tydén menar att det, trots indel-

ningen, inte går att göra någon tydlig åtskillnad mellan den svenska och tyska raspolitiken 

under 1930-talet, inte heller ens vid andra världskrigets slut 1945.30 

 Tanken bakom den negativa rashygienen var alltså att hindra personer, som på ett eller an-

nat sätt avvek så mycket från normen att de ansågs vara ett hot mot det svenska folkets gen-

pool, att skaffa barn och på så sätt föra vidare sina anlag. Man menade att den moderna sjuk-

vården motverkade det naturliga urvalet genom att hjälpa sjuka och handikappade, personer 

som inte ansågs ha förutsättningar att överleva i en mer skoningslös och naturlig omgivning. 

Den nya tidens sjukvård ansågs med andra ord vara kontraproduktiv. 1941 utvidgades dessut-

om steriliseringslagarna till att innefatta även socialt avvikande beteenden och alkoholister, 

kriminella eller lösdrivare kunde sedermera bli offer för kniven.31 Under perioden 1935-1975 

steriliserades ca 63000 personer i Sverige, hur många av dessa som tvångssteriliserades är 

osäkert men det var inte ovanligt att personer pressades av myndigheter och läkare till att låta 

sig steriliseras.    

 

                                                                                                                                                   
29 Svanberg & Tydén (1999) s. 35 
30 Svanberg & Tydén (1999) s. 41 
31 Tydén, Mattias & Broberg, Gunnar (2005) Oönskade i folkhemmet s. 90 
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2.1.4 Sverige hjälper nazisterna 

Under 1920-talet var föreställningen om den nordiska rasens renhet, samt dess överlägsenhet 

gentemot andra raser, allmänt accepterad i Sverige.32 I samband med denna rashygieniska 

vurm var, enligt Catomeris, tanken på politiska krafttag, bland annat i form av en restriktivare 

invandringspolitik som skydd mot rasblandning, vida spridd. Jordbrukarnas Riksförbund 

krävde t.ex. i sitt valprogram år 1920 invandringskontroll som skydd mot rasförsämring.33 

Inom det svenska försvaret avspeglas uppfattningen i värnpliktsmanualen från 1929 och 

framåt där en av huvudpunkterna tar upp vikten av att skydda det svenska folkets unika ras-

egenskaper.34  

Tomas Hammar menar att den traditionella antisemitismen tillsammans med de nya rasfö-

reställningarna låg till grund för invandringsmotionerna redan 1906 och 1907.35 Men det är 

först under det allt kärvare klimatet i mellankrigstidens Europa som man i Sverige driver ige-

nom en restriktivare utlänningslag. Lagen som drivs igenom 1927 och kommer att förnyas 

1932 och sedan igen 1937 och innebär att personer som lämnat sitt land på grund av ras eller 

försörjningssvårigheter inte beviljas asyl i Sverige. För att minska den judiska invandringen 

tar man från regeringshåll dessutom strid med den tyska regeringen vilket bidrar till att tys-

karna inför röda stämplar i den judiska befolkningens pass vilket i sin tur gör att judar kan 

identifieras och direktavvisas vid den svenska gränsen.36 

Dessa restriktiva invandrings- och flyktingslagar resulterade i att Sverige var ett av de län-

der som tog emot minst antal judar. Vid andra världskrigets startskede 1939 hade redan ca 

300000 judar tvingats lämna Tyskland varav endast ca 2000 togs emot i Sverige.37 

När andra världskriget väl bryter ut hjälper Sverige Tyskland på ett flertal områden, bland 

annat genom transport av järnmalm (som betalas med brunkol och andra varor från de av 

Tyskland ockuperade länderna) till den tyska vapenindustrin samt regelbunden transport av 

såväl vapen som tyska soldater till de tyska fronterna i Finland och Norge. Förutom transpor-

ter av soldater hade tyskarna även tillgång till svenska flygplatser och svenskt luftrum.38 Även 

om detta skedde under påtryckningar från Tyskland (som svenskarna inte vågade stöta sig 

                                                                    
32 Hammar (1964) s. 365 
33 Hammar (1964) s.366 
34 Catomeris (2004) s. 135 
35 Hammar (1964) s. 366 
36 Catomeris (2004) s. 136 
37 Catomeris (2004) s. 136ff 
38 Catomeris (2004) s. 139 
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med då de hade stort militärt övertag) var det ett tydligt avsteg från den neutralitetsförklaring 

man klargjort vid krigets utbrott.  

I Tyskland pågick under 1930-talet en arisering, framförallt inom den offentliga sektorn  

men till viss del också inom privata företag, vilket innebar att judiska företag förstatligades 

och att judar avskedades från sina arbeten för att skapa helt ‘ariska’ arbetsplatser. Denna arie-

seringsprocess påbörjades också i Sverige efter påtryckningar från Tyskland och det finns 

uppgifter på att åtskilliga svenska företag avskedat sina judiska direktörer och anställda.39 Det 

skall även ha förekommit omfattande kartläggning av judar i det svenska näringslivet i sam-

band detta och uppgifterna låg till grund för svartlistning av företag som ansågs olämpliga att 

bedriva handel med från tyskt håll.40 

Vid krigets slut 1945 tog det svenska samhället på bred front avstånd från nazism och anti-

semitism men enligt Catomeris sker det efter kriget ingen moralisk diskussion om Sveriges 

hållning under andra världskriget. Den allmänna uppfattningen verkar vara att Sverige inte 

haft något annat val än att underkasta sig Tyskarnas krav och påtryckningar.41 

 

2.1.5 Vad säger läroplanen och kursplanerna? 

Lpf 94 fastslår som första punkt att skolan vilar på en demokratisk grund och att skollagen 

stipulerar att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokra-

tiska värderingar. Vidare fastslås även att främlingsfientlighet och intolerans skall bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.42 Eleven skall även få förtrogenhet med 

svensk kultur och historia vilket skall öka förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingsgrunder.43 

                                                                    
39 Tidskriften Expo  http://expo.se/2008/48_2415.html (2009-11-30 kl. 11.50) 
40 Catomeris (2004) s. 140 
41 Catomeris (2004) s. 146 
42 Lpf94 s. 3 
Alla hänvisningar till Lpf94 är till upplagan på skolverkets hemsida på följande adress:  
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073
006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f0077007400
7000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f00770070007500620065007800
74002f0074007200790063006b00730061006b002f0042006c006f0062002f007000640066003100300
0370031002e007000640066003f006b003d0031003000370031/target/pdf1071.pdf%3Fk%3D1071 
(2009-12-15 kl 21.15) 
43 Lpf94 s. 3f 
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I gymnasieskolans strävansmål står även att skolan skall sträva efter att eleven ”har god in-

sikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet”44 och ”har kun-

skaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia”45. Dessa ramar och 

strävansmål fastslår att skolan skall eftersträva att ge eleven en god och bred kunskap om så-

väl svensk historia och kultur som landets minoriteters historia och kultur. 

Ser man till de specifika kursplanerna kan man bland annat läsa följande i historieämnets 

strävansmål: ”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven [...] tillägnar sig 

insikter om kulturarvet och dess skiftande innehåll för olika människor och olika nationella 

minoriteter”46 och inom samhällskunskapsämnets strävansmål kan man läsa följande: ”Skolan 

ska i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven [...] fördjupar sin för-

ståelse av såväl det svenska som det internationella samhället i historisk belysning”47 samt 

”utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna 

se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället”48. Inom geogra-

fiämnet nämns, det mer generella, att eleven skall lära ”[...] känna sin värld och blir förtrogen 

med likheter, skillnader och samband vad avser levnadsvillkor och miljö i olika områden”49.  

Enligt min tolkning blir kontentan av detta att eleven skall uppnå en god kunskap om 

svensk historia och kultur (även svenska minoriteters historia och kultur) samt kunna granska 

dessa kritiskt utifrån olika perspektiv och i samband med detta kunna redogöra för olika kon-

sekvenser av såväl samtida som historiska skeenden.    

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Min teoretiska utgångspunkt faller i detta arbete tillbaka på socialkonstruktivism. Det social-

konstruktivistiska perspektivet tar sin utgångspunkt i tesen att vi som sociala varelser skapar 

                                                                    
44 Lpf94 s. 10 
45 Lpf94 s. 10 
46 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia (2009-12-15 kl 
22.24) 
47 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap (2009-
12-15 kl 22.17) 
48 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap (2009-
12-15 kl 22.17) 
49 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/GE/titleId/Geografi (2009-12-15 kl 
23.32) 
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vår egna verklighet genom en ständigt pågående förhandling om hur vi bör tolka den. Genom 

socialisation fostras vi till att tillskriva olika företeelser varierande innebörd som vi sedan tar 

för givna, exempelvis uppfattningen av vad som utgör manligt och kvinnligt eller t.ex. upp-

fattningen om klass och klasstillhörighet eller, för den delen, vad som anses vara fakta. På 

detta sätt kan man säga att företeelserna och uppfattningarna kring dessa utgör en social kon-

struktion, när företeelsen tillskrivs egenskaper konstruerar vi vår uppfattning om den. En upp-

fattning som sedan kan sägas utgöra den konstruerade verkligheten.  

Konstruktionerna ligger till grund för hur vi utformar våra sätt att leva, vilka regler och 

normer som styr våra liv, vår uppfattning om vad som är rätt och fel etc. Genom socialisatio-

nen återskapas också dessa konstruktioner och bevaras från en generation till nästa.  

Vår uppfattning av världen ses inom socialkonstruktivismen som en produkt av ett socialt 

meningsskapande och inte som en avspegling av att världen de facto förhåller sig på ett visst 

sätt. Konsekvensen av detta blir att man inom den sociala konstruktivismen ser på kunskap 

som kontextberoende tolkningar utan absoluta sanningar, med andra ord ett icke-

essentialistiskt förhållningssätt. Det sanningsvärde vi tillskriver kunskap är i sig en produkt av 

sociala förhandlingsprocesser.50 Det socialkonstruktivistiska synsättet öppnar för en mängd 

etiska och moraliska frågeställningar som tillexempel hur man kan avgöra vad som är rätt 

eller fel, men sådana diskussioner är utanför mitt område i denna uppsats. 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet eftersträvas att synliggöra sociala kon-

struktioner för att nyansera och ifrågasätta dem. Målet blir på sätt och vis att avslöja tillsynes 

naturliga fenomen som sociala fenomen.51  

Jag kommer att använda mig av detta perspektiv som utgångspunkt i problematiseringen 

kring hur historia skapas och hur valet av stoff i läromedel kan ses som en del av historieska-

pandet. Historieskrivning är ju, utifrån detta perspektiv, en process som bygger på olika socia-

la konstruktioner.  

 

                                                                    
50 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod s. 97 
51 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 91 
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2.3 Metod och analys 

För att avgränsa min undersökning kommer jag att utgå från de historiska händelser som tidi-

gare presenterats under rubriken bakgrund. Utöver de händelser som där presenterats kommer 

jag även att se efter hur de idéströmningar som gett upphov till de historiska händelserna be-

handlas i böckerna. Med tanke på att det material jag ämnar undersöka tillhör helt skilda äm-

nen kommer jag att möta olika infallsvinklar på vår historia och olika sätt att förhålla sig till 

den, jag kommer därför att ha ett öppet förhållningssätt till mitt material men även mina egna 

frågeställningar.  

För att svara på min första frågeställning kommer jag här formulera, vad jag anser vara 

rimliga, kriterier att ställa mot läroböckerna och ämnesundervisningen utifrån läroplan och 

kursplaner. Kriterierna kommer sedan, i den avslutande diskussionen, prövas gentemot läro-

medlen för att se huruvida den gemensamma bild som böckerna förmedlar uppfyller dessa.  

Med bakgrund i läroplanens förkunnande att främlingsfientlighet och intolerans skall be-

mötas (och därmed motverkas) med kunskap och öppen diskussion samt kursplanernas ambi-

tion om en undervisning som ger en god kunskap om Sveriges, och dess minoriteters, historia 

och kultur anser jag det vara rimligt att, som första kriterium, förvänta sig att undervisningen 

skall behandla rasism som fenomen och inte bara belysa detta ur ett allmänhistoriskt perspek-

tiv utan även sätta fenomenet i relation till en svensk kontext.  

I mitt andra kriterium ligger större fokus på Sveriges minoriteter. Som mitt andra kriterium 

menar jag att man utifrån Lpf 94 och kursplanernas krav om att eleven skall tillgodogöra sig 

kunskap om landets minoriteter och deras historia också kan kräva att eleven lär sig om hur 

Sverige, både ur ett historiskt och samtida perspektiv, behandlat landets minoriteter. 

Som tredje kriterium anser jag att det är rimligt att förvänta sig att eleven, genom under-

visningen, skall bli medveten om sig själv i relation till fördomar, främlingsfientlighet och 

rasism samt att eleven skall förstå att dessa fenomen är en del av den kultur de växer upp i. 

Vad det gäller min andra frågeställning kommer jag att undersöka läroböckerna för att se 

hur de förhåller sig till mina fyra huvudområden: den svenska slavhandeln under 17- och 

1800-talet, rasbiologi och förtrycket av svenska samer, den svenska steriliseringspolitiken 

under 1900-talet samt Sveriges samarbete med nazisterna innan och under andra världskriget. 

Jag ställer här inte upp några kriterier för hur böckerna tar upp dessa ämnen, allt som anknyter 

till min avgränsning är av intresse. 
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I de fall jag kommer tomhänt tillbaka kommer jag även att undersöka var det finns utrym-

me för att ta upp mina valda ämnesområden i böckerna. Var lämpar sig en diskussion i böck-

erna om detta ämne och hur skulle de eventuella luckorna kunna täppas till? 

Om något av mina ämnen diskuteras och tas upp är det av intresse att studera på vilket vis 

detta görs. Jag har här tänkt jämföra framställningen av Sveriges delaktighet i de berörda pe-

rioderna med framställningen av andra länders motsvarande historia. Är beskrivningarna och 

problematiseringarna likartade eller läggs det till exempel större tyngd på att förklara det 

svenska agerandet utifrån kringliggande omständigheter? 
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3 Tredje kapitlet 

3.1 Undersökning och analys 

Här nedan följer undersökningen av de tre läroböcker jag valt att analysera. Undersökningen 

har gjorts utifrån mina fokusområden som presenterats under rubriken ”Bakgrund” och mina 

frågeställningar för uppsatsen diskuteras först löpande i texten för att sedan diskuteras mer 

djupgående i den avslutande diskussionen. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfatt-

ning.  

 

3.2 Sekvens – Historia A 

Boken Sekvens av Christer Öhman inleds med ett kort förord där Öhman förklarar att ”endast 

samhällen, händelser och personer som på något vis har betydelse för utvecklingen mot 

nuet”52 fått plats i boken. Att han med ‘nuet’ menar vårt moderna samhälle framgår strax  

innan men avgränsningen blir trots detta både vid och något oklar då han inte klargör vilka vi 

är. Nuet likväl som historien som lett dit skiljer sig beroende på vilka perspektiv man utgår 

ifrån. Enligt min tolkning av bokens innehåll utgår han från ett västerländskt/europeiskt per-

spektiv och det är också, i huvudsak, den västerländska historien som behandlas i boken. En-

ligt presentationen på bokens baksida skall boken presentera historien utifrån tre centrala te-

man nämligen: ”Hur sker produktionen?”, ”Hur styrs samhället?” och ”Hur blir världen en 

helhet?”, utöver dessa skall boken även behandla de stora internationella konflikterna. Stort 

fokus ligger följaktligen på krig, kungar och regenter samt andra politiska figurer men även på 

den ekonomiska utvecklingen där skatter och skattepolitik fått mycket plats, betydligt mindre 

plats har de tankeströmmar och ideologier som legat bakom eller gått hand i hand med många 

av de historiska händelser och krig som behandlas fått. Vad Öhman menar med världen som 

helhet i bokens tema ”Hur blir världen en helhet?” är också oklart då även detta, enligt mig, är 

en perspektivfråga. Om ovanstående frågeställning handlar om processen som lett till dagens 

globaliserade värld känns beskrivningar som ”För all framtid skulle det som hände i Europa få 
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betydelse också för människorna i Afrika, Asien och Amerika. Världen hade blivit en helhet - 

på gott och ont.”53 något ensidig. Globaliseringen är inte endast en produkt av att västvärlden 

tvingat på resten av världen dess levnadssätt. Beskrivningen ger bilden av Europa/väst som en 

aktiv givande part och resten av världen/öst som en passiv mottagare, en bild som förtjänar att 

nyanseras. 

När Christer Öhman skriver om den omfattande slavhandeln som ägde rum mellan 16- och 

1800-talet gör han det mycket kortfattat, ämnet tillägnas faktiskt bara tre sidor varav över 

hälften fyllts med bildmaterial. Dock förekommer den transatlantiska slavhandeln i andra 

sammanhang i boken men även i dessa fall är informationen knapphändig, t.ex. diskuteras inte 

kyrkans missionerande roll inom kolonialmakterna vilken användes som en av huvudargu-

menten för att rättfärdiga de europeiska kolonierna. Om detta är en fråga som valts bort på 

grund av att de faller utanför Öhmans centrala teman framgår inte. 

Som kolonialmakternas huvudaktörer nämns: England, Spanien, Portugal, Holland och 

Frankrike vilka också presenteras som slavhandelns huvudaktörer även om England och det 

Brittiska Ostindiska Kompaniet fått störst plats.54 I uppslaget finns även en statistikruta som 

listar de mottagande kolonierna och hur många slavar respektive område beräknats ta emot. 

De kolonier som listats är: Det Brittiska Nordamerika, Spanska Amerika, Brittiska Västindi-

en, Franska Västindien, Holländska Västindien, Danska Västindien, Brasilien, Europa och 

Asien.55 Den svenska slavhandeln i Västindien nämns inte, värt att notera är dock att den 

danska handeln i Västindien finns med i statistikrutan. Danmark skall enligt de siffror som 

presenteras ha importerat 28000 slavar till sina besittningar i Västindien, alltså inte markant 

många fler än de slavar som transporterats under svensk flagg om tidigare beräkningar stäm-

mer.  

Det är anmärkningsvärt att Öhman ger slavhandeln så lite plats som han ändå gör. Med 

tanke på att den transatlantiska människohandeln pågick i ca tre århundraden samt att den haft 

en enorm inverkan på den ekonomiska utvecklingen i västvärlden. Lika enorm var den tragedi 

slavhandeln innebar för de afrikanska folken och den utarmning av den afrikanska kontinen-

ten som slavhandeln resulterade i. Det kan ses som en brist att Sveriges delaktighet i denna 

handel förblir oomnämnd vilket bidrar till att denna period i den svenska historien riskerar att 

falla i glömska.  

                                                                                                                                                   
52 Öhman, Christer (2007) Sekvens s. 3 
53 Öhman (2007) s. 110 
54 Öhman (2007) s. 108 
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Av bokens 444 sidor tillägnas den svenska historien ca 95 sidor och inte någonstans bland 

dessa sidor (eller bokens övriga 349 sidor för den delen) nämns den svenska minoritetsgrup-

pen samer. Även om bokens fokus inte ligger på att skildra olika folkgruppers eller minorite-

ters socialhistoria anser jag det vara värt att notera att Öhman helt valt bort att skriva om sa-

merna.  

Öhaman berör, detta till trots, ett flertal händelser där ett samiskt perspektiv, eller åtmin-

stone en skildring av samernas koppling till ämnet, med fördel skulle kunna tas upp. När han 

exempelvis diskuterar jordbrukets utveckling i Sverige under 17- och 1800-talet är steget inte 

långt till att ta upp kolonisationen av vad som då kallades Lappmarken. Öhman tillägnar tre 

sidor åt storskiftet, enskiftet och det laga skiftet vilka alla var stora reformer för det svenska 

jordbruket under 17- och 1800-talet.56 Dessa reformer tillsammans med de förmånliga villkor 

som kronan gav för uppmuntra nybyggen i Lappland var starkt bidragande till jordbrukets 

utvidgning norrut. Utvidgning skedde på samernas bekostnad då land som sedan länge ansetts 

vara betesmark åt rennäringen (mark som samernas tidigare haft äganderätt till) gavs till ny-

byggare för odling.57 Under första delen av 1800-talet spred sig jordbrukare norrut och träng-

de undan rennäringen i så stor utsträckning att man år 1867 drog en odlingsgräns genom 

Lappland vilken var ämnad att skydda samernas möjlighet till försörjning. Processen att få 

igenom detta beslut tog ca 20 år och i de förhandlingar som ägde rum fick samer närvara en-

dast ett fåtal gånger. Debatterna präglades av kulturhierarkisk paternalism och när gränsen väl 

dragits upp respekterades den inte.58 Dock nämns ingenting av detta i Sekvens utan Öhman 

nöjer sig istället med att grundligt beskriva jordbruksreformerna. 

Om man ser till hur Öhman behandlar andra ursprungsbefolkningar så förekommer exem-

pelvis indianerna i Nordamerika på ett flertal ställen. Visserligen är de flesta av dessa i sam-

band med de konflikter de europeiska nybyggarna hade med indianerna men Öhman tar även 

upp den pälshandel som skedde mellan indianer och européer, vilket även illustrerats med en 

helsidas bild.59 

Öhman har en rubrik där han kort tar upp rasförtryck med fokus på de svartas kamp för 

jämställdhet i USA och lite längre fram i boken diskuterar han även apartheid och utveckling-

en i Sydafrika under mitten av 1900-talet. Episoder som skulle kunna tjänat som en ingång till 

                                                                                                                                                   
55 Öhman (2007) s. 109 
56 Öhman (2007) s. 260-263 
57 Lundmark (2002) s. 40 
58 Lundmark (2002) s. 34 
59 Öhman (2007) s. 151 
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att beskriva den rasismens utveckling i Sverige. I båda dessa fall undviker Öhman att använda 

ordet rasism. I diskussionen kring apartheid beskrivs systemet med följande stycke:  

 

I Sydafrika var mycket annorlunda. Där fanns en betydande vit minoritet (ca 20 procent av 

befolkningen), de flesta ättlingar till de holländska sjöfarare som på 1600-talet hade grun-

dat Kapkolonin vid Afrikas sydspets. Sedan början av 1800-talet hörde landet till det brit-

tiska imperiet, men britterna hade redan 1909 gett kolonin självstyre. 

Det sydafrikanska samhällssystemet byggde på vit överhöghet och rasåtskillnad, ‘apart-

heid’. Lagen delade in befolkningen i rasgrupper: vita, svarta och färgade (huvudsakligen 

invandrade indier). Syftet var att hålla raserna strängt åtskilda, och därför var äktenskap 

över rasgränserna förbjudna. Vita, svarta och färgade bodde i olika bostadsområden, gick i 

olika skolor, åkte i olika bussar och åt på olika restauranger. Bara vita hade rösträtt vid va-

len till parlamentet.60 

 

I ovanstående stycke framstår det som att den rasism som gav upphov till apartheidsystemet 

var en isolerad och ovanlig företeelse. Även om apartheidsystemet endast etablerades i Sydaf-

rika har den rasism som systemet grundar sig på varit vida spridd under slutet av 18- och bör-

jan av 1900-talet, även i Sverige. Ingenstans i boken förklaras den rasistiska ideologin eller 

varför det ansågs att människor av olika hudfärg skulle särskiljas. Idéer som vid apartheidre-

gimens grundande florerat, på ett eller annat sätt, i nästan hundra år i västvärlden.  

Av vad som framgått tidigare vet vi att rasism och vetenskap under denna period var nära 

sammanlänkade vilket ger Öhman åtminstone två möjliga ingångar till att ta upp ämnet, att 

sedan koppla detta till svenska vetenskapsmäns rasbiologiska engagemang hade inte varit 

alltför fjärran och dit hör ju även den svenska samepolitiken. En diskussion kring rasism som 

fenomen hade även gett en större förståelse för utvecklingen under andra världskriget. Även 

denna utveckling beskrivs utan att gå in på ideologiska eller idéhistoriska grunder, den nazis-

tiska ideologin och dess rasistiska och antisemitiska kärna blir därav något oklar. I boken 

framstår det nazistiska judehatet som en produkt av Hitler och andra perspektiv som t.ex. möj-

ligheten att Hitler, på ett populitstiskt sätt, utnyttjade existerande uppfattningar för att skapa 

en gemensam fiende, diskuteras inte. 

Däremot tar Christer Öhman upp svenska eftergifter gentemot Tyskland under andra 

världskriget. Även detta tas upp mycket kort och det enda som skrivs är:  
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Men under de år då den tyska armén och flottan dominerade östersjöområdet tvingades den 

svenska regeringen vid fler tillfällen till eftergifter. Mest känt är när tyskarna vid midsom-

maren 1941 fick tillstånd att transportera en hel infanteridivision (ca 18 000 man) genom 

Sverige till Finland.61 

 

När Öhman uttrycker det som att den svenska regeringen tvingades till eftergifter, framstår 

dessa som oundvikliga, alternativa handlingar eller möjligheter presenteras inte. Sverige 

framstår istället som ett offer för den tyska övermakten och att det hela kan ses som ett avkall 

från svensk neutralitetspolitik nämns inte.  

Det sker alltså ingen problematisering eller moralisk diskussion kring svenskarnas ageran-

de under början av andra världskriget. Istället går Öhman snabbt över till att diskutera de stora 

ekonomiska fördelar som efterkrigstiden förde med sig för Sverige vilket var ett av de fåtal 

länder som ännu hade sina fabriker i behåll. Han nämner alltså inte Sveriges restriktiva flyk-

tingpolitik som varade fram till 1942. Krigsåren därefter brukar invandringspolitiken, enligt 

forskarna Karin Kvist Geverts och Mikael Byström, betecknas som generös men denna geno-

risitet var i huvudsak riktad mot andra ‘etniska’ nordbor, judar från central- och Östeuropa 

valdes bort till förmån för flyktingar från våra grannländer62, en politik som indirekt kan ha 

orsakat död och lidande för den judiska befolkningen. Inte heller nämns den omfattande regi-

streringen av judiska personer som skedde bland annat i utlänningsräkningen där personer av 

’judisk ras’ redovisades för sig63, och ingenting sägs om det faktum att judiska personer av-

skedades från sina arbetsplatser runt om i Sverige under den här perioden. 

Med tanke på att Öhman är så kortfattad i sin beskrivning av rasförtryck och att han helt 

utelämnat en diskussion kring rasism som fenomen är det inte konstigt att han även utelämnat 

den svenska steriliseringspolitiken mellan 1935 och 1975. Perioden tillägnas istället social-

demokraternas utveckling, Saltsjöbadsavtalet och folkhemstanken, en utveckling som be-

skrivs som en framgångssaga ända fram tills de stora arbetskonflikternas utbrott under 80-

talet. Att perioden samtidigt präglades av försök till folkstamsförädling och eugenisk rasism i 

                                                                                                                                                   
60 Öhman (2007) s. 397 
61 Öhman (2007) s. 403 
62 Kvist Geverts, Karin & Byström, Mikael   
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32007/essasvenskflyktingpolitikunderandravarldskriget.4.7f6a5
a81114e0f551048000825.html (2009-12-10 kl 11.25) 
63 Kvist Geverts & Byström 
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr32007/essasvenskflyktingpolitikunderandravarldskriget.4.7f6a5
a81114e0f551048000825.html (2009-12-10 kl 11.25) 
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makarna Myrdals anda (inslag som i övrigt rimmar illa med folkhemmets inkluderande ambi-

tion) sägs det ingenting om. Folkhemmet beskrivs istället med följande ordval:  

 

En viktig del i detta är också den välfärdspolitik som den socialdemokratiska regeringen in-

ledde under 1930-talet och fortsatte efter andra världskriget. Per Albin Hansson hade redan 

1928 talat om att det svenska samhället borde bli ett ‘folkhem’, där tillgångarna var rättvist 

fördelade mellan medborgarna och där skillnaderna mellan rika och fattiga skulle minskas. 

Nu började man bygga upp folkhemmet med en lång rad viktiga reformer [...]64 

 

Öhman fortsätter sedan med att rada upp reformer som allmänna barnbidrag, obligatorisk 

sjukförsäkring etc. I stort framstår folkhemmet som ett projekt utan baksidor och visst låter 

det som att ambitionen är hög i Per Albin Hanssons folkhemstal 1928 där han säger följande:  

 

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och 

inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel 

på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hem-

met råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.65 

 

Att Per Albin Hanssons regering sedan godkänner 1941 års utvidgning av steriliseringslag-

stiftningen (som tidigare nämnts) och som innebar att även alkoholister, lösdrivare och krimi-

nella kunde tvångssteriliseras kan ju ses som något av en motsägelse till ovanstående citat då 

det är uppenbart att alla inte var önskvärda i folkhemmet. 

 

Sammanfattning 

Av de områden jag valt att fokusera på tar Christer Öhmans bok Sekvens bara upp ett och det 

är svenskarnas understöd till tyskarna under andra världskriget. Öhman tar då endast upp det 

faktum att tyska trupper transporterats till Finnland på svenska järnvägar.  

Boken har alltså stora luckor vad det gäller den del av den svenska historien som på ett el-

ler annat sätt präglats av fördomar eller rasism. Öhman har valt att inte diskutera rasism som 

fenomen vilket gör att andra centrala historiska händelser blir lidande, t.ex. försvåras förståel-

sen av andra världskrigets bakomliggande orsaker. Han har även valt att inte nämna rasbiolo-

                                                                    
64 Öhman (2007) s. 401 
65 Andersson, Mats & Ring, Börje (2006) Exposé s. 143 
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gins utveckling och konsekvenser vilket ger en bristande information om landets minoriteters 

historia. Att boken inte ens nämner samerna utökar ytterligare det historiska tomrummet.  

 

3.3 Exposé – Samhällskunskap A 

Exposé har liksom Sekvens sitt fokus på västvärlden, Europa och Sverige. Boken är indelad i 

tre huvuddelar: individen, samhället och omvärlden varav den första delen, individen, inleds 

med ett kapitel som handlar om människan, samhället och kulturen där författarna på ett in-

tresseväckande sätt diskuterar begrepp som gruppdynamik, makt, kultur, etnocentrism, stereo-

typer etc. Här skiljer sig Exposé markant från Sekvens, i Exposé ägnas det första 30-talet si-

dorna på att förklara vad kultur är och hur fördomar uppstår, det ges alltså en stabil grund att 

stå på om man skall resonera kring begrepp som rasism, nazism och främlingsfientlighet, till-

skillnad från Sekvens där fokus istället låg på händelser och inte på tankemönster vilket gör att 

händelserna endast med möda kan kopplas samman med samtida tankeströmmar.  

Det kan tillexempel låta så här när man i Exposé diskuterar begreppet etnocentrism: 

 

Man intar en nedlåtande attityd som grundar sig på oförståelse, fördomsfullhet och trång-

synthet. Samtidigt är etnocentrism både naturligt och normalt. Alla vi människor utgår ju 

från vår egen livssyn och våra egna erfarenheter när vi bedömer andra. Det här är inget 

problem i sig utan det är först när vi börjar lägga in värderingar i våra bedömningar som 

svårigheter uppstår.66 
  
Enligt mig kan denna typ av diskussion leda till en ökad förståelse för historiska händelseför-

lopp då författarna ger en inblick i hur vi som människor kan fungera i olika sociala situatio-

ner. På liknande sätt diskuteras även fördomar, värderingar, respekt, demokrati med mera. I 

detta första kapitel finns även ett stycke om minoriteter och hur dessa kan uppleva den makt-

relation som finns mellan en majoritets- och en minoritetsbefolkning vilket även den ger en 

större förståelse för vilka olika perspektiv som kan göra sig gällande. 
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Exposé går inte tillräckligt långt tillbaka i tiden för att behandla den svenska slavhandeln, 

följaktligen nämns den inte. Inte heller någon annan slavhandel diskuteras i Exposé vilket gör 

att den svenska människohandeln inte har någon naturlig plats i boken.  

Samerna nämns kort på sidan 292 där halva sidan täcks av en bild på två samer som de-

monstrerar utanför Hjalmar Brantingmonumentet för att uppmärksamma allmänheten om att 

Sverige än idag vägrat skriva under den FN-konvention som hävdar urbefolkningens rätt till 

sin mark. Bildtexten är det enda konkreta exemplet där Sverige kan kopplas ihop med bristfäl-

lig behandling av minoriteter i boken.  

I stycket under bilden används samerna som ett exempel på en etnisk grupp i Norden till-

sammans med romerna och det framgår att etniska grupper inte alltid respekteras av regering-

en eller resten av befolkningen i ett land.67 Trots att både romer och samer nämns som exem-

pel på etniska minoriteter i Sverige samt att författarna nämner att etniska grupper inte alltid 

respekteras av ett lands regeringar görs här ingen koppling till Sverige eller något konkret 

historiskt fall. Konsekvensen av detta blir att den brist på respekt som författarna nämner blir 

abstrakt och allmängiltig, den kopplas inte till någon aktör utan det är regeringar i största all-

mänhet som kan inneha en bristande respekt mot någon minoritet. Något ytterligare står det 

inte om samer, men detta är en av platserna där svenska missgärningar mot samer skulle kun-

na diskuteras utförligare och med tydligare koppling till svensk historia.  

En annan plats där både tvångssteriliseringar och samepolitikens baksidor skulle kunnat 

diskuteras är i samband med beskrivningen av folkhemmets framväxt. Samepolitiken och 

tvångssteriliseringarna står i bjärt kontrast till folkhemsandans inkluderande ambitioner, och 

skulle passa väl in för att nyansera bilden av den svenska historien under 1900-talets första 

halva. Men precis som i Sekvens beskrivs folkhemmet i Exposé som en framgångssaga utan 

att några egentliga baksidor nämns.68 För att kontrastera detta skulle det rasbiologiska institu-

tet kunna lyftas fram, som tidigare nämnts, utfördes ju omfattande rasbiologiska undersök-

ningar på samer samtidigt som institutet var pådrivande för att få igenom steriliseringspoliti-

ken som en ett led i en negativ rashygien, båda dessa företeelser levde sida vid sida med folk-

hemmets framväxt och dess glansdagar. 

Exposé är trots allt ingen historiebok och det är inte dess uppgift att skildra historiska hän-

delser som en sådan. Vad som istället blir intressant är att se hur författarna exemplifierar 
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68 Andersson & Ring (2006) Exposé s. 145 
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samtida företeelser och vilka paralleller de drar bakåt i tiden, som när de diskuterar politiska 

ideologier och nazismen: 

 

Hitlers nazistiska ideologi vann inte bara anhängare i Tyskland. Även i Sverige fanns det 

många som beundrade Hitlers kraftfulla politik och lät sig imponeras av den tjuskraft som 

låg i tanken på ett ”hjältefolk”.69 

 

Även om detta är ganska långt ifrån en beskrivning av Sveriges samarbete med nazityskland 

sätter det ändå Sverige i relation till nazismen. Under rubriken ”Jämställdhet och jämlikhet” 

skriver de: 

 

Det finns fortfarande inslag av diskriminering i det svenska samhället. Mycket av den 

diskriminering som äger rum har sina rötter i okunskap och fördomar. Därför är det viktigt 

att öppet diskutera vilka värden som vi vill skall prägla vårt samhälle.70 

 

Även här kopplas Sverige till fördomar och diskriminering och det verkar som att författarna 

inte drar sig för att göra kopplingen, däremot saknar båda ovanstående citat någon historisk 

exemplifiering vilket författarna skulle kunna ge utan att för den skull komma in på sidospår 

eller förstöra rytmen i texten.  

I bokens andra del, tredje kapitlet ”Demokrati, ideologier och politiska partier” presenteras 

ideologierna liberalism, konservatism, socialism, kommunism, nazism, fascism, nyliberalism 

och nykonservatism, miljörörelsen/grön ideologi, feminism, religiös fundamentalism, nyna-

zism och anarkism. Med tanke på att mindre konventionella tankeströmningar som feminism, 

grön ideologi och religiös fundamentalism här presenteras som ideologier är det anmärk-

ningsvärt att man valt att inte presentera rasism som en ideologi bland dessa. Detta kan ses 

som en brist då det är en idélära som haft stort inflytande över västerländskt tänkande under 

18- och 1900-talet. Det enda sammanhang som boken överhuvudtaget diskuterar rastänkande 

är i samband med presentationen av nazismen men fenomenet framstår där (precis som i Se-

kvens) som en isolerad företeelse och sätts inte i relation till Sverige.71  

Förutom att snudda vid den diskriminerande behandling som samerna utsatts för tar Exposé 

inte upp något av mina fokusområden men författarna diskuterar och problematiserar kring 

                                                                    
69 Andersson & Ring (2006) Exposé s. 175 
70 Andersson & Ring (2006) Exposé s. 149 
71 Andersson & Ring (2006) Exposé s. 175 
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fördomar och främlingsfientlighet och därifrån görs kopplingar till Sverige. Detta skulle kun-

na utgöra grunden för en diskussion kring rasism och fördomar i den svenska historien men 

en sådan diskussion kommer aldrig till stånd och begreppet rasism förblir orört i boken likväl 

de delar av den svenska historien som jag valt att fokusera på.  

 

Sammanfattning 

Författarna till Exposé inleder med att diskutera begrepp och företeelser som fördomar, etno-

centrism och stereotypa föreställningar vilket ger en god grund för en problematiserande dis-

kussion kring dessa ämnen. Trots en lovande introduktion sker dessvärre ingen diskussion 

kring rasism vilket kan ses som anmärkningsvärt då författarna presenterar ett stort antal 

andra åskådningar och ideologier som t.ex. nazism, anarkism och feminism. Därav görs inte 

heller någon koppling mellan Sverige och rasism, även om författarna diskuterar diskrimine-

ring i det svenska samhället. 

 Det enda fokusområde som behandlas är den svenska samepolitiken men detta är ytterst 

kortfattat och i författarnas beskrivning blir de negativa sidor som nämns nästan uteslutande 

anonyma exempel utan konkreta aktörer, det talas t.ex. om regeringar och minoriteter, inte om 

den svenska regeringen och samer (eller någon annan minoritet). Det enda undantaget mot 

detta är bildtexten där samernas protest mot Sveriges vägran att ratificera ILO:s konvention nr 

169 om urfolks rättigheter. 

 

3.4 Vår planet – Geografi A & B 

Marko Sandelin och Karl Anderssons bok Vår planet inleds med ett kapitel som bland annat 

beskriver geografiämnet och dess tvärvetenskapliga karaktär. De lyfter fram att ämnet med 

fördel delas in i två kategorier, naturgeografi och kultur- och samhällsgeografi (vilka räknas 

till samma kategori). Naturgeografin utgörs av de processer som omformar landskapet och 

enligt bokens författare är det inom naturgeografin som man studerar berggrund, landformer, 

klimat, vegetation, hydrologi etc.72 Denna del av geografin ligger utanför mitt område och jag 

kommer istället att fokusera på de delar av boken som omfattar kultur- och samhällsgeografi, 

den del av geografiområdet där man studerar frågor som rör ekonomi, resurser, energi, miljö, 
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befolkningsfrågor etc. Av bokens 16 kapitel kan nio räknas till indelningen kultur- och sam-

hällsgeografi. 

I kapitlet ”Den politiska världen förändras” beskrivs hur de europeiska länderna efter år 

1415 (då Portugal erövrade och kolonialiserade Cueta i Nordafrika) inledde den omfattande 

exploateringen och kolonisationen av landområden runt om i världen. Den påföljande slav-

handeln beskrivs som en fläck på kolonialmakternas samvete och till diskussionen hör en kar-

ta över det koloniala Afrika där de kolonialmakter med kolonier i Afrika listas. De länder som 

listas är: Belgien, Frankrike Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland.73 Något 

längre fram i boken diskuteras det koloniala arvet och europeiska kolonialmakter listas än en 

gång, den här gången utgörs listan av samma länder som ovan förutom Italien.74 Dessa länder 

tillskrivs alltså kolonialtidens synder och det är dessa länder som i samband med detta fått sitt 

samvete befläckat. Som konsekvenser av kolonialtiden nämns, förutom de samtida konse-

kvenserna (bl.a. att högkulturer plundrades och att slavar togs som arbetskraft), att forna ko-

lonier än idag lider av ensidigt jordbruk, infrastruktur som gynnar export och inte den in-

hemska marknaden, korruption och ett demokratiskt underskott.75 Den svenska slavhandeln 

nämns inte och inte heller tillskrivs Sverige någon del av det befläckade samvete som tillskri-

vits Europas övriga koloniserande stater.  

Vår planet tar upp svenska samer men också i denna bok får samerna endast ett kort stycke 

där det står följande:  

 

Sveriges ursprungliga befolkning är samerna som idag består av omkring 20000 personer. 

Idag är fortfarande de flesta samerna bosatta i Norrland och uppemot 2500 personer lever 

fortfarande av rennäringen. Allt fler samer har dock flyttat söderut vilket gör att den tradi-

tionella samiska kulturen försvagats. Sametinget är en myndighet vilken hanterar ärenden 

som rör bland annat rennäringen och bevarandet av den samiska kulturen.76 

 

Bredvid texten finns samma bild som i Exposé där två samer demonstrerar vid Brantingmo-

numentet i Stockholm, dock står ingenting om varför de demonstrerar eller ens att de demon-

strerar. Författarna uttrycker det här som att samernas traditionella kultur försvagats på grund 

av att allt fler samer flyttat söderut vilket är en förklaring som kan diskuteras. Sett ur ett annat 

                                                                    
73 Sandelin & Andersson (2009) s. 353 
74 Sandelin & Andersson (2009) s. 374 
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perspektiv skulle en förklaring istället kunna finnas i ett omvänt orsakssammanhang, nämli-

gen att den traditionella samiska kulturen, framförallt rennäringen, försvagats på grund av 

jordbrukets ökade utbredning samt ökade politiska spänningar kring samernas näringsverk-

samhet. Detta kan i sin tur lett till att allt fler samer tvingats söka sig söderut för att hitta alter-

nativa sysselsättningar. 

Samerna nämns visserligen även i samband med en förklaring av nationsbegreppet där man 

skriver att samerna utgör en minoritetsgrupp i Sverige. Därefter påpekas att minoriteter kan ha 

en svag ställning i samhället, att diskriminering och förföljelser kan förekomma och här tas 

kurdernas situation i Turkiet och Irak upp som exempel.77 Diskussionen fortsätter sedan med: 

 

Under 1800-talet växte tankar om nationalstaten som den ideala samhällsformen fram, där 

det egna folket med gemensam historia och kultur sattes i främsta rummet. De här idéerna 

var grundläggande för nationalromantikens konst och litteratur som ofta skildrade det egna 

folkets historia i förskönande hjältesagor.78 
 

Härifrån är steget inte långt till att exemplifiera utifrån samernas situation i den svenska 1800-

tals historien, de har ju redan varit på tal bara några rader ovan. Samerna som under den 

svenska nationalromantikens jakt på germanska förfäder gått från att betraktas som Sveriges 

ursprungsbefolkning till att i stället ses som en invandrad folkgrupp, och egen ras, från norr.79 

En ras som dessutom setts som lägre stående än den, vad man istället menade var svenskens 

ursprung, germanska rasen. Här finns även utrymme för att diskutera rasismen och dess ut-

veckling under 18- och 1900-talet. Med tanke på att det är en geografibok hade det kanske 

legat närmare till hands att utgå från Darwin och socaildarwinism (för att på detta sätt knyta 

an till dåtidens uppfattning om den naturvetenskapliga världen) för att sedan diskutera rasism. 

Men någon sådan diskussion sker inte och författarna går inte närmare in på vare sig rasism 

eller samernas situation i Sverige. 

När Sandelin och Andersson behandlar befolkningsfrågan kommer de in på att våldsamma 

metoder ibland använts för att för att kontrollera populationen under 1900-talet, de syftar då 

på tvångssteriliseringar i samband med barnbegränsningsansträngningarna i Indien80 men de 

svenska steriliseringslagarna under samma period lyfts inte vilket får fenomenet att kännas 
                                                                    
77 Sandelin & Andersson (2009) s. 343 
78 Sandelin & Andersson (2009) s. 343 
79 Lundmark (2002) s. 26 
80 Sandelin & Andersson (2009) s. 153 
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extremt och avlägset (såväl geografiskt som kulturellt). När den svenska befolkningspolitiken 

under 1900-talet diskuteras talas det om blomstrande ekonomi och stort behov av arbets-

kraftsinvandring, att den svenska befolkningspolitiken under 1900-talets början influerats av 

rasbiologiska teorier samt ambitioner om folkförädling inte nämns ger en bild av ett Sverige 

fjärran från förtryck, rasbiologi och diskriminering.81 Inte heller andra världskriget tas upp i 

boken vilket även innebär att inte heller Sveriges roll under andra världskriget behandlas i 

boken.  

 

Sammanfattning 

Sandelin och Anderssons bok Vår planet tar upp de västeuropeiska ländernas aggressiva ko-

lonisation av landområden världen över. Den koloniala verksamheten beskrivs som en fläck 

på kolonialmakternas samvete men Sveriges delaktighet i denna verksamhet nämns inte och 

därav förblir det svenska samvetet också i detta avseende obefläckat. 

Vad det gäller minoriteter presenteras de svenska samerna i boken men att deras historia 

präglats av förtryck från majoritetssamhället nämns inte och inte heller görs några kopplingar 

till den rasistiska behandling som de fått utstå från såväl forsknings- som den politiska värl-

den. Precis som i Exposé nämns att minoriteter kan ha en svag ställning i samhället men här 

exemplifierar författarna med kurdernas situation i Turkiet och Irak, ingen koppling till Sveri-

ge görs. 

Sandelin och Andersson lyfter tvångssteriliseringar som metod men inte heller här är det 

det svenska förehavandet som belyses utan författarna nämner metoden i samband med indisk 

befolkningspolitik.  

 

3.5 Slutdiskussion 

Utifrån ovanstående undersökning av valda läromedel kan inte ens den snällaste bedömare 

mena att böckerna ger en rättvis bild av det rastänkande och den rasism som präglat den 

svenska historien. Inte heller ger de en bild av de fördomsfulla och hierarkiska synsätt vilka 

präglat svensk politik och vetenskap och som legat till grund för såväl svensk slavhandel som 

svensk steriliseringspolitik.   
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Enligt läroplanen skall främlingsfientlighet och intolerans bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser, detta innebär i sig inte att skolan är förpliktigad att undervisa 

om rasism eller hur den har tagit sig uttryck i Sverige. Jag menar däremot att läroplanens for-

mulering tillsammans med formuleringarna som säger att eleven skall få förtrogenhet med 

svensk kultur och historia, samt ha insikt i nationella minoriteters kultur, språk, religion och 

historia bör tolkas som att skolan skall undervisa kring detta ämne. Rasism, främlingsfientlig-

het och fördomar är en del av vårt kulturarv, en del som, om den inte konfronteras, kommer 

att leva vidare i en eller annan form i vårt samhälle.  Om denna tolkning är rimlig innebär det 

att de undersökta böckerna inte lever upp till styrdokumentens riktlinjer i sitt stoffurval.  

I de två kommande avsnitten kommer jag att diskutera de frågeställningar som varit min 

utgångspunkt i uppsatsen. Dessa har delvis redan diskuterats i den löpande texten i samband 

med undersökningen men här kommer en lite djupare diskussion, i relation till de kriterier 

som ställts upp i min metoddel, att ske. Jag kommer även i det avslutande avsnittet i slutdis-

kussionen att anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på undersökningen och dess re-

sultat. 

 

3.5.1 Tre frågor och tre kriterier 

Utifrån de tre kriterier som ställts upp utifrån Lpf 94 och kursplanerna i mitt metodavsnitt kan 

direkt sägas att ingen av böckerna uppfyller alla tre. Kriterierna är visserligen formulerade 

som ett mer övergripande raster och är tänkta att appliceras på en ämnesövergripande helhet 

inte på enskilda böcker. Men inte heller om man ser till den bild av den svenska historien som 

de tre böckerna gemensamt förmedlar uppfylls de tre kriterierna. Undersökningen säger vis-

serligen ingenting om hur undervisningen kan se ut kring dessa läromedel, men en slutsats 

som kan dras är att böckerna lämnar mycket åt läraren om de tre kriterierna skall uppfyllas. 

Vad som kan diskuteras är ju huruvida dessa kriterier är för högt ställda eller på annat sätt 

svåra att leva upp till.  

Vad ger då dessa tre böcker för gemensam bild av historien? I historieboken Sekvens 

nämns endast att Sverige låtit transportera tyska soldater under andra världskriget. Denna 

händelse presenteras som en av många eftergifter gentemot den tyska övermakten vilket inne-

bär att Öhman ändå påpekar att Sveriges senare historia innehåller mindre smickrande ele-

ment. Vad de andra eftergifterna bestått i diskuteras dock inte och inte heller görs någon pro-

blematisering kring de eftergifter som ändå presenteras, snarare framställs de som oundvikliga 



Examensarbete, Lärarprogrammet 
Jon Wålstedt 

 

 40 

och ofrånkomliga. Hur Sverige kom att hjälpa tyskarna inom ett flertal andra områden går 

Öhman inte in på. 

Christer Öhman går heller inte in på något av mina övriga fokusområden, trots att de skulle 

rymmas inom ramen för hans egna avgränsningar, samt att han diskuterar närliggande ämnen. 

Svensk 18- och 1900-tals historia framstår i boken i stort som en period präglad av blomst-

rande ekonomi och stark entreprenöranda, vilket visserligen inte är en osann bild, men denna 

era av framåtanda och gemenskap präglades samtidigt av utanförskap, förtryck och rastän-

kande. Rasism som fenomen diskuteras i egentlig mening aldrig i boken trots att Öhman tar 

upp konsekvenserna av rasförtryck i form av apartheidsystemet i Sydafrika och afroamerika-

nernas kamp för jämställdhet i USA. I Öhmans gestaltning av den svenska historien lyser allt-

så majoriteten av de tidigare nämnda fläckarna på det svenska samvetet med sin frånvaro. 

 Frågan väcks om Öhman valt bort dessa ämnen medvetet för att de känns obekväma eller 

om det istället är fråga om en fortsatt tradering av en historia där dessa händelser sedan länge 

försvunnit ur historieböckerna. En elakartad tolkning skulle kunna vara att Öhman bidrar till 

det som Zaremba beskriver som en historikers axelryckning inför ett ämne som han inte anser 

är tillräcklig angeläget att påminna om.82 En annan tolkning kan vara att Öhman istället helt 

enkelt följer den berättartradition som är aktuell för författare av dagens historieböcker och 

uppslagsverk, en tradition där dessa frågor fallit i glömska. Skulle fallet vara sådant bortser 

dessa författare från den forskning som lyfter dessa frågor, forskning som till viss del används 

som underlag för denna uppsats. Troligast är väl att Öhman själv skulle mena att dessa ämnen 

faller utanför hans teman, men låter sig hålet i den svenska historieväv som Öhman skapat 

verkligen ursäktas med detta? 

I samhällskunskapsboken Exposé läggs större utrymme på att diskutera vad som orsakar 

fördomar och rasism. Det inledande kapitlet i boken ger eleven en god grund att stå på om 

han/hon skall problematisera dessa områden och boken ger även en inblick i vilka olika per-

spektiv som kan göra sig gällande (exempelvis minoritetsperspektivet) i en sådan problemati-

sering. Boken uppmuntrar till en öppen diskussion kring fördomar men jag hade gärna sett att 

en sådan diskussion skulle innefatta även rasism, dels som tankekonstruktion och fenomen 

men även de faktiska uttryck den tagit sig och då också i Sverige. Exposé diskuterar, detta till 

trots, fördomsfulla attityder och är så att säga ändå inne på området men i författarnas diskus-

sion kring detta ämne ligger fokus i huvudsak på samtida eller icke tidsbundna exempel. Hi-

                                                                    
82 Zaremba (1999) s.14 
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storisk exemplifiering av rasismens olika uttryck saknas i boken vilket gör att även denna bok 

kan sägas bidra till att de händelser som är i fokus i denna uppsats riskerar att falla i glömska. 

Att ställa samma krav på läromedel i samhällskunskap som i historia, vad det gäller histo-

riska skildringar, känns inte rimligt och därav kan det inte förväntas att Exposé i lika stor ut-

sträckning skall ge historiska exemplifieringar kring dessa ämnen som Sekvens. Dock ingår 

det enligt kursplanen i samhällskunskap att ge en historisk belysning av samhället såväl na-

tionellt som internationellt så ett viss mått av historiska tillbakablickar är på sin plats.83  

Vad det gäller samerna tar boken upp dem som en svensk minoritetsgrupp och nämner 

även att minoriteter riskerar att fara illa i sin relation till majortetsbefolkningen och landets 

makthavare. Men när boken lyfter detta fenomen har kopplingen till Sverige försvunnit och 

man talar då i vida ordalag utan vare sig geografisk eller kulturell koppling. På detta vis sker 

aldrig någon egentlig sammankoppling mellan Sverige och förtryck av minoritetsgrupper så 

som samer.  

Boken Vår planet närmar sig mina fokusområden på ett flertal ställen men går aldrig egent-

ligen in på något av dem. Slavhandel och kolonialism diskuteras men Sveriges delaktighet 

nämns inte och utfallet blir detsamma när minoritetsgruppen samer presenteras, boken går 

aldrig in på svensk diskriminering av samer eller för den delen rasbiologi och rasism.   

Tillsammans är den bild som böckerna ger av rasism och fördomar i svensk historia nästin-

till obefintlig och utifrån de kriterier som tidigare ställts upp lever inte den samlade bilden 

upp till mer än, på sin höjd, ett av dessa kriterier och det är det tredje (vilken innebar att ele-

ven skall bli medveten om sig själv och sin relation till fördomar, främlingsfientlighet och 

rasism samt att dessa fenomen är en del av den kultur de växer upp i). Detta uppnås till viss 

del genom Exposés inledande kapitel och i avsnittet under den tidigare nämnda rubriken 

”Jämställdhet och jämlikhet”. I dessa stycken diskuteras fördomar och främlingsfientlighet på 

ett sätt som uppmuntrar eleven att reflektera utifrån sin egen position och förhoppningsvis 

också se hur fördomar och främlingsfientlighet kan florera på ett mer övergripande samhälle-

ligt plan. Exposé kan i övrigt, på gott och ont, ses som en okritisk hyllning till demokrati, vil-

ket också kan ifrågasättas, skall skolans demokratiserande uppdrag ske på bekostnad av un-

dervisningens saklighet? Då ingen kritik eller ifrågasättande av demokrati i dess olika skep-

nader förekommer i läromedlen finns risk att läromedlen förlorar sin trovärdighet vad det 

gäller kritik och ifrågasättande av andra ideologier och styrelseskick.    

                                                                    
83 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap (2009-
12-18 kl 13.32) 
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Det första kriteriet, som innebar att rasism som fenomen skall behandlas utifrån en svensk 

kontext, lever böckernas gemensamma bild heller inte upp till. Inte någon av böckerna disku-

terar den rasistiska idéläran eller dess konsekvenser (med undantag för apartheid och nazism 

som behandlas i Sekvens men dessa sammankopplas inte med rasism) vilket, om man ser det 

ur ett elevperspektiv, försvårar möjligheten för att förstå den europeiska 18- och 1900-tals 

historien. Vad det gäller mitt andra kriterium kan inte heller det anses blivit uppfyllt. Informa-

tionen som ges kring svenska minoriteter i de valda läromedlen är nästintill obefintlig. Sa-

merna, som jag fokuserat på, presenteras ytterst skissartat och ingen av böckerna ger egentli-

gen någon inblick i deras historia eller det förtryck och strukturella förtryck som drabbat dem. 

Att båda dessa kriterier inte uppnås kan tolkas som att böckerna inte lever upp till den ambi-

tion som Lpf 94 och kursplanerna satt upp. Detta innebär att den undervisande läraren kom-

mer att behöva kompensera dessa brister i böckerna om styrdokumentens mål skall uppnås.  

Man kan i dessa böcker tala om ett osynliggörande av de områden jag valt att fokusera på 

då de i stort inte nämns eller diskuteras. Om man jämför med hur läromedlen diskuterar sam-

ma företeelser i anknytning till andra länder kan vi se dels att diskussionen i många fall fak-

tiskt äger rum, som i fallet med Indiens steriliseringspolitik, dels att moraliska omdömen om 

dessa företeelser sker på ett flertal ställen som exempelvis i beskrivningen av kolonialismen 

som beskrivs som en fläck på kolonialmakternas samvete. När det t.ex. gäller Sveriges efter-

gifter under andra världskriget beskrivs de, som tidigare nämnts, som oundvikliga och Sverige 

framstår som ett offer för den tyska övermakten. Här sker argumentationen på ett nästintill 

ursäktande sätt och man hänvisar till kringliggande omständigheter.   

 

3.5.2 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapar dessa böcker Sveriges historia utan rasis-

tiska, rasbiologiska, främlingsfientliga och fördomsfulla inslag. Genom att på ett medvetet 

eller omedvetet sätt osynliggöra de händelser som den här uppsatsen fokuserat på skapas en 

glädjehistoria där svenskt 18- och 1900-tal nästan uteslutande handlar om demokratiserings-

processen, övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället och den starka ekono-

miska utveckling som därpå skedde (kanske framförallt under tiden efter andra världskriget). 

Den historia som böckerna skapar uppfylls alltså i huvudsak svenska framgångar och mot-

gångar och pinsamheter har ingen plats i denna skildring. 
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Då socialkonstruktivismen bygger på en grundföreställning om att kunskap är en produkt 

av mänsklig social verksamhet, alltså en aktiv process, blir historien en ytterst dynamisk be-

rättelse fjärran från verklighet och essentialism. Detta innebär inte att vårt förflutna skall ses 

som irrelevant eller att historieämnet i sig är betydelselöst. Hur vi använder oss av historia har 

stor inverkan på utformningen av vårt samtida samhälle och hur vi förhåller oss till våra 

medmänniskor. Ett resonemang, som bland annat Hagerman och Catomeris tar upp, är att 

historieskrivningen används för att skapa det egna kollektiva jaget, vilket bland annat skedde i 

samband med de starka nationalistiska vindar som blåste genom Europa under 1800-talet för 

att skapa en ’vi och dom’ känsla. Historieskrivningen kan sedan användas för att legitimera 

snedvriden maktfördelning och andra politiska missförhållanden. 

Genom en selektiv historieskrivning kan alltså ett mer tilltalande förflutet konstrueras, det-

ta förflutna kan sedan användas för att legitimera påståenden som t.ex. att Sverige inte har 

något kolonialt arv. En sådan historieskrivning medför faran att det inte längre går att lära sig 

av tidigare misstag och snedsteg då dessa inte finns. Ett mer konkret exempel på vilka risker 

en polerad historieskrivning kan innebära är det okritiska stöd som vetenskapen hade under 

slutet av 18- och början av 1900-talet och som gav upphov till raslärornas framväxt. Teorierna 

var nära sammanlänkade med en längtan efter ett ärofyllt förflutet och en längtan efter att till-

höra den germanska rasen som ansågs ha hög status. Rasbiologin kom att ses som naturveten-

skaplig fakta men efter andra världskriget luckrades de gamla teorierna upp och idag förklaras 

rasbegreppet som en social konstruktion. Dagens användning av begreppet etnicitet ligger 

kusligt nära sättet man tidigare använde begreppet ras och fortfarande lever samma hierarkier 

kvar. Försvinner rasbiologin ur historien ökar risken för att vi åter går i samma fotspår. 

Visserligen tror jag att denna process i historieskrivningen är oundviklig då det alltid måste 

ske ett urval. Vi kan inte bevara och dokumentera allt, och även om det var möjligt skulle det 

fortfarande vara frågan om perspektiv och tolkning, vem har bevarat och till vilket syfte? Hi-

storien kommer, enligt mig, aldrig att kunna förmedla objektiv fakta eller någon absolut san-

ning. 
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4 Fjärde kapitlet 

4.1 Sammanfattning och slutsatser 

Min målsättning med denna uppsats har varit att undersöka hur läromedel inom ämnena histo-

ria, geografi och samhällskunskap förhåller sig till det faktum att Sverige har ett förflutet 

präglat av fördomar och rasism. Detta med bakgrund i att ett flertal forskare och författare på 

senare tid beklagat sig över bristen av information kring svensk historia som präglats av ra-

sism i uppslagsverk och historieböcker. Jag har i uppsatsen valt att fokusera på fyra områden i 

den svenska historien som jag anser förtjänar extra uppmärksamhet, dessa fyra har varit: den 

svenska slavhandeln på ön Saint-Barthélemy under 1700-talet, svensk rasbiologi och för-

trycket av samerna, tvångssteriliseringarna under 1900-talet och Sveriges hjälp och eftergifter 

gentemot nazityskland under andra världskriget. 

Jag har i min uppsats bland annat sökt svar på hur gällande läroplan, Lpf 94, och kurspla-

nerna i ämnena geografi, samhällskunskap och historia förhåller sig till rasism och fördomar. 

Jag har här studerat de riktlinjer som Lpf 94 ställt upp för att se hur dessa kan tolkas i sam-

band med mitt ämnesval. Utifrån dessa tolkningar har jag ställt upp tre kriterier som jag anser 

vara rimliga att förvänta sig av gymnasieundervisningen vad det gäller detta område. Med 

kriterierna som riktlinje har jag undersökt tre läroböcker i ämnena geografi A, samhällskun-

skap A och historia A på gymnasienivå för att se hur de förhåller sig till olika företeelser i den 

svenska historien som präglats av rasism och fördomar.  

Resultatet jag kommit fram till är att ingen av böckerna behandlar alla de områden som jag 

valt att fokusera på och inte heller ger den helhetsbild som böckerna tillsammans förmedlar en 

tillfredsställande bild av dessa händelser. I de fall som mina fokusområden berörts har infor-

mationen varit bristande och knapphändig och sällan eller aldrig har Sverige kopplats ihop 

med företeelser som rasism, slavhandel, kolonialism, tvångssteriliseringar etc. Alla dessa be-

grepp (förutom rasism) behandlas i förhållande till andra länder och i vissa fall har även mora-

liska utlåtanden eller fördömanden skett i samband med detta. Rasism som fenomen diskute-

ras inte i någon av böckerna vilket skapar ytterligare ett gap i den historia som böckerna ska-

par. Följden av detta torde bli att den undervisande läraren måste kompensera böckernas bris-

ter för att leva upp till de riktlinjer och mål som styrdokumenten sätter upp. Om en sådan 

kompensatorisk undervisning inte äger rum riskerar de områden som jag valt att fokusera på 
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att falla i glömska för gemene man och de lärdomar vi kan dra av historien riskerar att gå för-

lorade. 

Ytterligare studier inom området skulle vara av intresse och då kanske i form av en större 

undersökning där läromedel i samtliga årskurser undersöks för att se huruvida resultatet av en 

sådan studie stämmer överens med mina resultat. 
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