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Abstrakt   
Läroböcker är viktiga källor för kunskapsinhämtning och dess användare har oftast stort 

förtroende för det skrivna ordet i dessa böcker. Vi vill med denna uppsats uppmärksamma 

olika maktförhållanden i läroböckerna och uppmana lärare att gå utanför lärobokens ramar i 

undervisningen. Syftet med uppsatsen är att analysera framställandet av Indien i 

historieläroböcker från 1930-, 1960-, 1970- och 2000-talet. Läroböckerna analyseras med 

hjälp av den kritiska diskursanalysen och den sociokulturella praktiken belys med hjälp av 

postkolonial teori. Kolonialdiskursen är den dominerande diskursen i läroböckerna från 1930-

talet, medan läroböckerna från de övriga undersökningsperioderna bygger på den 

dominerande västdiskursen. I dessa texter relateras och värderas Indien utifrån ett 

västerländskt perspektiv. I läroböckerna från 1930- och 1960-talet beskrivs britterna vara 

uppbyggare av Indien, medan britterna i de övriga böckerna beskrivs som erövrare och 

utnyttjare. I läroböckerna från 1930-talet förekommer det inte någon indisk diskurs, utan 

Indien berörs enbart i samband med kolonialväldet England. I läroböckerna från de övriga 

perioderna identifierades olika indiska diskurser och gemensamt för dessa är förfrämligandet 

av Indien och dess befolkning. Den dominerande västdiskursen ifrågasätts inte, utan befästs 

och reproduceras i de undersökta historieläroböckerna. Totalt undersöks 20 historieläroböcker 

varav 18 av dessa präglas av postkoloniala föreställningar. De två avvikande böckerna är 

skrivna under 1970-talet och i den ena urskiljs ett mer implicit postkolonialt perspektiv, 

medan den andra är helt fri från postkoloniala föreställningar.  

 

Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori.  
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1  INLEDNING  

Läromedel är inte bara en betydelsefull källa för kunskapsinhämtning, utan har även auktoritet 

som en objektiv källa.1 Både lärare och elever har ett stort förtroende för det skrivna ordet i 

dessa böcker. Läromedel varken ifrågasätts eller granskas kritiskt av dess flesta användare. Vi 

kan dock konstatera att läromedlet påverkats av ett flertal institutioner under större delen av 

1900-talet. Statens läroboksnämnd infördes 1938 och dess uppgift var att granska samt 

godkänna läroböckerna.2 Innehållet i undervisningen styrdes helt utifrån kursplanerna och 

staten reglerade läromedelsvalen och läromedelsanvändningen.3 1991 upphörde granskningen 

av läromedel och ett nytt styrsystem infördes i skolorna.  

 

I dagens läroplan ställs det krav på saklighet, allsidighet och vetenskaplig förankring. 

Folkpartisten och docenten Mauricio Rojas hävdar dock, i sin rapport från 2007, att även 

dagens läroböcker är politiskt vinklade, ovetenskapliga och osakliga.4 Rojas är långt ifrån 

ensam i sin kritik, exempelvis har litteraturvetaren och kritikern Göran Hägg skrivit ett par 

inlägg i historieläroboksdebatten. Enligt Hägg rättfärdigas till och med många fördomar i 

dagens historieläroböcker.5 Historieämnet, som nu även skall bli ett kärnämne, har som syfte 

att utveckla historiemedvetande, skapa sammanhang och bakgrund för eleverna. 

Historieämnet är i högsta grad ett ämne som påverkar elevens världsuppfattning och vi anser 

att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till det skrivna ordet i historieböckerna. Detta är ett par 

av anledningarna till att vi valt att undersöka bilden av Indien i de svenska 

historieläroböckerna utifrån ett kritiskt perspektiv.  

  

Det finns två anledningar till att vi valt att undersöka bilden just gällande Indien. För det 

första finns det en brist på forskning kring Indienbilden i historieläroböcker och för det andra 

finns det ingen undersökning som berör de perioderna vi valt att undersöka. Dessutom har den 

tidigare forskningen visat att ”underutvecklade” länder ofta beskrivs utifrån ett postkolonialt 

perspektiv i läroböckerna. Vårt syfte är dock inte att undersöka sanningshalten i dessa böcker, 

utan framställandet av Indien. Därför har vi valt att analysera dessa böcker med hjälp av den 

kritiska diskursanalysen som tar fasta på både textens egenskaper och som belyser helheten i 

                                                      
1 
Englund, Thomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Göteborg, 2005, 131-135

.  

2 
Långström, Sture, Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie, Umeå, 1997, 193-197.

  

3 
Skolverket, Läromedels roll i undervisningen, 2006, 9.

  

4 
Rojas Mauricio, www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175666129.pdf, 35-37 (2008-11-10).

  

5 
Göran Häggs inlägg: aftonbladets debattsidor: En sorglig historia! och Tror de att dagens 18-åringar är 

idioter? www.educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=184, (2008-11-06).
  

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175666129.pdf
http://www.educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=184,%2084
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en större social kontext. Med hjälp av denna analysmetod kan vi belysa eventuella 

maktförhållanden i texterna. Vår tes är att de svenska historieböckerna är påverkade av olika 

västerländska perspektiv, och att det just därför är svårt för både lärare och för elever att se 

maktstrukturen bakom denna diskurs. Det är svårt att gå ur sin egen kontext och se kritiskt på 

det system som man själv ingår i. Således är det anledningen till att vi valt att belysa den 

sociokulturella praktiken med hjälp av postkolonial teori, som just belyser bakomliggande 

västerländska maktfaktorer. Vi hoppas att denna undersökning skall bidra till att både vi och 

andra som läser denna uppsats lättare ska kunna uppmärksamma olika maktförhållanden i 

läromedel, samt observera nödvändigheten i att gå utanför lärobokens ramar i undervisningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera bilden av Indien i svenska historieläroböcker, 

utifrån den kritiska diskursanalysen, mer specificerat utifrån Norman Faircloughs 

tredimensionella modell. Följande frågeställningar skall därmed utredas: 

 Vilken/vilka diskurser förekommer i de svenska historieläroböckerna gällande Indien 

och indier under 1930-talet, 1960-talet, 1970-talet och 2000-talet?  

 Vilken är den dominerande diskursen för respektive undersökningsperiod?  

 Förekommer det någon diskursiv förändring under respektive undersökningsperiod i 

de svenska historieläroböckerna?  

 Ämnar de identifierade diskurserna i historieläroböckerna att upprätthålla den 

dominerande maktordningen, eller transformeras diskurserna och bidrar till 

förändring?  

 Kan man urskilja koloniala/postkoloniala föreställningar i de undersökta 

läroböckerna och i så fall hur kommer detta till uttryck?  

 

1.2   Avgränsningar och källmaterial  

Källmaterialet för uppsatsen utgörs av historieläroböcker, som använts och används frekvent i 

undervisningen. Övriga läromedel som också kan förekomma i undervisningen såsom 

läseböcker, filmer, uppslagsverk och dylikt, har uteslutits. Valet av denna avgränsning kan 

motiveras på ett flertal olika sätt. En viktig faktor är att forskning har påvisat att läroböcker i 
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praktiken används som det primära styrmedlet under undervisning.6 Enligt Thomas Englund 

är läroplanen ett uttryck för en politisk kompromiss, medan läroböcker innehåller 

sammanställningar av ett flertal författare, som har tolkat läroplanens anvisningar på ett 

specifikt sätt.7 Undersökningar har påvisat att mindre erfarna lärare ofta baserar och utformar 

sin undervisning med den aktuella läroboken som grund.8 Denna tendens begränsas inte 

enbart till mindre erfarna lärare, andra undersökningar har pekat på den ofta auktoritära 

ställning som läroboken får i undervisning överlag.9  

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bilden av Indien kommer till uttryck i 

historieläroböcker under 1900-talet och början av 2000-talet. Beslutet om valet av den relativt 

omfattande tidsperioden grundar sig i en önskan om att kunna jämföra eventuella förändringar 

i läroböckernas bild av Indien. Den omfattande tidsperioden måste dock avgränsas i syfte att 

rymmas inom ramarna för examensarbetet. Av denna anledning har följande decennier valts 

ut för vidare undersökning: 1930-, 1960-, 1970- och 2000-talet. Valet av tidsperioderna 

motiveras av följande företeelser, vilka rimligen påverkat bilden av Indien; kolonialismen var 

aktuell under 1930-talet, avkoloniseringsprocessen under 1960- och 1970-talet samt 2000-

talet är en period efter avkoloniseringsprocessen och aktuell litteratur i dagens undervisning.10  

  

Materialet omfattar läroböcker från både gymnasieskolan och högstadiet. Ambitionen är att 

från varje årtionde undersöka minst tre böcker, varav minst en ska vara en högstadiebok.11 

Böcker vars titel avslöjar att boken enbart behandlar svensk historia har uteslutits, då Indiens 

historia skildras i material som berör ”allmänna historien”. Källmaterialet i uppsatsen består 

följaktligen av 20 stycken böcker. Nedan följer en diskussion av material som kräver en mer 

utförlig motivering. Listan som helhet återfinns i källförteckningen längst bak i uppsatsen.  

  

Materialet från 1930-talet utgörs av en lärobok för högstadiet (realskolan) och två för 

gymnasiet (samt två böcker där Indien inte berörs överhuvudtaget). Under urvalet visade det 

sig att en del av materialet från denna period var svåråtkomligt, vilket ytterligare medförde en 

avgränsning. Valet av Allmän historia för gymnasiet av Erik Falk och Gustaf Jacobson 

                                                      
6
 Englund, 2005, 135.  

7
 Englund, 2005, 131.  

8
 Långström, Författarröst & lärobokstradition. En historiedidaktiskt studie, Umeå, 1997, 18.  

9
 Englund, 2005, 133-136.  

10 Zimbabwe, Namibia och Eritrea blev dock inte självständiga förrän efter 1970-talet, men under 1960-talet och 

1970-talet avkoloniserades i princip hela Afrika.  
11

 Realskola/högstadium. 



 4 

motiveras av att läroboken var den mest använda under perioden.12 Allmän historia för 

realskolan skriven av Gustaf Jacobson och Simon Erlandson var den enda lärobok för 

högstadiet som behandlar Indiens historia (som vi fann), varvid valet ter sig som tämligen 

självklart. Problematik som rimligen kan härledas till användandet av källor med samma 

författare reduceras av det faktum att läroböckerna är avsedda för olika studienivåer, samt att 

Jacobson vid båda tillfällena hade olika medförfattare. Men utan information om respektive 

författares inblandning och influens på texterna blir det svårt att få en klar uppfattning om hur 

detta påverkar undersökningen.  

  

Valet av material från 1960-talet skedde med särskild hänsyn till att jämt fördela urvalet över 

1960-talets första och andra hälft, samt med fördelningen två gymnasieböcker och två 

läroböcker avsedda för högstadiet. 

  

Även i materialet från 1970-talet återfinns att en och samma författare varit delaktig i flera 

läroböcker, men även här anses detta enbart ha en begränsad påverkan på analysen. Historia i 

centrum och periferi (1977) är inte skriven av Göran Graninger och Sven Tägil utan dessa 

författare är enbart redaktörer till boken. Texten som vår analys baseras på är skriven av 

Rudolf Hultkvist. Historia i centrum och periferi, ET Årskurs 2 (1978) skriven av Göran 

Graninger och Sven Tägil är ett annat anmärkningsvärt val. Det faktum att läroboken är riktad 

till tekniska och ekonomiska linjer på gymnasiet har spelat en avgörande roll i urvalet, då en 

annan del av material från samma period främst riktar sig till samhällsvetenskapliga 

gymnasielinjer. Vidare består materialet från 1970-talet av fyra gymnasieböcker och två 

högstadieböcker.13   

  

Alla tiders historia från 2000-talet är en serie historieböcker. Ur denna serie har två böcker 

valts ut för vidare undersökning: Alla tiders historia maxi, som varit den vanligast 

förekommande under en längre period, och Alla tiders historia Bas, en relativt ny lärobok 

som främst inriktar sig på elever som läser 50 p historia.14 Materialet för 2000-talet utgörs 

vidare av fyra gymnasieböcker och en högstadiebok.  

 

                                                      
12

 Andolf Göran, Historien på gymnasiet. Undervisning och läroböcker 1820-1965, Lund, 1972, 129.  
13

 Anledningen till utökat material från 1970-talet beror på upptäckten av avvikande material, se analysen för 

1970-talet.  
14

 www.gleerups.se (2008-11-14). 

http://www.gleerups.se/
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1.3 Forskningsläge  

Det finns en hel uppsjö med tidigare undersökningar gällande olika typer av missförhållanden 

i läroböcker. Här nedan presenteras enbart undersökningar som på något sätt har relevans för 

just denna uppsats. Innan vi redogör för forskningsläget gällande bilden av Indien i 

läroböcker, ämnar vi kortfattat beröra några andra studier som vi anser vara relevanta för 

uppsatsen.  

  

I avhandlingen ”De andra”- Afrikaner i svenska pedagogiska texter 1768-1965 berör Luis 

Ajagán – Lester textens betydelse i samhället. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen, den 

sociosemiotiska ansatsen och den kritiska utbildningssociologin analyserar författaren bilden 

av afrikaner i svenska geografi- och historieböcker. I de äldsta texterna som undersökts 

framställdes afrikaner som vilda, hedniska och ociviliserade människor i motsats till de 

kristna och civiliserade européerna.15 I slutet av undersökningsperioden växer det fram en ny 

diskurs som framhäver alla rasers lika människovärde. Trots det fortsätter en reproduktion av 

”vi-diskursen” kontra ”de-diskursen”, genom att västervärldens utveckling lyfts fram kontra 

Afrikas underutveckling.16 Frågan som kommer att diskuteras i slutdiskussionen är om ”vi-” 

kontra ”de- diskurser” existerar även gällande Indienbilden. I likhet med Ajagán kommer den 

kritiska diskursanalysen användas även i denna uppsats, och den sociokulturella praktiken 

kommer att belysas med hjälp av postkolonial teori.  

  

I Världen bortom västerlandet och Världen bortom västerlandet II har Åke Holmberg 

undersökt den svenska omvärldsbilden i reseskildringar, tidningsartiklar och läromedel 

(mestadels av geografiböcker) från 1776 till och med mellankrigstiden. Holmberg kommer 

fram till att kunskapen gällande omvärlden var knapphändiga under 1700-talet, men att 

attityden till ”de andra” var relativt respektfull. Under 1800-talet ökade kunskapen gällande 

omvärlden, samtidigt som den relativt respektfulla attityden blommade ut i fullkomlig 

pistocentrism17, etnocentrism, eurocentrism18, rasism och evolutionism.19 Författaren kommer 

                                                      
15 Ajagán – Lester Luis, ”De andra” - Afrikaner i svenska pedagogiska texter 1768-1965, Stockholm, 2000, 66-

68.  

16 Ajagán 2000, 222-223.  
17

 Med pistocentrism avser Holmberg: förkunnelsen om den egna religionens primat. Detta är även den kategori 

av fördomar som tidigast styrt svenskarnas omvärldssyn. Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet II, 

Göteborg, 1994, 24-25.  
18

 Med eurocentrism avser Holmberg: ”förkunnelsen om Europas historiska och civilisatoriska primat”. 

Holmberg, 1994, 25-26.   
19

 Det var främst under 1800-talet som föreställningar om europisk överlägsenhet inom alla politiska och 

kulturella områden blommade ut. Genomgående för Sveriges omvärldsbild har varit att den byggts upp av 
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fram till att Indien och indierna beskrivs negativt och nervärderande i geografiböcker från 

1930-talet. Exempelvis beskrivs indierna föra ständiga stamkrig, vara vidskepliga och förakta 

”hands arbete” .20 I dessa texter framställts Indien som totalt främmande och ”för utveckling i 

västerländsk mening otillgängliga landet”.21 I likhet med Holmberg kommer även vi att 

undersöka läroböcker från 1930-talet. Vår undersöknings baseras dock på läroböcker från 

historieämnet. Frågan som kommer att diskuteras i slutdiskussionen är om bilden gällande 

Indien skiljer sig åt i historieläroböcker och geografiböcker under 1930-talet.  

  

I Bilden av Indien undersöker Gunnar Elveson hur Indien skildras i tidningen Vi:s u-

landsreportage från 1940-talet till tidigt 1970-tal. Författaren uppmärksammar en ny 

världsbild under 1960-talet i den aktuella tidningen. Enligt författaren berodde detta på en 

vänsterorientering som medförde att tredje världen fick en större plats i västerländskt 

medvetande och debatt.22 Från 1940- fram till 1960-talet var bilden gällande Indien relativt 

positivt i den undersökta tidningen.23 Författaren kommer dock fram till att Indien började 

skildras mer negativt från och med 1962. Artiklarna i tidningen betonar att utvecklingsarbetet 

i landet avstannat, vilket sägs bero på indiernas ovilja till förändring. Denna ovilja menas i sin 

tur bero på religiösa motiv.24 I slutdiskussionen kommer vi att jämföra bilden mellan den 

aktuella tidningens framställande av Indien och historieläroböckernas framställande av Indien 

under 1960-talet.  

  

Torvald Olssons studier Folkökning, fattigdom, religion (1988) och Kunskap eller myter. 

Bilden av Indien i svenska skolböcker (1984) är de undersökningar som är mest relevanta för 

föreliggande uppsats. Båda dessa texter undersöker bilden gällande Indien och belyser 

objektivitetsproblem i högstadiets och gymnasiets samhällsorienterande läroböcker. I 

Folkökning, fattigdom, religion undersöker författaren material från 1956-1984 och kommer 

                                                                                                                                                                      
fördomar, vilka konstruerat en motsatsbild av ”den andre”. Ofta är det dock inte svenskarna själva som skapat 

bilderna, utan svenskarna har övertagit de bilder som skapats av kolonialmakterna. Svenskarna kan därmed sägas 

vara epigoner på detta fält. Holmberg, Åke, Världen bortom västerlandet, Göteborg, 1988, Abstract., och 

Holmberg, 1994, 23. 
20

.Holmberg, 1994, 180.  
21

 Holmberg, 1994, 180.  
22

 Elveson, Gunnar, Bilden av Indien. U-landsreportage i tidningen Vi och 1960-talets världsbild, Lundequistska 

bokhandeln, Uppsala 1979, 11-12. 
23

 Det fanns dock en hel del negativa artiklar om Indien och hinduismen, men övervägande delen var positiva. 

Elveson, 1979, 94-95. 
24

 Elveson, 1979, 95-97.  
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fram till att läroböckerna generellt blivit mer objektiva.25 Skildringar gällande kastväsendet 

och hinduismen har dock framställts på ett icke-objektivt sätt, även i det senare materialet.26 I 

läroböcker från 1960-talet framställs överbefolkningsproblematiken vara den största orsaken 

till ojämlikheter och strukturella orättvisor i Indien. I senare läroböcker framställs dock 

kastväsendet och hinduismen vara de främsta orsakerna till dessa problem, vilket Olsson anser 

är missvisande.27 Författaren urskiljer också latent rasism i de tidiga skolböckerna, då folk i u-

länderna framställts som mindre förnuftiga eller mindre intelligenta än västerlänningar. 

Olsson skriver dock att den latenta rasismen försvinner i läroböckerna som skrevs från och 

med 1980-talet, vilket är anledning till att läroböckerna anses blivit mer objektiva.28  

 

Den andra undersökningen Kunskap eller myter. Bilden av Indien i svenska skolböcker, är ett 

förstudium till avhandlingen Folkökning, fattigdom, religion. Denna undersökning är 

emellertid avgränsad till att undersöka enbart Indienbilden, och därmed framträder vissa 

skillnader tydligare mellan de olika läroböckerna. Geografiböckerna betonar 

befolkningsökningen och kastväsendet som de störst bidragande orsakerna till de ovannämnda 

”problemen”. Historie- och orienteringsämnesböckerna betonar folkökningen och 

kolonialismen som de bidragande orsakerna till de uppmärksammade problemen, medan 

religionsböckerna lägger tonvikten på kastväsendet och hinduismen.29 Enligt Olsons 

undersökning har historieböckerna samma förklaring till den ansedda”underutvecklingen” i 

Indien som tidningen Vi har, enligt Elveson. I likhet med Olsson kommer även vi att 

undersöka historieläroböcker från 1960- och 1970-talet. Denna uppsats skiljs dock åt från 

Olssons undersökningar genom att den dels omfattar material från 1930- och 2000-talet, och 

dels genom användandet av en annan metod och teori. Vår metod och teori är inriktad på att 

belysa olika maktförhållanden i läroböckerna, vilket inte diskuteras i Olssons avhandling.  

  

Den tidigare forskningen som presenterats kommer att diskuteras i slutdiskussionen.  

Avslutningsvis vill vi tillägga att det under det senaste året har publicerats över femtio c-

uppsatser kring ett kritiskt studium av läroböcker. Totalt finns det över ett hundratal sådana 

uppsatser, men inte någon har undersökt hur Indien porträtterats i läroböcker.  

                                                      
25

 Olsson, Torvald, Folkökning, fattigdom, religion. Objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960–1985 

med särskild inriktning på Indien och U-landsbilden, Plus Ultra, Lund, 1988, 425.  
26

 Olsson, 1988, 411-423, 434. 
27

 Olsson, 1988, 427-428. 
28

 Olsson, 1988, 431-433 
29

 Olsson, Torvald, Kunskap eller myter. Bilden av Indien i svenska skolböcker, Pedagogiska institutionen Lunds 

universitet, 1984, rapport sammanfattning.  
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1.5 Disposition  

Föreliggande uppsats kommer att disponeras på följande vis: I nästkommande kapitel 

presenteras den kritiska diskursanalysen och den postkoloniala teorin. I kapitel tre analyseras 

materialet och kapitlet är uppdelat efter uppsatsens fyra olika undersökningsperioder: 1930-, 

1960-, 1970- respektive 2000-talet. I det sistkommande kapitlet diskuteras uppsatsens resultat 

i förhållande till forskningsläget, funderingar kring vidare forskning och övriga reflektioner.  

 

1.6 Arbetsprocess  

Uppsatsen är skriven och analyserad av båda författarna. Lärarinstitutionen förespråkar att 

examensarbete skrivs parvis och framhäver fördelarna med detta val. Det mest attraktiva 

bland dessa fördelar var möjligheten till djupare diskussioner och analyserande, samt träning 

på samarbetsförmåga. Detta är anledningen till att vi valt att skriva examensarbetet 

tillsammans och därför har vi båda varit delaktiga vid samtliga moment i uppsatsen. 
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2  TEORI OCH METOD  

Innan vi berör diskursanalysen skall vi först och främst reda ut vad som menas med begreppet 

diskurs. Generellt kan man säga att begreppet diskurs syftar till en reglerad samtalsordning,30 

och att det i begreppet ingår en idé om att språket är format i olika mönster. Dessa 

strukturerade mönster avgör vårt agerande och drar gränser för vad som är acceptabelt i ett 

socialt sammanhang.31 När man studerar diskurser måste man reflektera över det som skrivs, 

samt hur det skrivs. Regler för vad som är godtagbart i ett visst sammanhang är styrt av 

diskursens ordning. Diskurser påverkar vår verklighetsuppfattning och vårt förhållningssätt till 

verkligheten.32 Via utbildning och läromedel konstrueras olika världsbilder, vilket påverkar 

individernas förhållningssätt. Därför anser vi det vara relevant att undersöka vilka diskurser 

som förmedlas i de svenska läroböckerna.  

  

Nu skall vi redogöra för diskursanalysen, vilket är den metod och teori som kommer att 

användas i denna uppsats. I diskursanalysen är teori och metod alltid sammanlänkande. Det 

finns ett flertal olika diskursanalytiska metoder, men trots det har dessa metoder vissa 

gemensamma utgångspunkter.33 I diskursanalysen är språket väldigt betydelsefullt. Språket 

skiftar mellan de olika diskurserna, där diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva 

praktiker och därför ska sökas i konkreta kontexter.34 Vår kunskap om världen är inte objektiv 

och därför är det väldigt viktigt att förhålla sig kritiskt till det som anses vara självklar 

kunskap.  

 

Vår kunskap om omvärlden påverkas av det historiska och kulturella förloppet. Läromedel är 

i detta avseende kanske den mest betydelsefulla källan till vår kunskap om världen. Den 

världsbild vi bär med oss är bara en produkt av vårt sätt att kategorisera världen och denna 

världsbild ändras över tiden. Läromedel anses förmedla objektiv kunskap och därför är det 

viktigt att vara uppmärksam på det som betraktas vara självklar kunskap i dessa böcker. Olika 

världsbilder leder till att vissa handlingar blir självklara medan andra blir helt otänkbara och 

dessa sociala konstruktioner leder till sociala konsekvenser.35  

 

                                                      
30

 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Lund, 2003, 19.  
31

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund, 1999, 7.  
32 

Börjesson, 2003, 19-21.  
33

 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 10.  
34

 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 15, 18.  
35

 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 11-12.  
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Målet med diskursanalysen är att utforska och fastställa olika maktrelationer i samhället, samt 

visa andra perspektiv och möjligheter till social förändring. Målet i de olika diskursanalytiska 

metoderna är alltså detsamma, det som skiljer metoderna åt är olika empiriska fokuseringar, 

syften och tillvägagångssätt.36 Vidare är makt ett gemensamt begrepp för de olika 

diskursanalytiska metoderna. Maktbegreppet i diskursanalys utgår från Foucaults teori om 

makt och kunskap. Enligt Foucault tillhör inte makten någon bestämd agent och ingen kan 

besitta den eller utöva den. Makten anses vara spridd i olika sociala praktiker och därigenom 

konstruera diskurser, samt kunskaper. Makt och kunskap är på så vis förbundna med 

varandra. Enligt Foucault frambringar makten alltså det sociala på ett bestämt sätt och skall 

därför inte ses som något förtryckande utan som ett ”produktivt nätverk”.37  

 

2.1  Diskursanalys 

Den diskursanalytiska metoden som kommer att användas i denna uppsats kallas för kritisk 

diskursanalys och bygger på Norman Faircloughs tredimensionella modell. Den 

tredimensionella modellen är alltså en metod, vars syfte är att urskilja tre olika analysnivåer: 

textanalys, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. Den tredimensionella modellen måste 

dock kompletteras med ytterligare teori. I de två först nämnda analysnivåerna är språket i 

fokus, men den sociokulturella praktiken måste belysas utifrån en samhällsvetenskaplig teori.  

  

Vid den första analysnivån, vilket är en textanalys, granskas textens formella karaktär och hur 

texten organiseras i meningar. Här undersöker man grammatiska och retoriska inslag i texten. 

Exempelvis bör man uppmärksamma vokabulär, hur olika begrepp används, vissa begrepps 

betoning, användandet av värdeladdade ord osv.38 De vägledande frågorna vid den första 

analysnivån blir följande:39 

- Vilka yttranden finns det i de svenska läroböckerna kring Indien?  

- Används det några värdeladdade ord eller några andra specifika uttryck i samband 

med beskrivningar av Indien?  

- Associeras vissa begrepp eller satser med Indien?  

  

                                                      
36 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 9. 
37

 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 20, 44.  
38

 Fairclough, Media discourse,London, 1995, 57,58.  
39 Observera att frågorna som ställs i detta kapitel inte är uppsatsens frågeställningar, utan enbart vägledande 

frågor i samband med analysen för att lättare kunna operationalisera teorin.  
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Vid den andra analysnivån, som kallas diskursiv praktik, identifieras de eller den etablerade 

diskursen som texterna bygger på. Detta kan göras på olika sätt men i uppsatsen kommer vi 

att utgå från den intertextuella analysen. Den intertextuella analysen fokuserar på 

intertextualitet och interdiskursivitet. Detta innebär att man bryter ner texten och undersöker 

om den konkreta texten bygger på andra texter eller diskurser.40 Man undersöker ifall 

diskurstyper blandas på ett nytt sätt. Hög interdiskursivitet, där olika diskurstyper blandas på 

ett nytt sätt i texten, tyder på en diskursiv förändring. Låg interdiskursivitet, där diskurser 

används på ett konventionellt vis, tolkas som en reproduktion av det bestående.41 Vid den 

andra analysnivån blir följande frågor vägledande:  

- Finns det en eller flera diskurser gällande Indien i de svenska historieläroböckerna? 

- Om det finns flera diskurser hur förhåller de sig till varandra och vilken är den 

dominerande diskursen?  

- Är interdiskursiviteten hög eller låg?  

  

Vid den tredje analysnivån, den sociokulturella praktiken, placeras resultatet av de föregående 

analysnivåerna i förhållande till den sociokulturella praktiken. Genom att analysera 

relationerna, mellan den diskursiva praktiken och den sociokulturella praktiken, uppnås den 

slutgiltiga fasen i analysen och det är här man kommer fram till de mest intressanta 

slutsatserna.42 Allt detta leder till att synliggöra den diskursiva praktiken, som enligt den 

kritiska diskursanalysen reproducerar ojämnlika maktförhållanden mellan olika sociala 

grupper. Denna inriktning kallas kritisk eftersom den vill kartlägga den diskursiva praktiken 

och vill bidra till sociala förändringar i riktning mot mer jämlika maktförhållanden.43 Eftersom 

diskurserna påverkas och formas av sociala aspekter är det nödvändigt att koppla den tredje 

analysnivån till en större social kontext.  Problemet måste granskas med hjälp av ytterligare 

teori för att kunna klarlägga den sociokulturella praktiken.44  

  

Fairclough fokuserar på maktförhållanden och sociala förändringar, men den sociokulturella 

praktiken kan belysas utifrån flertal olika perspektiv såsom ekonomiska, politiska, sociala 

eller kulturella. De ekonomiska och politiska perspektiven är särskilt användbara om man vill 

                                                      
40

 Fairclough, 1995, 61. 
41 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 86.  
42

Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 90.  
43 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 69.  
44 

Fairclough, Discourse and social change, Cambridge, 1992, 87. 
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belysa makt och ideologi.45 Med hänsyn till att vi vill belysa maktstrukturer och ideologiska 

föreställningar i historieläroböcker har vi valt att analysera den sociokulturella praktiken med 

hjälp av den postkoloniala teorin. Postkoloniala studier och diskursanalyser syftar nämligen 

båda till att upptäcka hur makten verkar genom språket, litteraturen, kulturen och de 

vardagliga institutionerna. 

Postkoloniala studier undersöker hur diskurser om orättvisor och ojämlikheter i världen 

så ofta kommer att handla om skillnader, egenskaper, etnicitet, kulturella olikheter 

istället för att uppmärksamma skillnader i tillgång till makt och resurser.
46

 

 

Teorikapitlet nedan kommer inte att ge ett fullständigt svar på vad postkolonial teori innebär. 

Detta beror på teorins komplexitet och mångsidighet, då det finns flera postkoloniala teorier. 47  

Det intressanta för uppsatsen är att belysa den sociokulturella praktiken med postkolonialt 

tänkande och på så vis klarlägga maktförhållandena i läroböckerna. Den postkoloniala teorin 

nedan kommer därför att beröras i grova drag.  

 

2.1.1 Postkolonial teori  

Begreppet kolonialism kan definieras på olika sätt, men i denna uppsats begränsas begreppet 

till att avse europeisk erövring, kontroll och exploatering av områden, som tog fart under 

1500-talet.48 Kolonialismens syfte var främst att omstrukturera icke-kapitalistiska ekonomier 

till kapitalistiska system för att gynna utvecklingen i Europa.49 Kolonialismen legitimerades 

av rasideologier, vilka ansåg att historien hela tiden rör sig framåt mot ett mer utvecklat 

samhälle.50 Européerna legitimerade sitt intrång i andra delar av världen genom att mena sig 

sprida utveckling och modernitet. Rasideologier är även nära sammanknutna med 

socialdarwinism, vilken ytterligare legitimerade de koloniala projekten. Socialdarwinismen á 

la Herbert Spencer placerade ”den vite mannen” högst upp i näringskedjan och han menade 

därför att den vite mannen hade rätten till att bruka våld mot och utrota ”underlägsna” raser. 

Spencer menade att detta var ett nödvändigt steg i den civilisatoriska utvecklingen.51 Dessa 

                                                      
45

 Fairclough, 1992, 91-92.  
46

 Lundahl Mikela, ”Förord”, Kairos nr 7. Postkoloniala studier, Stockholm, 2002, 15. 
47

 Landström (red.), Postkoloniala texter, Stockholm, 2001, 7.  
48

 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. Stockholm, 2006, 24. Till 

begreppet kolonialismen räknar vi alltså inte de koloniseringsprojekt som skett utanför Europa eller tidigare i 

historien. 
49

 Loomba, 2006, 40. 
50

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasism och det 

mångkulturella samhället, Falun, 2005, 28. 
51

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), 2005, 30. 
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tankemönster är de mest centrala föreställningarna i det koloniala tänkandet/ideologin och kan 

sammanfattas i det samtida uttrycket ”den vite mannens börda”. Uttrycket refererar till en 

föreställning om att det var den vite mannens skyldighet att kolonisera och ”utveckla” de 

underlägsna staterna och raserna.52 Det intressanta i denna uppsats är att undersöka huruvida 

dessa tankemönster återfinns i historieläroböckerna. Följande frågor blir därför vägledande i 

uppsatsens analysdel:  

- Anses britternas intrång i Indien vara något positivt?  

- Beskrivs britterna sprida utveckling och modernitet i landet?  

- Betraktas indier som en ”underlägsen” ras med efterbliven kultur?  

  

Prefixet ”post” i postkolonialsim kan förvirrande nog syfta på flera förklaringar. ”Post” 

betecknar dels ambitionen att ”tänka bortom” de gränser som konstruerats under 

kolonialismens tid, dels markerar begreppet att det nutida samhället fortfarande präglas av 

kolonialt tänkande. Enligt postkoloniala forskare konstruerades en kunskapssyn som 

fortfarande är aktuell och legitimerar olika maktstrukturer.53 Detta är självfallet intressant för 

uppsatsen då vi skall granska material som är skrivet efter avkoloniseringen och så sent som 

2008.  

 

En viktig utgångspunkt för den postkoloniala teorin (och diskursanalysen) är att språket 

struktureras kring binära oppositioner (dikotomier), så som exempelvis rationell/irrationell, 

man/kvinna, vit/svart, normalt/onormalt etc. Detta betyder att olika begrepp endast ges 

mening via dess kontrast och att det således är skillnaderna som genererar betydelser.54 Enligt 

postkoloniala teorier fortbestår alltså reproduktion av den koloniala dikotomin, där 

västerländska idéer och tankar anses överlägsna och där icke-västerländska tankar anses 

underlägsna.55 Enligt Catharina Landström fortbestår dessa idéer på grund av föreställningen 

om att vi alla ligger på samma utvecklingslinje, där väst betraktas ha nått längst.56 

”Andragörandet” sker oftast inte medvetet utan är resultatet av våra underliggande 

eurocentriska föreställningar. Begreppet eurocentrism syftar på ”en världsuppfattning som 

hävdar att västerlandet har en medfödd överlägsenhet i förhållande till österlandet”, vilket 

utmynnar i ”uppfattningen att västerlandet förtjänar att inta den progressiva världshistoriens 

                                                      
52

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), 2005, 24.  
53

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), 2005, 16.  
54

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), 2005, 18. 
55

 Loomba, 2006, 117. 
56

 Landström (red.), 2001, 10.  
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huvudscen, både i det förflutna och nu”.57 ”Andragörandet” sker även utifrån etnocentrism, 

vilket innebär att man betraktar och bedömer andra kulturers handlingsmönster och idévärldar 

utifrån sin egen kultur.58 Enligt postkolonial teori präglas hela den moderna västerländska 

kulturens självförståelse av rasistiska föreställningar. Rasismen anses utgöra en latent del av 

västerlandets föreställningsvärld. Rasismen sägs vidare vara invävd i våra språkliga 

kategorier, vilka vi använder oss av för att ordna och definiera vår omgivning. På så vis 

reproduceras rasismen på ett dolt och omedvetet plan, genom användandet av rasismens 

grundläggande begreppskonstruktioner.59 Rasbegreppet är ett av de mest grundläggande 

begrepp som ingår i rasismens begreppskonstruktioner. 60  

 

Enligt postkoloniala teorier anses alltså föreställningarna kring uttrycket ”den vita mannens 

leva kvar i dagens samhälle. Västerlänningar betraktar icke-västerlänningar som underlägsna 

och i behov av hjälp för att utvecklas till den västerländska nivån. Det intressanta för 

uppsatsen är om dessa idéer återfinns i svenska historieläroböcker. Följande frågor är på så vis 

vägledande i analysdelen:  

- Framställs västerländska idéer, system och tankar som överlägsna icke-västerländska 

i de svenska historieläroböckerna?  

- Förekommer det etnocentriska och eurocentriska föreställningar i 

historieläroböckerna?  

- Förekommer det utsagor och formuleringar som tillskriver ”västerlänningar” eller 

”icke-västerlänningar” vissa specifika kvaliteter, attribut eller värden? 

-  Resulterar dessa tillskriv i ett ”vi-” och ”de-tänkande”?  

  

Sammanfattningsvis kan postkolonial teori sägas handla om hur samtiden är fångad i och 

präglad av imperialismens och kolonialismens föreställningsvärld, samt hur denna fortfarande 

manifesteras i olika diskurser. Detta reproducerar imperialistiska och koloniala 

föreställningar, vilka medverkar till att vidmakthålla den rådande polariserade 

världsordningen mellan ett ”vi” (väst) och ”dem” (öst).61 Trots att det inte längre finns några 

kolonier eller kolonialmakter kvar, menar alltså den postkoloniala teorin att många strukturer 

från den tiden fortlever vilket medverkar till en politisk, vetenskaplig och kulturell över- och 

                                                      
57

 Hobson, John M., Västerlandets österländska ursprung, Lund, 2007, 19, 14.  
58

 Giddens, Anthony, Sociologi, Lund, 2003, 554.   
59

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.), 2005, 38. 
60

 Rasbegreppets underkategorier är: vit, svart, röd, gul etc.  
61

 Loomba, 2006, 59-61.och Lundahl, 2002, 15-17. 
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underordning.62 Man kan därmed säga att kolonialismens ideologier fortlever, vilket 

vidmakthåller det rådande dominansförhållandet mellan väst och öst.63 Postkoloniala studier 

liksom diskursanalys syftar båda till att blottlägga och ifrågasätta strukturer och 

föreställningar som förmedlas och reproduceras i tal och text.64 Slutligen blir följande frågor 

vägledande i analysen av den sociokulturella praktiken:  

- Vilket förhållande finns det mellan den identifierade diskursiva praktiken och den 

sociokulturella praktiken? 

- Återspeglas koloniala/postkoloniala tankar i historieläroböckerna?  

- Befäster den diskursiva praktiken den dominerande diskursen eller transformeras 

diskurserna och bidrar till förändring? 

 

Under denna analysnivå kommer vi även att beröra den icke-diskursiva praktiken dvs. det 

som inte har tagits upp eller diskuterats i litteraturen gällande Indien. Slutligen vill vi påpeka 

att de olika analysnivåerna kommer att glida in i varandra, men att de utgör olika element i 

den tredimensionella modellen och därför måste åtskiljas även i analysen.65  

                                                      
62

 Eriksson, Eriksson, Thörn (red.) 2005, 16.  
63

 Landström, 2001, 10. 
64

 Young, Robert J. C., Postcolonialism. A very short introduction, Oxford university press, Oxford, 2003, 7.   
65

 Winther Jørgensen & Phillips, 1999, 75. 
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3 ANALYS 

I detta kapitel presenteras analysen av de undersökta läroböckerna. Läroböckerna delas in 

efter årtal och 3.1 behandlar 1930-talet, 3.2 1960-talet, 3.3 1970-talet och i 3.4 analyseras 

materialet från 2000-talet. Varje undersökningsperiod är uppbyggd enligt följande: först 

presenteras en kort sammanfattning av de identifierade diskurserna för perioden, sedan följer 

en textanalys för den aktuella perioden. Därefter analyseras utförligt den diskursiva praktiken, 

där olika diskurser identifieras. Slutligen ställs de identifierade diskurserna i förhållande till 

den sociokulturella praktiken (dvs. den postkoloniala teorin). Varje undersökningsperiod 

avslutas med en kort sammanfattande slutsats.  

 

3.1  Läroböckerna 1930-talet  

Den dominerande diskursen i historieläroböckerna från 1930-talet bygger på koloniala 

föreställningar, varpå vi har valt att benämna denna diskurs för ”kolonialdiskursen”. 

Ytterligare en diskurs har identifierats i materialet från den aktuella perioden. Den 

identifierade brittiska diskursen har vi valt att kalla för ”uppbyggardiskursen”, eftersom 

britterna anses vara de som byggt upp Indien. Utgångspunkten för samtliga texter baseras 

dock på den dominerande kolonialdiskursen. 

 

3.1.1 Textanalys 

I flertalet undersökta historieläroböcker från 1930-talet berörs inte Indien överhuvudtaget.66  

I ett fåtal böcker berörs Indien knapphändigt och då enbart i samband med skildringar av 

kolonialväldet England.67 I materialet berörs inte Indiens historia före kolonialismens tid.  

Under det att åskådningarna på detta sätt skiftade, utvidgades det engelska 

kolonialväldet oavlåtligen >>>Pärlan i den brittiska kronan>>> var Indien.
68

  

Begreppet ”utvidgades” tyder på att Indien inte betraktas som ett eget land, utan som en 

förlängning av England. Englands annektering av Indien beskrivs inte som en erövring av ett 

befintligt område, vilket leder till att annekteringen inte kopplas till företeelser som erövring 

och dominans. Samma mönster kan urskiljas i beskrivningen av Indiens försök till 

                                                      
66

 Som exempelvis: Selander, Cletus Benjamin, Lärobok, i svensk och allmän historia. (I enighet med 1919 års 

undervisningsplan) 1 B för folkskolans sjätte och sjunde klass, Stockholm, 1932. Morén, Fredrik Wilhelm, 

Lärobok för historia i folkskolan, Stockholm, 1937.  
67

 I två av dessa böcker skrivs ca en halv sida kring Indien och i en bok knappt fyra sidor.   
68

 Falk, Erik och Jacobson, Gustaf, Allmän historia för gymnasiet, Stockholm, 1933, 192. 
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självständighet från England. ”På senare tid har en hinduisk nationalistisk rörelse framträtt 

med syfte att lösgöra Indien från England”.69 Ordvalet ”lösgöra” visar också att Indien anses 

vara en del av England. Ordet lösgöra har inte samma positiva innebörd som exempelvis ordet 

”frigöra”, vilket inte är ett ovanligt ord i läroböcker från 1930-talet. I samma bok används 

exempelvis ordet i samband med den amerikanska avkoloniseringen (det så kallade 

”Amerikanska frihetskriget”).70 Begreppet frigöra markerar erkännande av det frigörande 

subjektets rätt till frihet. Ordet frigöra inbegriper även en föreställning av att det finns en 

erövrare, som orättmätigt erövrat den andres frihet.  

  

I texterna anses indierna vara ”ej mogna för självstyre”71 och ”okunniga till att utnyttja 

naturresurser”.72 Vidare beskrivs en indisk regent (Naboben av Bengalen) vara ”avundsjuk”,73 

”grym”, ”klenmodig” och ”feg”. 74 I samma text beskrivs en brittisk kolonisatör (Robert Clive) 

vara en ”oduglig kontorist”, ”svårhanterlig”, men ha ”överlägset mod”, ”outtröttlig energi” 

och vara av en ”djärv natur”.75 Britterna anses också vara de som utvecklat landet och varit 

”till stor nytta för Indien” och indierna.76  

De nyupptäckta ländernas rika men av den inhemska befolkningen föga utnyttjade 

naturtillgångarna lockade europeisk företagsamhet.
77

  

Britterna förknippas mestadels med positiva termer såsom företagsamhet, utveckling och 

modernitet.78 Vidare beskrivs ”Sepoysupproret” med negativt laddade ord. 

Slutligen utbröt bland de inhemska soldaterna ett våldsamt uppror.
79

 

Detta land styrdes fortfarande under engelska statens kontroll av Ostindiska kompaniet, 

till dess att ett svårartat uppror bland seapoys, vilket med möda kuvades, gjorde det 

nödvändigt för England att beröva kompaniets dess makt i Indien.
80

 (våra kursiveringar)  

Orden ”svårartat” och ”våldsamt” framställer upproret/revolten som något negativt. Revolten 

skildras därmed utifrån kolonisatörernas sida (anmärkningsvärt är att ”Sepoysupproret” kallas 

för ”The Great Rebellion” eller "First War of Independence" i Indien). Texterna anser att 
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upproret berott på Ostindiska kompaniets oduglighet till att styra Indien och inte på indiernas 

vilja att frigöra sig från kolonialmakten.  

 

 3.1.2 Diskursiv praktik  

I de undersökta historieläroböckerna från denna period har vi identifierat en brittisk diskurs 

och en dominerande kolonialdiskurs. Som ovan konstaterats associeras britterna med 

utveckling och modernitet. I texterna anses britterna ha byggt upp Indien, varpå vi valt att 

kalla denna brittiska diskurs för en ”uppbyggardiskurs”. I följande citat kan utläsas hur 

britterna beskrivs som uppbyggare av Indien: 

Det engelska väldet var i många avseenden till stor nytta för Indien. Genom att anlägga 

vägar, införa ordnat post- och telegrafväsen och bygga järnvägar befrämjade 

engelsmännen i hög grad den indiska handelns och samfärdselns utveckling.
81

 

Engelsmännens närvaro påstås ha spritt modernitet och välstånd i landet. Som tidigare nämnts 

i teoriavsnittet legitimerades kolonialismens idéer just på basis av sådana föreställningar som 

förekommer i citatet ovan. Den dominerande kolonialdiskursen gör sig därmed gällande i 

texterna. Utgångspunkten i texterna baseras på de tankarna och idéerna som varit aktuella 

under kolonialismen. Denna diskurs kännetecknas av föreställningar och idéer om 

västerländsk överlägsenhet.  

  

Som vi delvis konstaterats under den förra analysnivån existerar det ingen indisk diskurs i de 

undersökta läroböckerna från 1930-talet. Indien berörs enbart i samband med kolonialväldet 

England. Landets historia före kolonialismen berörs inte, utan informationen om Indien börjar 

oftast så här: ”Indien styrdes sedan gammalt av Ostindiska kompaniet”.82 Indiens historia 

framställs därmed ha startat i och med britternas ankomst. I läroböckerna från 1930-talet 

konstrueras därmed en bild av britternas överlägsenhet då de utvecklar och bygger. Indierna 

framställs å andra sidan som passiva och icke-kapabla till självstyre.  

 

Interdiskursiviteten i uppbyggardiskursen är väldigt låg. Det beskrivs hur britterna byggt upp 

landet och om deras närvaro i Indien sedan en lång tid tillbaka. Diskurstyperna blandas inte på 

något nytt sätt och därför kan vi konstatera att det inte förekommer någon diskursiv 

förändring. De koloniala föreställningarna ifrågasätts inte, utan de snarare befästs ytterligare i 
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texterna. Allt detta tyder på en reproduktion av den rådande maktstrukturen och därigenom de 

rådande diskurserna.  

 

3.1.3 (Post-)kolonialism 

Under föreliggande undersökningsperiod befinner sig Indien under brittiskt mandat och 

kolonialismen är i allra högsta grad en närvarande företeelse. Därför kan vi inte tala om ett 

postkolonialt tänkande, utan snarare om ett kolonialt. Kolonialismen legitimeras med 

föreställningar om européernas överlägsenhet och kolonialismen menas sprida ”utveckling” 

och ”modernitet”.83 Dessa koloniala tankar är väl synliga i de undersökta läroböckerna för den 

aktuella perioden. Britterna försöker utveckla och sprida ett kapitalistiskt system i landet. 

Britternas intrång i Indien anses vara positivt för landet och dess befolkning. I den diskursiva 

praktiken ovan avslöjas synen på britterna, vilka närmst framställs som ”hjältar”, som 

utvecklar landet. Liknande föreställningar är typiska kännetecken för den koloniala ideologin.  

  

Vidare är det enbart kolonisatörernas historia som presenteras i de undersökta läroböckerna 

från denna period. Indien berörs enbart i samband med beskrivningarna av kolonialväldet 

England. Att Indien varit ett utvecklat land långt innan britternas ankomst, med välfungerande 

samhällsorganisationer och utvecklad kultur, berörs överhuvudtaget inte i det undersökta 

materialet. Tvärtom beskriver läroböckerna indier som icke-kapabla till självstyre.  

Då Indien ej ansågs moget för självstyre, ställdes det under en vicekonung med stor 

myndighet. En stor del av landets styrdes dock alltjämt av inhemska furstar under 

engelsk överhöghet. 
84

  

Engelsmännen däremot betraktas vara överlägsna och kapabla till att styra både över sig 

själva och över andra, vilket avslöjar den koloniala tidsandan.  

  

Vidare är eurocentrismen och etnocentrismen tydlig i samtliga texter. Detta för att det inte 

finns någon separat indisk diskurs som berör Indiens historia, kultur etc. utifrån ett indiskt 

perspektiv, men även på grund av en bristande förståelse och acceptans av andra kulturer. 

Citatet nedan belyser ytterligare hur man under perioden utgår från västerländska värderingar 

och eurocentriska perspektiv. Detta då man skriver att engelsmännen ”trots” ansträngningarna 

blev hatade:  
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Men trots allt detta blevo engelsmännen hatade av den infödda befolkningen, som fruktade, 

att de ämnade utplåna den indiska civilisationen och ersätta den med den engelska.
85

  

 

3.1.4 Slutsats  

Syftet var att identifiera den dominerande diskursen och övrigt förkommande diskurser i 

historieläroböckerna skrivna under 1930-talet. Den diskursiva praktiken i de undersökta 

läroböckerna baseras på den dominerande kolonialdiskursen. Ytterligare en diskurs har 

identifierats vilken vi valt att benämna uppbyggardiskursen. Den diskursiva praktiken 

ifrågasätter inte den dominerande diskursen, utan den dominerande diskursen förstärks 

ytterligare och därmed upprätthålls den rådande maktstrukturen. Den dominerande 

kolonialdiskursen befäster således de koloniala föreställningarna och värderingarna. Den låga 

interdiskursiviteten tyder också på en reproduktion av de rådande maktstrukturerna. Även om 

det inte förekommer någon separat diskurs gällande Indien, så konstrueras det ändå en bild 

om Indien. I denna bild framställs indierna ej vara kapabla till självstyre och de ses som 

otacksamma, då de ”trots all hjälp” är missnöjda med britternas närvaro. Slutligen är den 

koloniala tidsandan och ett eurocentriskt perspektiv väl synligt i de undersökta läroböckerna 

från denna period.  

 

3.2 Läroböckerna 1960-talet  

Den dominerande diskursen i historieläroböckerna från 1960-talet har vi valt att kalla för en 

”västdiskurs”, då texterna belyses utifrån ett västerländskt perspektiv. De andra identifierade 

diskurserna för denna period är ”uppbyggardiskursen” och ”egendomligdiskursen”. Den 

brittiska uppbyggardiskursen som identifierades i materialet från 1930-talet återfinns även i 

materialet från denna period. Den andra identifierade diskursen är en indisk diskurs som vi 

valt att kalla för egendomligdiskursen, detta för att indierna beskrivs som ett egendomligt 

folk. Interdiskursiviteten är något högre i egendomligdiskursen än i uppbyggardiskursen, 

vilket kommer att diskuteras i analysen nedan. Överlag är dock interdiskursiviteten låg i de 

undersökta historieläroböckerna från denna period. 
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3.2.1 Textanalys 

I de undersökta läroböckerna från 1960-talet skrivs det betydligt mer om Indien och dess 

historia, kultur etc., än vad det gjordes i böckerna under föregående undersökningsperiod.86 I 

en av böckerna berörs Indiens historia i kronologisk ordning från ca 2000 f.v.t. Även om den 

indiska historien behandlas kortfattat i den aktuella boken berörs väsentliga punkter i landets 

historia.
87

 Stormogulerna, som behärskade Indien före britternas ankomst, framställs som 

mäktiga ledare.
88

 Även Gandhi beskrivs vara en betydelsefull ledare och hans icke-

våldsmetoder beskrivs som något positivt i texterna.
89

 Det undersökta materialet från 1960-

talet utmärks dock av ett flertal märkbara begrepp och fraser. Indien och dess befolkning 

beskrivs som ett ”mycket annorlunda” land och folkslag, som bär ”egendomliga” märken i 

pannan, samt ”färggranna” kläder. Den indiska kulturen betraktas också som något säreget 

och ”reningsbaden i den smutsiga floden” anses vara underliga.
90

  Indien förknippas vidare 

med begrepp och fraser som: ”självständighet”, ”massfattigdom”, ”stark folkökning”
91

 och 

”låg ekonomisk utvecklingstakt”.
92

 

  

I texterna framhävs det att Indien varit ett ”splittrat” land då britterna tog över ledningen i 

landet.
93

 Det engelska styret menas vidare byggt upp landet, bidragit till utveckling och 

bidragit till att indierna började känna en viss samhörighet mellan varandra.  

Det engelska väldet gjorde att indierna trots de väldiga motsättningarna inom landet började 

känna sig om en enhet.
94

  

Vidare beskrivs engelskmännen vara ”energiska” och ”skickliga” administratörer, som har 

startat ”en ganska betydande engelskspråkig utbildning”.
95

 Britterna beskrivs vidare ha byggt 

upp järnvägar och infört telegrafer samt ”åstadkommit att Indien först i hela Asien fick 

uppleva den tekniska välsignelsen”.
96

 Därmed drar vi slutsatsen om att uppbyggardiskursen 

även existerar i läroböckerna från 1960-talet.  
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3.2.2 Diskursiv praktik 

I de undersökta historieläroböckerna från 1960-talet har vi urskiljt uppbyggardiskursen, 

egendomligdiskursen och den dominerande västdiskursen. Uppbyggardiskursen identifierades 

redan i analysen från förra undersökningsperioden. Till skillnad från det tidigare materialet 

beskrivs britterna i materialet från 1960-talet som erövrare.97 Men i likhet med materialet från 

1930-talet beskrivs britternas närvaro i landet med positiva begrepp och satser. Med hänsyn 

till den ovanstående textanalysen och citaten nedan drar vi slutsatsen om att 

uppbyggardiskursen, som identifierades i analysen av 1930-talet, även existerar i texterna från 

1960-talet. Britterna anses, så som i böckerna från 1930-talet, vara uppbyggare av landet.  

Från sitt resident i Kalkitta organiserade han den stora inhemska armén under vita 

officerares ledning, byggde vägar och befordrade handel och köpenskap […] Det var en 

kraftfull generalguvernör, som åstadkom, att Indien först i hela Asien fick uppleva den 

tekniska välsignelsen, som järnvägen innebar.
98

  

Britternas närvaro i Indien anses vara positiv för Indien och dess befolkning. I det 

ovanstående citatet kan vi också urskilja den dominerande västdiskursen som präglar 

läroböckerna från 1960-talet. Vad som är gott, ont, bra, dåligt, normalt och underlig betraktas 

utifrån ett västerländskt perspektiv. De positiva egenskaperna tillskrivs västerlänningar. Enligt 

citatet ovan skedde en enorm utveckling under det ”vita officierares ledning”. Enligt texten 

var det de ”vitas” förtjänst att tekniken tillämpades i Indien. Även i följande citat går det att 

läsa om hur britterna bygger upp Indien, sprider utveckling och modernitet samt hur 

västerländska lagar enar landet:  

Järnvägar, post och telegraf knöt samman de olika delarna, en ny gemensam lagstiftning 

stärkte enheten, och det engelska språket gav i ett land med hundratals olika språk ett 

gemensamt tungomål för de intellektuella.
99

  

Uppbyggardiskursen präglas, så som i böckerna från 1930-talet, av en positiv anda och 

britternas handlingar ifrågasätts inte. Interdiskursiviteten är därmed väldigt låg i den brittiska 

uppbyggardiskursen. Diskurstyperna blandas inte på något nytt sätt och allt detta tyder på en 

reproduktion av den rådande maktordningen.  

  

Vidare kan det konstateras att det tillkommit en ny indisk diskurs, den så kallade 

egendomligdiskursen, som inte kunde urskiljas i materialet från 1930-talet. Indien blev 

självständigt 1947, vilket återspeglas i det undersökta materialet från 1960-talet. Indien 
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behandlas inte längre som en del av den brittiska diskursen, utan omfattas nu av en egen 

diskurs. Interdiskursiviteten i den nya indiska diskursen är relativt hög. Olika diskurstyper 

blandas vilket tyder på en diskursiv förändring.  

Det var den nya engelskt bildade medelklassen av lägre ämbetsmän, jurister, journalister 

m.fl. som bildade nationalkongressen. Denna sammanträdde varje år och var till en 

början moderat i sina reformkrav. Närmast kan den uppfattas som början till ett indiskt 

parlament.  Den kan sägas representera det första skedet i den långa indiska kampen för 

självständighet, ”swaraj”, även om några sådana krav inte ställdes.
100

  

Den identifierade indiska diskursen blandas med den västerländska diskursen på ett nytt sätt. I 

det ovanstående citatet förknippas Indien och indier med engelsk ”utbildning”, ”parlament” 

och ”självständighet”. Denna diskursiva förändring beror förmodligen på att britterna vid 

denna tidsperiod lämnat Indien och att landet blivit självständigt, samt att Indien delvis 

övergått till ett västerländskt politiskt system. Denna västinfluens speglas även i beskrivandet 

av Gandhi och hans icke-våldsmetoder. Gandhi beskrivs som en ”energisk” advokat som 

kämpat för Indiens självständighet och ”en man som förenade djup känsla för indisk egenart 

med fin västerländsk utbildning”.101 Även i detta citat kan vi urskilja hur den indiska och den 

västerländska diskursen blandas på ett specifikt vis. Framförallt är den dominerande 

västdiskursen synlig i beskrivandet av Gandhis framgångar som anses bero på hans 

västerländska utbildning. Den dominerande västdiskursen gör sig gällande även i följande 

citat:  

Och indierna tyckte att engelsmännen inte visade den respekt som de borde för deras 

urgamla kultur, deras särpräglade religion och deras samhällssystem som innebar en 

uppdelning av människorna i olika grupper, kaster, alltifrån de lärda och prästerna, som 

stod högst, till de kastlösa, de ”oberörbara”, som stod lägst.
102  

Här framhävs tydligt att ”vårt” samhällsystem skiljer sig från ”deras” samhällsystem. Förutom 

de tydliga ”vi-” och ”de-föreställningarna”, framhävs ”deras” gamla system som något 

negativt. Både i det föregående citatet och i det nästkommande framställs Indien och indier 

som mycket annorlunda och främmande:  

Du har säkert någon gång sett ett färgfoto eller ett filmavsnitt som visat en gata i en 

indisk stad. Vad har du fäst dig vid? Affärerna som tränger långt ut på gatan? Kvinnorna 

i sina färggranna dräkter, sina örhängen och ankelringar? En hindu med det 

egendomliga kastmärket i pannan? Eller korna, de heliga korna, som spatserar omkring i 

trafiken utan att någon hindrar dem? Indierna har haft nära kontakt med västerlandet i 
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århundraden, men alltjämt är mycket annorlunda än hos oss, alltjämt lever mycket av 

det gamla Indien kvar.
103

  

Även i detta citat urskiljs den dominerande västdiskursen som påverkar synen på Indien och 

dess befolkning. Utgångspunkterna för ovanstående beskrivningar av indier baseras på ett 

västerländskt perspektiv. Tolkningen av vad som anses vara annorlunda och egendomligt sker 

utifrån ett västerländskt perspektiv.   

 

3.2.3 Postkolonialism 

Vilka relationer kan man då finna mellan den diskursiva och den sociokulturella praktiken i 

de undersökta läroböckerna från 1960-talet? I det ovanstående citatet förmedlas tydliga ”vi-” 

och ”de-föreställningar” och indierna beskrivs utifrån ett etnocentriskt perspektiv. Det mest 

tydliga exemplet på ett etnocentriskt perspektiv är beskrivningen av kastmärket som 

”egendomligt”. Detta tyder på att den indiska kulturen värderas i förhållande till den egna 

kulturen. Den västerländska kulturen utgör därmed normen för det ”normala”, vilket medför 

att den indiska kulturen uppfattas som det ”onormala”. Indien åtskiljs från ”västerlandet”, då 

författaren uttryckligen refererar till ”oss” och ”deras”. Därmed reproduceras ”vi-” och ”de-

föreställningar”.   

  

Etnocentrismen behöver dock inte alltid vara så explicit uttryckt, som i ovanstående citat 

(citat 103). Oftast är den mer implicit i texterna, som i citatet nedan.  

På Indiens fastland var det svårare för européerna att få fotfäste. Där fanns stora och 

mäktiga riken, som inte utan vidare tillät européerna att handla och röra sig, som de ville. 

Det förnämsta av dessa indiska riken var Stor-Moguls välde. Det hade grundlagts av 

mongoliska härskare i början av 1500-talet och omfattade större delen av Främre Indien. 

I intet europeiskt land lydde en så stor folkmängd under en enda furste eller fanns så stora 

rikedomar samlade i skattkammaren. Så länge stormogulerna behärskade Indien, tillät de 

européerna att slå sig ner i landet endast på några få platser. Men omkring 1700 började det 

väldiga riket falla sönder i mindre stater. Då öppnades också möjligheter för en europeisk 

kolonisation i större skala.
104

 (våra kursiveringar)  

Europa utgör måttstock och en naturlig utgångspunkt i citaten, vilket avslöjar eurocentrism. 

Texten ämnar i detta fall att beskriva européernas historia och inte den indiska (observera våra 
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kursiveringar i texten). I citatet beskrivs olika anledningar till varför kolonialismen startade 

vid 1700-talet och inte tidigare. Stormogulerna och dess storhet berörs som en 

randanmärkning enbart för att förklara européernas svåra ”fotfäste”, det vill säga kolonisering, 

innan 1700-talet. Om texten hade ämnat beskriva den indiska historien hade mogulväldet 

beskrivits mer detaljerat och framförallt utifrån ett indiskt perspektiv.  

  

Vidare kan vi utläsa postkolonialistiska föreställningar på ett flertal ställen i det undersökta 

materialet:  

Å andra sidan har en hel del sådant försvunnit, som en gång förskräckt de vita. Så är det 

med de blodiga djuroffren och med seden att bränna änkor på bål tillsammans med 

deras avlidna makar. Och själva kastväsendet, denna fasta ryggrad i det gamla indiska 

samhället, håller på att upplösas. Den nya tiden drar in i Indien liksom hela Asien. Beror 

det på inflytande från västerlandet? Vilken roll har de europeiska kolonialmakterna 

spelat?
105

  

Den indiska kulturen i ”det gamla Indien” framställs som barbariskt och grymt utifrån ett 

västerländskt perspektiv. Västerlänningar anses ha reformerat Indien i grunden och förändrat 

det som ”förskräckte de vita”.  Därefter anses Indien vara på väg in i ”den nya tiden”.  

Västerländska idéer och föreställningar anses vara överlägsna indiska. I citatet vill man 

framhäva att England och ”västerlandet” påverkat Indien till att bli ett, i deras ögon, mer 

framgångsrikt och humant land. Vidare beskrivs de politiskt aktiva indierna ha en 

västerländsk uppfostran och påverkan, samtidigt som nationella frihetsidéer menas härstamma 

från Europa. 

Det engelska väldet i Indien skapade en indisk nationalism. De västerländskt 

uppfostrade indierna hämtade politiska nationella frihetsidéer från Europa.
106

 

Frihetsidéer och uppfostran tillskrivs Europa och det västerländska systemet anses vara 

överlägset.  

  

Vad som vidare talar för postkoloniala föreställningar i texterna från 1960-talet är 

användandet av ”rasbegreppet”. Exempelvis används uttryck så som: ” de vita herrarna” och 

”vita officerares”.
107

 Detta är typiska exempel på uttryck som reproducerar ”vi-” och de-

tänkandet” och som är invända i den västerländska föreställningsvärlden.  
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3.2.4 Slutsats  

De identifierade diskurserna i de undersökta läroböckerna från 1960-talet är 

uppbyggardiskursen, egendomligdiskursen och den dominerande västdiskursen. 

Uppbyggardiskursen är i stort sett oförändrad i förhållande till den förgående 

undersökningsperioden. Britterna anses fortfarande vara de som byggt upp och utvecklat 

landet. Interdiskursiviteten är låg, vilket tyder på en reproduktion av den rådande dominansen. 

I den ”nya” egendomligdiskursen förekommer det dock interdiskursivitet. Denna diskurs 

blandas med nya diskurstyper, vilket avslöjar en vilja till att förändra den diskursiva 

praktiken. Den indiska diskursen påverkas av västdiskursen, men i denna diskurs betraktas 

också det icke-europeiska som något ”egendomligt” och mycket annorlunda, vilket visar på 

etnocentrism och avslöjar postkoloniala föreställningar. Den diskursiva praktikens utgång 

grundar sig på den dominerande västdiskursen, då allt relateras och värderas utifrån ett 

västerländskt perspektiv. Slutligen är postkoloniala föreställningar synliga i läroböckerna från 

denna period.       

 

3.3 Läroböckerna 1970-talet  

De identifierade diskurserna i läroböckerna från 1970-talet är ”utnyttjardiskursen”, 

”annorlundadiskursen” och ”traditionsdiskursen”. Utgångspunkten i texterna baseras på 

västerländska föreställningar, varpå västdiskursen blir den dominerande även i de undersökta 

böckerna från 1970-talet. Interdiskursivitet förekommer framförallt i utnyttjardiskursen, men 

är överlag relativt låg.    

 

3.3.1 Textanalys 

I jämförelse med böckerna från de två föregående undersökningsperioderna, berörs Indien i en 

mycket större omfattning i böckerna från 1970-talet.108 I en del av de undersökta böckerna 

från 1970-talet påtalas hur Indien haft en blomstrande kultur och historia redan innan 

kolonialismen. Två av de böcker vi valt att studera anser vi ha en tydligt avvikande bild av 

Indien. Där går att läsa om Indiens ”mäktiga riken” och ”skickliga forskare”109, samt 
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”indiernas handel med den omgivande världen”110, vilket beskrivs ha existerat i landet långt 

innan mötet med européerna. Indien berörs även i relativt stor omfattning i de andra 

läroböckerna, där det bland annat skrivs om landets politik och partier,111 den indiska 

nationalismen112, det indiska upproret (Sepoysupproret), den sociala och ekonomiska 

situationen i landet113 etc. (Fokus i dessa böcker är dock på Indiens koloniala och 

efterkoloniala historia.) Trots detta kan vi urskilja att Indien och indierna associeras med vissa 

utmärkande begrepp och satser. Indiernas religiösa tro anses leda till ”en känsla av vanmakt”, 

samt bidra till stagnation av den ”moderna utvecklingen”.114 Det indiska samhället anses 

vidare vara ”stillastående”,115 och ”fattigt”,116 men dock influerat av ”västerländska 

frihetsidéer”, ”demokratiskt” 117, med ”välutbildade [och] dugliga indier”.118 En del begrepp 

och satser avslöjar postkoloniala tankar, vilket kommer beröras i den sista analysnivån för 

denna period.  

  

I likhet med det undersökta materialet från 1960-talet förknippas britterna även i materialet 

från 1970-talet med följande begrepp: ”erövrare”,119 ”imperialister”120 och ”byggare”. 

Britterna anses, liksom tidigare, ha ”byggt upp förvaltningar och järnvägar”,121 ”inrättat 

undervisningssystem”, infört ”skrivna lagar och förordningar” och introducerat ”demokratiska 

idéer”.122 Britterna anses alltså även, i texter från 1970-talet, vara uppbyggare av landet. Men 

till skillnad från de tidigare analyserna får begreppen erövrare och imperialister en annan 

innebörd, då uppbyggandet av landet förklaras utifrån en annan synvinkel. I materialet från 

1970-talet finns ett tydligare fokus på britternas avsikter med att ha byggt och utvecklat 

infrastruktur och vissa institutioner i Indien.  

För att underlätta råvarutransporter och handel i Indien byggdes vägar och järnvägar. […] 

Vägbyggandet hade också militära syften.
123
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Skolor och universitet av brittisk typ inrättades. Avisikten var att skapa en grupp indier som 

var ”indisk till blod och färg, men engelsk smak, åsikter, moral och intellekt”.
124

 (våra 

kursiveringar)  

Avsikterna får en annan innebörd i dessa texter än i texterna från de tidigare 

undersökningsperioderna. I läroböckerna från 1970-talet anses inte britternas insatser och 

”uppbyggande” av Indien vara en godhjärtad gärning för att stötta den inhemska befolkningen 

och utveckla landet. Britternas avsikt med byggandet framställs tvärtom vara för att underlätta 

den egna handel och främja de egna intressena. Vidare skrivs det att: ”Med diplomati och våld 

underkuvades dessa stater av britterna”125. (Våra kursiveringar). Erövringsbegreppet får även 

här en annan innebörd än i material från 1960-talet. I det ovanstående citatet skrivs det 

uttryckligen att erövringen av landet skedde med våld, till skillnad från 1960-talet där Indien 

beskrivs vara ”splittrat” då britterna tog över ledningen.126 

 

3.3.2 Diskursiv praktik 

I analysen av böckerna från 1970-talet har fyra diskurser identifierats: utnyttjardiskursen, 

Indiendiskursen, traditionsdiskursen och den dominerande västdiskursen.  

Den brittiska diskursen, vilken identifierats i materialet från 1970-talet, benämns som 

utnyttjardiskursen. Interdiskursiviteten är hög i den identifierade diskursen, vilket tyder på en 

diskursiv förändring. I dessa texter anses britterna ha orsakat ”oro och missnöje”127, samt 

missgynnat landet och dess befolkning. Den brittiska diskursen förknippas med nya 

resonemang som pekar på ett utnyttjande av Indien. Redan i den föregående analysnivån, 

liksom i de tidigare analyserarna, kunde det utläsas att britterna anses vara de som byggt upp 

landet. I böckerna från 1970-talet skrivs det dock att britternas avsikt med byggandet enbart 

syftade till att gynna deras egna intressen. Britternas uppbyggande av Indien är därmed inte så 

förskönat som i materialet från 1960-talet. I materialet från 1970-talet förknippas britternas 

uppbyggande av landet med utnyttjande:  

Järnvägarna bekostades av indiska skattepengar. Genom järnvägstransporter kunde 

engelska varor säljas i tidigare svåråtkomliga delar av Indien. […] Låt vara att detta i första 

hand inte var för att hjälpa de indiska massorna utan för att gagna sin egen handel och för 

att försvara sitt kolonialvälde.
128
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Här framkommer det också tydligt, till skillnad från de tidigare periodernas undersökta 

läroböcker, att uppbyggandet av landet bekostades med indiska medel. Britterna anses vidare 

ha utnyttjat Indien och dess befolkning och därigenom stärkt sitt eget välde.  

Det engelska styret har haft en ödesdiger inverkan på Indiens historia. […] Billiga 

engelska industriprodukter slog nu i sin tur ut de indiska handgjorda varorna på 

marknaden. […] Indiens andel inskränkte sig nu till råvaruproduktion. Denna 

utveckling hade under loppet av 1800-talet en djupgående inverkan på det indiska 

samhället. Vävare, glasblåsare, skeppsbyggare, metall- och pappersarbetare blev 

arbetslösa. Deras enda möjlighet var att försöka sig på jordbruket. Men landsbygden var 

redan överbefolkad. På detta sätt skapades grunden för Indiens nuvarande 

befolkningsproblem. Det har sagts något tillspetsat, att Indien betalade grundkostanden 

för Englands industriella revolution.
129

  

 Många påstår att det är européerna och kolonialtiden som orsakat Indiens fattigdom.
130

  

Orsakerna till befolkningsproblemen, fattigdomen och den påfrestande situationen i landet 

anses till stor del bero på britternas utnyttjande under kolonialtiden. I ett par böcker berörs 

även hinduismen som en av orsakerna till ”underutvecklingen” i Indien, vilket kommer att 

berörs mer utförligt i nästkommande analysnivån. Utnyttjardiskursen förekommer inte i 

Hultkvist text från 1977.  

  

I materialet från 1970-talet är diskurserna gällande Indien relativt komplicerade. I materialet 

identifierades två parallella diskurser gällande Indien. Detta beror främst på de två avvikande 

böckerna som upptäcktes under analysens gång. I Anders (1976) och Hultkvists (1978) text 

identifierades en indisk diskurs, som hädanefter kommer benämnas ”traditionsdiskursen”. I 

övriga böcker som undersökts identifierades en annan diskurs, vilken vi valt att benämna som 

”annorlundadiskursen”.   

  

Annorlundadiskursen har vissa likheter med egendomligdiskursen, som identifierades i 1960-

talets analys. Så som namnen på diskurserna vill framföra, präglas båda diskurserna av ett 

förfrämligande av Indien och dess befolkning. I egendomligdiskursen förfrämlingades till 

mestadels den indiska befolkningen. I annorlundadiskursen tonas förfrämligandet ner gällande 

befolkningen och istället förfrämligas religionen och det politiska systemet i landet. 

Interdiskursiviteten i annorlundadiskursen är relativt låg, vilket tolkas som en reproduktion av 

det bestående. Den indiska diskursen blandas med den västerländska, precis såsom i 

läroböckerna från 1960-talet.   
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Mer än något annat asiatiskt land eller afrikanskt påverkades Indien av västerländska 

liberala idéer. […] De nationella ledarna studerade västerländsk jämlikhets och 

framstegsidéer – franska revolutionens och nordamerikanska frihetskriget 

frigörelseidéer.
131

  

Begrepp såsom liberala idéer, jämlikhet och framstegsidéer tillskrivs västerlandet, vilket tyder 

på postkolonialism. Dessa ”västerländska” begrepp förknippas med Indien och ett 

västerländskt perspektiv gör sig gällande. Ytterligare exempel på hur den västerländska och 

den indiska diskursen blandas kan utläsas i följande citat:  

Engelskan blev förvaltnings- och skolspråk, och västerländskt kunskapsstoff kom att 

dominera undervisningen. Därigenom uppstod en växande grupp indiska intellektuella 

med västerländskt utbildning. […] Bland de indiska intellektuella uppstod efterhand en 

nationell rörelse med centrum i kongressparitet, bildat 1885.
132

  

Framväxten av de indiskt intellektuella anses vara direkt relaterade till den västerländska 

utbildningen. Den västerländska utbildningen tillskrivs positiva egenskaper och i grunden 

menas även Kongresspartiet vara ett resultat av västerländsk utbildning. I citaten urskiljs 

också den dominerande västdiskursen, då det mesta värderas i förhållande till ”västerlandet” 

och ”dess” system. Även om västdiskursen blandas med den indiska diskursen, så framhävs 

tydliga skillnaderna mellan Indien och väst. Skillnaderna utgår från den dominerande 

västdiskursen som utgör normer för det ”normala”.  

Men Indiens traditioner har ända till 1947 varit helt annorlunda än Västerlandets, där 

det parlamentariska, demokratiska systemet utvecklats under lång tid. […] Naturligtvis 

är de indiska ledarna medvetna om den stora massans okunnighet och maktlöshet, att 

det är en demokrati på ytan.
133

 (våra kursiveringar)  

Det framkommer tydligt att de indiska politiska traditionerna ”varit helt annorlunda än 

Västerlandets”, samt att den indiska demokratin enbart är ”en demokrati på ytan” och inte likt 

den västerländska. I en av böckerna menar man att hinduismen och de indiska traditionerna är 

en stor bidragande orsak till att ”Indien är ett fattigt u-land”.134  

Inom hinduismen finns storfamiljssystem, som binder familjemedlemmarna till 

fädernejorden och hindrar rörlighet på arbetsmarknaden och individuella initiativ. […] 

inom hinduismen frodas kastväsendet, som låser fast människorna i traditionella yrken, 

som ofta passar dåligt för modern utveckling.
135
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Citatet visar hur den indiska religionen och traditionen förfrämligas, samt åtskiljs från den 

moderna utvecklingen. Beskrivningar av kastväsendet och familjelivet förklaras utifrån ett 

etnocentriskt perspektiv. Familjelivet och kastet anses låsa fast människor i trögrörliga 

strukturer. I likhet med läroböckerna från 1960-talet förfrämligas alltså Indien och dess 

befolkning även i läroböckerna från 1970-talet. Den dominerande västdiskursen påverkar 

synen på Indien och dess befolkning.  

 

I den andra identifierade indiska diskursen, som vi valt att kalla för ”traditionsdiskursen”, 

beskrivs Indien och indierna utifrån ett indiskt perspektiv. Ander belyser exempelvis den 

välutvecklade kulturen i Indien, som existerat långt innan européernas närvaro i landet. I boken 

berörs exempelvis kastsystemet, hinduismen, det sociala livet och den indiska danskonsten. 

Kasten består av en grupp människor, som anses likvärdiga och i regel har samma yrke. 

Varje sådan kast tar hand om sina fattiga och sjuka. Kasten verkar alltså både som 

”fackförening” och socialvård. […] Genom årtusenden har indierna levt i storfamiljer – 

en son som gifter sig har fört hustrun till sitt föräldrahem. […] Den indiska dansen har 

sitt ursprung i tempelritualen. Danserskan till vänster är en av de många som pryder 

hindutemplet i Konark från 1200-talet. Danserskan till höger är en modern utövare av 

den gamla hinduistiska danskonsten, Lilavati Devi-Höger.
136

   

I citaten ovan skildras den indiska kulturen på ett särpräglat vis. I nästintill alla de övriga 

undersökta läroböckerna betraktas och framställs kastsystemet som något negativt och 

hämmande för utvecklingen. I Anders bok framställs istället kastväsendet som något mer 

positivt. Kastsystemet jämförs och likställs med institutioner i Sverige, vilket är en väldigt 

udda liknelse. Den indiska kulturen förfrämligas inte, utan beskrivs utifrån ett indiskt 

perspektiv. Vidare berör Ander den politiska storhetstiden, de mäktiga kejsarna och landets 

framgångar inom vetenskap innan européernas närvaro: 

Vid universitet fanns många skickliga matematiker, kemister, astronomer och läkare. 

Indiska matematiker uppfann nollan och decimalkommat och fastställde värdet på pi till 

3,1416 (tidigare känt som 3,5). […] Under Gupta-kungarnas tid fanns liksom under 

kejsaren Ashokas regering mäktiga riken i södra Indien.
137

  

I citatet framhävs de indiska universiteten och vetenskapsmännen som funnits i landet långt 

innan européernas anländande. Detta är ett exempel på hur olika händelser och företeelser 

betraktas utifrån landets egna historia och kultur. Traditionsdiskursen gör sig gällande även i 

Hultkvists text. I likhet med Anders bok intas där både ett indiskt perspektiv och ett 

europeiskt.  
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Det är alltså av vikt att observera att handeln över Indiska oceanen var århundraden 

gammal och sedan länge hävdad av de inhemska folken, när Vasco da Gama anlände till 

Indien 1498. Sett ur europeiskt perspektiv var det en pionjärgärning han utfört. Sett ur 

indiskt, arabiskt och kinesiskt perspektiv var han en inträngling, vars efterföljare skulle 

komma att behärska deras egna urgamla handelsvägar och kulturförbindelse.
138

  

Det är endast i denna bok som de olika perspektiven gällande européernas inblandning i 

Indien tydliggörs. Européernas närvaro i landet betraktas varken som positivt eller negativt. 

Värt att notera är hans beskrivning av en välutvecklad handel med hundraåriga anor före 

européernas ankomst. Denna traditionsdiskurs styrs inte av den dominerande västdiskursen, 

utan präglas och påverkas av den indiska kulturen, traditionen och historien.  

 

3.3.3 Postkolonialism 

Vilka relationer går att finna mellan den diskursiva och den sociokulturella praktiken i de 

undersökta läroböckerna från 1970-talet? Varför skedde exempelvis en diskursiv förändring i 

den brittiska diskursen? Under 1970-talet var avkoloniseringen alltjämt pågående och 

kolonialismen uppmärksammades samt debatterats i den ”västerländska världen”. 

Efterverkningar av kolonialismens utsugning uppmärksammades i ”västvärlden” och blev en 

del av västdiskursen. I västvärlden fick kolonialismen och utsugningen därmed en helt annan 

innebörd, vilket förändrade synen på britternas gärningar i Indien. Den dominerande 

västdiskursen i texterna orsakar därmed en diskursiv förändring i den brittiska diskursen.  

Västdiskursen är i detta fall svårhanterlig och besvärlig att avkoda.  

  

Den dominerande västdiskursen är mycket tydligare i förhållande till annorlundadiskursen. 

Även om Indien delvis beskrivs utifrån ett indiskt perspektiv fortsätter ändå den 

västdominerande diskursen att styra innehållet i böckerna. Postkoloniala tankar är väl synliga 

även i det undersökta materialet från 1970-talet.  

Men Indiens traditioner har ända till 1947 varit helt annorlunda än Västerlandets, där 

det parlamentariska, demokratiska systemet utvecklats under lång tid. De indiska 

politiska partierna har till stor del samlats kring vissa intressegrupper och vädjat till 

kasterna, religionen, språket osv., inte så mycket till de enskilda väljarnas politiska och 

ekonomiska sympatier.
139

 (vår kursivering)  

I citatet värderas Indiens politiska traditioner i förhållandet till de västerländska. Den 

västerländska politiska traditionen utgör normen för vad som anses vara normalt respektive 
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avvikande i den politiska traditionen. Även demokratibegreppet uppfattas utifrån ett 

etnocentriskt perspektiv. Den indiska demokratin framställs som avvikande i jämförelse med 

den västerländska demokratin och beskrivs som en ”demokrati på ytan”.140 I läroböcker från 

1970-talet ställs även en västerländsk livssyn kontra ett hinduistiskt sätt att se på livet:  

Hinduismen menar att livet går runt i en cirkel, evigt upprepar sig. Västerlänningar 

däremot tänker sig gärna livet och tiden som en linje, en utveckling. […] Hinduismen 

förkunnar läran om karma – vad man gör i ett liv straffas eller belönas i kommande liv. 

Denna tro leder till en känsla av vanmakt. Hinduns tro på astrologin – att ödet står 

skrivet i stjärnorna – har samma förlamande verkan.
141

  

Den hinduistiska uppfattningen gällande livet förknippas med negativa satser och begrepp, 

hinduismen beskrivs bidra till ”känslan av vanmakt” samt ha en ”förlamande verkan” på 

samhällsutvecklingen. Den västerländska livsuppfattningen förknippas dock med positiva 

begrepp såsom utveckling, vilket framställer den som överlägsen den hinduiska. I ett par av 

böckerna framhålls även hinduismen som ett fundamentalt problem i Indien. Detta då 

hinduistiska tankesätt och traditioner inte menas korrelera med utveckling i västerländsk 

mening:  

Många påstår att det är religionen i Indien, främst hinduismen, som är den viktigaste 

orsaken till landets fattigdom. Mycket talar för att också för att hinduismen bromsar det vi 

kallar utveckling, dvs. ekonomisk och social utveckling.
 142

  

De centrala problemen för det självständiga Indien har varit landets industrialisering, 

modernisering av lantbruket och en grundlig förnyelse av de sociala förhållandena, som 

grundat sig på religiösa förhållanden och kastväsende.
143

 

Vidare framställs de hinduiska indierna som mer eller mindre vidskepliga och indolenta i 

delar av läroböckerna från 1970-talet:  

Religionen genomsyrar allt. Genom religiösa offer och riter* kan kanske monsunregn, 

sönerna och rikedomen lockas fram. […] Hindun tänker ofta så här: Om man har mat för 

dagen och tak över huvudet, är det obehövligt att slita ut sig på att försöka skaffa mer. Att 

sträva efter överflöd skulle utmana gudarna. Om välståndet ökade, skulle dessutom tjuvar, 

penningutlånare eller godsägare komma och ta överskottet.
144

 

Därmed framställs och reproduceras de koloniala föreställningarna om väst som företagsamt, 

aktivt och rationellt, och öst som oföretagsamt, passivt och irrationellt.   

”Vi-” och ”de-föreställningar” reproduceras även i följande citat:  
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Detta fattiga Indien sprängde våren 1974 sin första atombomb. Många fruktar att 

Indiens beslut att bli en atommakt kommer att föranleda flera stater att följa efter. I den 

rika världen ifrågasätter man också, om man skall lämna u-hjälp till ett land som 

använder sina knappa resurser på detta sätt.
145

 (våra kursiveringar)  

Indien beskrivs vara fattigt med knappa resurser och särskiljs från den ”rika världen”. 

Sammanfattningsvis präglas texterna av både eurocentriska och etnocentriska perspektiv, då 

politiken i Indien betraktas utifrån ett europeiskt politiksystem och religionen utifrån den egna 

kulturen. Slutligen fastställs det i texten att Indien, trots vissa likheter, väsentligt skiljer sig 

från väst. I läroböckerna framställs Indien som ett fattigt u-land, odemokratiskt och alltför 

styrt av hämmande traditioner och religioner.  

  

De postkoloniala tankarna, som identifierats i alla de undersökta böckerna, gör sig mindre 

gällande i de två avvikande böckerna. Stycken som annars är skildrade utifrån ett 

postkolonialt perspektiv skildras i Anders bok utifrån ett indiskt perspektiv. Ett exempel har 

redan berörts i den diskursiva praktiken gällande Anders beskrivningar av kastsystemet. Ett 

annat sådant exempel är följande beskrivning av Gandhi och hans ledning:  

Gandhis lära om sanning, godhet och icke-våld påminner starkt om kejsar Ashokas. Man 

får inte löna gott med ont, inte ens ont med ont utan löna ont med gott, lärde både Gandhi 

och Ashoka. Det var sanningens, mildhetens och icke-våldets väg som Gandhi följde och 

som de indiska frihetskämparna förmådde följa. Indiens frihet vanns med fredliga vapen. 

[…] På denna punkt fick han stöd av ledarna för den indiska industrin som växte fram 

under första världskriget. Genom att råda indierna att vägra lyda lagar han ansåg orättvisa 

och inte betala skatt till vad han kallade orättvis regering fick Gandhi stor makt, en makt 

som engelskmännen fruktade. Gandhis anhängare misshandlades av polisen, då de 

demonstrerade, men gjorde aldrig motstånd.
146  

Gandhis icke-våldsmetoder har uppmärksammats i flertalet undersökta böcker, men ingen bok 

drar paralleller till Ashokas lära och metoder. Ander skiljer sig dock och betonar hur Gandhis 

ledning vilar på en indisk tradition och inte på en västerländsk. Gandhis framgångar anses 

också bero på ett brett folkligt stöd, samt stöd från ledningar inom den inhemska industrin. I 

de övriga undersökta böckerna147 har Gandhis metoder och framgångar menats emanera ur 

”västerländska” idéer och västerländsk utbildning. Därmed kan det urskiljas att Indien 

betraktas utifrån ett indiskt perspektiv och inte utifrån ett västerländskt perspektiv. Olika 

händelser och företeelse betraktas utifrån landets egen historia och kultur. Med hänsyn till 
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denna analys och analysen i den diskursiva praktiken, drar vi slutsatsen att Gunnar Anders 

bok överlag inte präglas av ett explicit postkolonialt perspektiv.  

Dock finns det spår av ett implicit postkolonialt perspektiv även i hans bok. Ett sådant 

exempel är användandet av begreppet ”ras” som förekommer i både Anders och andra 

undersökta böcker från denna period.148 I Anders bok kan följande läsas: ”Antalet språk, raser 

och religioner är större än i Europa och befolkningen uppgår till över 600 miljoner”.149 (vår 

kursivering).  Rasbegreppet används här som ett reellt begrepp och som en vetenskaplig term. 

Även om rasbegreppet inte förknippas med lika många negativa drag under 1970-talet, 

reproducerar det en förställning om att världen är uppdelad i olika raser. Rasbegreppet 

reproducerar därmed en föreställning av ett ”vi” och ”dem”, vilket exemplifierar 

postkolonialism.  

  

Hultkvists text är dock den som vi anser vara helt fri från postkoloniala föreställningar. I hans 

text åskådliggörs en väl utvecklad indisk handel med anor långt innan européernas ankomst.  

Från tider vars bortre gräns vi ännu inte känner, har människan i sina båtar och skepp 

seglat på Indiska oceanen. […] Särskilt intressant att studera är indiernas handel med 

den omgivande världen både åt sydväst mot Afrika och mot öster/sydöst hän över den 

ostindiska övärlden och fastlandet vid tiden före Kr.f.
150

  

Indiens handel beskrivs vara utvecklat före Kristi födelse, dvs. långt innan kolonialismen. 

Detta är ett ovanligt perspektiv i förhållande till de övrigt undersökta historieläroböckerna. 

För det mesta anses kolonialismen vara anledning till Indiens blomstrande handel och 

utveckling. I de flesta böckerna skrivs det också att den västerländska kulturen påverkat 

Indien. Sällan skrivs det, såsom Hultkvist betonar, att Indiens kultur också påverkat andra 

områden.  

Det gör också ännu på sina håll inom det moderna Indonesien väl bevarade hinduistiska 

kulturen t.ex. på ön Bali, som stundom kallats ”ett indiskt smyckeskrin”. Man har 

jämfört hinduiseringen av Sydostasien med katoliseringen av Europa under vår 

medeltid. Dylika sammanhang hjälper oss under alla omständigheter att bryta bilden av 

Indien som enbart passivt och mottagande. Folk och idéer kommer inte enbart till 

Indien. De utgår också aktivt från den indiska subkontinenten.
151

  

Författaren vill belysa och upplysa läsaren om att den indiska kulturen oftast undanskyms på 

ett orättvist sätt. I texten framhävs att Indien satt sin prägel på andra länder genom kultur, 
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religion och idéer. Vår slutsats är således att Hultkvists text inte ger uttryck för föreställningar 

om en västerländsk överlägsenhet. Tvärtom vill författaren upplysa läsaren om att Indien varit 

ett välutvecklat land inom både handel och kultur, detta före européernas inblandning.  

 

3.3.4 Slutsats  

Syftet var att, i historieläroböcker från 1970-talet, identifiera den dominerande diskursen och 

övrigt förkommande diskurser gällande Indien. De identifierade diskurserna för denna period 

är utnyttjardiskursen, annorlundadiskursen, traditionsdiskursen och den dominerande väst-

diskursen. Vidare var syftet att undersöka om det förekommer någon diskursiv förändring och 

om den rådande dominansens upprätthålls eller ifrågasätts. Utifrån den ovanstående analysen 

kan vi dra slutsatsen att den diskursiva praktiken befäster den dominerande diskursen och 

därmed upprätthåller den dominerande ordningen. Den låga interdiskursiviteten i 

annorlundadiskursen tyder på en reproduktion av det bestående. I utnyttjardiskursen sker dock 

en diskursiv förändring. Orsaken till den diskursiva förändringen beror emellertid på den 

dominerande västdiskursen. Den västerländska diskursen ifrågasätts dock inte, utan accepteras 

som den styrande faktorn i texterna. Texterna präglas av etnocentriska och eurocentriska 

perspektiv, vilket pekar på postkolonialism. Vidare har traditionsdiskursen identifierats i det 

avvikande materialet. Traditionsdiskursen har identifierats i två böcker och 

annorlundadiskursen i fyra böcker. Postkoloniala föreställningar är väl synliga i de fyra 

böckerna där annorlundadiskursen identifierats. I en av böckerna där traditionsdiskursen 

identifierades urskiljs dock ett mer implicit postkolonialt perspektiv. Slutligen är det enbart en 

bok som helt är fri från postkoloniala föreställningar i läroböckerna från 1970-talet.  

 

3.4 Läroböckerna 2000-talet  

De identifierade diskurserna i läroböckerna från 2000-talet har vi valt att benämna 

”utnyttjardiskurs” och ”instabildiskurs”, vidare fann vi även den dominerande västdiskursen. 

Interdiskursiviteten är väldigt låg, vilket tyder på att det inte förkommer någon diskursiv 

förändring.  
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3.4.1 Textanalys 

I förhållande till de undersökta läroböckerna från 1960- och 1970-talet berörs Indien i mycket 

mindre omfattning i läroböckerna från 2000-talet.152 Till skillnad från läroböckerna från de 

tidigare undersökningsperioderna utmärks inte historieläroböckerna från 2000-talet av lika 

många ”förfrämliggörande” begrepp och fraser. Exempelvis har användandet av rasbegreppet 

och dess kategoriseringar av människor försvunnit från läroböckerna. I läroböckerna från 

2000-talet används istället begreppen ”etniska grupper” eller ”folkgrupper”.
153

  

  

I materialet från 2000-talet beskrivs britterna, i likhet med materialet från 1970-talet, som 

”erövrare” och ”imperialister”.154 I böckerna från 2000-talet skrivs det dock betydligt mindre 

om britterna gällande ”uppbyggandet” av landet. Enbart i Ivanssons och Tordais bok beskrivs 

det utförligt hur britterna byggt upp Indien, deras närvaro i landet beskrivs relativt 

oproblematiskt i förhållande till de övriga böckerna från perioden.155 I de övriga böckerna 

betraktas britternas närvaro i Indien oftast som något negativt. I en av böckerna illustreras 

också britternas grymheter.  Bilden i boken visar hur britterna avrättade sepoyer genom att 

binda fast soldaterna vid kanoner innan de avfyrades.156 I materialet från de tidigare 

undersökningsperioderna uppmärksammades istället indiernas grymhet mot ”de vita 

officerarna”,157 medan ingenting nämns gällande britternas övergrepp och grymheter mot det 

indiska folket. I böckerna från 2000-talet förknippas britterna med följande ord: ”erövrare”158, 

”orättvisa”,159 och ”utnyttjande”.  

Indien blev en viktig producent av bomull, te och jute, som användes för att göra säckar. 

Den indiska arbetskraften var billig och utnyttjades hänsynslöst. Råbomull fördes till 

Storbritannien eftersom det var förbjudet för indierna att själva spinna och väva så att 

man fick bomullstyg.
160

 (våra kursiveringar) 

Britterna betraktas vara utnyttjare, i likhet med beskrivningen i materialet från 1970-talet. I 

citatet lyfts det också fram att britterna hade förbjudit indierna att själva spinna och väva 

bomullstyger, vilket är en ovanlig beskrivning särskilt i jämförelse med materialet från 1930- 
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och 1960-talet. I materialet från 1930- och 1960-talet ansågs britterna ha byggt upp Indien, 

hjälpt dess befolkning och bedrivit handel med Indien på lika villkor och på ett fredligt vis.161 

Synen på britterna har förändrats radikalt under de olika undersökningsperioderna. I 

läroböckerna från 1930-talet och 1960-talet betraktades britterna som uppbyggare av landet. I 

läroböckerna från 1970-talet förändrades dock denna syn drastiskt då britterna istället beskrivs 

som utnyttjare. Även i materialet från 2000-talet beskrivs britterna som utnyttjare av Indien 

och dess befolkning. 

  

Indiens historia före kolonialismen berörs inte i historieläroböckerna från 2000-talet, till 

skillnad från 1960-talet och framförallt 1970-talet. Även synen på Indien har förändrats under 

de olika undersökningsperioderna. I läroböckerna från 1930-talet betraktas Indien som ”ej 

moget för självstyre”.162 I böckerna från 1960- och 1970-talet ansågs landet anammat många 

västerländska idéer, men trots det beskrivs indierna, dess politik och traditionerna vara 

mycket annorlunda västerlandets. I läroböckerna från 2000-talet beskrivs Indien som 

”världens största demokrati”,163 ”självständigt”
164

, samt västinfluerat.165 Indien snabba 

utveckling betraktas som positiv och i böckerna kan man läsa att Indien ”blev ett av världens 

ledande industriländer” och är numera en ”regional stormakt”.166 Emellertid beskrivs det att 

Indien kämpar med ett flertal problem såsom fattigdomen på landsbygden, svältkatastrofer, 

religiösa motsättningar etc.167 Läroböckerna från 2000-talet präglas dock av en viss oro 

gällande Indiens framtid och dess demokratiska utveckling.  I en av böckerna står det följande 

under rubriken ”Indien: begränsade framsteg”:  

Den indiska demokratin hotas av två långsiktiga tendenser: å ena sidan partipolitisk 

maktkoncentration, å den andra etniska och religiösa splittringar. […] Många har menat 

att landet varit på väg att bli en auktoritär enpartistat. Den auktoritära ledartraditionen är 

delvis en reaktion på den andra genomgående tendensen: den etniska och religiösa 

splittringen. [...] I andra delar av Indien spelar militanta hinduer en framträdande roll. 

De vänder sig mot både islamiskt och västerländskt inflytande och har bildat ett eget 

parti, Bheratiya Janata Party (BJP). 
168

  

Som själva rubriken och citatet ovan uttrycker anses Indiens demokratiska utveckling vara 

begränsad. Anledningarna till detta anses dels bero på den etniska och religiösa splittring som 
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finns inom landet och dels på den partipolitiska maktkoncentrationen. Den partipolitiska 

maktkoncentrationen framställs dock mer eller mindre vara resultatet av den etniska och 

religiösa splittringen. I citatet framställs ”splittringen” i sig vara det som hotar demokratin och 

inte motsättningarna mellan de olika grupperna (som splittringen möjligtvis kan vara ett 

resultat av). Därmed framställs kulturell- och etniskpluralism som ett hot mot demokrati.  

 

3.4.2 Diskursiv praktik 

I materialet från 2000-talet har följande diskurser identifierats som vi valt att benämna 

”utnyttjardiskursen”, ”instabildiskursen” och den dominerande västdiskursen. Den brittiska 

utnyttjardiskursen, som identifierats i materialet från 1970-talet, gör sig gällande även i 

materialet från 2000-talet. I förhållande till de övriga undersökningsperioderna skrivs det 

väldigt lite om britternas uppbyggande av landet. I likhet med materialet från 1970-talet, anses 

britterna ha utnyttjat Indien och dess befolkning.  

Den indiska arbetskraften var mycket billig och utnyttjades hänsynslöst. Samtidigt 

användes landet som avsättningsområde för brittiska varor. Bomullstyger av engelsk 

tillverkning vällde in, vilket länge hindrade en inhemsk textilindustri att växa fram. Det 

privatägda brittiska Ostindiska kompaniet hade under en lång tid monopol på Indienhandel 

och många britter gjorde sig stora förmögenheter.
169

   

I texten tydliggörs hur britterna ”hänsynslöst” utnyttjat den indiska befolkningen och hämmat 

den inhemska industrin. I citatet förklaras tydligt hur den indiska industrin hindrades genom 

olika monopol. Britternas utnyttjande beskrivs i ett flertal böcker och utnyttjardiskursen är 

därmed utmärkande även i materialet från denna undersökningsperiod.  

Den stora massan indier hölls kvar i fattigdom, samtidigt som England blev rikt tack vare 

sin koloni. De som samarbetade med engelskmännen fick själva makt och pengar. Men de 

finaste jobben, de bästa hotellen och restaurangerna och till och med vissa tågkupéer var 

bara för vita.
170

  

I läroböckerna beskrivs det att britternas utsugning gjort England förmöget och att den 

hämmat den indiska utvecklingen. I en del läroböcker från 1970-talet står det skrivet att 

britternas utnyttjande även orsakat befolkningsproblem och fattigdom i landet. Dessa problem 

beskrivs även i läroböckerna från 2000-talet, men britterna anses vara fria från skuld.  

  

I de undersökta läroböckerna från 2000-talet urskiljs en indisk diskurs med en relativt låg 

interdiskursivitet. Denna indiska diskurs har vi valt att kalla för en instabildiskurs. Den 
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indiska diskursen blandas med den västerländska diskursen på ett snarlikt sätt som i materialet 

från 1960-talet och 1970-talet. I böckerna från 2000-talet skrivs det att Indien redan under 

kolonialismen blivit ”infogad i den västliga världsekonomin”.171 Det, enligt läroböckerna, 

västpåverkade Kongresspartiet som tog över styret efter britterna, beskrivs också som något 

positivt och utvecklande för landet. I läroböckerna kan man läsa att jordbruket och industrin i 

Indien utvecklades under denna period och att landet blev ett av världens tio ledande 

industriländer.172 Även forskning och utveckling inom bioteknik och atomteknologi 

uppmuntrades och stärktes under denna period.173 Beskrivningarna i böckerna präglas dock av 

en oro gällande Indiens framtid.174 Detta är anledningen till att vi valt att kalla den indiska 

diskursen för instabildiskursen. I läroböckerna menas Indien vara ett demokratiskt land, även 

om deras demokratiska framtid anses hänga på en skör tråd. Detta då andra icke-

västinfluerade partier kan tänkas ta över styret i landet.175 Läroböckerna anser Kongresspartiet 

vara västinfluerat och när de hinduistiska partierna börjar göra sina röster hörda beskriver 

läroböckerna detta som ett hot mot demokratin. Demokratin anses instabil och vara en 

demokrati med ”begränsade framsteg” inom flera områden.176 Därmed kan vi dra slutsatsen att 

instabildiskursen präglas av en väldigt låg interdiskursivitet.  

  

Vidare värderas Indien och indier utifrån den västerländska diskursen. När Indiens handlingar 

avviker från den västerländska diskursen och det som anses vara västerländska idéer så 

skildras landet i negativa ordalag. När Indien däremot handlar i enlighet med det som anses 

vara västerländskt så beskrivs Indien i mer positiva termer. 

Demokratin i Indien vilar på en skör tråd. […] Men det som positivt skilt Indien från 

grannländerna är landets fasthållande vid den västerländska demokratin, även om 

problemen är stora när miljontals indier inte kan läsa och skriva.
177

 (våra kursiveringar)  

Vidare kan det konstateras att den dominerande västdiskursen gör sig gällande även i det 

undersökta materialet från 2000-talet. Indien skildras positivt under förutsättningar att landet 

vidmakthåller en så kallad ”västerländsk” demokratimodell.  
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3.4.3 Postkolonialism 

Enligt de koloniala tankarna legitimerade européerna sina erövringar av andra delar i världen 

genom att anse sig sprida utveckling och modernitet. Britternas erövringar och närvaro i 

Indien beskrivs dock som något negativt i materialet från 2000-talet. Rasideologiska 

föreställningar är inte heller särskilt märkbara i det undersökta materialet från den aktuella 

perioden. Trots det kan vi urskilja vissa postkoloniala tankar och strukturer i de undersökta 

läroböckerna från 2000-talet.  

   

Västerländska idéer, system och tankar anses vara överlägsna de icke-västerländska, även i 

läroböckerna från 2000-talet. Följande stycke ur Alla tiders historia (2002) uttrycker tydligt 

bokens syn på de västerländska idéernas överlägsenhet och ett eurocentriskt perspektiv.  

Demokratin i Indien vilar på en skör tråd. […] Men det som positivt skilt Indien från 

grannländerna är landets fasthållande vid den västerländska demokratin, även om 

problemen är stora när miljontals indier inte kan läsa och skriva.
178

 (vår kursivering)  

Här förekommer det uttryckliga utsagor och formuleringar som tillskrivs västerlandet. 

Demokrati anses vara västerländskt, dessutom anses den ”västerländska” demokratin vara 

överlägsen andra system. Indien urskiljs positivt enbart för dess ”västerländska demokrati”, 

samtidigt som dess grannländer automatiskt anses vara underlägsna med mindrevärdiga 

system och strukturer. Ungefär samma sak uttrycks i Perspektiv på historien A:  

Fattigdomen på landsbygden ledde ännu på 1970-talet till stora svältkatastrofer. Trots 

klassklyftor och etniska och religiösa spänningar lyckades Indien ändå bevara ett 

någorlunda demokratiskt styre. 
179

 (vår kursivering) 

Även i detta citat anses det positivt att Indien bevarade ett (någorlunda) demokratiskt styre.  

Ytterligare belägg för postkolonialt tänkande finner vi i andra läroböcker från denna 

undersökningsperiod.  

Indien var i huvudsak ett traditionellt jordbrukssamhälle men blev nu världens största 

demokrati, en position landet höll 50 år senare. Under slutet av 1900-talet växte den 

indiska ekonomin och landet blev ett av världens ledande industriländer, trots att 

majoriteten av befolkningen levde i fattigdom. 
180

 

I citatet ovan framställs demokrati som ett mer utvecklat tillstånd än jordbrukarsamhällen. Ett 

par superlativ tillskrivs demokratin och industrialiseringen, vilka ses som de enda bidragande 

faktorerna till landets ekonomiska framgång och utveckling. Härmed anses det västerländska 

systemet överlägset andra system, och framförallt det system som rådde i landet tidigare.  
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 Almgren, Löwgren och  Bergström, 2002, 488.  
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 Nyström, Nyström och Nyström, 2007, 309.  
180

 Almgren och  Larsson, 2008, 154.  
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Ytterligare intressanta iakttagelser är att Indiens historia och kultur, före 1800-talet, inte 

berörs i de undersökta historieläroböckerna för 2000-talet. Detta trots att Indien varit ett 

välutvecklat land, med fungerande samhällsorganisation och ett rikt kulturliv långt innan 

koloniseringen av Indien. Detta berörs dock inte i det undersökta materialet, vilket också tyder 

på postkoloniala och eurocentriska perspektiv. Slutsatsen är att Indien beskrivs mer utifrån ett 

etno- och eurocentriskt perspektiv i läroböckerna från 2000-talet än i läroböckerna från 1970-

talet.  

 

3.4.4 Slutsats  

Syftet var att identifiera den dominerande diskursen och de övrigt förekommande diskurserna 

gällande Indien i de svenska historieläroböckerna från 2000-talet. Den diskursiva praktiken i 

de undersökta historieläroböckerna baseras, liksom under de tidigare 

undersökningsperioderna, på den dominerande västdiskursen. Utnyttjardiskursen och 

instabildiskursen är ytterligare två diskurser som har identifierats i materialet från 2000-talet. 

Syftet var även att undersöka om det förekommer en diskursiv förändring, samt om de 

identifierade diskurserna upprätthåller den rådande dominansen, eller transformerar och bidrar 

till förändring. Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att den diskursiva praktiken i de 

undersökta historieläroböckerna från 2000-talet befäster den dominerande diskursen 

västdiskursen och därmed ämnar upprätthålla den rådande ordningen. Interdiskursiviteten är 

relativt låg i både utnyttjardiskursen och i instabilitetsdiskursen vilket avslöjar en strävan efter 

en reproduktion av det bestående. Slutligen fastställde vi i den sociokulturella praktiken att de 

undersökta historieläroböckerna från 2000-talet präglas av postkoloniala föreställningar, samt 

att de etno- och eurocentriska perspektiven är mer synliga än i materialet från 1970-talet. 

Dessa styrande perspektiv och den dominerande diskursen ifrågasätts inte, utan befäst och 

reproduceras i böckerna från 2000-talet.  
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4 SLUTDISKUSSION  

Nedan besvaras inte de frågor som ställdes i inledningen, då alla de frågeställningarna 

besvarats under slutsatser för respektive undersökningsperiod. I detta kapitel avser vi  

inledningsvis att kortfattat jämföra förändringar i läroböckernas bild av Indien. I läroböckerna 

från 1930-talet existerar det ingen indisk diskurs. Indien anses vara en förlängning av England 

och indierna beskrivs som otacksamma samt ej kapabla till självstyre. I läroböckerna från 

1960-talet identifierades dock en indisk diskurs. I dessa texter skrivs det att Indien anammat 

många västerländska idéer, men att indierna är ett ”mycket annorlunda” folk som lever kvar 

enligt gamla traditioner vilket hämmar deras utveckling. I materialet från 1970-talet tonas 

förfrämligandet ner gällande den indiska befolkningen, istället förfrämligas religionen och det 

politiska systemet i landet. Under denna undersökningsperiod upptäcktes dock material med 

en avvikande bild, som inte förfrämligar Indien och dess befolkning. Vi kan bara spekulera 

kring anledningen till denna avvikelse, det hade dock varit intressant att undersöka ytterligare 

material från 1970-talet och även skildringar av andra länder. I likhet med Elvadsson antar 

även vi att det kan bero på den starka vänsterorienteringen som var aktuell i Sverige 

under1970-talet. I böckerna från 2000-talet skildras Indien som ett instabilt land, men bilden 

är överlag kluven. Landet skildras positivt gällande de punkterna som anses överensstämma 

med västerländska idéer, men när landets idéer och handlingar avviker från den västerländska 

diskursen skildras landet negativt. Vi har även konstaterat att bilden av engelskmännen och 

dess närvaro i Indien förändrades över tiden. I läroböckerna från 1930- och 1960-talet menas 

engelskmännen vara de som byggt upp Indien och spritt modernitet samt utveckling till 

landet. I läroböckerna från 1970- samt 2000-talet beskrivs dock engelskmännen ha utnyttjat 

Indien och dess befolkning. Den ändrade inställningen gentemot engelskmännen är inte så 

underlig. Under 1970-talet pågick avkoloniseringen och kolonialismen fick en annan innebörd 

än tidigare, vilket förändrade synen på engelskmännen och dess gärningar i Indien.  

 

Slutligen kan vi konstatera att vår tes, om att olika västerländska perspektiv påverkat 

innehållet i de svenska historieläroböckerna, är korrekt.  Indien och indierna skildras 

mestadels utifrån etnocentriska och eurocentriska perspektiv. Olika idéer, uppfattningar och 

system som uppfattas vara västerländska betraktas som överlägsna. Den västerländska 

dominerande diskursen befästs i läroböckerna och ifrågasätts inte. Eftersom de postkoloniala 

tankarna är invävda i våra språkliga kategorier utgör de en del av den västerländska 

föreställningsvärlden. Därför är det svårt även för författarna att se bakom denna diskurs och 
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kontext som de själva ingår i. Den västerländska föreställningsvärlden och de postkoloniala 

idéerna reproduceras på så vis på ett omedvetet plan.  

  

Vidare har Faircloughs tredimensionella modell och ”den” postkoloniala teorin varit väldigt 

givande och fungerat bra som analysredskap i uppsatsen. Det som vi upplevde givande med 

den tredimensionella modellen var dess kompletta verktyg. Analysen fokuserar inte enbart på 

texten och dess egenskaper, utan texten placeras i en större kontext, vilket leder till en djupare 

undersökning samt mer utförliga resultat. Nedan kommer vi att placera vår undersökning i det 

forskningsläge som presenterades i inledningen. Samtidigt kommer vi att redogöra för vad vi 

anser vara fördelarna med de använda verktygen.  

  

De mest relevanta studierna för denna uppsats är Torvall Olssons båda studier, Folkökning, 

fattigdom, religion och Kunskap eller myt. I den förstnämnda undersökningen undersöker han 

objektiviteten i läroböckerna från 1956-1984. Olsson kommer fram till att läroböckerna 

generellt blivit mer objektiva, förutom gällande hinduismen och kastväsendet. I enlighet med 

Olsson har även vi, med en textanalys, kommit fram till att det förekommer negativa 

skildringar gällande hinduismen och kastväsendet i läroböckerna från 1960- och 1970-talet. 

Utöver detta har vi, med hjälp av den diskursiva och sociokulturella praktiken, kunnat 

identifiera orsakerna till den negativa skildringen. Med hjälp av den använda metoden/teorin 

har vi kunnat konstatera att Indien och indierna beskrivs utifrån den dominerande 

västdiskursen och att postkoloniala föreställningar lyser igenom materialet. I den andra 

undersökningen, Bilden av Indien i svenska skolböcker, kommer Olsson fram till att historie- 

och orienteringsböcker beskriver folkökningen och kolonialismen som orsakerna till 

”underutveckling” i landet. Även vi har uppmärksammat dessa förklaringar till 

underutvecklingen i läroböckerna från 1960- och 1970-talet. Vår undersökning visar dock på 

att det framförallt är hinduismen och de demokratiska begränsningarna som anses vara 

bidragande orsaker till underutveckling. I vår undersökning har vi kunnat konstatera att Indien 

och indierna skildras i positiva ordalag om deras handlingar överensstämmer med det som 

anses vara västerländskt. Om Indien däremot avviker från den västerländska diskursen och de 

menade västerländska idéerna så skildras landet i mer negativa ordalag.  

  

Gunnar Elvadsson undersökning av tidningen Vi visar att artiklarna från 1960-talet var 

vänsterorienterade och att tredje världen fick större plats i västerländsk debatt. Även om vi 

inte undersökt liknande material, har även vi uppmärksammat att Indien berörs i mycket 
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större omfång i läroböckerna från 1960- och 1970-talet, än i läroböckerna från de övriga 

undersökningsperioderna. I likheter med Elvadsson kom även vi fram till att Indien stundvis 

beskrivs med negativt ordalag i materialet från 1960-talet. Som redan nämnt har vi dock 

kunnat konstatera att den indiska diskursen skildras negativt när den avviker från den 

dominerande västdiskursen.  

  

Vidare hade Holmgren undersökt beskrivningar av Indien i bland annat geografiböcker från 

1930-talet. Enligt hans undersökningar beskrivs Indien negativt och nervärderande i dessa. 

Vår undersökning av historieläroböcker från denna period avslöjar även den en nedvärderande 

syn på Indien. Vi har även konstaterat att denna syn berodde på den aktuella kolonialistiska 

tidsandan. Vi kan också dra slutsatsen om att dessa nedvärderande beskrivningarna fortsätter 

även i materialet från 1960-, 1970- och 2000-talet. Exempelvis beskrivs Indien vara ett 

ständigt konfliktdrabbat område med underliga, lata och vidskepliga invånare.  

  

Även om Luis Ajagán-Lesters avhandling inte berör Indien, är den intressant för uppsatsen. 

Författaren undersöker bilden av Afrika i pedagogiska texter från 1768-1965. Hennes resultat 

visar att det växer fram en ny ”vi-” kontra ”de- diskurs” i slutet av undersökningsperioden. 

Detta är väldigt intressant då även vårt material och våra resultat visar att denna period 

präglas av ”vi-” kontra ”de-diskurser”. Indien och indierna framställs som mycket annorlunda 

och dess traditioner betraktas vara barbariska och hämmande för deras utveckling.  Denna 

beskrivning skildas utifrån den västerländska föreställningsvärlden som utgör normen för det 

normala och goda. Vi kan därför konstatera att både Afrika och Indien betraktas som något 

annorlunda i läroböcker från 1960-talet. Vår undersökning visar att vi-/de diskurserna 

fotsätter även i läroböcker som är skrivna under 1970- och 2000-talet.  

  

I likhet med alla andra teorier och metoder inom humaniora och samhällsvetenskap finns det 

vissa brister även med den tredimensionella modellen och den postkoloniala teorin. 

Exempelvis har kritik framförts gällande den postkoloniala teorin. Kritikerna hävdar att 

postkoloniala tankar automatiskt reproducerar ”vi-” kontra ”de-diskurser” då forskarna tar 

upp problemet, samtalar om de och forskar kring ämnet. Detta är förnuftig kritik, men som de 

postkoloniala teoretikerna hävdar måste problemet syniggöras och förhoppningsvis på så sätt 

en dag tillintetgöras. Kritikerna har vidare kritiserat den postkolonial teorin för att vara 

normativ. Detta då den inte enbart blottlägger diskriminerande strukturer och föreställningar, 

utan även försöker ändra på hur människor tänker och agerar. Detta för att producera mer 
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rättvisa och jämbördiga relationer mellan människor i olika delar utav världen. Denna 

kritiken är intressant och diskuterbar, men påverkar inte analysens resultat. Analysen och 

resultaten i denna uppsats förespråkar inte något specifikt förhållningssätt utan framhåller 

vilka olika perspektiv som finns i historieläroböcker.  

 

Ett annat nämnvärt problem uppkom vid den praktiska användningen av den 

tredimensionella modellen. Var går gränserna mellan diskurserna? Hur skall de identifieras? 

Det hade underlättat om det fanns en tydligare hjälpreda för identifiering av diskurserna. 

Analysen av intertextualitet hade också kunnat underlättas genom en tydligare innebörd av 

låg respektive hög interdiskursivitet. Ett annat problem med alla uppsatser som grundar sig 

på textanalys är att de grundar sig på subjektiva tolkningar av materialet. Som vi tidigare 

nämnt påverkar diskurser vår verklighetsuppfattning och vårt förhållningssätt till 

verkligheten. Tolkningen och analysen av läroböckerna grundar sig på våra egna 

referensramar. Andra forskare hade möjligen identifierat och resonerat annorlunda kring 

diskurserna än vi gjort. Vi har självfallet försökt distansera oss från materialet, genom att 

dela in data i mindre delar. Vi har även försökt att nå största möjliga intersubjektivitet, 

genom att synliggöra teori- och metoddelen, samt låta materialet tala för sig själv genom 

användandet av många och långa citat.  

 

Hur Indien och indierna framställs och har framställts går naturligtvis att belysa utifrån 

många olika perspektiv. Ett exempel på vidare forskning är att studera hur Indien och 

indierna framställs i annan samhällsorienterad litteratur (dvs. i samhällskunskaps-, religions-, 

och geografiböcker). Ett annat intressant undersökningsområde vore att studera om 

framställandet av Indien överensstämmer med de rådande kursplanerna och kursmålen. I 

dessa dokument krävs att eleven efter avslutad kurs skall kunna skildra historiska händelser 

utifrån olika perspektiv. Frågan är om dessa mål verkligen uppnås med tanke på de 

förekommande eurocentriska historieskildringarna i läroböckerna från 2000-talet. Detta är 

vidare en intressant fråga sett mot bakgrund av dagens multietniska samhälle och kampen 

mot rasism. Vidare har vi inte kunnat verifiera alla delar av vår tes. I tesen framhävde vi 

också svårigheten i att kunna se bortom den kontext som man själv ingår i. I denna 

undersökning har vi främst fokuserat på texten och dess betydelse. Således kan en del av 

testen undersökas i mer praktisk form. Exempelvis kan undersökningen syfta till att 

undersöka elevers och lärares uppfattningar och tolkningar av det som står i läroböckerna. 
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Uppmärksammar lärare och elever de västerländska perspektiven? Är de medvetna om den 

bakomliggande historiekulturen och vilket historiemedvetande den leder till?  

  

Genom enkla och intressant övningar kan eleverna öva på kritiska förhållningssätt. Lärarna 

kan exempelvis låta eleverna läsa utvalda stycken ur olika läroböcker och därefter diskutera 

olika förhållningssätt och perspektiv. Exempel på frågeställningar är: Hur betraktas de olika 

länderna i äldre läromedel? Hur betraktas de olika länderna i dagens litteratur? Skiljer sig 

beskrivningarna åt, i så fall hur och varför? Hur beskrivs olika kulturer? Finns det vissa 

specifika utgångspunkter som präglar texterna? Genom sådana diskussioner kan man uppfylla 

många av målen som finns med i kriterierna för historieämnet på gymnasienivå. Eleverna får 

exempelvis möjligheten att träna sig på ett kritiskt förhållningssätt och tänkande, att tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser, att beskriva historiska skeende 

utifrån olika perspektiv, samt att koppla dessa till dagens händelser. Eleverna förmås även att 

reflektera över sin egen kultur och sin egen förförståelse, samt vilka konsekvenser detta kan 

föranleda.  

 

Vi vill avslutningsvis uppmärksamma en framtida utmaning för läroboksförfattarna där de 

försöker undvika en etno- och eurocentrisk historieskildring, samt bipolarismen mellan ett 

öst/väst (de/vi). Slutligen hoppas vi att denna undersökning ska ha bidragit till att lärare i 

framtiden förhåller sig kritiskt till den skrivna texten i historieläroböckerna, samt använder 

annan kompletterande litteratur i undervisningen.  
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