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1. Inledning 
Historia, skola och utbildningsväsendet har uppgifter och ansvar bortom ämneskunskap 

och saklig information. Kanske än viktigare är dess roll som etik- och moralkompass där 

sunda värderingar ges utrymme att växa och utvecklas, där formandet av en humanism 

som inkluderar alla oavsett etnicitet, sexualitet, kön och hudfärg, startar. 

”Förskolan och skolan är de viktigaste institutionerna i barnens 

socialiseringsprocess. Här sker också möten mellan olika kulturer och 

etniciteter. Det blir därför extra viktigt att studera hur makten över 

denna process skapar hierarkier och strukturell diskriminering.”1 

Citatet här ovan beskriver skolans roll i formandet av individen och dess uppfattningar. 

En skola där elever möter olika kulturer och människor med en varierande etnisk 

bakgrund hela tiden. Vikten av att synliggöra problematiken kring strukturell 

diskriminering och kategorisering kring etnicitet växer i takt med en ökad 

interkulturalism i skolan. Dessvärre tyder dock gjord forskning på att läromedel och 

dess information återges utifrån en monokulturalism där andra kulturer analyseras och 

värderas utifrån den egna, vilket i sin tur leder till att de framställs som främmande.2 

Detta är en problematik som formuleras i såväl skolans värdegrund som på skolverkets 

hemsida, men som enligt viss forskning kan tolkas som ouppnått.  

Utrymmet att forma sin egen identitet är viktigt för alla men för den delen inte självklart. 

Normer och värderingar skapar krav som inte alla kan leva upp till vilket resulterar i 

utanförskap och brist på tolerans för andra. Är läromedel en bidragande orsak? 

1.1  Problemområde 
Ett av skolans uttalade mål är att forma och skapa demokratiska medborgare vars 

värderingar och moraliska handlingar kan kopplas till ett svenskt ideal.3 Skolverket 

formulerar sedan vidare på sin hemsida om ansvaret att problematisera ett 

maktförhållande mellan oss och dem och processen i hur detta uppstår.4 Men med ett 

                                                           
1 Elmeroth, Elisabeth. Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur AB. 2011, s. 77. 
2 Bl. a. Lozic, Vanja. I Historiekanons Skugga: Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 
mångkulturella samhälle. Malmö: Malmö Högskola. 2010. 
3 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Nordstedts Juridik. 2011, s. 
7. 
4 Skolverket, Främlingsfientlighet och rasism. Skolverket.se. 2013-10-25. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism (Hämtad: 2015-
02-14) 
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samhälle i ständig förändring där skilda kulturer, språk, religioner och traditioner möts 

blir skolans avsedda uppgift allt viktigare, och även mer komplex. Det interkulturella 

perspektivet förändrar synen på ett ”svenskt ideal” då nya uppfattningar och 

referensramar är en del av det svenska samhället som, i sin tur, speglar skolans 

klassrum och undervisning. De samhällsorienterade ämnena i allmänhet och historia i 

synnerhet är i detta avseende viktiga för att skapa ett klimat som föder acceptans för 

olikheter. I skolverkets forskningsrapport, Att förstå sin omvärld och sig själv, tydliggörs 

historieämnets roll som identitetsskapande där vikten av att förstå sig själva och den 

samtid de lever i är centrala inom ämnet.5 För att göra detta används ofta färdigt 

material som är utformat utifrån särskilt ställda krav, såsom läromedel. Läromedlen har 

en central roll i undervisningens form och uppbyggnad men kan även vara ett starkt 

bidragande medel till att de strukturer som skolverket och läroplanen vill 

problematisera och motverka, nämligen förhållandet mellan vi och ett de, cementeras än 

mer. Detta har synliggjorts av ett antal studier, däribland författarna Nils Andersson6, 

Masoud Kamali7, Kenneth Nordgren8 och Vanja Lozic.9 Det dessa författare har 

gemensamt är att resultatet från gjord forskning speglar en utgångspunkt i 

eurocentrism där kulturer utanför Europa endera återges på ytterst få sidor eller att de 

framställs på ett sätt som föder och befäster fördomar.  

Individer och grupper som tillhör samma kulturella sfär uppfattar ofta skeenden runt 

omkring sig på ett likartat sätt. Kulturella värderingar, uppfattningar och föreställningar 

måste därför konfronteras för att de ska bli synliga och möjliga att uppmärksamma. En 

etno- och/eller eurocentrisk framställning av andra kan därför vara svår att se i 

läromedel.10 

Genom att göra en innehållsanalys av läromedel i historia är målet med arbetet således 

att undersöka och kartlägga ett samband mellan skolverkets uttalade uppgift och de 

                                                           
5 Skolverket. Att förstå sin omvärld och sig själv – Samhällskunskap, historia, religion och geografi. 
Skolverket. 2013, s. 70. 
6 Andersson, Nils. “Intercultural education and the representation of the other in history textbooks”. 
Helgasson, Þorsteinn & Lässig, Simone (red.). Opening the Mind or Drawing Boundaries: History texts in 
Nordic schools.. Göttingen: VR unipress GmbH. 2010. 
7 SOU 2006:40. Kamali, Masoud. ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”. Saywer, Lena & Kamali, Masoud 
(red.). Utbildningens dilemma. Stockholm. 2006.  
8 Nordgren, Kenneth. Vems är Historien? Historia som medvetande, kultur och handling i ett mångkulturellt 
Sverige. Karlstad: Karlstad Universitet: Utbildningsvetenskap. 2006. 
9 Lozic, Vanja. 2010. 
10 Lahdenperä, Pirjo. ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”. Linde, Göran(red.). 
Värdegrund och svensk identitet. Lund: Studentlitteratur AB. 2001, s. 118. 
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läromedel som används i historieämnet. Hur speglas kulturer som anses vara 

annorlunda i jämförelse med den kultur som skolverket vill forma det ”svenska idealet” 

kring? Hur bemöter läromedlen det interkulturella perspektivet i klassrummet där 

många av de elever som undervisas kan identifiera sig med kulturer som 

marginaliseras? För att på bästa sätt granska texterna och särskilja relevanta aspekter 

kommer studien utgå från en kritisk analysmetod i form av postkolonial teori.  

1.2  Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är kopplat till de tankar som väckts av den pågående situationen i 

Sverige och Europa där synen på vad som anses annorlunda, målas upp som främmande 

och fientligt. Allt oftare beskrivs kulturer och egenskaper som något medfött och 

oföränderligt, något som påverkar västvärlden och något som påverkar alla individer 

som ryms i konceptet ”vi”. Hanna Wikström benämner detta som en essentialistisk syn 

på verkligheten som bidrar till skillnadsskapande.11 En kartläggande läromedelsanalys 

fyller därför funktionen att se om dessa föreställningar fortsatt gör sig synliga i 

läromedel och därmed speglar den verklighet som är ett konkret problem. Hur bildas 

dessa uppfattningar? Och, än viktigare, hur befästs de? Som blivande lärare har jag ett 

intresse för att undersöka huruvida skolan som institution bidrar till synen på andra 

etniciteter, kulturer och samhällen, och i så fall, hur läromedel framställer och skapar 

utrymme för en negativ sinnebild av andra. Studien kommer att undersöka och 

kartlägga om läromedel uppfyller Lgr 11 och skolans krav på en problematisering av ”vi” 

och ”de” och hur dessa maktstrukturer förmedlas. Bidrar läromedlen till en ökad 

förståelse för andra kulturer eller befäster de en eurocentrisk bild. De nya läromedlen är 

tydligt utformade efter Lgr 11 riktlinjer vilket bidrar till behovet att ytterligare 

undersöka vilka aspekter som berör konceptet ”vi” och ”de” och hur de uttrycks i 

läroplanen. Dessa utvecklingslinjer återges även i värdegrunden. Frågeställningen som 

studien syftar till att besvara är: 

 Hur framställs icke-europeiska kulturer och etniciteter i läromedel i historia? 

För att på bästa sätt precisera kartläggningen och besvara frågeställningen kommer 

följande underfrågor fungera som utgångspunkt: 

o Hur framställs afrikanska kulturer och etniciteter i läromedel i historia? 

                                                           
11 Wikström, Hanna. Etnicitet. Malmö: Liber AB. 2009, s. 12. 
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o Hur framställs östasiatiska (Kina, Japan och Korea) och sydvästasiatiska 

(Mellanöstern) kulturer och etniciteter i läromedel i historia?  

1.3  Metod 

Studien är en kvalitativ ansats som syftar till att, med hjälp av en postkolonial teoretisk 

textanalys, belysa eventuella maktstrukturer som förmedlas i läromedlen. Likt Lozic 

kommer min studie att analysera texter genom att fokusera på språkliga variationer som 

t.ex. ordval, metaforer, överdrifter och binära motsatspar.12 Genom att undersöka hur 

texten är vinklad söker jag efter att synliggöra och avkoda möjliga eurocentriska 

diskurser som tolkar verkligheten genom en monokulturell utgångspunkt.  

     Vidare betyder analysen av språkliga variationer att studien söker efter teman och 

mönster som framhäver västvärldens dominans. Det kan handla om enstaka ord, 

meningar, stycken eller känslan en text förmedlar. De binära motsatsparen är ett tydligt 

exempel där vissa begrepp får mening från en norm som sätts i västvärlden.  

Textanalysen fokuserar som sagt i stor grad på hur språket använd och förmedlas i 

texten men samma metod kan även göra sig användbar vid analys av bilder. Genom 

synliga eller dolda diskurser kan bilder förmedla liknande budskap som texter. Vid 

tolkningen av bilder söker analysmetoden efter möjliga mönster som kan bli synliga 

utifrån de postkoloniala tankegångarna där stereotyper, schabloner och fördomar kan, 

på egen hand eller i relation till text, stärka maktstrukturer och andrafiering. Det 

kommer även vara viktigt att belysa hur ett urval kan spegla eurocentriska och 

andrafierande diskurser. Vad som framställs kan vara lika viktigt som hur det framställs. 

     Den postkoloniala linsen kan förklaras som ett instrument som bidrar till ett sätt att 

bemöta text och bild. Teorin belyser de kritiska tankemönster som kolonialismen 

efterlämnat och som därmed kan verka i framställningen av andra kulturer och 

etniciteter. Linsen är mitt sätt att applicera teori på text.  

     Kamali utgår i sin forskning från att tydliggöra koncepten som bildar gränsdragningar 

i uppbyggnaden av ”vi” och ”de” med hjälp av den postkoloniala analysen.13 Samma 

process används i min studie för synliggöra liknande tankemönster.   

För att på bästa sätt täcka framställningen av en stor mängd olika etniciteter och 

kulturer delas analysen upp i tre delar där sydvästra och östra Asien utgör varsin del 

                                                           
12 Lozic, Vanja. 2010, s. 59. 
13 Kamali, Masoud. 2006, s. 51. 
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och Afrika får utgöra en tredje. Genom att jag specifikt riktar in mig på dessa geografiska 

områden skapas möjligheten att diskutera verklighetens och vardagens fördomar som 

väst applicerat på dessa tre områden. 

När det kommer till att tolka innebörden av texter, bilder och diskurser finns det alltid 

utrymme för att individuella preferenser formar resultatet. Som författare av studien är 

det viktig att understryka att jag, som alla andra, är formade ur en norm som på så vis 

kan styra en tolkning åt olika håll. Det viktiga att belysa här är att det just är tolkningar 

som görs, vilket medför att jag inte försöker befästa absoluta sanningar utan möjliga sätt 

att se på texterna. Inte desto mindre kan tolkningsbara texter medföra exkluderande 

element och andrafierande diskurser vilket är viktigt att diskutera.  

1.4  Forskningsläge 
Det finns en hel del forskning som går att knyta och relatera till delar av vad denna 

studie förespråkar att undersöka.  Det finns även en hel del som direkt faller inom 

ramen för syfte och frågeställning. I det här avsnittet kommer det främst handla om det 

senare där det avsedda målet för den forskningen är att analysera läromedel i relation 

till befintliga maktstrukturer och framställningen av, vad som i ofta benämns som, ”de 

andra”. Det som redogörs nedan har fungerat som ett jämförande material där analys 

och resultat används som medel för att styrka eller motbevisa det som hanteras i 

läromedlen. Dock är det viktigt att nämna att innehållet och resultatet av tidigare 

forskning inte kommer hanteras som absoluta sanningar som återger rätt eller fel. Det 

blir istället ett instrument för att kartlägga och jämföra. Innan jag går in på forskningen 

som berör mitt direkta syfte kommer jag här redogöra kort om en bok som belyser hur 

synen på ”den andre” framställs i litteratur och media genom tiderna.  

Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingar genom tiderna – Christian Catomeris, 2004.14 

Catomeris bok kartlägger synen på den stereotypa främlingen, som ofta är den som 

kategoriseras som ”den andre”. Boken bidrar till ett synliggörande av konflikter som 

uppstår mellan ”vi” och ”de” och bidrar till en förståelse av diskriminerande diskurser. 

Afrikanen, Finnen, Juden, Orientalen, Samen, Tattaren och zigenaren. Dessa är namnen 

på de kapitel och följaktligen även namnen på de stereotypa föreställningar Catomeris 

                                                           
14 Catomeris, Christian. Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna. Stockholm: Ordfront. 
2004. 
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väljer att belysa. Boken ger mig i min studie nödvändig information för att orientera mig 

i en andrafierad diskurs. 

Utbildningens dilemma: Demokratiska val och andrafierande praxis – Lena Sawyer & 

Masoud Kamali, 2006. (SOU 2006:40) 

I den här statliga utredningen diskuteras förhållandet och skapandet av det binära 

motsatsparen ”vi” och ”de” och vilka som ryms inom dessa kategorier. Masoud Kamalis 

kapitel Skolböcker och kognitiv andrafiering behandlar just problemet i läromedel. 

Utredningen i stort har bemött en del kritik där framförallt Nils Andersson (hans 

undersökning redogörs nedan) ställt sig kritisk till delar i Kamalis resultat. Kamali 

beskriver att det formas olika typer av ”vi” i historieböckerna, ett nationellt och ett 

europeiskt, västerländskt ”vi”.15 Det är en genomgående förankring av det konceptet i 

alla historieböcker. Kamali beskriver läromedlen som ensidiga i sin framställning och 

han återkommer ofta till begreppet symboliskt våld där han menar att böckerna utnyttjar 

den strukturella maktbalansen i porträtteringen av ”andra” genom att beskrivas som 

svaga och främmande.16 Han är fortsättningsvis genomgående kritisk till framställandet 

av ”de andra”.  

I Historiekanons Skugga: Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle - Vanja Lozic, 2010.  

Lozic syfte med avhandlingen är att undersöka relationer mellan etniska identifikationer 

och synen på historieämnet, och därigenom diskutera en problemställning med historia 

som ämne i ett mångkulturellt samhälle.17 Arbetet handlar alltså om ett synliggörande 

av hur det mångkulturella Sverige formar historieämnet och identifikationer för 

ungdomar.18 För att nå ett resultat väljer Lozic att såväl intervjua som att genomföra en 

läromedelsanalys, där det senare kommer att bli viktig för mitt arbete. Målet med hans 

läromedelsanalys är att tydliggöra hur representationer och identifikationsmönster 

skapar ett givet subjekt där den ”mottagande” gruppen får fungera som en motpol i 

framställandet av den ”egna” gruppen, och genom detta producera maktstrukturer.19 

Han fokuserar på delar i historien som berör begreppet migration och betonar vikten av 

                                                           
15 Kamali, Masoud. 2006, s. 69. 
16 Ibid, ss. 47-102. 
17 Lozic, Vanja. 2010, s. 16. 
18 Ibid, s. 16. 
19 Ibid, s. 17. 
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processer som förmedlar olika former av identifikationer. Här har speciellt begreppet 

etnicitet, och processen kring formandet och framställningen i läroböcker blivit centralt 

i avhandlingen då konstruktionen av det fungerar som en (re)presentation av olika 

grupper som kan räknas in i epitetet ”de andra”. Genom etnicitetbegreppet analyserar 

Lozic vidare över roller, stereotyper och binära relationer.20 Det Lozic kommer fram till i 

sin läromedelsanalys är att det genomgående saknas ett interkulturellt perspektiv då 

emigrations- och invandringshistoria beskrivs. Det framgår även att det finns en 

problematik i hur de framställs som homogena grupper. Lozic menar att det sätt som ”de 

andra” framställs bidrar till, och befäster redan existerande maktstrukturer.21 

Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic Schools – Helgasson & 

Lässig (red.), 2009.  

I det här arbetet är det speciellt kapitel 1 som relateras till mitt arbete och syfte. Us and 

Other in Nordic Textbooks (kapitel 1) redogör för undersökningar gjorda med temat ”vi 

och ”de”, med en utgångspunkt i Sverige, Danmark, Norge och Island. Även här står 

läromedel från historieämnet i fokus. Forskningen från de nordiska länderna är 

intressant och kommer fungera som hjälpmedel under mitt arbete, dock är Nils 

Anderssons svenska läromedelsanalys av större intresse. Han undersöker tre skilda 

historiska skeenden med utgångspunkt i hur icke-européer framställs. Därefter ställer 

han sig frågan hur textböckerna förmedlar och bidrar till ett socialt utanförskap. Ur ett 

mångkulturellt perspektiv pekar Andersson sedan på vikten av att vara medveten om 

problematiken bakom ett användande av historia som framhäver relationer mellan vi 

och de andra.22 Områdena Andersson valt att analysera är USA: den anti-koloniala 

kampen, Befrielsen från f.d. kolonialmakter och Upptäcktsresorna. Det resultat han senare 

presenterar är i enlighet med vad Lozic diskuterar i sin avhandling. Från ett 

eurocentriskt perspektiv beskrivs ”tredje världen” i relation med begreppen framgång 

och utveckling endast i vad som är synonymt för dessa begrepp i ”väst”. Vidare används 

positivt och negativt betonade termer för beskriva historien om avkolonialiseringen och 

dess följder. Det övergripande materialet som bearbetats av Andersson utgår från ett 

perspektiv där historien som diskuteras endast är historia som har en koppling till 

                                                           
20 Ibid, s. 17-18. 
21 Ibid, s. 206. 
22 Andersson, Nils. 2010, ss. 29-30. 
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Europa och Nordamerika.23 Han är dock kritiskt till Kamalis utredning och menar på att 

den kan framstå som tendentiös och att Kamali, nästan provokativt, har ett mål att 

framställa läromedlen ur en specifik synvinkel.24 Andersson är fortsatt kritisk till sättet 

Kamali använder begreppet symboliskt våld för att stärka egna ståndpunkter i 

framställandet av ”vi” och ”de”.25 Vidare håller han dock med Kamali i att det finns ett 

eurocentriskt perspektiv men motsäger sig Kamalis analys av att läromedlen ger 

stereotypa framställningar av kulturer och etniciteter.26 

Vems är Historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige - Kenneth Nordgren, 2006.  

Precis som ovanstående forskning så belyser Nordgren olika delar för att möta sitt syfte 

och besvara sina frågeställningar. Han vill undersöka historia som medvetande, kultur 

och praktik där tre samtida medel formulerar sin historia. Diasporan, individuella elever 

och läroplanen fungerar som dessa tre medel. Delen som kan kopplas till mitt område är 

främst hans undersökning om läroplanen som mer möter historia som ett ämne i 

skolan.27 Textböcker är här en del i hans undersökning. Med en multikulturell 

utgångspunkt vill han ta reda på vilka delar som ämnet förmedlar och huruvida det 

uttrycks på ett sätt som möter ett mono- eller mångkulturellt samhälle, något som 

förmedlas genom skolans generella uppdrag.28 Utöver texterna har han även analyserat 

en stor mängd bilder i läromedlen. Nordgren har även han kommit fram till ett resultat 

där framställandet av individer, etniciteter och kulturer beskrivs ur ett eurocentriskt 

perspektiv. Bilder och text indikerar att vissa grupper anses vara bättre i förhållande till 

andra då ofta egenskaper och tillhörande attribut blir synonymt med en kultur och 

etnicitet.29  

Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna – Mai Palmberg, 2000.30 

Precis som titeln indikerar handlar Palmbergs undersökning om hur Afrika framställs i 

skolböcker. Hon utgår från att undersöka framställningen av ”oss” och ”dem”. Som 

                                                           
23 Ibid, ss. 54-57. 
24 Ibid, ss. 40-44. 
25 Ibid, s. 40. 
26 Ibid, s. 44. 
27 Nordgren, Kenneth. 2006.  
28 Ibid, s. 170. 
29 Ibid, ss. 199-212. 
30 Palmberg, Mai. Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet. 2000. 
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utgångspunkt använder hon sin tidigare studie31 som diskuterade gamla och nya 

fördomar om Afrika och vill med detta analysera om det skett en förändring. Hon 

beskriver gamla fördomar som en del av den koloniala uppfattningen medan nya 

fördomar tar sin form i en mer nykolonial samtid. Med detta synsätt utgår hon från 

liknande ställningstaganden som den postkoloniala teorin. Dock kretsar Palmbergs 

tankar mer kring vilket urval som presenteras än den språkliga presentationen av det. 

Vad som tas upp och vad som uteblir är det centrala. En av de frågor hon ställer i fokus 

när hon arbetar med skolböckerna är hur afropessimismen har påverkat och, i så fall, 

bidragit till att uppfattningar blir långlivade?32 I hennes studie analyserar hon såväl text 

som bild för att understryka vikten av urvalet vid framställningen av Afrika i Sverige.   

Förutom att ovanstående forskning har gemensamma beröringspunkter i såväl ämne 

som metod finns det även en del användbara element som denna studie kommer 

använda sig av. Både Lozic och Kamalis sätt att analysera textens struktur och 

uppläggning i sin avhandling kan liknas vid den analysmetod som jag använt mig av. Att 

uppmärksamma det figurativa språkbruket, dvs. textens uppmålande av vissa 

karakteristiska särdrag, är ett sätt att belysa eurocentristiska drag i textens struktur.33 

     Vidare fungerar även Palmbergs fokusering på urval som en diskussionsgrund vid 

analysen. Vilka historiska skeenden väljer läroböckerna att ta upp och vilka lämnas åt 

sidan? Hur påverkas framställningen av en allt för ensidig och vinklad framställning? 

     Kamali förhåller sig till hur ”vi” definieras och hur det relateras till den ”andre”,34 

dock bemöter jag texterna i motsatt riktning och fokuserar först och främst på hur den 

”andre” framställs. I hur studien struktureras finns det likheter med både Kamali och 

Andersson, men istället för att kartlägga problem utefter historiska skeenden i 

läroböckerna, fokuserar jag på geografiska områden. Den tidigare forskningen ger min 

studie, utöver specifika kopplingar i struktur, en vägvisare i hur text och bild kan 

förmedla dolda budskap.  

  

                                                           
31 Palmberg, Mai, Afrika i skolböckerna: gamla fördomar och nya, INFO-sekretariatet, Styrelsen för 
internationell utveckling (SIDA) i samarbete med Framtid för Afrika, Stockholm, 1987 
32 Ibid, s. 14. 
33 Lozic, Vanja. 2010, ss. 59-60. 
34 Kamali, Masoud. 2006, s. 51. 
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1.5 Avgränsningar & källmaterial 

I studiens syfte och mål avgränsas arbetet endast till läroböcker vilket betyder att 

material så som stenciler, Internetkällor, filmer och tidningsutdrag m.m. väljs bort. 

Begränsningen görs, för det första, på grund av att tidsangivelserna för arbetet är 

begränsade vilket betyder att visst material måste sållas ut för att arbetet skall kunna 

utföras så noggrant som möjligt. För det andra, bekräftar Tomas Englund att stora delar 

av undervisningen bygger och formas kring den typen av läromedel som används som 

källmaterial här.35 Även Selander understryker läroböckers vikt för såväl 

undervisningens omfång som dess struktur och att det även fyller funktionen för att 

strukturera vad som anses vetbart inom ämnet.36 

Englund diskuterar vidare kring aspekter som har kommit att påverka den här studiens 

syfte att undersöka läromedel. Här ovan, i delen Forskningsläge, redogörs det om 

tidigare forskning som anknyter till denna studies syfte och mål. De visar att i läromedel, 

och dess framställande av olika kulturer och etniciteter, har genomgående resultat pekat 

mot att det finns en etno- och eurocentrisk utformning som befäster maktstrukturer. 

Englund beskriver att läromedel i hög grad påverkar såväl undervisningens struktur 

som lärarens roll i klassrummet.37 Detta kan på så vis indikera att normer och strukturer 

som återges i läromedlen även tar sig form i mötet mellan lärare och elev. Detta är även 

något som Kenneth Nordgren belyser vid diskussionen om lärobokens betydelse, 

”Genom att läroboken levererar ett konkret urval kan den fungera mer normerande än 

läroplanens abstrakta linjer.”38 Läromedel har, sammanfattningsvis, en betydande makt 

när det kommer till att forma såväl undervisningen som eleverna i klassrummet. Därav 

är valet av läroböcker motiverat. 

Anledningen till att läroböckerna ska vara nyligen utgivna har påverkats av just tidigare 

forskning. Eller snarare en avsaknad av tidigare forskning. Det finns betydligt färre 

undersökningar gällande de nyaste upplagorna inom de fyra befintliga förlagen. Detta 

medförde att mitt intresse för att kartlägga nya läromedel växte. Det blir även intressant 

med nyligen utgivet källmaterialet då förlag och författare har varit medvetna om 

debatten som förts kring tidigare forskning, gällande just en andrafierande framställning 

                                                           
35 Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Diadalos AB. 2005, s. 
135. 
36 Lozic, Vanja. 2010, s. 71. 
37 Ibid, s. 136. 
38 Nordgren, Kenneth. 2006, s. 179. 
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av olika kulturer i läromedel. Har det skett en förbättring eller kvarstår problematiken 

kring skapandet av kategoriseringar och marginaliseringar av grupper, etniciteter och 

kulturer? 

Valet av åldersinriktning på källmaterialet berodde på ett eget intresse för de årskurser 

som jag själv kommer att undervisa i framtiden. Det kan komma att gynna mig som 

framtida lärare att vara medveten om fallgropar och eventuella tecken på en 

missvisande representation i läromedlen. Att skolan är obligatorisk medför även att fler 

elever får ta del av materialet som kartläggs. 

När det kommer till avgränsningar i frågeställningen och, därav, valet av att undersöka 

framställandet av icke-europeiska kulturer utgår jag från en postkolonial tankegång. 

Landström skriver att den som kontrollerar informationen om andra och har monopol 

på att beskriva det, besitter makten att välja vad som skrivs och förmedla vad som anses 

viktigt.39 Sättet som information och studier inhämtas resulterar i att icke-européer och 

dess kultur framställs som främmande.40 Makten att beskriva har, utifrån den 

postkoloniala teorin, den vita europeiska/nordamerikanska mannen vilket avgränsar 

mitt val till utanför Europa.  

De icke-europeiska kulturerna har vidare avgränsats till geografiska områden då det blir 

en tydlig beröringspunkt och enklare att organisera studien. Dessa geografiska 

beröringspunkter delas vidare upp i tre delar. Östra Asien, där Kina, Japan, och till viss 

mån Korea, får centrala roller; sydvästra Asien, eller som läromedlen benämner dem – 

arabstaterna; och sist Afrika, som måste analyseras som en hel kontinent då det inte 

finns tillräckligt med stoff att utgå från vid varken separata regioner eller stater. Vidare 

är beröringspunkten sydvästra Asien komplex. Kartläggningen utgår från de stater som 

ryms inom konceptet Mellanöstern där såväl Afrikas nordöstkust, så som Egypten, 

Libyen, Sudan, som den arabiska halvön (Saudiarabien, Yemen, Qatar, Oman, Förenade 

Arabemiraten, Bahrain) involveras. Regionen täcker även in Syrien, Israel, Palestina, 

Libanon, Jordanien, Kuwait, Irak och Iran.  

  

                                                           
39 Landström, Catharina. Postkoloniala texter. Stockholm: Federativs förlag. 2001, s. 12. 
40 Ibid, s. 13. 
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1.5.1 Källmaterial 

Materialet som ska kartläggas och analyseras kommer att innefatta den nyaste upplagan 

från två av de fyra förlag som ger ut läromedel inom historia i Sverige, Gleerups, Natur & 

Kultur, Liber och Sanoma. Begränsningen till två läromedel beror dels på att tidsramen 

för arbetet är begränsat. Dels på grund av att kartläggningen av två stadieböcker är 

tillräckligt för att belysa tendenser av eurocentriska mönster i läromedel. Källmaterialet 

som hanteras är alltså två stadieböcker (innehåller årskurser 7-9) i historia. Fokus 

kommer inte ligga på årskurserna i sig utan på de ämnen och teman som tas upp i 

källmaterialet, dvs. att analysen och kartläggningen kommer att fokusera på 

gemensamma eller liknande beröringspunkter i böckerna som beroende på författare 

och förlag kan tas upp och hanteras i olika årskurser. Som nämnt ovan, hanteras Afrika 

och delar av Asien för att besvara frågeställningen. Källmaterialet är: 

 Natur & Kultur – SOL 4000 Levande Historia 7-9. Av: Kaj Hildingson och Lars 

Hildingson. 2013. 

 Sanoma – PRIO Historia Stadiebok. Av: Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt 

Tallerud och Hans Thorbjörnsson. 2014.  

1.6  Disposition 

Upplägget i de följande fyra kapitlen inleds med Teori. Där redogörs den postkoloniala 

teoribildningen samt viktiga begrepp som ofta är tillhörande en kritisk granskning vid 

användandet av teorin. Kapitel tre diskuterar vad värdegrunden förmedlar för budskap 

utifrån det syfte studien avser att diskutera. Kapitel fyra är Analys vilket redogör för en 

diskussion av innehållet i läromedlen tillsammans med ett applicerande av teorin på det 

samma. Det femte och sista kapitlet tar upp en slutdiskussion där eventuella resultat 

diskuteras.  
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2. Teori  

2.1  Postkolonial teori 
Den postkoloniala teorin kommer att utgöra den lins som texter och läromedel kommer 

analyseras utifrån, dvs. att med hjälp en kritisk analysmetod bemöta texter och bilders 

utformning för att uppmärksamma en eurocentrisk diskurs. Det blir därför viktigt att 

redogöra för vad postkolonialism är och står för. Till att börja med är den här teoretiska 

genren bred och mångfacetterad vilket betyder det blir svårt att ge en övergriplig bild 

över hela det teoretiska fältet. De förklaringar och den information som tillhandages här 

är det som kan relateras till denna studies material. 

I boken Etnicitet beskriver Wikström på följande sätt hur man kan beskriva den 

postkoloniala teorin:  

”Fokus är här på hur företeelser kopplade till etnicitet, kultur, ras, 

kön och klass skapas, hur de upprätthålls och även hur de 

reproduceras. Detta är alltid intimt förbundet med makt, rätten att 

definiera och möjlighetsvillkor i samhället. Syftet är sedan att 

problematisera och förändra de konstruktioner man finner.”41 

Utifrån den postkoloniala teorin bygger min analys och kartläggning på att synliggöra en 

snedvriden maktbalans i framställandet av icke-europeiska kulturer i läromedel. Vad är 

det som gestaltas i läroböckerna och hur framgår det med hjälp av postkolonialismen 

och dess ståndpunkter. Wikström korta beskrivning återger en, visserligen något bred, 

infallsvinkel i hur analysen i det här arbetet kommer se ut.  

En central del i teorins betydelse och omfång är begreppet kolonialism. Aina Loomba 

definierar begreppet på följande vis i sin bok, ”Kolonialism kan alltså definieras som 

erövringar av och kontrollen över andra människors land och tillgångar”.42 Denna vida 

definition indikerar, vilket Loomba även nämner, att kolonialism innefattas av hela 

mänsklighetens historia.43 Det är dock inte den sanning som postkolonialistiska teorin 

vilar på. Inom postkoloniala teorier så har kolonialismen sin utgångspunkt i att väst och 

Europa efterlämnat betydligt större efterdyningar än resterande kolonialmakter. 

                                                           
41 Wikström, Hanna. 2009, s. 62. 
42 Loomba, Aina. Kolonialism/Postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält. Stockholm: 
TankeKraft förlag. 2005, s. 24. 
43 Ibid, s. 24. 
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Kolonialismen har efter avkolonialiseringen legitimerats utifrån ett tankesätt och ett 

framställande av ”andra” som befäster beroendeförhållandet som skapades genom de 

tidiga erövringarna.44  

Den postkoloniala tänkaren Edward Said lyfter fram det tydliga förhållandet mellan väst 

och öst i hans bok Orientalism. Said menar att genom västerländsk vetenskap och 

litteratur skapas negativa sinnebilder av öst. Binära motsatspar används för att 

tydliggöra skillnader mellan de båda. Väst exemplifieras genom attribut som t ex. 

utvecklat och modernt medan icke-européer/öst blir framställda som motsatser till 

detta.45 I förlängningen betyder det att framställningen av icke-européer blivit viktig för 

den ”egna” gruppen och dess konstruktion.46 Här finns det tydliga influenser från en 

annan teoribildning, nämligen poststrukturalismen. Catharina Eriksson m fl. skriver att 

språket måste tydas så som det utövas i social praktiker, dvs. att binära motsatspar ger 

varandra mening i hur de används.47 Det är hur termer används och vilka attribut som 

fästs vid betydelsen som avgör vad som framstår som positivt och negativt. Loomba är 

dock noga med att belysa att forskningen kring dessa laddade motsatspar kan leda till 

reproduktion av maktstrukturer.48 Fortsättningsvis, antyder Said att det inte spelar 

någon roll huruvida framställningen kan beskriva positiva särdrag eller ej, när det sker 

på ett homogeniserande sätt och utifrån västvärldens premisser. Det bidrar till ett 

fastställande av ett ”vi” och ett ”de” där motsatsen till väst gestaltas som främmande.49 

Hegemonin som västvärlden haft, och har, i vetenskapen och i framställandet av andra 

bidrar till att det skapas kategorier i vad som anses rätt och fel, utvecklat och mindre 

utvecklat, framgång och stiltje osv. Det har därigenom skapats en intersubjektivitet som 

förmedlar sanningar och bestämmer osanningar. Sådana kategoriseringar och 

graderingar går att finna inom termen ”ras”.50 Uppkomsten av rasbiologin var ett sätt att 

bevisa den egna, vita, rasens överlägsenhet. Ett exempel på det är Herbert Spencers 

texter där det finns klara distinktioner mellan de civiliserade/européerna och de 

                                                           
44 Wikström, Hanna. 2009, s. 61. 
45 Elmeroth, Elisabeth. 2008, s. 13. 
46 Loomba, Aina. 2005, s. 117. 
47 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan. Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa. 2005, s. 18. 
48 Loomba, Aina. 2005, s. 117. 
49 Landström, Catharina. 2001, s. 13. 
50 Ibid, s. 8. 
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ociviliserade/de lägsta människorna.51 Den sociala evolutionism som Spencer, och flera 

andra, stod för kom att bli ett sätt att definiera de koloniserade folken som outvecklade 

och utanför den allmänna civilisationen. Det blir allt mer tydligt att den ”vita mannen” 

har tolkningsföreträde där åsikterna om den egna gruppens särart är en stor del av de 

tankeprocesser kolonialmakterna efterlämnat.  

Prefixet post- är en beteckning som, enligt postkoloniala tänkare, betonar vikten av att 

mycket från kolonialismen fortfarande påverkar och präglar dagens samhälle. 

Postkolonialismen fungerar därav som ett analysverktyg för att kritisera de synsätt som 

befäste tankesätt och maktstrukturer under kolonialismen men som fortfarande, än 

idag, är närvarande.52 Det är inte bara de före detta kolonialmakterna som är påverkade 

av dess tankeprocesser. Arvet från kolonialismen har haft betydelse i skapandet 

kulturella identiteter i västvärlden, och således även i Sverige, och dess mångkulturella 

samhälle.53 

I studien kommer den postkoloniala linsen användas för att uppmärksamma 

framställningen av eventuella binära motsatspar där representationen av grupper blir 

missvisande. Användningen av teorin är nödvändig för att konfrontera den hegemoni 

som stabiliserar maktförhållanden mellan Vi och De. Vidare blir det ett instrument för 

att tolka prioriteringar, framställningar och begrepp som återges, eller inte återges, i 

texten. Här nedan följer några av de begrepp som kan användas för att särskilja och 

kategorisera människor. 

2.1.1 Kultur och etnicitet 

Begreppet etnicitet har en central roll när man diskuterar postkoloniala teorier och 

kommer ha en betydande roll i den kartläggning och läromedelsanalys som studien 

syftar till att undersöka. Läromedlens texter och bilder kommer att förmedla etnicitet 

och kultur genom ett, enligt tidigare berörd forskning, missvisande och enkelspårigt sätt. 

Detta gör det väsentligt att förklara begreppets relation till postkolonialism. Enligt 

Elmeroth finns det inte någon självklar definition av begreppet etnicitet men att det 

handlar om grupper där distinktioner görs med hjälp av sociala eller kulturella 

samband. Det kan handla om en gemenskap kring såväl symboler som identitet.54 Hon 

                                                           
51 Eriksson, Catharina m fl. 2005, s. 30. 
52 Ibid, s. 16.  
53 Ibid, ss. 16-17. 
54 Elmeroth, Elisabeth. 2008, s. 27. 
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pekar dock på två skilda tolkningssätt vid beskrivningen av begreppet. Ett 

essentialistiskt perspektiv där etnicitet är synonymt med fasta egenskaper som är 

skapade vid födseln, det går med andra ord inte att ändra sin etnicitet. Det beskrivs som 

ett statiskt tillstånd. Motsatsen kallas konstruktionistiskt och är en följd av sociala 

sammanhang och är på så vis föränderligt. Det förstnämnda blir ofta inom postkoloniala 

tolkningar förknippat med framställningen av icke-européer, ”de andra”.55  

Etnicitetbegreppet är präglat av den eurocentristiska diskursen där man utgår från en 

statiskt och homogen användning som ofta blir kopplat till egenskaper som appliceras 

på människor som härrör från samma region, nation, eller ibland även kontinent. Detta 

är något som postkoloniala teoretiker vill komma ifrån. Begreppet diaspora, som 

kommer från grekiskan och betyder förskingring, vill synliggöra att identiteten skapas 

dels utifrån var man kommer ifrån och dels var man är. Det statiska och homogena 

uteblir då diaspora är i ständig förändring när flera platser och många olika historier 

ständigt kan påverka.56 En annan term som berör etnicitet är hybriditet vilket ofta kan 

ses som ett resultat av, ovan nämnda, diasporan. I ett samhälle där kolonialmakter 

verkade för att implementera egna värden och kulturer kom de koloniserade att 

placeras i ett mellanrum för kulturell identitet. Det uppstod svårigheter i att definiera sig 

själva vilket medförde att en hybrid identitet skapades. De kolonialiserade applicerade 

olika delar från olika kulturella referenser vilket medförde skapandet av en ny, hybrid 

identitet.57  

Kultur kan få mening på såväl mikro- som makronivå vilket betyder att begreppet har en 

vidare betydelse än etnicitet.58 Kulturbegreppet har haft ett nära samband och koppling 

till nationsbegreppet där motsatsen till kultur blev beskrivningar som barbariska och 

primitiva om de som inte levde inom samma gränser.59 Etnicitet och kultur används ofta 

i nära relation till varandra men Wikström poängterar att begreppet och fenomenet 

kultur rymmer fler betydelser.60  

                                                           
55 Ibid. 2008, s. 27. 
56 Eriksson, Catharina m.fl. 2005, s. 45. 
57 Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen. Key concepts in post-colonial studies. London: Routledge. 
1998, ss. 118-121. 
58 Wikström, Hanna. 2009, s. 29. 
59 Ibid, s. 30. 
60 Ibid, s. 29. 
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I postkoloniala teorier finns stark kritik gentemot etnicitet som begrepp. Man menar att 

arvet från kolonialismen har påverkat laddningen av begreppet negativt och genom 

detta begränsas individer och egenskaper till homogena grupper.61 Postkoloniala teorier 

anser att etnicitet och kultur ständigt konstrueras genom språk och symboler när de 

används i sociala praktiker. Båda begreppen är kontextbundna vilket medför att det 

ständigt sker en förändring i dess betydelse.62 

2.1.2 Eurocentrism 

Ytterligare ett viktigt begrepp vid analysen av läromedlen är eurocentrism. Begreppet 

kan beskrivas, enligt den postkoloniala teoretikern och litteraturvetaren Homi Bhabha, 

som ett normerande sätt att bedöma andra kulturer utifrån ett europeiskt perspektiv.63 

Det som företräder ”de andra” bedöms vara annorlunda och på så vis även sämre. 

Västvärlden står för ett utvecklat och modernt samhälle medan ”de andra” kan 

betecknas som omodernt eller traditionsenligt.64 Eurocentrism är alltså att se världen 

genom en egen skapad termologi där andra bedöms utefter vad som anses viktigt i väst 

och Europa. 

  

                                                           
61 Ibid, s. 37. 
62 Ibid, s. 32. 
63 Ibid, s. 69. 
64 Ibid, s. 70. 
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3. Värdegrund – i relation till studiens syfte 
Läromedlen följer uttalat strukturen i styrdokumentens kunskapskrav, som i sin tur ska 

bejaka den demokratiska grund som skolverksamheten vilar på. De övergripande 

värderingarna och normerna genomsyrar helt enkelt den svenska skolverksamheten i 

stort. Värdegrundens riktlinjer och regelverk skrivs och utges av 

förvaltningsmyndigheten Skolverket, en statlig institution vars uppgift är att forma bästa 

möjliga underlag för en utvecklande och demokratisk skola i Sverige. Den här delen av 

studien ska undersöka huruvida de riktlinjer som sätts är synonymt med en utvecklande 

och demokratisk miljö för alla. Gör sig eurocentriska tankegångar synliga i 

värdegrunden trots ett uttalat mål att problematisera det? 

I relation till den forskning som gjorts i omfånget av denna studies syfte, och som det 

delvis redogjorts för i delen Forskningsläge, här ovan, är resultatet dystert. Enligt den 

forskningen bidrar texterna, som används som underlag i skolan, inte bara till ett 

förmedlande, utan även ett befästande av stereotypa fördomar gentemot andra kulturer 

och etniciteter. De fyra stora förlagen inom läromedel i Sverige skriver alla på sina 

hemsidor65 att läromedlen, som fungerar som källmaterial här, följer Lgr 11 riktlinjer. 

Fortsättningsvis kan man läsa i historieämnets syftesdel: 

”Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse 

för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor 

och värderingar.”66 

Vidare även: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. 

Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 

identiteter, värderingar och föreställningar.67  

Dessa syftesdelar förankrar budskapet att historieämnet vill förmedla och skapa en 

förståelse för andra, den förståelse som värdegrunden tar upp som en central del i 

                                                           
65 https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-Historia/ ; 
http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-7-9/Historia/SOL-4000-Levande-historia-7-9/ ; 
http://www.sanomautbildning.se/Content/Templates/Pages/ProjectGroup.aspx?id=6082&epslanguage=
en ; https://www.gleerups.se/40675606-product?category=7-9/7-9_historia (Hämtad: 2015-03-14) 
66 Skolverket. 2011, s. 172. 
67 Ibid, s. 172. 
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skolans demokratiska arbete. Vilken förståelse är det egentligen då värdegrunden och 

skolan vill förmedla?  

Detta beskrivs i andra stycket under Skolans värdegrund och uppdrag: 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 

gestalta och förmedla.”68 

Dessa värden uttrycker mycket av det demokratiska uppdrag skolan förmedlade 

tidigare, dock fortsätter stycket: 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”69  

Pirjo Lahdenperä skriver att värderingar är en stor beståndsdel i formandet av kulturer. 

Gemensamma värderingar bidrar därför till samhörighet och identifikation med andra 

individer och grupper.70 Här återger Lgr 11 att de värderingar som skolan ska arbeta för, 

tillhör en kristen tradition och en västerländsk humanism. Dessa begrepp bidrar till ett 

exkluderande av de grupper och individer som inte anser sig tillhöra varken det ena 

eller andra. Genom att använda sådana begrepp problematiserar inte skolan 

förhållandet mellan ”vi” och ”de”, som var uttalat, utan bidrar och befäster stereotypa 

sinnebilder. Utdragen ur värdegrunden antyder att det finns förankrade och fasta 

egenskaper hos specifika grupper och att det är viktigt att betona härkomsten av dessa 

egenskaper. Utdraget föder därmed frågan: om man inte är kristen eller av västerländsk 

härkomst, saknar man då värderingar som är synonymt med t.ex. individens frihet och 

alla människors lika värde?   

Vidare distinktioner som värdegrunden gör mellan, å ena sidan ”oss”, och å andra sidan 

”dem”, går att finna i hur man särskiljer och kategoriserar grupper efter tillhörighet till 

den ”egna” identiteten.  

                                                           
68 Ibid, s. 7. 
69 Ibid, s. 7 
70 Lahdenperä, Pirjo. 2001, s. 116. 
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”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingar.”71 

Läroplanen förmedlar att om man är trogen sitt kulturella arv medför det en trygghet i 

den egna identiteten. Det gemensamma kulturella arvet är inte tydligt definierat i sig, 

vilket gör att man endast kan tolka dess innebörd. Däremot blir det tydligare om man 

läser vidare och kopplar inledningen till resterande text. Det ger då indikationer på att 

det gemensamma kulturella arvet är en biståndsdel i förståelsen av ”andras” villkor och 

värderingar. Detta kan betyda att det kulturella arvet syftar till något som förenas med 

det ”svenska” eller det ”nationella”. Benämningen av ”andra” blir ytterligare ett sätt att 

beskriva kultur som något som inkluderar egenskaper, värderingar och normer som kan 

skilja sig från någon annan grupp, etnicitet eller kultur.  

 

  

                                                           
71 Skolverket. 2011, s. 7.  



22 
 

4. Analys 
I analysen kommer varken Afrika eller Asien behandlas som enhetliga och homogena 

kulturer då benämningarna här endast fungerar som samlingsnamn för en mängd olika 

och heterogena samhällen, etniciteter och kulturer.       

4.1  Sol 4000 – Levande Historia 

4.1.1 Afrika 

En genomgång av registret kan fungera som en första indikation på att Afrika och dess 

kulturer inte prioriteras i Levande Historia. Afrika som kontinent nämns vid namn på 20 

sidor72 i en stadiebok med hela 449 sidor. Många enskilda europeiska länder benämns 

vid namn betydligt fler gånger. Vad det står i ett läromedelsregister behöver, å andra 

sidan, inte betyda eller indikera eurocentriska och missvisande framställningar, så länge 

de afrikanska länderna, civilisationerna eller kulturerna nämns vid sina enskilda namn 

och beskrivs därefter. Ett sådant scenario skulle snarare framställa Afrika som en 

heterogen och mångfacetterad kontinent. Dock är Egypten det enda land från Afrika som 

finns med i registret och, utöver det utrymme som Egypten får i samband med 

kapitlet/delen De första städerna, handlar det främst om historiska skeenden som 

kopplas till en samhörighet med arabstaterna och Mellanöstern.  

     Afrika, dess nationer och dess befolkning tas istället upp under andra beteckningar 

som kolonialism, koloni, slaveri, slavhandel, slavar etc. Detta ger en representation av 

kontinenten som dels endast berör historia som involverar Europa och Nordamerika, 

dels historia som ger en missvisande bild av Afrika och afrikaner, då det endast 

förmedlas i relation till kaos och tragedi. Lozic betonar att användningen och formandet 

av språket är tydlig då det bestämmer vad som blir synligt i olika diskurser.73 Genom att 

dölja afrikansk historia i begrepp som slaveri och kolonialism befäster det hur objekten 

ska betraktas, vilket i det här fallet handlar om att fästa negativt laddade begrepp på en 

hel kontinents historia.   

I inledningen av boken går det att göra några intressanta iakttagelser angående bildval. 

Samlare – jägare – fiskare är namnet på introduktionsdelen där människans uppkomst 

och utveckling diskuteras.74 Trots att texten tydligt tar upp att människans ursprung 

                                                           
72 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. Sol 4000 – Levande historia7-9, Stadiebok. Stockholm: Natur & Kultur. 
2013, s. 444. 
73 Lozic, Vanja. 2010, s. 58. 
74 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, ss. 4-11. 
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härstammar från Afrika väljer utgivaren att endast publicera bilder på vita män, kvinnor 

och barn. Först i nästa del – Människan blir bonde – finns en bild av två afrikanska 

kvinnor som arbetar med jordbruk. Det missvisande med denna framställning kan 

kopplas till ämnet som diskuteras i den tillhörande texten. Framväxten och utvecklingen 

kring jordbruksredskap betonas ha uppkommit omkring 10 000 år sedan.75 Den 

tillhörande bilden, som ser ut att vara tagen från dagens Afrika, visar två kvinnor, som 

arbetar med samma redskap som diskuteras i texten. Framställningen som förmedlas 

genom bild och text är således ett outvecklat och omodernt Afrika som använder samma 

metoder som ansågs framgångsrika för 10 000 år sedan. Den postkoloniala teorin hade 

tolkat detta som ett sätt att befästa fördomen att Afrika är underutvecklat och omodernt, 

att framställandet av de afrikanska kvinnorna förankrar en etnisk hierarki.  

     Wikström hänvisar till användandet av motpoler för att bevara strukturer mellan 

grupper. Begrepp som utveckling är förknippat med modernitet och civiliserade 

levnadsmöjligheter, i förlängningen en cementerad bild av västvärlden. Motpolen till 

begreppet utveckling är tradition, ett begrepp som framställs och förknippas med ett 

outvecklat och isolerat samhälle,76 vilket är något som bilden förmedlar.  

     Elmeroth beskriver liknande problematik där makt över andra kan förklaras med 

kategoriseringar av olika grupper. Bilden av ”de andra” fungerar som en konstruktion 

som visar på stora skillnader i relation till ”oss”.77 Därmed kan bilden på de afrikanska 

kvinnorna, som använder primitiva redskap, bli en eurocentrisk presentation då man 

utgår från att modernitet och nya verktyg är synonymt med utveckling, framgång och, på 

så sätt, även synonymt med västvärlden, där motsatsen representeras av ett outvecklat 

Afrika. 

Under delen – Den första stora staten – behandlas uppkomsten av Egypten som 

civilisation.78 I större delen av detta avsnitt återges Egypten och egyptierna utan några 

distinktioner mellan vi och de, vilket ger arbetsområdet rättvisa. En anledning till detta 

kan vara att det finns desto färre fallgropar för författarna att falla i vid framställandet 

av en så tidig civilisation. Dock används, återigen, en bild från vår nutid för att illustrera 

att Egypten fortfarande är i stort behov av floden Nilen. Texten till bilden lyder: ”Under 

                                                           
75 Ibid, s. 13. 
76 Wikström, Hanna. 2009, s. 68. 
77 Elmeroth, Elisabeth. 2008, s. 11. 
78 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, ss. 43-53. 
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tusentals år har Egypten varit helt beroende av Nilen.”79 Detta belyser samma 

problematik som lyfts upp ovan. Utveckling och modernitet i relation till outvecklat och 

tradition. Beskrivningen om Nilens betydelse är sann, dock är det urvalet som förmedlar 

en missvisande föreställning, avsaknaden av annan information gör att det uppstår ett 

tolkningsutrymme att egyptierna fortfarande lever på samma sätt som i de första 

civilisationerna. 

Utöver avsnittet/delen om Egypten berör inte textboken några historiska skeenden som 

enskilt handlar om Afrika. En del nationer i Nordafrika och Nordöstafrika berörs men i 

sin kontext kategoriseras dem som arabstater vilket fortsättningsvis, för att underlätta 

analysen, även den här studien kommer att göra.   

I avsnittet Motstånd och förtryck som handlar om kampen för avkolonialisering ges 

afrikanska stater ca två sidor, uppdelade i spridda stycken. Sätt detta i relation till 

medborgarrättskampen i sydstaterna som får drygt hälften av utrymmet, ca 12 sidor.80 

Det som skrivs om Afrika är endast sådant som berör Europa och Nordamerika där 

tragedi, krig och svält blir begrepp som är återkommande vid representationen. Detta är 

ytterligare en prioriteringsfråga som förlag, författare och läroplan förmedlar som 

mindre viktig. Afrikas historia marginaliseras och görs synonymt med aspekter som 

svenska ungdomar inte kan relatera till och därav bidrar det till att förhållandet mellan 

”oss” och ”dem” bibehålls.  

I avsnittet Kolonialismen och slavhandel ges en halv sida åt att belysa vilka påverkningar 

slavhandeln och kolonialismen haft.81 Avsnittet vill förmedla vikten av att vara 

källkritisk och att historiebruk kan användas för att förmedla den världsbild man själv 

vill sprida. Även om en diskussion kring historiebruk och källkritik kan betraktas som 

positivt framstår det som paradoxalt då en utebliven diskussion kring Afrika och dess 

historia är ett faktum.   

4.1.2 Östra Asien – Kina, Japan & Korea 

Under avsnittet Vid Gula floden möter läsarna för första gången i boken en historisk 

kontext som berör östra Asien.82 Till skillnad från det nästkommande kapitlet, som ges 

27 sidor och som hanterar Grekerna, får uppkomsten av det kinesiska riket 6 sidor text. 

                                                           
79 Ibid, s. 42. 
80 Ibid, ss. 411-427. 
81 Ibid, s. 187. 
82 Ibid, s. 56. 
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Första delen presenteras kortfattat och handlar först och främst om krigen som ledde till 

maktskiften inom kejsardömet. Detta framstår i relation till avsnittet om grekerna, där 

en mer omfattad beskrivning ger information om samhällsstruktur, uppfinningar och 

utveckling, som en ensidig presentation av, vad avsnittet även senare tillägger, världens 

mest långlivade civilisation.  

     I det ovan nämnda avsnittet görs en distinktion mellan kineser och västerlänningar: 

”Från namnet Qin har vi troligen fått det västerländska namnet på Kina. Kineser själva 

kallar sitt land ”Mittens rike”.83 I citatet används begreppen vi och västerländska som en 

tydlig markering till något som Kina och kineser inte är. Benämningen kineser, å andra 

sidan, får symbolisera det som inte ryms inom västerländsk och vi. Oavsett på vilket sätt 

man laddar orden med positiv eller negativ symbolik framställs fortfarande ”de” som 

något ”vi” inte är. Landström poängterar att olika definitioner kring begrepp som 

etnicitet och kultur bidrar till att relationen mellan subjekt och objekt består, vilket i sin 

tur cementerar befintliga maktstrukturer än mer.84 Det är inte användandet av 

begreppen i sig utan den tydliga indikationen till att ”vi” tillhör de västerländska som 

skapar problematik, kineser blir per automatik kategoriserade som ”de andra”. 

Japan nämns vid namn första gången på sidan 311 där deras inblandning i första 

världskriget tas upp, dock är informationen begränsad och det utrymme Japan får är inte 

mer än en mening lång.85 Även Japans inblandning i andra världskriget är något 

marginaliserad. Attacken mot Pearl Harbour beskrivs som dumdristig då Japan aldrig 

skulle kunna stå emot en krigsmakt som USA.86 Atombombningarna får ett stycke 

information där det refereras till USA:s styrka som krigsmakt och till ett slutgiltigt 

dödsantal efter bombningarna.87 Historieskrivningen återges överlag utifrån en 

europeisk synvinkel där icke-europeiska nationer beskrivs i syfte att förklara hur det 

påverkat stater i Europa. 

Ytterligare ett exempel på detta går att finna i avsnittet om Kalla kriget vilket innefattar 

en kort summering av händelseförloppet i Koreakriget.88 Det är USA:s och 

                                                           
83 Ibid, s. 59. 
84 Landström, Catharina. 2001, s. 9. 
85 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 311. 
86 Ibid, ss. 358-359. 
87 Ibid, s. 365. 
88 Ibid, s. 382. 
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Sovjetunionens intentioner som beskrivs där Nord- och Sydkorea framställs som 

parenteser.  

Liknande utformning har rapporteringen om Vietnamkriget.89 Där är det USA:s kamp 

mot kommunismen som textboken följer och därav återges det ingen ytterligare 

information när de inte finns med i bilden. Senare beskrivs även en kraftmätning i Kina 

som en fortsättning på Gorbatjovs reformer i Sovjetunionen.90 Här följer textboken 

kommunismen i ett historiskt perspektiv. Med en ny ledare med öppnare 

informationsflöden skapades nya krav från invånarna om ökad demokrati. Kravet från 

allmänheten bemöts, av Kinas ledning, med konfrontation som slutar i ett stort antal 

dödsfall.91  

På de få sidor som Kina, Japan och Korea har blivit tilldelade i Levande Historia har 

beskrivningen och framställningen av deras historia blivit minimerad till händelser 

rörande krig och osämja. Med européernas intressen i fokus förmedlas historien på ett 

sätt som endast berör händelser som bidrar till Nordamerikas och Europas utveckling 

vilket, i sin tur, medför att östra Asien lämnas till periferin.  

4.1.3 Sydvästra Asien – Mellanöstern 

Efter avsnitten Grekerna (s. 66-95) och Romarriket (96-127) bekantar sig textboken med 

Araberna (128-141), som används som ett samlingsnamn för folket på den arabiska 

halvön. Som parenteserna visar ges avsnittet om araberna ungefär hälften av det 

utrymme grekisk och romersk historia får. Anses arabernas historia mindre viktig eller 

har den bara påverkat det västerländska samhället i mindre grad?  

Maktstrukturer och kulturell diskriminering formas när våra idéer om social, politisk, 

ekonomisk och kulturell utveckling ställs som en jämförande diskurs mot etablerade 

tankar om ”de andra”.92 Dessa etablerade tankar gör sig synliga i avsnittet om araber. I 

grekernas och romarnas historia berättas det om demokrati, vetenskap, filosofi och 

styrelseskick, alla begrepp som är synonymt med våra idéer i ”väst” kring framgång och 

utveckling. I motsats, handlar stora delar av avsnittet om arabernas historia kring den 

gemensamma religionens betydelse för enandet av folket.93  

                                                           
89 Ibid, ss. 386-387. 
90 Ibid, ss. 396-397. 
91 Ibid, ss. 396-397. 
92 Landström, Catharina. 2001, ss. 10-11.  
93 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, ss. 130-131. 
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     Det hänvisas även till religionsböcker i avsnitten om både grekerna och romarna 

vilket antyder att det inte anses lika viktigt i porträtteringen av dessa kulturer.94 Här gör 

sig den etablerade normen synlig genom att klä arabernas utveckling kring en ensam 

faktor, vilket blir en homogeniserande diskurs som talar om att muslimer och araber är 

en och samma sak. Vidare i kapitlet fortsätter författarna att variera i benämningen där 

muslimer, islamska väldet och araber används med samma innebörd.   

Makthierarkier i binära motsatspar nämns ofta som en central del i postkoloniala teorier 

där funktionen hos varje motsatspar indikerar vad som anses ”rätt” enligt den 

västerländska normen.95 Det stora fokus som kretsar kring Islam skapar en 

gränsdragning mellan ”vi” och ”de” där islam fungerar som motsats till kristendom. Som 

tidigare nämnt läggs stort fokus kring islam som enande faktor. Citatet som följer nedan 

blir därför än mer komplext: 

”Islam enade araberna och gav dem kraft att börja sina 

erövringskrig. I det tusen mil långa riket spreds sedan islam och blev 

världsreligion. En anledning var att den som gick över till islam slapp 

betala skatt.”96  

Det finns två problematiska generaliseringar här. För det första, antyder inledningen i 

citatet att islam är våldsamt. Något som Kamali kallar ”hotdiskursen”.97 Islam framställs 

som hotfullt i relation till ett kristet Europa där erövringskrig är ett naturligt medel för 

muslimen. För det andra, beskrivs islam med en nedvärderande ton då ”en anledning” 

till dess stora och snabba utökning var att man slapp betala skatt. Det beskrivs här som 

att det skulle kunna finnas fler anledningar men det är dock den enda anledningen som 

anges vilket ger mer tyngd i antagandet. Är den största anledningen till islam spridning 

verkligen en skattefråga? Om det nu var så blir det dock viktigt att förmedla ytterligare 

faktorer för att skapa en mer heterogen framställning. Fortsättningsvis, ger texten 

ytterligare exempel på islam som en enhetlig och homogen kraft där ”hotdiskursen” är 

tolkningsbar.  

                                                           
94 Ibid, s. 93 & 123. 
95 Wikström, Hanna. 2009, 73. 
96 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 132. 
97 Kamali, Masoud. 2006, 71-72.  
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”I det islamska väldet var härskaren och den högste religiöse ledaren 

samma person. Det utbröt alltså inga maktkamper av det slag som 

ibland försvagade de kristna rikena.”98 

Här undslapp muslimerna kampen i de egna leden som kunde försvaga möjligheten av 

eventuella erövringar. Sätts detta i relation med det faktum att konverteringen till islam 

grundade sig på ekonomisk vinning framstår araberna som giriga och homogena. 

Textboken beskriver sedan hur araberna tillförskansade sig kunskap. Till större delen 

handlar det om hur araberna tog över och förde vidare redan befintlig kunskap, då 

främst från grekerna men även Indien och Kina nämns.99 Kamali har i sin analys av 

läromedel funnit ett liknande resultat där han menar att, i relation till grekerna och 

romarnas framställning, framstår araber och muslimer mindre kultiverade. 

”Till skillnad från de ”europeiska” stormakter som greker och romer 

vilka hade en egen högkultur, civilisation, vetenskap, filosofi och 

litteratur, görs araber och muslimer till ett historielöst folk som tar 

över och kopierar andras civilisationer och blir ett världsvälde.”100 

I Levande Historia lyfts även egna, muslimska, forskare inom läkekonsten fram.101 Vad 

som blir intressant ur ett postkolonialt perspektiv här är sättet textförfattarna väljer att 

framställa det. Ibn Sina som kom att vara framstående inom sitt fält blir tidigt i stycket 

refererad till genom sitt västeuropeiska namn Avicenna. Resterande del av stycket 

används just det västeuropeiska namnet vilket blir en tydlig indikation på att det finns 

gränser mellan araberna och Västeuropa. Användandet av namnet förmedlar att texten 

riktar sig mot en västeuropeisk publik där forskarens riktiga namn inte hör hemma.  

Efter avsnittet om Araberna nämns inte sydvästra Asien och dess stater förrän drygt 240 

sidor, och en hel årskurs i fakta, senare. I Kalla krigets maktkamp mellan USA och 

Sovjetunionen blev Afghanistan inblandat. Ett gerillakrig blev följden och 

Sovjetunionens ingripande ett faktum.102  

                                                           
98 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 132. 
99 Ibid, s. 134. 
100 Kamali, Masoud. 2006, s. 77. 
101 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 134. 
102 Ibid, s. 388-389. 
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Kamalis tidigare nämnda ”hotdiskurs”103 blir återigen ett faktum när de afghanska 

gerillakrigarna porträtteras. En tillhörande bild i avsnittet visar en stor grupp afghaner 

med gevär, turbaner, ansiktsbehåring och bestämda blickar. Detta är en syn som 

Catomeris beskriver, i sin kartläggning av stereotyper, som den offentliga svenska bilden 

av islam.104 Han benämner även denna kategori som ”den farlige främlingen”.105  

     Framställningen av de afghanska männen i textboken blir, i och med Catomeris 

kartläggning, ett sätt att bibehålla unga svenska elevers uppfattning om muslimer. Än 

mer komplex blir bilden vid ett jämförande med nästa bild, på sidan bredvid, 

framställande två vita, framstående, män som håller varandra i handen.106 Kontrasterna 

mellan västvärldens Europa och det hotfulla och främmande öst blir tydliga. Författarna 

varierar fortfarande vid benämning av folkgrupper i arabstaterna, de afghanska krigarna 

beskrivs ena stunden som afghaner och andra som muslimer. Begreppen blandas och 

blir på så vis oskiljbara vilket förmedlar att muslim, afghan och arab är synonymt.  

I avsnittet om Israel och Palestinakonflikten beskrivs det historiska händelseförloppet 

utifrån USA:s och Europas intressen. Det blir klart synligt att avsnittet har en 

eurocentrisk utformning när man läser följande stycken: 

”Som västvänliga arabstater räknades också Marocko, Tunisien och 

Kuwait […] Algeriet, Libyen, Syrien, Irak och Egypten räknades till de 

västfientliga arabstaterna.”107   

Utifrån västvärldens synvinkel radar man upp vilka som är med och emot. Detta medför 

en eurocentristisk utgångspunkt där kategoriseringen av de olika länderna indikerar 

väst som en markör mot öst.   

I följande avsnitt redogör textboken om händelserna kring och efter 11:e september. Det 

inledande stycket förklarar att det var dagen då USA drabbades av världens dittills 

värsta terrordåd.108 Att förneka vidden av terrordådet är givetvis fel, dock utgår man 

från ett perspektiv där just västvärlden står i fokus och där muslimer anses som den 

gemensamma fienden. 

                                                           
103 Kamali, Masoud. 2006, s. 71. 
104 Catomeris, Christian. 2004, s. 187. 
105 Ibid, s. 25. 
106 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 389. 
107 Ibid, s. 401. 
108 Ibid, s. 404. 
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Islam får fortsatt fungera som representant för ”de andra” när texten vill förklara bin 

Ladens intentioner: 

”I Saudiarabien ligger dessutom islams heligaste städer: Mecka och 

Medina. Många muslimer anser att det är en förolämpning mot islam 

att USA har trupper i och omkring Saudiarabien.”109 

Här får aktionerna förklaras genom ståndpunkter förmedlade i islam och dess tro. I och 

med att textboken genomgående sammanflätat innebörden av att vara muslim är 

densamma som att vara arab läggs en stor skuld på hela arabvärlden.  

Det sista historiska skeendet som Levande Historia tar upp är under rubriken Den 

arabiska våren.110 Den arabiska våren beskrivs som en rad demonstrationer och 

våldsaktioner mot korruption och diktatur runt om i arabvärlden. Avsnittet inleds med 

en presentation av en ung demonstrant som genom handling startar 

demonstrationsvågen. Trots att historia här förmedlas på individnivå, vilket är sällsynt i 

framställandet av icke-européer, återger texten en bild av misär och ogynnsamma 

förhållanden. Problematiken handlar inte om beskrivningen av korruption och diktatur 

som genererar misär, utan det faktum att arabvärlden genomgående beskrivs med 

negativt laddade termer. Det ger en ogynnsam representation som befäster fördomar 

om just ofördelaktiga förhållanden i arabvärlden, att ”den andre” lever i förhållanden 

som kan beskrivas som motsatsen till västvärlden.  

Vidare ger nästföljande citat ur boken en homogeniserande och tydlig bild över en 

”annorlundahet” som skapas vid jämförandet med västvärlden. ”Från Tunisien spred sig 

demonstrationerna över stora delar av arabvärlden, där inte en enda ledare var 

demokratiskt vald.”111 Uppfattningen som bildas kring det binära motsatsparet 

demokrati-diktatur skapar en ståndpunkt att arabvärlden inte står för samma värden 

och normer som västvärlden. Här blir alla arabländer, och därmed alla muslimer, 

kopplade till diktatur, vilket i sin tur är motsatsen till hur västvärlden framställs.    

Texten förmedlar ytterligare att korruption är vanligt förekommande och när den 

enväldige härskaren avsätts, ofta genom våld, står där en ny redo att ta över.112 Både 

                                                           
109 Ibid, s. 405. 
110 Ibid, ss. 406-407. 
111 Ibid, s. 406. 
112 Ibid, s. 407. 
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diktatur och korruption är del i den existerande bild som förmedlas av muslimen i en 

andrafierande diskurs. Said menar att det handlar om en systematisk degradering 

genom användandet av termer som anses motsatser till den västerländska normen. 

Därmed bibehålls den diskurs som tillåter framställandet av ”andras” kulturer och 

etniciteter att fortgå.113 Ytterligare exempel på att en andrafierande diskurs är 

närvarande är sättet Libyen och Syrien beskrivs styras av klaner och rebeller.114 Ett 

scenario som är främmande för en västerländsk stat. Problematiken grundar sig i att 

texten inte utvecklar sitt resonemang vilket lämnar läsaren till tolkningar och på så vis 

återges en ensidig bild. 

 

  

                                                           
113 Wikström, Hanna. 2009, ss. 81-82. 
114 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars. 2013, s. 407. 
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4.2  PRIO – Historia 

4.2.1 Afrika 

Med undantag för Egyptens forna rike och korta beskrivningar kring slavhandel och 

dess misär, presenterar PRIO en del som heter Afrikas mäktiga riken där just Afrika och 

dess stater för första gången hanteras.115 Det dröjer 307 sidor tills boken hänvisar till 

Afrika som en självständig kontinent istället för att maskera dess invånare under 

begrepp som kolonialism och slavhandel.  

I Afrikas mäktiga riken berättas det om Mali vars mäktiga stat stod för såväl fred och 

struktur som för kultur och handel. Författarna beskriver det som en utvecklad och 

framgångsrik period vilket ledde till handel med såväl asiatiska länder som med 

europeiska.116 Att landet även besöktes av europeiska köpmän, framgår av texten som 

ett medel att övertyga läsaren om att Mali verkligen var utvecklat och till och med hade 

något att erbjuda europeiska handelsresenärer. Det eurocentriska perspektivet 

betraktar europén som mallen för vad som kan anses fullvärdigt och utvecklat där 

konceptet kring mätbara begrepp används för att kategorisera och placera utomstående 

kontinenter, länder, kulturer och etniciteter på en skala. Wikström poängterar att det 

alltid förekommer rangordningar och att det är de som sitter på makt som också 

bestämmer vilken hierarki som är verklig.117 Ju mer ”utvecklat” samhället ser ut desto 

mer civiliserat kan de betraktas. 

     ”Staden Benin låg i ett land som var så rikt att de portugiser som kom dit på 1400-

talet inte kunde låta bli att imponeras […]".118 Detta är en textrad som återigen fungerar 

som någon form av mall för att beskriva de ”andras” framgång. Imponerade européer är 

det verkliga beviset på utveckling.  

Fortsatt under rubriken Afrikas mäktiga riken handlar den afrikanska historien om 

européernas inblandning där det fakta som återges kan betraktas utifrån västvärldens 

historiemedvetande. Palmberg beskriver den uteblivna afrikanska historien på följande 

sätt:  

                                                           
115 Almgren, Bengt, Isaksson, David, Tallerud, Berndt & Thorbjörnsson, Hans. PRIO Historia Stadiebok. 
Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 2014, s. 307. 
116 Ibid, s. 308. 
117 Elmeroth, Elisabeth. 2008, ss. 11-12. 
118 Almgren, Bengt m.fl. 2014, s. 308. 
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”Det är ett område där fördomar förstärks med tystnad. Ju mindre 

som sägs om afrikanernas egen historia, desto mer stärks fördomen 

att de levde som vildar till européerna kom, upptäckte dem och sedan 

utvecklade dem.”119 

Detta är, trots korta beskrivningar om enskilda stater, ett faktum då det kommer till 

afrikansk historiebeskrivning. Genom att följa de relativt få avsnitt som behandlar 

enskilda länder i Afrika, delar av Afrika, eller hela kontinenten, så förstärks fördomen att 

afrikanerna varken har en självständig historia eller ett fungerande samhälle. Det 

relateras ofta till ogynnsamma förhållanden, strukturella problem eller sjukdomar och 

krig. När väl enskilda stater nämns görs det genom ett eurocentriskt perspektiv.  

Under avsnittet Kolonierna gör sig fria återger boken en mängd olika frihetskamper 

världen över. En bit in i kapitlet hanteras de afrikanska staternas skeenden. På 13 sidor 

beskrivs Afrikas situation med krig och inbördeskrig, obefintliga statsskick och dess 

brist på väl fungerande institutioner, sjukdomar och biståndsprojekt.120 Detta blir ett 

sätt att befästa fördomen att Afrika är underutvecklat och att den afropessimism som 

Palmberg ställer sig frågande till, lever vidare. Alltså, problem som fattigdom, 

sjukdomar, svält och krig är tillhörande den afrikanska kontinenten och därmed 

särskiljer sig från övriga. Afrika besitter inte redskapen, varken intellektuellt eller 

ekonomiskt, att omforma en samhällsstruktur.121   

4.2.2 Östra Asien – Kina, Japan & Korea 

Likt upplägget i Levande Historia presenterar PRIO, i inledningen av boken, ett avsnitt 

om flodkulturer där Gula floden och Kina diskuteras.122 Därefter dröjer det ca 250 sidor 

innan Kina nämns utförligt igen. Under Européerna behärskar världen delges ett avsnitt 

om handeln med Kina.123 Här framställs de, genom text och bild, som en svag och 

omodern nation i många avseenden. Trots att kineserna ansåg att engelsmän och 

holländare var vildar fick de ”ändå” tillstånd att öppna handelsstationer i Kanton.124 

Därefter, beskriver texten att: ”En del av detta silver grävde kineserna sedan ner.”125 

                                                           
119 Palmberg, Mai. 2000, s. 16. 
120 Almgren, Bengt m.fl. 2014, ss. 534-546.  
121 Palmberg, Mai. 2000, s. 14. 
122 Almgren, Bengt m.fl. 2014, ss. 38-40. 
123 Ibid, s. 303. 
124 Ibid, s. 303. 
125 Ibid, s. 303. 
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Den marginaliserade informationen som ges understryker en ”annorlundahet” som 

författarna kunnat undvika med hjälp av förklaringar till varför kineserna valde att ge 

européerna handelstillstånd, eller varför kineserna valde att gräva ner delar av sitt 

silver. Den uteblivna uppföljningen av information styrker bara det faktum att kineser 

framställs som just annorlunda från en europeisk synvinkel.  

     Vidare publiceras en bild i relation till engelsmännens försäljning av opium i Kina 

under denna period. Stora delar av befolkningen skapade ett beroende och den svartvita 

bilden på en nästintill utslagen narkoman, vilket även är den enda bild som visas i 

sammanhanget, indikerar en svaghet som framställningen av europén slipper.126 Kinas 

armé beskrivs vidare som ”hopplöst omodern”127 i relation till de europeiska styrkorna. 

Återigen används en eurocentrisk begreppsapparat som indikerar hierarkier i vad som 

anses modernt kontra omodernt. 

Ytterligare exempel på användandet av laddade begrepp går att urskönja i kapiteldelen 

efter. I texten beskrivs Japans jakt på att efterlikna Europa och USA. Japan återges, till en 

början, som ett isolerat och omodernt land men efter krav från USA:s president om ett 

öppet handelsklimat blev konkurrenssituationen för hård vilket tvingade den sittande 

regeringen att avgå.128 Den efterföljande förändringen i Japan beskrivs genom följande 

citat:  

”De bestämde sig för att genomföra en snabb modernisering av 

Japan. […] Järnvägar och telegrafer byggdes. Moderna banker och 

bra postsystem kom till. Man satsade mycket på utbildning. På kort 

tid blev japanerna ett av de mest läsande folken. […] Japanska 

industrier, sjukhus, domstolar, förvaltning, armé och flotta – ja, det 

mesta kunde tävla med motsvarande i Västeuropa och USA.”129 

Genom användandet av laddade begrepp görs klara distinktioner i texten angående ”vi” 

och ”de andra”. Elmeroth tar upp synen på en negativa spegelbild av väst, som bygger på 

ett skillnadsskapande genom användningen av laddade motsatspar.130 De positiva 

egenskaperna som ryms i konceptet ”vi” speglar här Japans framgång där texten låter 

                                                           
126 Ibid, s. 304. 
127 Ibid, s. 304. 
128 Ibid, s. 305. 
129 Ibid, s. 306. 
130 Elmeroth, Elisabeth. 2008, s. 13. 
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landets strävan efter modernitet och välutbildade invånare stå i kontrast till tidigare 

beskrivning, som innehöll begrepp som omodern och isolerat. Tolkningen av texten blir 

således att det är nödvändigt att efterlikna Europa och USA för att lyckas.  

Den fortsatta framställningen av Kina, Japan och Korea har den gemensamma nämnaren 

i krig, något som inte är ovanligt vid hanteringen av icke-europeiska kulturer. Huruvida 

de östasiatiska länderna framställs eller inte, är i sin tur, beroende av i vilken grad 

Europa och USA är inblandade. Avsnitten om världskrigen marginaliserar östra Asien 

och dess medverkan och det är först i ett eget avsnitt som Kina och Japans relation till 

världshistorien återges.131 

Om Kina berättas det om Taiping- och Boxarupproren, det berättas om Mao Tse-tung 

och hans diktatur. Om Japan berättas det om ett ökad inflytande under andra 

världskriget fram till en kapitulation.132 Trots ett eget avsnitt i PRIO är framställningen 

och den selektiva strukturen kring informationen fortfarande den samma där våld, krig 

och annorlunda värderingar, som inte är synonyma för västerlänningar, är 

återkommande. De skillnadsskapande elementen är kvar. Återkommande görs 

jämförelser mellan västerlänningar och kineser där skillnader i handel och ekonomi, 

samt framställningen av Kina som en korrumperad miljöbov,133 distanserar ”oss” från 

”dem”.  

Det är svårt att förneka att Kina som land är en bidragande orsak till förändringen i 

klimatet och jordens försämrade miljö. Dock är det viktigt att poängtera att i 

framställningen av Kina, och andra icke-europeiska kulturer, framhålls aspekter som 

förmedlar negativa bilder. Utöver det språk som används för att särskilja ”vi” och ”de 

andra” bidar även urvalet i fakta och information i stor utsträckning till de exkluderande 

diskurserna. Vad som sägs påverkar i lika stor utsträckning som hur de sägs. Även 

Europas historia domineras av krig och tragedi, dock återges en mer mångfacetterad 

bild som speglar Europa på fler plan. Vid framställningen av Kina, Japan och Korea blir 

urvalet begränsat och, på många sätt, entydigt.   

                                                           
131 Almgren, Bengt m.fl. 2014, ss. 557-581. 
132 Ibid, ss. 557-566. 
133 Ibid, s. 570. 
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4.2.3 Sydvästra Asien – Mellanöstern 

Det första mötet med arabländerna i PRIO presenteras som en tredje del i avsnittet 

Medelhavskulturer, där de följer grekernas och romarnas historia. Under delen 

Araberna134 återges arabvärldens enande som en följd av Mohammed och islams inträde. 

Dock beskrivs islam som en accepterande religion och frångår med det den tidigare 

nämnda ”hotdiskurs”135 som så ofta ligger som en filt över presentationen av islam och 

muslimer. Det är, trots betydligt färre tilldelade sidor, en heterogen framställning av 

arabriket där det ligger ungefär lika stort fokus på samhälle, handel, vetenskap, 

krigsföring som på religion. 

Utöver en sida om Osmanska rikets fall136 får även arabstaternas historia, likt östra 

Asiens, se sig marginaliserade då de presenteras under egna avsnitt. ”Mellanösterns” 

historia från 1900-talet och framåt separeras därmed från den europeiska historien som 

om det inte hade någon inverkan på Europa överhuvudtaget. Dock är européerna 

ständigt närvarande i presentationen av arabländernas historiemedvetande.  

Utöver ett europeiskt fokus behandlar framställningen i stort sett uteslutande om krig, 

våldsdåd, terrorgrupper och konflikter vilket ofta tillskrivs en osämja mellan religiösa 

grupper. Nordgren benämner detta som en form av eländesberättelser, eller ett 

rannsakningsperspektiv, där koloniala värderingar formar sanningar utefter 

framställningen och, vidare även skapandet av ”den andre”.137 Genom att förmedla 

bilder och information av misär och konflikt skapas en barriär mellan det ”fredliga” 

Sverige och det ”fientliga” Mellanöstern.  

På första sidan i avsnittet belyser PRIO uppkomsten av just begreppen ”Mellanöstern” 

och ”Orienten” och tydliggör att användningen startade under den europeiska 

kolonialismen.138 Begreppen är följaktligen laddade med fördomar och stereotypa 

föreställningar som skapats ur en skev maktbalans under kolonialtiden. Det paradoxala 

blir att begreppen fortsättningsvis används i boken för att beskriva regionen, kulturerna 

och etniciteterna. På så vis bibehålls föreställningar som är synonyma med 

”Mellanöstern” och ”Orienten” och maktstrukturer tillåts att kvarstå. Dock är 

                                                           
134 Ibid, ss. 100-113. 
135 Kamali, Masoud. 2006, s. 71. 
136 Almgren, Bengt m.fl. 2014, s. 288. 
137 Nordgren, Kenneth. 2006, s. 209. 
138 Ibid, s. 583. 
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alternativen hos författarna begränsade och begreppet Mellanöstern är etablerat, vilket 

gör det svårt att rymma en stor region med många stater under ett annat namn.  

Förutom framställningen i avsnittet om Mellanöstern fortsätter presentationen av denna 

region att handla om våld. Under rubriken Terrorism återges större delen i samband 

med terrorgruppen al-Qaida.139 PRIO förklarar att en ny form av terror har växt fram där 

även terroristerna offrade sina liv. Detta kopplas även ihop med målet att representera 

ett ”äkta islam”.140 Vidare beskrivs ett nytt reglemente som talibanerna infört: 

”[…] ingen skolgång för flickor efter lågstadiet, inget förvärvsarbete 

för kvinnor, heltäckande klädsel (burka) för alla kvinnor. Dessutom 

förbjöds sporter, kultur och nöjen som talibanerna förknippade med 

västvärlden. Och olika kroppsstraff infördes.”141 

Anledningen till förändringen: ”[…] under förevändning att lagarna skulle göra landet 

mer muslimskt.”142 Framställningen här är sanningsenlig och informationen korrekt 

men som Palmberg antyder kan fördomar förstärkas och befästas genom tystnad.143 En 

utebliven förklaring kring textrader som detta kan föda missuppfattningar och, i det här 

fallet, befästa fördomar om islam och muslimer. Det blir ytterst viktigt att texten visar 

tydlighet i sin framställning och således förklarar att dessa lagar och regler kring islam 

inte är synonymt med religionen i stort. 

  

                                                           
139 Ibid, s. 647-657. 
140 Ibid, s. 648. 
141 Ibid, s. 650. 
142 Ibid, s. 650. 
143 Palmberg, Mai. 2000, s. 16. 
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5. Resultat & slutdiskussion 
Skolan handlar om mer än sakliga ämneskunskaper och höga betyg. Det är ett forum för 

unga individer att utveckla egenskaper och skapa värderingar som bidrar till ett 

samhälle där olikheter är något positivt. Där acceptans anses vara något självklart. 

Värdegrunden ska fungera som en vägvisare. Dock förmedlas dolda budskap som bidrar 

till motsatsen. Kartläggningen av värdegrunden visade på ett paradoxalt budskap där en 

exkluderande diskurs gör sig synlig. Det gick att urskönja ett förmedlade av 

essentialistiska egenskaper som tillhör specifika grupper där kristna värderingar och 

västerländsk humanism betonades som utgångspunkt.  

     Vidare kopplas en rättskänsla, en form av moralkompass, till det gemensamma 

kulturella arvet. Kamali belyser formandet av två olika ”vi” i historieböckers utformning, 

ett nationellt och ett västerländskt ”vi”.144 Utifrån Kamalis perspektiv går det även att 

finna liknande mönster i skolans värdegrund vilket blir en indikation på att skolan 

formas kring en eurocentrisk diskurs som är svår att ta sig ur. Uppfattningar bildas och 

befästs utan att vi egentligen tänker på det och det ideal som skolan strävar efter 

separerar individer från varandra.  

Kartläggningen syftade till att uppmärksamma eventuell eurocentrism och 

andrafierande mönster i nya upplagor av läromedel. Den tidigare forskningen var enig 

om att det förekom skillnadsskapande element i läroböcker, vilket även resultatet i den 

här studien gjorde. För att se hur icke-europeiska kulturer framställs fokuserar studien 

på geografiska beröringspunkter. Asien har delats upp i öst och väst, och Afrika har 

fungerat som ett paraplybegrepp för alla de heterogena stater, kulturer och etniciteter 

som ryms där.  

I presentationen av Afrika finns det många likheter läromedlen sinsemellan men också 

skillnader. Ett tema som följs åt i både Levande Historia och PRIO är hur Afrika förmedlas 

som en underutvecklad kontinent. Bristande samhällsstruktur, krig, svält och fattigdom 

är ett förkommande scenario som bidrar till en motsatsskapande och andrafierande 

diskurs. Palmberg belyste frågeställningen kring att skolböcker bidrog till en förankring 

av en afropessimism som uttrycker sig genom framställningar av kaosartade 

levnadsförhållanden i Afrika.145 I det avseendet följer Levande Historia och PRIO ett 
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liknande mönster. I båda böckerna formas, i stort sett, allt stoff som berör Afrikas 

skeenden kring ogynnsamma förhållanden. Detta leder till att ”vi” skapar den allmänna 

fördomen att afrikanska stater inte är förmögna att ta vara på sig själva och utveckla ett 

fungerande samhälle. Den eurocentriska presentationen är fortsatt närvarande när 

historia presenteras utifrån europeisk och nordamerikansk påverkan. Eurocentrismen 

bekräftas vidare när inga självständiga berättelser om Afrikas historia förmedlas. 

Europén får ständigt stå som en mall att mäta sig mot oavsett vad det handlar om. 

Texterna utelämnar ofta utvecklande förklaringar, vilket på så vis öppnar för tolkningar 

som stärker den redan existerande fördomen om Afrika.146 Användningen av språket, 

som är en grundpelare i postkolonial teori, formar hur kulturer och etniciteter 

framställs, dock blir urvalet, dvs. vad som framställs en annan viktig punkt i 

framställningen av ”dem”. Uteblivna historiska skeenden där afrikaner, och övriga 

beröringspunkter i kartläggningen, förmedlas genom tystnad är en tendens som följs åt i 

både PRIO och Levande Historia.  

     Det finns dock vissa skillnader i hur PRIO presenterar de afrikanska staterna. Enskilda 

stater nämns vid namn mer frekvent än i Levande Historia, som snarare objektifierar 

afrikaner genom att benämna hela kontinentens befolkning under begrepp som slavar 

och kolonier.  

Östra Asien, dvs. Kina, Japan och, till viss del, Korea liknar på många sått upplägget som 

Afrika har. I Levande Historia återges deras historia på ett begränsat utrymme där få 

rader eller stycken får symbolisera östra Asiens medverkan i historien. Detta förmedlar 

budskapet att det är mindre viktigt och att den verkliga historien ägt rum i väst. 

Fortsatta distinktioner mellan ”oss” och ”dem” används i förklaringar och presentation. 

Likt historiebeskrivningen om Afrika handlar de historiska skeenden som presenteras 

om krig, och då allt som oftast i relation till västvärlden.  

     PRIO ger betydligt mer utrymme åt, speciellt, Kina och Japan där ett separat avsnitt 

om de båda finns. Dock är större delen av det stoff som redogörs i relation till Europa 

och USA. Japan beskrivs som ett land på frammarsch där jakten efter modernisering 

kring ekonomi och militär är stor. Kina, å andra sidan, återges som ett land som går i 

motsatt riktning vilket leder till kaos och sönderfall. Bevisligen så är det gynnsamma 

resultatet att följa en västerländsk modell vilket tydligt signaleras här. Senare i boken 
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läggs vikt vid att beskriva östra Asien, och framförallt, Kina med begrepp som antyder 

om överpopulation och kategoriserar landet som en miljöbov. Här är det återigen en 

fråga om urval där författarna väljer att återge vissa aspekter om en kultur och låter 

andra vara. Kina är troligen en av det största miljöbovarna men inte den enda. Inte 

heller förmedlas ”väst” ur termer som enbart är negativt laddade.  

Vid den tredje och sista beröringspunkten, sydvästra Asien – Mellanöstern, fortsätter 

den röda tråden genom Levande Historia och PRIO. Ostrukturerade och korrumperade 

stater som beskrivs genom krig och våld med en eurocentrisk utgångspunkt. I Levande 

Historia återges den tidiga arabiska historien med en del om hur Mellanöstern enades. 

Den enskilt största faktorn beskrivs vara religionen islam. I kontrast till tidigare 

presentation av mäktiga riken hos grekerna och romarna så framstår araberna som en 

homogen grupp. Islam porträtteras också snedvridet. Ett tydligt våldbegär beskrivs där 

den stora religiösa ökningen grundar sig i ekonomisk vinning. Systematiskt benämns 

etniciteter och kulturer som både muslimer och araber vilket dels förmedlar att det är 

samma sak att vara muslim som arab och dels homogeniserar man hela regionen. 

Catomeris benämningen, den farlige främlingen147, går att applicera på framställningen 

av sydvästra Asien där en ständig hotdiskurs148 är närvarande.       

PRIO skiljer sig till en början då Islam återges på ett humant och differentierat sätt. Dock 

väcker uteblivna förklaringar och marginaliserad information kopplingar till en relation 

mellan islam och terror. Boken strukturerar framställningen av araber på samma sätt 

som östra Asien, med ett eget avsnitt om 1900-talets historia. I kontrast till Levande 

Historias får araberna och dess historia ökat utrymme, dock indikerar ett eget avsnitt att 

historien behövs separeras från västerländsk historia, att det inte hör ihop. Inte desto 

mindre är det eurocentriska perspektivet närvarande och inga händelser redogörs utan 

koppling till Europa och USA. Givetvis speglas även västvärldens historia framställning 

av krig och misär, dock återges en mer differentierad historia som belyser många andra 

aspekter vilket i sin tur visar på ett urval som inte är representativt.  Det framgår även 

en viss paradox i språkbruk där PRIO väljer att förklara namnet Mellanöstern som ett 

resultat av koloniala maktstrukturer. Likväl fortsätter boken att använda sig av 

benämningen.  

                                                           
147 Catomeris, Christian. 2004, s. 25. 
148 Kamali, Masoud. 2006, s. 71. 
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Studiens fokus på att analysera språkliga variationer har bidragit till ett verktyg som på 

ett smidigt sätt hjälpt mig bearbeta text och upptäcka bakomliggande och dolda 

diskurser. Böckernas författare använder sig konsekvent av att uttrycka fakta om de 

icke-europeiska kulturerna genom binära motsatspar och laddade begrepp. Detta har i 

motsats till den västerländska normen resulterat ett skillnadsskapande.   

Hur framställs då icke-europeiska kulturer och etniciteter i läromedel i historia? 

Andersson bekräftar att resultatet från den här studien inte är ovanligt: 

“There is a wide degree of consensus that the content of history 

books is focused on the West. Other parts of the world are 

mentioned only in so far as they come into contact with the 

West”149 

Detta resultat är synonymt med all den tidigare forskning den här studien tagit del av. 

Genomgående har även böckerna i den här studien en eurocentrisk utformning där den 

västerländska historien används som en mall vid förmedling av afrikansk och asiatisk 

historia. Likväl görs inga undantag när icke-europeiska kulturer blir kopplade till 

begrepp som inte är synonymt med västvärlden. Krig, våld och diktatur följ upp av 

korruption, fattigdom och svält. Levnadsförhållanden utanför ”våra” gränser framställs 

genom misär. Både språk och urval är viktiga när det kommer till att skapa jämställda 

framställningar då det fungerar som bidragande element i befintliga normsystem. Jag 

kan fortsatt hålla med Andersson om dennes antydan till att läromedel kan förmedla ett 

utanförskap bland icke-européer.150 Levande Historia och PRIO har i olika grad förmedlat 

en exkluderande diskurs där den förstnämnde boken i högre utsträckning återger 

”andra” på ett sätt som förmedlar olikheter.  

Fortsättningsvis blir icke-européer marginaliserade då historiska skeenden antingen 

uteblir helt eller att det är en bristande uppföljning av tidigare fakta som medför ett 

behov av tolkningar. Skolans värdegrund och uttalade mål om att problematisera 

förhållandet mellan ”vi” och ”de andra” följs således inte upp av läromedlen 

Kartläggningen har medfört att det på ett tydligt sätt fortfarande finns en andrafierande 

diskurs som verkar i läromedel, där skolan och dess värdegrund är en bidragande orsak 

                                                           
149 Andersson, Nils. 2010, s. 55. 
150 Ibid, s. 44. 



42 
 

till den framställningen. Dock är det viktigt att tillägga att det inte på något sätt går att 

göra generaliseringar kring om den andrafierande diskursen är ett fortsatt mönster 

svenska läromedel då undersökningen endast tagit del av två i sitt slag. Det kan även 

finnas en del brister i tolkningarna då författarnas språkliga möjligheter är små. 

Användandet av begrepp som t.ex. Mellanöstern blir svårt att återge på annat sätt då 

sidantal och utrymme är förutbestämt samt att det inte finns många andra 

samlingsnamn på regionen. Givetvis skall även Europa och USA ha en stor roll i 

historiebeskrivningen av 1700-2000 talet då dess involvering var stor, dock är 

självständiga historier om kulturer och etniciteter, som redan anses ”annorlunda”, 

viktigt för elevers fortsatta uppfattningar kring jämställdhet och varje individs lika 

värde.  

En slutgiltig känsla har dock studien medfört. Vidare förklaringar och ett mer heterogent 

urval hade förmedlat en rättvisare bild av icke-europeiska kulturer där just frånvaron av 

uppföljning skapar andrafierande diskurser.  
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