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Abstract 

In Swedish history teaching, there has for a long time been a tendency to orient the subject's 

focus and substance in accordance with a nationalistic perspective. However, this understanding 

of the subject has changed in recent years and pave the way for a more inclusive perspective on 

world history. Nevertheless, remains of the traditional, Eurocentric perspective lingers on in 

many directions in history education although the curriculum now offers a broader 

understanding of the subject focusing on historical awareness rather than pursuing a cultural 

heritage-enhancing function. This paper aims to investigate the extent to which the traditional 

Eurocentric perspective gives way for an intercultural perspective in textbooks, written for the 

Swedish upper secondary school. The study focuses on how three textbooks relate to an 

intercultural perspective in medieval history. The analysis is based on three categories of an 

intercultural perspective; parallel history, additive history and dynamic intercultural history. 

These are used to separate the different approaches to interculturality observed in the textbooks. 

All categories appear in the results to be represented in the selected material albeit to varying 

degrees. The relative effectiveness of how these categories are used by the textbooks are further 

discussed. The conclusion claims that while parallel history and additive history appear to have 

the strongest representation, dynamic intercultural history is considered to be most effective in 

communicating an understanding of historical events in the light of an intercultural approach. 

Limiting yourself to portraying the development of different cultures parallel to eachother 

seems to be more problematic than portraying dynamic relationships, as this can be perceived 

as an enhancement of multiple cultural heritage rather than supporting an understanding of 

historical development based on interculturality and historical awareness. 

  



 
 

Sammanfattning 

I Sveriges historieundervisning har det under en lång tid funnits en tendens att orientera ämnets 

fokus och stoff i enlighet med ett nationalistiskt fostrande perspektiv. Denna ämnessyn har dock 

förändrats under senare år och banat väg för ett mer inkluderande perspektiv på världshistorien. 

Ändå håller sig rester av det traditionella, eurocentriska perspektivet kvar på många håll i 

historieundervisningen trotts att läroplanen nu påbjuder en bredare ämnesförståelse med fokus 

på historiemedvetande hellre än att eftersträva en kulturarvsfostrande funktion. Denna uppsats 

har som ambition att undersöka i vilken grad det traditionellt eurocentriska perspektivet öppnas 

upp för ett interkulturellt perspektiv i läroböcker, skrivna för den svenska gymnasieskolan. 

Studien fokuserar på hur tre läroböcker förhåller sig till ett interkulturellt perspektiv i 

medeltidshistoria. Analysen utgår ifrån tre kategorier av ett interkulturellt perspektiv; 

parallellhistoria, tilläggshistoria och dynamisk interkulturell historia. Dessa används för att 

separera de olika förhållningsätt till interkulturalitet som iakttas i läroböckerna. Samtliga 

kategorier visar sig i resultatet vara representerade i det utvalda materialet om än i varierande 

grad. Den relativa effektiviteten av hur dessa kategorier används av läroböckerna diskuteras 

vidare. Slutsatsen gör gällande att medan parallellhistoria och tilläggshistoria förefaller vara 

starkast representerade är dynamisk interkulturell historia att betrakta som mest effektiv på att 

förmedla en förståelse av historiska händelser i ljuset av ett interkulturellt synsätt. Att begränsa 

sig till att parallellt redogöra för olika kulturers utveckling förefaller att vara mer problematiskt 

än att skildra dynamiska samband då detta kan uppfattas som en förstärkning av multipla 

kulturarv snarare än att underbygga en förståelse av historisk utveckling utifrån interkulturalitet 

och historiemedvetande. 
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1. Inledningskapitel 

1.1 Problemformulering  

Finns det något påstående som vi kan säga vara sant så är det att vår värld genomgått och 

fortfarande ständigt genomgår förändringar, både stora och små. I takt med att nya tankar och 

idéer, ideologier och teknologi uppstår och utvecklas påverkas samhällen och de människor 

som lever i dem. Sådana förändringar har under historiens gång tagit olika former och har även 

varierat i hur lång tid de tagit. Under det senaste århundradet har vi dock kunnat iaktta hur 

utbyten av idéer och kommunikationer mellan nationer och folk har underlättats dramatiskt tack 

vare de teknologiska genombrott som skett under denna tidsperiod. Vi brukar benämna denna 

process med uttrycket globalisering. Vilket bygger på ett behov av världsomspännande 

kontakter och samarbeten. 

Som konsekvens av 1900-talets ökade globaliseringsprocesser har många delar av vårt 

samhälle förändrats för att anpassa sig till dess nya förutsättningar, en av dessa är 

skolundervisningen. Sveriges skolsystem har under de senaste decennierna förändrats mycket 

på många fronter. Läroplaner har bytts ut och didaktiska modeller har avlöst varandra. Detta 

har skett och sker bland annat på grund av att världen omkring oss ständigt förändras och skolan 

måste anpassa sig för att kunna utvecklas i samma takt. En av skolans viktigaste uppgifter är 

att förbereda eleverna för det samhälle som de efter sin skolgång ska leva sina liv i. 

Mångkulturen har blivit en realitet och därmed bör undervisningen utformas med hänsyn till 

detta. Värderingar och egenskaper som representeras i undervisningen bör motsvara de som 

råder i samhället och bilda eleverna i frågor om interkulturella möten och kommunikationer. 

Ett ämne som erbjuder goda förutsättningar för att uppfylla skolans uppgift att diskutera 

frågor om möten mellan olika kulturer är historieämnet. Ämnets struktur och innehåll inbjuder 

till en diskussion om de traditionella narrationer som är baserade på länders politiska historia. 

Dessa är dock djupt rotade i våra identiteter. Historieämnet har i och med den senaste läroplanen 

GY11 fått en ny struktur.  

Då vårt samhälle idag i så stor utsträckning är i kontakt med andra delar av världen 

upplever jag problematik med att vi fortfarande bibehåller ett strikt eurocentriskt perspektiv på 

historieundervisningen. Detta trotts att ansträngningar har gjorts för att även inkludera andra 

perspektiv på historiska händelser och förändringsprocesser. Undervisningslitteraturen som 

används på Sveriges gymnasieskolor fortfarande håller den eurocentriska narrationen i ett 

krampaktigt grepp. Med bakgrund av detta anser jag det vara både intressant och nyttigt att 

undersöka hur det historiedidaktiska fältet förhåller sig till de interkulturella möten som ett 

globaliserat samhälle för med sig. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kurslitteratur i historia på gymnasienivå förhåller 

sig till ett interkulturellt perspektiv. Jag önskar studera om den öppnar upp det eurocentriska 

perspektivet för andra narrationer än den västeuropeiska. 

 

Forskningsfrågorna som jag utgår ifrån i detta arbete lyder som följande. 

1. Kan man i de undersökta läroböckerna se att man öppnar upp för andra kulturella 

narrationer än den västeuropeiska?  

2. Hur förhåller sig de undersökta läroböckerna till ett interkulturellt perspektiv? 

3. Hur balanseras ett interkulturellt perspektiv mot den västeuropeiska narrationen i de 

undersökta läroböckerna? 

 

1.3 Avgränsningar 

För min undersökning har jag valt att analysera tre läroböcker som är skrivna för 

gymnasieskolans kurs historia 1b enligt läroplanen GY11 samt historia A enligt föregående 

läroplan Lpf 94. Läroböckerna är skrivna mellan 2008 och 2016. Jag har valt att undersöka 

läromedel för dessa kurser då de båda har en snarlik bredd och ambition att ge en överskådlig 

förståelse av världshistorien. De är även riktade till elever av samma ålder och kunskapsnivå. 

Jag anser att de avsedda kurserna ger både ett tillräckligt djup och en tillräcklig bredd för att 

frågor om kulturarv och interkulturalitet ska kunna ges utrymme.  

Jag har valt att ytterligare avgränsa min undersökning till kapitel som behandlar 

medeltiden då detta gör det möjligt att fokusera på hur läroböckerna förhåller sig på olika sätt 

till samma epok. Jag anser att detta ger studien starkare validitet då ett längre disspann kan 

riskera att det utvalda stoffet skiljer sig allt för mycket från bok till bok. 

En viktig anledning till att jag har valt att analysera medeltiden är att jag anser att det 

traditionellt finns en trend att i denna epok fokusera på en strikt eurocentrisk historieskrivning. 

Medeltiden var en tid där många kulturer både växte fram och möttes på många olika sätt och 

ändå tenderar fokus i historieundervisningen att ligga mer eller mindre uteslutande på det 

västerländska samhället. Detta har jag själv mött och jag anser därför att det är av intresse att 

se hur de undersökta läroböckerna förhåller sig till och öppnar upp dessa narrationer. 

Mängden böcker och text är valt för att både se till att det är en överskådlig mängd 

material för en uppsats av den här storleken samtidigt som det ger en möjlighet för jämförelse 

mellan de olika läroböckerna.  
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1.4 Begrepp 

För att som läsare fullt ut förstå denna analys är det viktigt att först förstå ett antal centrala 

begrepp som förekommer i texten. I detta stycke redogör jag för de begrepp som är relevanta 

för arbetet och ger en definition för hur de ska förstås i sammanhanget de brukas i detta arbete. 

 

1.4.1 Mångkulturalitet 

Mångkultur är ett uttryck som kan ges olika innebörd. Det används ofta med syftet att beskriva 

ett samhälle i vilket flera grupper med olika kulturarv är representerade. Mestadels ett samhälle 

med en dominerande majoritetsbefolkning och en eller ett flertal invandrade minoritetsgrupper. 

Kenneth Nordgren definierar begreppet ”mångkulturellt samhälle” som ett samhälle där 

människor med olika bakgrund kan leva och berika varandra, och att detta ofta framhålls som 

ett eftersträvansvärt men ett svåruppnått interkulturellt ideal. 1 Med detta ska man dock inte 

förstå mångkultur som ett system av parallella samhällen som i praktiken är frånskilda från 

varandra. Tvärt om, menar Nordgren, är kultur en fråga om identitet, något som på intet sätt är 

statiskt och oföränderligt. ”Man kan till exempel samtidigt vara svensk och syrian. Identiteter 

är föränderliga och heterogyna.” 2 

Nordgren farmhåller dock att begreppet är problematiskt, då det tenderar att lägga allt för 

starkt fokus på etnicitet och religion. Med anledning av detta har begrepp som mångfald och 

intersektionalitet istället börjat brukas för att beskriva icke homogena samhällsstrukturer. Dock 

är detta begrepp mer inkluderande, av exempelvis kön, sexuell läggning och socioekonomisk 

bakgrund. 

Nordgren framhåller att begreppet mångkultur är relevant och även jag anser att det är 

relevant att använda inom ramarna för min undersökning. Anledningen till att Nordgren 

använder sig av begreppet mångkultur, trots den kritik som riktats mot det, är att han anser det 

vara ett deskriptivt begrepp, som väl beskriver de faktorer hans undersökning innefattar. 

I den mån jag under min analys använder mig av detta begrepp syftar jag alltså på system 

som innefattar och representerar ett flertal grupper som definieras efter sitt gemensamma 

kulturella arv. Förekomsten av en sådan representation kommer att benämnas med begreppet 

”mångkulturellt perspektiv”. Ett begrepp som jag även i stor utsträckning kommer att använda 

är ”Interkulturellt perspektiv”, vilket jag beskriver nedan. 

 

 

                                                           
1 Nordgren, K. 2006. S 30-32 
2 Nordgren, K. 2006. S 31 
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1.4.2 Interkulturalitet 

Även begreppet interkulturalitet baseras på en samexistens av olika kulturella grupperingar 

inom ett samhälle. Begreppet kompletterar mångkulturalism, eftersom interkulturalitet åsyftar 

de möten, interaktioner och mellanhavandet som sker mellan dessa grupper. Interkulturalitet 

handlar om en kommunikation mellan grupper med olika kulturell bakgrund snarare än 

konstaterandet att dessa grupperingar finns i samhället. Frågan om man bör leva och verka i ett 

mångkulturellt samhälle är central. 

I egenskap av att vara ett normativt kommunikationsorienterat begrepp talar man ofta i 

forskningssamanhang om en ”interkulturell kommunikativ kompetens”3, vilken tydliggör för 

de beståndsdelar som krävs för att en interkulturell kommunikation ska vara möjlig. Maria 

Johansson redogör i sin avhandling ”Historieundervisning och interkulturell kompetens” från 

2012 för två modeller av den interkulturella kommunikativa kompetensen. Dessa modeller är 

formulerade av Michael Byram respektive Jonas Stier. Byram delar upp den interkulturella 

kompetensen i tre beståndsdelar: 1. Kunskaper om olika kulturers särdrag och hur dessa 

betraktas från båda synvinklarna i den tänkta kommunikationen. 2. Färdigheter i att förstå och 

tolka händelser och narrationer från olika kulturella perspektiv och kunna relatera dessa till sin 

egen förståelse, samt att kunna applicera detta i verkliga livet. 3. Attityd; en öppenhet för andra 

synsätt än sitt eget och en vilja att åsidosätta sina föreställningar om främmande kulturer och 

sin egen.4 

Även Stier presenterar en tredelad modell men har snarare kategoriserat de kompetenser 

han anser vara avgörande för en interkulturell kommunikation än att dissekera begreppet som 

sådant. Stier menar att den interkulturella kommunikativa kompetensen består av; 1. 

Innehållskompetenser, kunskaper om olika kulturella grupper och deras sociokulturella 

processer samt interkulturell grammatik. 2. Processkompetenser, kognitiva och emotionella 

färdigheter vilka berör attityder till rollskiftningar och automatiska emotionella responser. 3. 

Diskurskompetenser, förmåga att se och förstå den pågående diskursen och känna igen 

skevheter och missuppfattningar som påverkar den.5 Några exempel på hur dessa kompetenser 

kan appliceras inom historieämnet ges i stycke 2.2. 

Man kan i dessa två modeller se likheter, särskilt mellan Byrams ”kunskaper” och Stiers 

”innehållskompetenser”, men som Maria Johansson pekar ut finns även grundläggande 

skillnader i de attityder som bör tillämpas för att uppnå en interkulturell kommunikation. Byram 

                                                           
3 Johansson, M. 2012. S 53 
4 Johansson, M. 2012. S 54 
5 Johansson, M. 2012 S 54 
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förespråkar en öppen attityd och vilja att se båda parternas perspektiv medan Stier snarare 

påpekar vikten av att varsebli de negativa förutfattade meningar vi bär med oss för att undvika 

misstag.6 Båda dessa synsätt anser jag vara viktiga att bära med sig om man ska få en förståelse 

för interkulturalitet och de kommunikativa kompetenser det medför.  

 

Sammanfattning 

Att hålla begreppen mångkultur och interkulturalitet isär är i själva verket mycket enkelt då 

mångkultur endast åsyftar den parallella samexistensen av olika kulturella grupper inom ett och 

samma samhälle medan interkulturalitet syftar på en kommunikation mellan dessa kulturella 

grupper. 

När jag i min undersökning använder begreppet interkulturellt perspektiv syftar jag alltså 

på den kommunikativa kompetens som en text i de undersökta läroböckerna förmedlar i en 

interkulturell kontext. 

 

2. Forskningsläge 

I det här stycket kommer jag att gå igenom den forskning som har bedrivits i det område som 

berörs av min egen undersökning. Huvudsakligen behandlas här den tidigare teoribildning som 

byggts upp kring interkulturella perspektiv i förhållande till historieundervisning och det 

forskningsläge som finns inom detta fält. 

 

2.1 Ämnessyn 

Mikael Berg skriver i sin doktorsavhandling ”Historielärarens ämnesförståelse; Centrala 

begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia” från 2014 att han anser sig ha kunnat 

urskilja tre olika huvudsakliga mönster bland de lärare som deltog i hans enkätstudie. Enligt 

hans resultat är den största gruppen av undersökningsgruppen, 22 av 50 deltagande, av 

uppfattningen att historieundervisningen ska ”ge orientering och kunskap om samhällets 

historia och kulturarv”7 Den ämnesförståelse som är representerad i denna grupp kallar Berg 

för en bildningsorienterad ämnesförståelse. Med detta menar han att fokus ligger på att 

historieämnet tjänar till skapa eller vidga en allmänbildning hos eleverna. Det som blir centralt 

för dessa lärare är att skapa en förståelse för det egna samhället utifrån historiska händelser och 

förändringar över tid. Det är vanligt att man med denna ämnesförståelse representerar ett 

europeiskt perspektiv och ger den egna nationella historien stort utrymme. Lärare som har den 

                                                           
6 Johansson, M. 2012. S 55 
7 Berg, M. 2014. S 84 
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här ämnesförståelsen menar att historian bör läras ut kronologiskt, från då till nu, för att belysa 

samhällsförändringar och ge eleverna en tidsmässig referensram. Fokus ligger på politiska 

förändringar och utveckling. Vi kan se att denna bildningsrelaterade ämnesförståelse är kopplad 

till det strävandet att använda historia som ett nationalistiskt fostrande ämne. 

Den andra gruppen lärare (20 av 50 undersökningsdeltagare) i Bergs studie har vad han 

kallar en kritiskt orienterad ämnesförståelse. Med detta menar han att man fokuserar på att 

”kritiskt granska samhällets och historiens strukturer och samband”8 Utmärkande för dessa 

lärare är att de till skillnad från de med en bildningsorienterad ämnesförståelse fokuserar på 

historians stora sammanhang och kausalitet. Man antar hellre ett ekonomiskt perspektiv än ett 

politiskt för att se hur intressen utvecklats och påverkat samhället, vilket vidgar det geografiska 

fokusområdet till att inte enbart inkludera Europa eller den egna nationen. 

Den tredje gruppen lärare i Bergs undersökning bestod av 8 av 50 

undersökningsdeltagare. Det representerade en ämnesförståelse som Berg kallar för 

identitetsorienterad. Lärare med denna ämnesförståelse menar att syftet med historieämnet först 

och främst är ”identitetsskapande genom att synliggöra den egna, andra individers och gruppers 

historia”.9 Här antar man således ett internationellt perspektiv för att kunna infatta och skildra 

flera gruppers historia utifrån deras respektive perspektiv. 

 

2.2 Kanon och kulturarv 

Inom historieundervisningen är lärarens förståelse och förhållningssätt till historien avgörande 

för vilket stoff och utgångsläge som kommer vara gällande för hans eller hennes undervisning. 

Beroende på vad man anser är det viktigaste syftet med historiekursen väljer man ut delar och 

perspektiv som representerar den historieförståelse som man har och vill föra vidare till 

eleverna. 

Med bakgrund av Bergs studie kan vi se att en betydande andel av lärare antar ett 

bildningsperspektiv där fokus ligger på att vidarebefordra ett nationellt kulturarv. Vi kan också 

se att i dessa fall antar man ett eurocentriskt perspektiv för att kunna skildra historien utifrån 

den synvinkel som är mest relevant för den egna ämnesförståelsen. 

Andra forskare har också uttalat sig om hur historia kan förstås och uppfattas. James 

Wertsch påstår att man kan förstå historians stora narrationer, det vill säga de dominerande 

perspektiv och fokusområden som utgör grunden för historieundervisningen, i huvudsak kan 

ses på två olika sätt. Man kan antingen analysera teman och budskap på ett abstrakt sätt för att 

                                                           
8 Berg, M. 2014. S 85 
9 Berg, M. 2014. S 86 
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på så sätt få en förståelse för underliggande sammanhang och mening. Eller så kan man se 

historien kronologiskt och uteslutande förhålla sig till den tidsmässiga relationen mellan 

händelser för att på så sätt orientera sig.10 Till skillnad från Bergs perspektivsindelning menar 

Wertsch att dessa två sätt att förstå och förhålla sig till historien inte behöver utesluta varandra, 

man är inte antingen kronologisk eller analytisk i sin relation till historia, man är både och i 

varierande grad. Perspektiven går således i varandra för att bilda en optimal kombination där 

man både kan orientera sig tidsmässigt i relation till händelser och samtidigt förstå teman och 

sammanhang. 

Vanja Lozic har i sin doktorsavhandling ”I historiekanons skugga” från 2010 använt sig 

av en begreppsformulering av kulturarv som gjorts av Per Eliasson. Han menar att kulturarvet 

fungerar ”som en ställföreträdande markör för den allmänna bildningstraditionen.”11 Lozic 

tillägger även en reflektion av Bernard Eric Jensen som menar att kulturarvspolitik innebär en 

identitetspolitik vars syfte är att hålla vid liv en viss syn på kultur och kulturprodukter.12 Lozic 

fortsätter detta resonemang med att förklara att kulturarvet är en identifikationsprocess som 

förklarar vilka ”vi” är och vidare, ger en förklaringsmodell för hur vi har blivit ”vi” och hur vår 

historia har skildrats. Med denna begreppsförståelse kan man därför påstå att kulturarvet som 

process är både inkluderande av individer inom en större grupp människor samtidigt som det 

är exkluderande för de som står utanför gruppen.13 

Lozic tar även upp en annan term som är central i hans egen studie och är besläktad med 

begreppet kulturarv, nämligen kanon. Begreppsdefinitionen som han utgår ifrån är tagen från 

Stefan Bohman som beskriver kanon som ”speciella kulturarv, vilka valts ut och befordrats till 

att bli måttstock för andra, något att imitera, en slags kulturarvets adel.”14 En historisk kanon 

är således att förstå som en del av ett kulturarv som upphöjts till, inte bara en självklarhet, utan 

mer som ett ideal efter vilket andra historiska fakta bör struktureras runt om. Resultatet av en 

kanonisering av historien blir att man i de flesta fall lägger tonvikten på stora 

majoritetsberättelser. Som exempel tar Vanja Lozic upp Kenneth Nordgren, vars forskning jag 

nämner längre fram, och dennes modell för europeiska högkulturers stafettlopp i historien. Med 

detta menas att historieskrivningens fokus avlösts av de dominerande högkulturerna som kan 

påstås förvalta det europeiska kulturarvet.15 

                                                           
10 Wertsch, J 2006. S 51-60.  
11 Eliasson, P. 2008. S 197. 
12 Jensen, B. E. 2006. S 37. 
13 Lozic, V. 2010. S 29. 
14 Bohman, S. 2008. S 125 
15 Lozic, V. 2010. S 30. 
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Sammanfattning 

Efter att ha tagit del av den tidigare forskning jag funnit på området är det tydligt att det finns 

en klart etablerad bild av det traditionella historieämnets struktur som starkt eurocentriskt och 

kulturellt eller nationalistiskt fostrande.  

I min undersökning kommer jag att använda kulturarv och kanonisering som verktyg för 

att identifiera uttryck för den stora västerländska narrationen. Dessa begrepp kommer att vara 

instrumentella för att synliggöra öppningar i och brott mot en traditionell, eurocentrisk 

historiesyn och därmed understryka möjligheter att göra plats åt alternativa perspektiv. 

 

2.3 Historiedidaktiska förhållningssätt till Interkulturalitet 

Vad innebär då dessa begrepp då de appliceras på historiedidaktiken? Det interkulturella 

historiska lärandet beskrivs av Maria Johansson och Kenneth Nordgren i artikeln ”Intercultural 

historical learning: a conceptual framework” som de tillsammans publicerade i Journal of 

curriculum studies 2015. I artikeln beskriven Johansson och Nordgren det interkulturella 

historiska lärandet som en skärningspunkt mellan historiemedvetande och en interkulturell 

kompetens. 

Med historiemedvetande syftar författarna på tre kompetenser som tillsammans ger en 

djupare förståelse av historiska skeenden och sammanhang. Den första av dessa kompetenser 

är erfarandets kompetens (1); förmågan att ta till sig och utvidga kunskap om historiska 

tidsperioder och förändringsprocesser.  

Den andra kompetensen är tolkandets kompetens (2); förmågan att förstå betydelsen av 

historiska händelser och förändringar för samhälle, politik, levnadsförhållanden etc. samt att 

kunna förstå dessa i förhållande till specifika historiska narrationer. Nordgren och Johansson 

föreslår exempelvis studiet av historiska källor som ett medel för att uppnå denna kompetens. 

Den tredje kompetensen är orienterandets kompetens (3); förmågan att kunna använda 

sig av historisk kunskap för att förstå situationer och relationer till vår omgivning.16 

Ett gemensamt drag i flera av de studier som utgör det befintliga forskningsfältet runt 

interkulturellt perspektiv och historiedidaktik är en tendens att strukturera de historiska 

narrationer som målas fram efter olika historiedidaktiska förhållningssätt. Dessa 

förhållningssätt är strukturerade med hänsyn till interkulturalitet i högre eller lägre grad. Jag 

kommer härnedan redogöra för de förhållningssätt som har föreslagits av några olika forskare 

                                                           
16 Nordgren, K. & Johansson, M. 2015. S 4-5 
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för att med hjälp av dessa modeller kunna utforma en bakgrund för min läroboksanalys. Maria 

Johansson redogör i sin avhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens för fyra 

olika forskares syn på uppdelningen av historiedidaktikers förhållningssätt till interkulturalitet. 

Hon placerar forskarnas modeller i en tredelad tabell där de graderas i grad av interkulturalitet 

från etnocentriskt och exkluderande till etnocentrismkritiskt förhållningssätt och sist men inte 

minst ett interkulturellt förhållningssätt.17 

En av forskarna som behandlas av Johansson är den amerikanska historikern Ross Dunn 

som har pekat ut tre dominerande förhållningssätt han påträffat i sin forskning. Det första av 

dessa är det han kallar ”Western heritage model”, enligt denna modell lärs ett etablerat kulturarv 

ut till eleverna. Detta stoff motiveras med att det är det mest ”historiska” stoffet, det vill säga i 

sammanhanget, det stoff som har mest inflytande och är mest aktuellt eller relevant för 

målgruppen. Denna modell utelämnar andra kulturarv och fokuserar helt på den egna kulturella 

narrationen. Dunns andra modell är kallad ”Different culture model” och går ut på att man tar 

upp olika kulturer men dessa behandlas separat och skilda från varandra. Främmande kulturer 

behandlas som ett tillägg till den traditionella narrationen. Den tredje modellen som Dunn pekar 

ut är ”Paterns change model” vilken går ut på att världshistorien behandlas på ett mer öppet och 

inkluderande sätt. Fokus ligger på kulturell dynamik och behandlar frågor som exempelvis; hur 

växer kulturer fram? Hur förändras de? 18 

En annan amerikansk forskare vars modeller presenteras av Johansson är James Banks 

som även han utgår ifrån en grundläggande etnocentrisk och exkluderande basmodell där 

majoritetens perspektiv är det enda representerade. Hans första modell, ”The contribution 

approach”, behandlar minoritetsgrupper och hur dessa har bidragit till samhällets utveckling. 

Banks andra modell kallas ”The additive approach” och i denna dediceras delar av kursen till 

kulturella grupper vars perspektiv faller utanför den traditionella etnocentriska narrationen. 

Båda dessa modeller menar Johansson är kritiska mot det etnocentriska och exkluderande 

perspektivet men inte i sig interkulturellt. Banks två senare modeller faller dock inom ramarna 

för ett sådant förhållningssätt. ”The transformation approach” går ut på att hela kursen 

omstruktureras i ljuset av tidigare marginaliserade minoritetsgruppers perspektiv och behandlas 

mer dynamiskt i direkt förhållande till majoritetsperspektivet. Slutligen föreslår Banks även 

”The social action approach” vilket mer fokuserar på skolans utåtriktade verksamhet för att 

sprida interkulturella värderingar än på undervisningen som sådan.19 

                                                           
17 Johansson, M. 2012. S 61 
18 Johansson, M. 2012. S 61 
19 Johansson, M. 2012. S61 
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Kenneth Nordgren bidrar även han med förslag på förhållningssätt till interkulturalitet, 

vilka tas upp av Maria Johansson. Nordgren utgår också från ett etnocentriskt och exkluderande 

basnarrativ som representerar den traditionella historiesynen där den västerländska kulturens 

och nationalstatens framväxt och utveckling. Den första modellen som Nordgren lägger fram 

som en utmaning till detta perspektiv är ”Tilläggshistorien”, vilken synliggör andra kulturer 

och presenterar dessa som tillägg till den stora narrationen. Dessa tillägg finns med vid sidan 

av den eurocentriska metaberättelsen men påverkar den inte på annat sätt. Nordgrens andra 

modell är ”Hur-historien” som beskriver hur olika grupper har utformat sin kulturella särart. 

Detta ofta genom att belysa rasistiska strömningar och bygger ofta på eländes- eller 

rannsakningsberättelser. När det kommer till interkulturalitet så kallar Nordgren helt enkelt sin 

tredje modell för ”Interkulturell historia”, vilket han menar är ett synteserande perspektiv där 

det mångkulturella samhället sätts i förgrunden. Det är här viktigt att kulturer inte frammålas 

som statiska och separata entiteter utan dynamiskt formbara och stadda i ständig förändring och 

påverkan av varandra.20 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan historiedidaktikens förhållningssätt till interkulturellt lärande 

beskrivas som en skärningspunkt mellan historiemedvetande och en interkulturell kompetens. 

Jag har även kunnat uttyda en tendens inom den tidigare forskningen att dela in de 

historiedidaktiska förhållningssätten till interkulturalitet i tre nivåer. Dessa utgörs av ett 

grundläggande basnarrativ som representerar ett etnocentriskt narrativ. Exempel på detta är 

Dunns Western herritage model och Nordgrens etnocentriska basnarrativ. Dessa fokuserar på 

att vidareförmedla nationens egna kulturarv med avsikt att etablera en gemensam identitet. 

Undervisningens fokus ligger på vad som varit viktigast för den egna befolkningens och 

samhällets utveckling samt nationens framväxt. 

Den andra nivån av interkulturalitet utgörs av exempelvis Dunns Different cultures 

model, Banks additive approach och Nordgrens tilläggshistoria. Med detta förhållningssätt 

behandlas olika kulturer i undervisningen men de behandlas separat som skilda entiteter och 

andra kulturer än den egna faller utanför den stora narrationen och behandlas därför som 

tilläggsberrättelser. 

Slutligen har vi den tredje nivån som utgörs av forskarnas egna förslag till en 

interkulturell undervisning. Här hittar vi exempelvis Dunns patterns change model, Banks 

                                                           
20 Johansson, M. 2012. S 61 
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transformation approach samt Nordgrens Hur-historia och Interkulturellt lärande. Dessa 

förhållningssätt beskriver en dynamisk utveckling av olika kulturer genom möten och 

interaktioner. Kulturer beskrivs inte som statiska utan som ständigt föränderliga strukturer där 

utbyten av idéer sker hela tiden. 

 

2.4 Lärobokens roll i skolan 

Lärobokens roll i den svenska skolan har ända sedan den för första gången började användas 

haft en viktig roll i undervisningen. Forskning om lärobokens inflytande på undervisningen ger 

oss en bild av hur central denna roll har vari historiskt och hur den ser ut i dagsläget.  

Då vi idag har ett stort urval av olika läroböcker att använda oss av i 

historieundervisningen finns det inte en enda bok som kan påstås ha större inflytande över hur 

den nationellt övergripande undervisningen ser ut. Ändå hävdar resultatet av många 

undersökningar att läroböcker ofta har en dominerande position i klassrummet och i stor 

omfattning påverkar lärares planering. Detta diskuteras i boken Att spegla världen: 

Läroboksstudier i teori och praktik av Niklas Ammert (red.) från 2011, där flera forskares 

infallsvinklar i forskningsresultat diskuteras. 

En av studierna som tas upp är Youth and history, utförd av Magne Angvik och Bodo von 

Borries 1997. I denna ställde man frågor om historia och historieundervisning till 31 000 elever 

i 27 europeiska stater. Enligt studiens resultat uppgav eleverna att de ansåg läroboken ha en 

dominerande roll i undervisningen. De svenska elever som deltog i undersökningen hävdade 

även detta i högre gard än genomsnittet.21  

En tendens som iakttas i denna undersökning är att länder med en relativt stabil historia 

även tenderar att ha en relativt läroboksstyrd historieundervisning. Denna iakttagelse motsägs 

dock av Klas-Göran Karlson som i sin forskning har iakttagit en tendens i nybildade stater, 

exempelvis före detta Sovjetstater, gärna använder läroboken i historieundervisningen då denna 

anses vara nära ansluten till ett identitetsskapande historiebruk.22 

Ammert fortsätter med att presentera forskning från Ulf P. Lundgren som i sin studie 

Läroplaner och läromedel: en konferensrapport från 1982 visade att lärare som intervjuats om 

sin historieundervisning till 88% uppgav att de använde sig av läroboken när de utformade sin 

planering. Ammert jämför detta med de 25% av lärarna som uppgav sig använda den dåvarande 

läroplanen Lgr80 för att utforma sin planering.  Enligt elever som utfrågats under en utvärdering 

av grundskolan 2004 och 2005 har fortfarande en dominerande roll i klassrummet. En 

                                                           
21 Ammert, M. 2011. S. 26. 
22 Ammert, M. 2011. S 26. 
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förändring som Ammert påpekar är dock att lärare på senare tid påstår sig utgå från sina egna 

tankar och intressen snarare än läroboken när de planerar sina kurser. Då detta är baserat på 

lärares egna utsagor ifrågasätts dock ifall lärobokens inflytande minskat eller om lärobokens 

betydelse tonats ned i lärarnas intervjusvar.23 

 

2.5 Interkulturella perspektiv i läroböcker 

Det vetenskapliga intresset för mångkultur, lärande och internationell pedagogik har i allt större 

utsträckning ökat under de senaste decennierna. Detta både i allmänhet och inom ett 

historiedidaktiskt fält. I takt med att vårt samhälle genomgår en globalisering blir det allt mer 

centralt att detta behövs så väl i skolans styrdokument som i aktuella läromedel och 

undervisning. 

En undersökning som utförts på uppdrag av skolverket och som genomfördes av Harald 

Runblom vid Uppsala universitet 2006 har granskat hur läroböcker som används i den svenska 

skolan representerar skolans värdegrund och hur etnisk tillhörighet i synnerhet framställs i 

dessa läroböcker. Runblom utgår i sin undersökning både ifrån historieämnet och 

samhällskunskapsämnet och den innefattar läroböcker för både grundskolan och gymnasiets A-

kurser i de berörda ämnena. En problematik som han lyfter i sin undersökning är det faktum att 

man för att kunna skildra och representera ett kulturarv i en läromedelstext först måste vara på 

det klara med vad ett kulturarv är. Läroplanen framhåller att; ”utbildning och fostran i djupare 

mening är en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, 

kunskaper – från en generation till en annan.”24 Problemet med detta menar Runblom är att det 

i ett mångkulturellt samhälle blir allt svårare att definiera ett unisont kulturarv utan att man 

istället tvingas utgå från multipla kulturarv. 

När det kommer till läroboksstudier inom historieämnet så råder en allmän samförståelse 

mellan forskare som bedrivit sådana undersökningar att historieämnet har en tendens att vara 

nationalistiskt fostrande. Detta skildras inte till minst av James Loewens studie av amerikanska 

läroböcker i historia ”Lies my teacher told me: everything your American history textbook got 

wrong” från 1996. Han menar att man i den amerikanska historieskrivningen antagit ett 

framstegsperspektiv som allt igenom skildrar samhällets utveckling utifrån de vita männens 

värld. Marginaliserade grupper som kvinnor och färgade minoriteter ges betydligt mindre 

                                                           
23 Ammert, M. 2011. S 27. 
24 Skolverket. 2006. S. 5. 
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utrymme och den succesivt ökande inkluderingen av dessa grupper framställs som en 

idealiserande framgångshistoria; utvecklingen av det perfekta samhället.25 

I en svensk kontext kan Loewens undersökning ställas mot en doktorsavhandling som 

skrevs av Kenneth Nordgren 2006 vid Umeå universitet. Nordgren dedicerade en portion av sin 

avhandling ”Vems är historian: Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige” till en granskning av läroböcker med avsikt att se hur de representerar 

olika kulturer i det historiska narrativet. I studien gör han både en kvalitativ granskning av text 

och bildmaterial och en kvantitativ analys av hur utrymmet i litteraturen fördelas mellan Europa 

och USA och den övriga världen. Nordgren hävdar att man i de böcker han undersökt kan se 

att fokus ligger på nationalstaternas framväxt och utveckling. Han menar vidare att västvärldens 

civilisation är att uppfatta som en röd tråd genom världshistorien så som den beskrivs i 

läroböckerna han granskat. Även fast idén om kultur som ett statiskt och oföränderligt ramverk 

luckrats upp så menar Nordgren att förvaltandet av den västerländska kulturen i 

historieskrivningen tillskrivs utvalda högkulturer och skickas vidare likt en stafettpinne. Från 

antikens Grekland till romarna, till den katolska kyrkan vidare till den moderna nationalstaten.26 

Den norske historikern Halvdan Eikeland har också han studerat läroböcker och 

fokuserade i sin analys av dessa på behovet av att ta fasta på en narrativ kompetens. Detta för 

att utveckla en historisk förståelse hos eleven och lägga fokus på de berättelser som har 

betydelse för oss som enskilda individer i samhället. Historieämnet kan på så vis göras relevant 

och meningsskapande utan att vara kulturellt eller nationalistiskt fostrande.  

Han talar om två huvudsakliga kännetecken för texter som är mer eller mindre lämpade 

att förmedla en narrativ kompetens, han kallar dessa för öppna och stängda berättelser. En 

stängd berättelse redogör inte för sina perspektiv utan lämnar läsaren/åhöraren i mörkret och 

talar till henne för att förmedla ett budskap. Det blir på så sätt en tydlig envägskommunikation 

från berättelsen till mottagaren av informationen som förmedlas. Informationen behandlas som 

en oomstridd sanning som stöds av samhällets djupt rotade kulturarv och allmänbildning. 

En öppen berättelse är tvärt om tydlig med att förmedla bilden av historia som ett levande 

fenomen som är beroende av narrationer och skilda perspektiv för att kunna existera och 

utvecklas. Eikeland förespråkar narrativa öppningar i den historiska berättelsen för att på det 

viset ge eleverna en möjlighet att få en bättre inblick i historien som fenomen och därmed få en 

bättre förståelse av den. 27 

                                                           
25 Loewen, J. 1996 S. 23 
26 Nordgren, K. 2006. S. 186-207 
27 Eikeland, H. 2001. S. 45-48 
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Dessa öppna berättelser är mycket viktiga för den interkulturella undervisningen då den 

möjliggör inte bara en inblick i de historiska processerna utan även ger möjligheter att skapa en 

brygga till elevernas egen livsvärld. Genom att göra det möjligt att relatera till historien gör 

man den också meningsfull och identitetsskapande. Det viktiga när det kommer till att 

strukturera en öppen berättelse med interkulturellt lärande i tanken är att öppna upp för 

reflektioner och jämförelser med lärobokens stoff.  

 

Sammanfattning 

Ammerts sammanställning av forskning om lärobokens roll i skolan visar på att den historiskt 

har haft en mycket betydande roll, i synnerhet inom historieundervisning. Denna roll är 

fortfarande dominerande men avsevärt förminskad även om det råder en viss oklarhet i hur 

mycket mindre inflytande den har på lärares planering. 

Problematiken som Runblom presenterar med begreppet och fenomenet kulturarv i ett 

mångkulturellt samhälle är i allra högsta grad relevant för min egen undersökning. Att fokusera 

undervisningen mot förvaltandet av ett bestämt kulturarv blir allt mindre gångbart i ett mer 

globaliserat samhälle där människor med ett flertal kulturella identiteter vistas. Som Loewen 

påpekar leder denna form av historieundervisning snarare till ett exkluderande av de grupper 

som marginaliseras av det narrativ som presenteras i undervisningen som en framgångshistoria 

mot det perfekta ”nuet”. Detta verifieras i svensk kontext av Kenneth Nordgren som fastställer 

trenden av att framställa den västerländska historien som ett stafettlopp av fackelbärare för den 

västerländska högkulturen.  

I förhållande till dessa relativt dystra slutsatser om den västerländska 

historieundervisningen påvisar dock Halvdan Eikeland ett annat sätt att närma sig det ett 

kulturellt perspektiv genom den narrativa kompetensen en text kan ha. Huruvida en text är 

öppen eller stängd kan vara avgörande för de möjligheter en elev har att se historian som en 

levande process av tolkningar och berättelser eller som en tjock vägg av oomstridda fakta. Om 

texten själv öppnar upp för ifrågasättande och interaktion med läsaren blir det kulturella 

perspektivet också mindre avgörande för textens interkulturella kompetens. 

I min egen undersökning kommer jag behöva se uttryck för narrationer med fokus på det 

egna kulturarvet men allra störst användning kommer jag nog ha av Eikelands idé om öppna 

och stängda narrationer. Att se hur texterna jag undersöker förhåller sig till sitt eget kulturella 

perspektiv kan vara helt avgörande för vilken kulturell kompetens texten ifråga kan påstås 

besitta. 
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3. Metodavsnitt 

3.1 Metod 

Metoden jag valt för denna undersökning är en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i 

dekonstruktion. 

Valet av denna metod föll sig naturligt då objektet för min studie består av texter i 

läroböcker och mina forskningsfrågor kräver en analys av deras innehåll. Mina 

forskningsfrågor har inte något kvantifierbart svar och därför krävs en metod som ger mig 

utrymme för värdering. För att jag ska kunna uppnå mitt mål med min studie krävs det alltså ett 

visst mått av tolkning av forskningsresultatet från min sida vilket talar för att jag bör använda 

mig av en kvalitativ forskningsansats.28  

Detta är inte komparativ studie, då mitt mål med uppsatsen inte är att värdera de 

undersökta läroböckerna mot varandra utan att diskutera hur var och en av dem förhåller sig till 

mina forskningsfrågor.  

Jag kommer att gå igenom läroböckerna var för sig under min analys för att hitta exempel 

på hur de förhåller sig till mina frågeställningar och böckerna kommer också att diskuteras var 

för sig i diskussionskapitlet. 

När jag genomför min analys kommer jag att göra så med utgångspunkt i ett 

dekonstruktionistiskt perspektiv. Detta är en term som lånas från litterär teori och har som 

målsättning att ”plocka isär” ett litterärt stycke och analysera dess beståndsdelar utifrån ett visst 

perspektiv.29 I mitt fall kommer jag att applicera ett interkulturellt perspektiv på de utvalda 

lärobokstexterna för att undersöka hur de förhåller sig till detta och hur det balanseras mot ett 

eurocentriskt perspektiv. I analysen kommer jag ta fasta på detaljeringsgrad och en 

övergripande narrativ balans mellan uttryck för ett interkulturellt perspektiv och det 

traditionella västeuropeiska narrativet.  

 

3.2 Analytiskt ramverk  

Som jag har konstaterat i kapitlet om den tidigare förskoning som har bedrivits på området så 

har det tidigare, och finns i viss utsträckning fortfarande, en tendens inom historieämnet att 

bedriva kulturarvsbevarande och nationalistiskt fostrande undervisning. Detta sker både genom 

att välja ett stoff som fokuserar på den egna kulturen och exkluderar andra och att bibehålla en 

sluten narration utan öppningar för reflektioner och nyanseringar. Denna tendens skildras bland 

                                                           
28 Starrin & Svensson. 2011. S 41-64. 
29 Culler, J. 2011. S 139-140. 
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annat av Mikael Berg enkätstudie om lärares ämnesförståelse30 och Maria Johanssons 

samanställning av lärarperspektiv i förhållande till interkulturalitet31. 

Denna etnocentriska ämnessyn har dock utmanats allt mer och ansträngningar att öppna 

upp både stoff och narrationsform blir allt vanligare i dagens historieundervisning. Exempel på 

hur detta kan se ut kan vi se i Ross Dunns, James Banks och Kenneth Nordgrens olika 

perspektiv i förhållande till interkulturalitet32 samt Halvdan Eikelands forskning om öppna och 

slutna berättelser.33 

När jag pratar om att öppna upp stoff och narrationsform så ska detta förstås som att 

texten på ett eller annat sätt lämnar utrymme för och synliggör andra kulturer än den europeiska. 

Detta kan ske på ett flertal olika sätt och jag kommer i min analys att ta upp exempel på några 

av dessa sätt.  Jag kommer utgå ifrån tre kategorier för hur narration och stoff öppnas upp i de 

tre läroböckerna jag undersöker. Dessa kategorier bygger på Maria Johanssons 

sammanställning av historiedidaktiska förhållningssätt till interkulturalitet och bildar det 

analytiska ramverk som jag kommer att utgå ifrån i min studie.  

Detta hjälper mig att besvara min första frågeställning om ifall att de undersökta 

läroböckerna öppnar upp för andra kulturella narrationer än den västeuropeiska samt min andra 

frågeställning angående hur läroböckerna förhåller sig till ett interkulturellt perspektiv. 

Den första kategorin kommer jag kalla för parallellhistoria. Här presenterar jag passager 

där andra kulturers historia beskrivs parallellt med den västerländska men behandlas separat 

vid sidan av den huvudsakliga narrationen. Denna kategori är i stor utsträckning baserad på 

Dunns different cultures model då man även enligt denna modell behandlar olika kulturer som 

separata fenomen. I min undersökning innefattar denna kategori textpassager och stycken där 

kulturer behandlas som separata fenomen utan att synliggöra interaktioner och relationer till sin 

omgivning. 

Den andra modellen kallar jag för tilläggshistoria. Här ges andra kulturer också utrymme 

vid sidan av den huvudsakliga, västerländska, narrationen men de behandlas efter den 

dominerande narrationen. De andra kulturerna frammålas på så vis mer som ett komplement till 

denna snarare än att bilda en egen narration. Resultatet blir ofta att den västerländska 

narrationen snarare förstärks som huvudnarration genom dessa tillägg. Denna modell baseras i 

stor utsträckning på James Banks additive approach och Kenneth Nordgrens tilläggshistoria. I 

                                                           
30 Berg, M. (2014). S 84 
31 Johansson, M. (2012) S 61 
32 Johansson, M. (2012) S 61 
33 Eikeland, H. (2006). S 45-48) 
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min undersökning innefattar denna kategori textpassager och stycken där en kultur behandlas 

enbart som komplement till den dominerande narrationen. Avgränsade faktarutor och 

kortfattade omnämnanden i relation till den dominerande narrationen är exempel på uttryck 

denna kategori tar sig. 

Den tredje modellen kallar jag för ”Dynamisk interkulturell historia”. Här behandlas 

passager i texten där kulturer skildras som dynamiska och ständigt föränderliga, deras uppkomst 

och fortlöpande utveckling förklaras genom möten och interaktioner med omgivande kulturer. 

Kategorin bygger i stor utsträckning på Dunns patterns change model, Banks transformation 

approach och Nordgrens interkulturellt lärande. I min undersökning innefattar denna kategori 

textpassager och stycken där flera kulturer skildras i relation till varandra. Kulturers utveckling 

skildras här genom att belysa kausala samband mellan kulturers interaktioner med varandra 

historiska skeenden inom dessa kulturer. 

För att besvara min tredje forskningsfråga och analysera balansen mellan det 

eurocentriska perspektivet och de interkulturella perspektiv jag funnit i läroböckerna kommer 

jag att dekonstruera texterna med fokus på utrymme och detaljeringsgrad. Detta betyder att jag 

kommer att undersöka hur mycket utrymme andra kulturer får i förhållande till den 

västerländska narrationen och hur nyanserat dessa kulturer behandlas i var och en av 

läroböckerna jag valt. 

 

3.3 Material 

Jag har valt ut tre läroböcker till denna studie. Dessa böcker är som jag tidigare nämnt utvalda 

genom att jag påträffat dem under min egen undervisning och därmed vet att de används eller 

använts i gymnasieskolan idag. Några andra kriterier har inte använts vid urvalsprocessen. 

De böcker som jag har valt att undersöka är: Samband historia av Niklas Ericsson och 

Magnus Hansson, publicerad 2016, Perspektiv på historien 1b av Hans Nyström, Lars Nyström 

och Örjan Nyström, publicerad 2015 samt Epos av Robers Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl 

Molin och Ann-Sophie Ohlander, publicerad 2008. 

Samband historia är skriven för gymnasieskolans kurs historia 1b. Bokens författare gör 

i förordet gällande att man haft en ambition att i denna lärobok visa en historia med dagens 

ögon. Man vill utmana den kronologiska historiebeskrivningen och uppmuntra till kritiskt 

tänkande. Ytterligare en ambition författarna haft är att lägga fokus på att historiska samband 

för att belysa samhällsutveckling utifrån kausalitet. 

Perspektiv på historien 1b är som titeln antyder också den skriven för gymnasieskolans 

kurs historia 1b. I bokens förord tar författarna själva upp vad de ser som en problematisk trend 
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i att en nationalistisk tradition genomsyrat historieämnet under lång tid. Därför har de en 

ambition att i denna lärobok presentera en tillgänglig historia. Fokus har även laggts på 

källkritik och historiebruk. 

Epos skiljer sig en aning från de två andra läroböckerna i min studie då den är utgiven 

innan GY11 trädde i kraft. Det är dock tydligt i bokens förord att författarna är väl medvetna 

om de strömningar som i den aktuella tiden låg i grund för den kommande läroplanen. Man 

betonar att boken eftersträvar att leva upp till ett historieämne som är problemorienterat och 

skapa en kritisk och analytisk förmåga hos eleverna.  

Epos är skriven för gymnasieskolans historiekurs A, LPF94 men utgavs 2008 efter att ha 

reviderats efter den tonskiftning inom ämnet som skulle komma att utformas i GY11. Texterna 

är således en tidig anpassning till den nya läroplanen.  

 

4. Undersökning 

I detta stycke går jag igenom de läroböcker jag valt ut för min studie och redogör för om och i 

vilken mån de förhåller sig till ett interkulturellt perspektiv. Böckernas innehåll presenteras 

utifrån de tre kategorier jag utstakat i mitt analytiska ramverk och ställs i relation till den 

västerländska narrationen för att undersöka balansen mellan dem. 

 

4.1 Samband historia 

4.1.1 Parallellhistoria 

Läroboken Samband historia är strukturerad på ett traditionellt sätt med kapitlet som berör 

medeltiden indelat i tre underkapitel; tidig medeltid, högmedeltid och sen medeltid. I dessa 

kapitel diskuteras främst det västerländska samhällets utveckling från romarrikets fall och 

folkvandringarna som följde fram till Konstantinopels fall, vilket beskrivs som brytpunkten 

mellan Europas medeltid och renässansen.  

I många passager i Samband Historia skildras olika medeltida kulturer separat, skilda från 

varandra och med sina egna särdrag. Dessa särdrag förklaras allra främst med politiska 

motsättningar eller kulturella skillnader. Tre huvudsakliga kulturer behandlas i texten; det 

katolska Västeuropa, den muslimska världen och det ortodoxa Östeuropa. Dessa tre kulturer 

presenteras redan i underkapitlet om den tidiga medeltiden och blir på något sätt en kulturell 

ram för de geografiska områden kapitlet utspelar sig. Det tydligaste särdraget är mellan dessa 

tre kulturer är religionen men denna tillskrivs även en starkt förenade funktion inom var och en 

av kulturerna. 
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Kristendomen framställs som en enande faktor där en gemensam tro, gemensamma 

värderingar och ett gemensamt skriftspråk, latin, knyter band mellan annars skilda folkgrupper. 

Kristendomen beskrivs som ”kittet som förenade Europa” där alla människor delade tro och 

seder men kristnandet av de europeiska folken beskrivs som en lång process där norden förblir 

okristnat till 1000-talet och Iberiska halvön förblir ett starkt fäste för islam fram till 1400-talet.34  

Med stycket om den katolska kyrkans förenande roll som bakgrund går texten vidare med 

att beskriva Frankerriket och Karl den stores inflytande över den europeiska kontinenten. 

Frankerna, som var ett av de vandrande folk som tidigare omnämnts, bildade det starkaste riket 

efter Roms fall och genom att underlägga sig andra folk och stammar skapade de en ny 

förenande kulturell nämnare. Det faktum att Karl den store blir krönt till romersk kejsare år 800 

av påven frammålas som en symbolisk handling, inte bara för Karl den store själv, utan för hela 

den kristna befolkningen, vilken nu blir de facto underordnad den frankiske kejsaren. Det 

frankiska kulturarvet sprids således och eran beskrivs som ”en kulturell blomstringstid”.35 I och 

med Karl den stores död och splittringen av det frankiska väldet skiftar texten fokus från de 

stora förenade faktorerna i Västeuropa till att diskutera de följande maktstrukturerna som 

inträder i kejsardömets plats.  

Nästa stycke i kapitlet om den tidiga medeltiden handlar om islams framväxt och 

bildandet av kalifaten som kom att härska över mellanöstern och breda ut sig till Nordafrika 

och Iberiska halvön. De arabiska folken beskrivs som antingen jordbrukare eller nomader fram 

till framväxten av de stora handelsstäderna Medina och Mekka under 500-talet.36 I likhet med 

den katolska kyrkan, som tillskrivs en betydande roll i att ena västra Europa under en gemensam 

kultur, anges för mellanöstern islam samma roll. Islam blir den gemensamma religionen för alla 

de folk som lever inom kalifaten, koranen utgör grundvalen för de lagar som stiftas och 

arabiskan blir ett gemensamt språk. Islams grundare, profeten Mohammed och de kalifer som 

styrde den muslimska världen efter honom kan jämföras med Karl den stores roll i att ena 

Västeuropa i ett kristet rike men texten är tydlig med att poängtera vissa skillnader. Bland annat 

att det i kalifatet inte fanns någon uppdelning mellan världsliga och andliga ledare. Den som 

styrde kalifatet gjorde så i guds namn. I ett senare stycke återfinns en periodisering av 

maktskiftena i Mellanöstern, den lyder som följer: -610 Arabien före Islam, 610-632 

Muhammed, 632-750 Kalifatet till och med Umayyaderna, 750-1055 Abbasidernas Kalifat, 

                                                           
34 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 95. 
35 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S96. 
36 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 100. 
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1055-1258 Seljuqernas styre, 128-1517 Mongolstyret, 1517-1800 Det osmanska riket, 1800- 

Nationalstaterna och inflytande från väst.37 

Den tredje kulturen som behandlas i Samband Historia är den Bysantiska, eller det 

kvarlevande Östromerska riket. Som ensam kvarleva av det romerska kejsardömet framställs 

det Bysantinska riket som förvaltare av den antika vetenskapen och filosofin medan dess 

kulturella särart hade mycket gemensamt med den katolska Västeuropeiska. Östrom hade dock 

sin egen kyrka och efter långa tvister och maktspel splittrades kristendomen i två; den katolska 

och den ortodoxa. Den ortodoxa kyrkan fick sitt huvudfäste i Konstantinopel och blev kulturellt 

tongivande för det Bysantiska riken bland annat genom att utforma den kyrilliska alfabetet, 

vilket blev ett gemensamt skriftspråk.38  

 

4.1.2 Tilläggshistoria 

Tilläggshistoria praktiseras i viss utsträckning i Samband historia men gränsen är ofta hårfin 

mellan vilka exempel som faller inom ramarna för denna kategori och parallellhistoria, där 

kulturerna som beskrivs lyfts till en egen narration snarare än att hakas på den västerländska. 

Jag har dock hittat ett antal exempel i texten där jag tycker mig se klara och tydliga drag av 

tilläggshistoria. 

Det första exemplet på detta är i stycket om handelns utveckling under högmedeltiden. 

Texten fokuserar i väldigt hög grad på Europas ekonomiska blomstring och utvecklingen av de 

medeltida städerna skildras som en följd av det växande handelsväsendet. Textens fokus ligger 

på att beskriva vilket syfte städerna hade och vilka faktorer som gjorde stadslivet lockande. 

Texten låter oss veta att man handlade med länder omkring Medelhavet för att komma åt 

förbindelser med sidenvägen. I anknytning till denna text ligger ett litet utblicksstycke om 

Marco Polo och hans resor till Kina. Här beskrivs hur han anlände till Madagaskar och hur han 

redogjorde för vad han såg där i ett citat från hans reseskildring.  

 

”Till ön kommer fartyg från alla världens delar medförande brokad (ett mönstrat sidentyg) 
och andra sidentyger, som säljs till befolkningen eller byts mot öns egna produkter. 
Dessa affärer ger god förtjänst. Skeppen far inte till de talrika öar som ligger längre 
söderut utan besöker endast Madagaskar och Zanzibar.” (Ericsson, Magnusson, 2016. 
Sida 106)  

 

                                                           
37 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 121 
38 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 101-102. 
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Citatet beskriver således de varor som säljs, vilken förtjänst denna handel ger och vilka öar i 

områden de europeiska handelsfartygen besöker.  

Tilläggshistorian syns tydligt i dessa stycken då man skildrar andra kulturer som ett 

tillägg till den västeuropeiska narrationen både genom att placera dem efter att man redogjort 

för förhållandena i väst och genom att man fokuserar på företeelser som stått i relation till väst. 

 

4.1.3 Dynamisk interkulturell historia 

I Samband Historia finns ett antal områden där jag tycker mig se en tydligt medveten ansats att 

beskriva och förklara olika samhällsförändringar genom ett dynamiskt interkulturellt 

perspektiv. Vi kan se hur olika händelser och förändringar inom olika samhällen leder till möten 

och utbyten mellan kulturer. 

Ett stycke som jag anser visar tecken på dynamisk interkulturell historia är en text med 

titeln ”Islam och korstågen”. Här beskrivs maktskiftena i den muslimska världen mellan 750 

och 1258 e.Kr och jag har tidigare nämnt detta stycke under parallellhistoria. Delar av detta 

stycke faller dock mer inom ramarna för dynamisk interkulturell historia då man tar avstamp i 

den muslimska världen och redogör för det politiska läget i mellanöstern som kom att leda fram 

till korstågen, den västeuropeiska och den arabiska narrationen vävs på så sätt samman. 

I detta stycke beskrivs hur Abbasiderna tog över kontrollen av kalifatet efter 

Umayyaderna och hur fokus ändrades från aggressiv expansion mot väst till utökade gränser 

och handel i öst, bland annat med Kina. Vikten av vetenskap och filosofi under Abbasidernas 

kalifat tas också upp och beskrivs som anledningen till att många antika verk som gått förlorade 

i väst bevarades för eftervärlden då de kopierades och vidareförmedlades i den muslimska 

världen. Denna ordning ändrades dock då seljukturkarna kom till makten 1055, vilka erövrade 

Jerusalem 1077.39 

Med detta stycke som bakgrund följer ett stycke om korstågen. Detta stycke påbörjas med 

en redogörelse för den katolska kyrkans ökade inflytande under högmedeltiden. Turkarnas 

erövring av Jerusalem anges som en direkt utlösande faktor till korstågens början men den 

härleds även till den tidigare beskrivna maktkampen mellan katolska kyrkan och den världsliga 

kungamakten. Det faktum att påven Urban II 1095 utnyttjade den turkiska erövringen av 

Jerusalem för att utlysa ett heligt krig i guds namn för att återta det heliga landet från ”de 

otrogna” muslimerna.40 

                                                           
39 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 122. 
40 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 122. 
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Texten inkluderar även världsliga anledningar till att Urban IIs utlysta korståg fick så 

starkt gehör, ett erövringskrig i mellanöstern bjöd på möjligheter att både vinna land, rikedom 

och titlar för härskare och riddare. 

Texten fortsätter att beskriva hur erövringen av Jerusalem och grundandet av nya kristna 

kungariken i regionen ledde till försämrade relationer mellan kristna, judar och muslimer, vilka 

samtliga Jerusalem som en helig stad. Stycket om korstågen följs upp av en faktaruta om 

antisemitism där man kan läsa om hur det under medeltiden uppkom rykten om judar, såsom 

att de låg bakom pestens utbrott och att de mördade kristna. Detta ledde i sin tur att många judar 

förföljdes och mördades, inte minst under korstågen men även därefter. ”I vissa områden 

tvingade man judar att bära särskilda kläder. Rykten uppstod att judar begick ritualmord på 

kristna. Detta ledde till förföljelser judar runt om i Europa.”41 

Ett annat stycke som jag anser visar prov på ett dynamiskt interkulturellt perspektiv är ett 

stycke under delkapitlet om senmedeltiden som behandlar de respektive 

samhällsförändringarna i Västeuropa och Östeuropa. Under denna tid börjar de båda halvorna 

av kontinenten skilja sig allt mer från varandra genom att ta olika vägar i sin utveckling. Fyra 

förklaringar till att detta sker presenteras i punktform med en kort beskrivning.  

Den första anledningen är krigsteknikens utveckling med nya vapen och ny teknologi som 

var dyr att förse sig med, något de jämförelsevis fattigare rikena i öst inte hade råd med. Nästa 

anledning som presenteras är den ökade efterfrågan på säd som Västeuropas urbanisering förde 

med sig vilken gjorde jordbruket lukrativt i öst. Den tredje anledningen är den i jämförelsevis 

svaga urbaniseringen i Östeuropa. Slutligen presenteras Östeuropas relativt starka regenter och 

svaga parlament som en avgörande anledning till att öst och väst gick olika vägar under 

senmedeltiden.42  

Vad jag i synnerhet ser som kännetecken på dynamisk interkulturell historia i dessa 

stycken är hur man lägger fokus på interaktioner mellan olika kulturer för att skildra deras 

utveckling. Även om kulturerna ofta skildras separat så får läsaren en bild av hur de inte på 

något sätt är statiska och huggna i sten utan förändras genom intryck och interaktioner med sin 

omvärld.   

 

 

 

 

                                                           
41 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 123. 
42 Ericsson, N. Hansson, M. (2016). S 126-127. 
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4.1.4 Narrativ balans 

Den narrativa balansen i Samband historia betraktar jag som väl avvägd. Den västeuropeiska 

kulturen får förvisso större utrymme i texten än Östeuropa och arabvärlden men detta är inte 

förvånande då gällande läroplan är centrerad kring västerländsk historia.  

Texten gör dock ett bra jobb med att skildra andra kulturer och ger en begriplig och 

nyanserad bild av relationen mellan olika kulturella sfärer. Likheter och skillnader presenteras 

och vi ser de olika kulturerna närmast som varandras spegelbilder. Interaktioner och utveckling 

står i fokus så att läsaren får en tydlig bild av hur förhållandena mellan kulturer cementerar 

deras ställning i världen. Västeuropa, Östeuropa och arabvärlden får samtliga utrymme tidigt i 

kapitlet, vilket gör att texten som följer har ett etablerat geografiskt och kulturellt sammanhang 

oavsett vilken av de berörda kulturerna som behandlas för tillfället. 

Vid flera tillfällen behandlas skeenden där mer än en av de behandlade kulturerna är 

inblandade och i dessa fall presenterar texten både orsaker till och konsekvenser av dessa 

skeenden utifrån flera synvinklar. Detta ger hela kapitlet om medeltiden en dynamisk struktur 

som gör det möjligt och enkelt att se ett större sammanhang för den utveckling som skildras i 

texten. 

 

4.2 Perspektiv på historien 

4.2.1 Parallellhistoria 

I likhet med många läroböcker lägger Perspektiv på historien fokus på tre kulturer under sitt 

kapitel om medeltiden. Dessa kulturer är Västeuropa, Östeuropa, det vill säga det bysantiska 

riket och arabvärlden. 

Då mycket finns att säga om var och en av dessa kulturer har Nyström, Nyström och 

Nyström gett det bysantinska riket och arabvärlden förhållandevis lite utrymme till fördel för 

Västeuropa, som i vanlig ordning utgör grund för basnarrativet.  

Kapitlet om äldre medeltid inleds med ett stycke som klargör de geografiska ramarna för 

den kommande texten. Västeuropas folkvandringstid avhandlas först som introduktion och 

därefter följer ett stycke med titeln ”Konstantinopel och Arabvärlden”. Två kulturer delar 

således på detta stycke och det bysantiska riket avhandlas mycket kortfattat i texten för att sedan 

ge plats åt arabvärlden. Här kan vi dock läsa om hur den arabiska kulturen växte fram ur 

nomadiska samhällen som försörjde sig på karavanhandel och boskapsskötsel. Muhammed 

framställs som en central aktör som bidrar till att ena arabvärlden under ett styre.  
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”Under islams fana enades folken på den arabiska halvön. Med vapens hjälp spred de 
den nya läran över Västasien och Nordafrika. På hundra år lade araberna under sig ett 
område som var dubbelt så stort som romarriket – det sträckte sig från Spanien och 
Marocko i väster till floden Indus i öster.”43 

 

Den väpnade spridningen av islam framhävs i texten men man är också tydlig med att tillägga 

att arabvärlden snabbt blev en ledande kultur inom handel och vetenskap samt att verk från 

antiken bevarades och studerades här medan de i stor utsträckning glömdes bort i Europa. 

Västeuropa utgör som sagt ett tydligt basnarrativ i Perspektiv på historien. Karl den store 

får sitt eget stycke direkt efter det som behandlar arabvärlden och här ges han en liknande roll 

som Muhammed. Frankerriket och kristendomen tillskrivs en enande kraft i Västeuropa, likaså 

det faktum att han låter sig krönas till kejsare av påven i Rom. Uppdelningen av Frankerriket 

efter Karl den stores död utgör i texten startskottet för det feodala samhällets framväxt.44 

Feodalsamhället och Västeuropas maktbalans beskrivs i stor detalj efter detta stycke och 

den katolska kyrkan får även den stort utrymme där latinet som gemensamt europeiskt språk 

omnämns som en enande faktor. ”Genom kyrkan förmedlades tankar och Idéer. Det 

gemensamma språket var latin vilket naturligtvis stängde ute de allra flesta. Men samtidigt 

skapade latinet en kulturmiljö som knöt samman de mest avlägsna delarna av kontinenten.”.45 

Vad vi ser i dessa exempel ur Perspektiv på historien är en tendens att när man behandlar 

en kultur så gör man det utan att ta någon omfattande hänsyn till dess omvärld. Narrativet blir 

mycket slutet och kulturernas framväxt och utveckling framstår som separata företeelser som 

sker på varsitt håll utan omfattande yttre påverkan. De kulturella narrativen presenteras 

parallellt utan att vävas samman med varandra. 

 

4.2.2 Tilläggshistoria 

Den kategori som är allra mest representerad i Perspektiv på historien är tilläggshistorien. Som 

jag redan nämnt framstår den västeuropeiska narrationen som det primära basnarrativet i 

kapitlet om medeltiden. I den mån andra kulturer ges utrymme i stoffet behandlas de mest som 

geografiska ramverk eller som tillägg som tjänar till att nyansera eller komplettera det primära 

narrativet. 

I Perspektiv på historien kan vi se exempel på tilläggshistoria på ett flertal ställen. En 

introduktion till medeltiden låter oss veta att tre kulturer växte fram och blev särskilt 

                                                           
43 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 65. 
44 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 66. 
45 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 68. 
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betydelsefulla under denna epok; Västeuropa, Östeuropa och arabvärlden. De två senare 

avhandlas mycket kortfattat för att lämna plats för Västeuropa, vilket behandlas i stor detalj. 

De kommande sidorna efter detta introstycke fokuserar nästan uteslutande på Västeuropas 

maktstrukturer och dess demografiska och ekonomiska utveckling. Därpå följer ett 

fördjupningsstycke som handlar om Marco Polos resa till Kina. Detta stycke kommer efter att 

man behandlat den västeuropeiska handeln och knyter an till att många förbindelser var åt öster. 

Här kan vi läsa om hur dessa handelsförbindelser, vilka sträckte sig ända till Kina skedde genom 

mellanhänder längs sidenvägen men att Européer sällan kom i direkt kontakt med dessa 

högkulturer. Detta ändras dock genom Marco Polos tjugo år långa resa till Kina. Hans skildring 

av resan dit och Khublai Khans mongoliska välde blev för många Européer den första kontakten 

med Asien.46 

Lite längre fram finns en rad frågor på det föregående kapitlet, en av frågorna berör just 

Marco Polo och frågan lyder;  

 

”Marco Polo är den mest kända upptäcktsresanden under medeltiden. Två andra är Ibn 
Battuta och Zheng He. Ta reda på mer om dem och deras resor. Fundera också på vad i 
Europa, i Kina och arabvärlden kan ha känt till om varandras kulturer.”47  

 

Denna fråga öppnar upp för reflektioner om andra kulturella perspektiv men ingenting i texten 

ger något utrymme för sådana reflektioner. Istället lämnas detta öppet för egna efterforskningar 

med andra källor än läroboken.  

Ett stycke i Samband historia som behandlar korstågen är även det genomsyrat av 

tilläggshistoria. Det definitivt primära narrativet är det västeuropeiska och hela bakgrunden till 

och starten av korstågen beskrivs ur ett västeuropeiskt perspektiv. Vi får inte mycket till 

introduktion till konflikten utan texten går rakt på sak. ”Sommaren 1195 manade påven de 

kristna till ett heligt krig för att återta Palestina från islam. På det viset ville han markera kyrkans 

ledande roll.”48 

Texten bibehåller ett västeuropeiskt perspektiv genom hela stycket och i den mån man 

nämner hur andra kulturer påverkades av korstågen sker detta som ett tillägg och alltid i 

förhållande till väst.  

 

 

                                                           
46 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 75. 
47 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 77. 
48 Nyström, H. Nyström, L. Nyström, Ö. (2015). S 76. 
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”Men korstågen fick också betydelse på det kulturella planet, genom fredliga kontakter 
över religionsgränserna. Både i Konstantinopel och arabländerna fanns en mera 
utvecklad och förfinad civilisation, där de gamla grekernas skrifter studerats under >>de 
mörka århundradena<< då de varit bortglömda i Europa.”49 

 

Vi kan se att Perspektiv på historien gör en ansatts att behandla andra kulturer än den 

Västeuropeiska men dessa ges aldrig tillräckligt mycket utrymme för att bilda några egna 

narrativ i texten. När andra kulturer än den västeuropeiska tas upp sker detta mycket kortfattat 

och alltid utifrån dess relation till väst. 

 

4.2.3 Dynamisk interkulturell historia 

Et stycke som jag anser är intressant och visar prov på dynamisk interkulturell historia följer 

efter delkapitlet om svensk medeltid. Korstågen tas här upp på ett fördjupningsuppslag där Jan 

Guillous romanserie om den svenske tempelriddaren Arn används som språngbräda för att 

diskutera paralleller i samhällsdiskursen om islam under vår tid och det politiska klimat som 

rådde i Sverige under medeltiden. 

I stycket presenteras romanens handling, en svensk stormannason som reser ned till det 

heliga landet för att strida som tempelriddare och under handlingens gång kommer i kontakt 

med och vinner stor respekt för den arabiska världen. 

Vi bjuds också på ett utdrag ur Guillous memoarer där han redogör för vad som fick 

honom att vilja göra en skildring av korstågstiden i en roman. Han hänvisar till den 

demonisering av islam som han uppfattade ha skett i media under 1990-talet och att han såg 

stora likheter mellan detta och den uppvigling mot muslimerna som skedde under medeltiden. 

Guillous förhoppning var att ge en rättvisare och mer nyanserad bild av den konflikt som 

kom att forma mellanöstern i århundraden och på så sätt bidra till dagens debatt om islam. ”Då 

förlorade vi militärt men vann en enorm kunskapsskatt genom ett par hundra års friktion mot 

våra besegrare. Förlorarna bar hem vetenskap och konst som blev starten till en blomstrande 

period i Europa.”50 

Jag anser att detta stycke är ett bra exempel på hur Perspektiv på historien försöker 

använda dynamisk interkulturell historia genom att ta fasta på en mer nyanserad bild av 

korstågstiden och den muslimska världen under medeltiden. Därtill knyter man an detta stycke 

till en samhällsdebatt som fortfarande är aktuell i dagens samhälle och gör denna nyansering 

allt mer relevant för läsaren. 
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4.2.4 Narrativ balans 

Den narrativa balansen i Perspektiv på historiens kapitel om medeltiden förefaller aningen 

ojämn. Stoffets fokus ligger på Västeuropa och i den mån andra kulturer behandlas sker detta 

enbart utifrån deras direkta relation till väst. 

Exempelvis behandlas Bysantiska riket och arabvärlden under en och samma rubrik 

”Konstantinopel och arabvärlden”. Medan arabvärlden åtminstone får en översiktlig 

beskrivning och en någorlunda nyanserad skildring i texten omnämns det bysantinska riket nätt 

och jämt i förbifarten. Att Konstantinopel levde kvar som en spillra av det gamla romarriket 

och att det klarade sig undan från folkvandringarnas påfrestningar är allt vi egentligen får lära 

oss.51 Det blir extra tydligt vart fokus ligger i detta stycke om man läser frågorna på sida 66 

som bygger på den föregående texten. Fyra av de fem frågor som ställs till läsaren handlar om 

folkvandringarna med särskilt fokus på Västeuropa. Endast en berör de andra kulturerna och 

lyder; ”Konstantinopel, Muhammed och Karl den store var alla viktiga under äldre medeltid. 

Hur?”.52 

Det finns en ständig tendens att marginalisera andra kulturer än den västeuropeiska och 

enbart behandla dessa som ett verktyg för att berika det västerländska narrativet. Interaktioner 

och dynamisk utveckling är inget framträdande drag i detta kapitel, Västeuropas omvärld 

förpassas istället till fördjupningsuppgifter och tilläggsstycken. 

 

4.3 Epos 

4.3.1 Parallellhistoria 

Kapitlet om medeltiden i läroboken Epos inleds med ett kort introstycke som presenterar de tre 

geografiska områden som behandlas i kapitlet. Dessa tre områden är, precis som i de andra två 

läroböcker jag undersökt, Västeuropa, det bysantiska riket och arabvärlden. Detta intro fungerar 

som ett geografiskt ramverk för resten av stycket och visar tidigt vart fokus kommer ligga. 

Medan de andra böckerna varit mestadels kronologiskt strukturerade gör Epos ganska 

stora tidshopp för att istället lämna narrativt svängrum för de medeltida kulturerna i tur och 

ordning. Västeuropa och arabvärlden får båda stort utrymme och behandlas som separata 

narrationer.  

Det första stycket handlar om folkvandringstidens Västeuropa och fortsätter sedan att 

redogöra för jordbrukets utveckling och framväxten av livegenskap för bönder. Efter detta följer 
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ett ganska långt stycke om Karl den store, han framställs som en instrumentell aktör i den 

Västeuropeiska medeltidshistorien och Karolinger-ätten ges stor betydelse. Här förklaras också 

hur Vatikanstaten och den katolska kyrkans roll i samhället växte och fick en allt viktigare roll 

i samhället som en enande faktor i hela Frankerriket. En roll som skulle komma att bestå långt 

efter att Karolingerna förlorat sin makt.53 Texten fortsätter att diskutera framväxten av 

feodalismen, ärftliga län och den västeuropeiska jordbruksutvecklingen. Här bryter man dock 

av den västeuropeiska narrationen och övergår till att beskriva utvecklingen i arabvärlden. 

I nästa delkapitel med titeln ”Arabvärlden” introducerar man den kultur som växte fram 

i mellanöstern under den tidiga medeltiden. Såhär inleder man detta stycke; ”Samtidigt som 

Västeuropa blev allt mindre likt Romarriket, uppstod i Mellanöstern en ny kultur som skulle 

föra arvet från Grekland och Rom vidare.”.54 

Den arabiska kulturen ges nästan lika stort utrymme som Västeuropa i det föregående 

stycket och man redogör både utförligt och nyanserat för bakgrund och utveckling över tid. 

Muhammed lyfts upp som en mycket inflytelserik aktör och hans roll i att ena 

Mellanöstern under ett enda rike beskrivs ingående. Den arabiska expansionen beskrivs som ett 

heligt krig för att sprida islam men att så stort landområde kunde erövras så snabbt förklaras 

med att de tidigare riken som styrt i mellanöstern, exempelvis persiska riket och bysantinska 

riket var försvagade efter utdragna krig mot varandra och inte var förberedda att möta en ny 

fiende. Den religiösa splittring som rådde i det bysantinska riket ledde dessutom till att många 

välkomnade erövrarna. Man använder således flera förklaringsmodeller för att beskriva 

händelseförloppet. 

Konkreta exempel på Muhammeds inverkan på samhället presenteras på sida 35 där den 

islamska tidräkningen, som fortfarande används, förklaras. 

Det muslimska samhället behandlas mer ingående senare i texten där könsroller och synen 

på slaveri förklaras och ställs i proportion till andra världsdelar. Texten är relativt öppen i detta 

stycke då man redogör för hur man levde i den arabiska världen, särskilt i förhållande till 

könsroller öppnar man upp narrationen genom sina formuleringar. ”Det är troligt att kvinnorna 

på många håll var friare i verkligheten än vad koranen och sharía påbjöd, men typiskt för det 

muslimska samhället var att kvinnor isolerades.”.55 

Man lyfter även fram att barn till muslimska slavar frigavs till skillnad från i rom, där 

rollen som slav gick i arv. ”Därför uppstod inte någon ärftlig slavklass. Nya slavar måste köpas 
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utifrån eller tas som krigsfångar.”.56 I samma stycke poängteras att det muslimska samhället 

saknade en adelsklass och att höga ämbeten tillföll de som visade sig mest lämpade för rollen. 

Dessa individer var de som innehade den verkliga politiska makten. 

Vi kan alltså konstatera att Epos gör en ansats att presentera två narrativ i sitt kapitel om 

medeltiden, det västeuropeiska och det arabiska. Dessa narrativ behandlas separat under egna 

underrubriker och följer sin respektive kronologi från början till slut. Läsaren får en bild av hur 

dessa två kulturer existerade och utvecklades vid sidan av varandra men man ser sällan exempel 

på interaktioner mellan dem. 

 

4.3.2 Tilläggshistoria 

Ett uttryck för tilläggshistoria som jag tycker mig se i Epos är hur den Västeuropiska 

narrationen ges inte bara mer utrymme utan också en betydligt mer nyanserad skildring än andra 

kulturer som behandlas.  

Textens hantering av det bysantiska riket är ett tydligt exempel på tilläggshistoria. Det 

bysantiska riket tilldelas aldrig något eget stycke utan delar ständigt rubriker med andra 

kulturer. I den mån man över huvud taget redogör för hur den bysantiska kulturen såg ut är 

alltid i förhållande till Västeuropa eller arabvärlden. Det existerar enbart i texten som en motpol, 

för den islamska världen då man erövrar landområden från dem57 och för Västeuropa då man 

redogör för den katolska kyrkans särart i förhållande till den ortodoxa.58 

Utöver detta finns även andra tydliga exempel på tilläggshistoria. På flera ställen i kapitlet 

om medeltiden finns små faktarutor där skeenden eller aktörer från den behandlade epoken tas 

upp. Dessa skeenden och aktörer behandlas aldrig utanför dessa rutor utan dyker enbart upp 

som komplement till den huvudsakliga texten. I dessa faktarutor presenteras exempelvis 

hunnernas invasion av Europa och hur detta blev startskottet till folkvandringstiden. Här kan vi 

i korthet läsa om vilka hunnerna var, var de kom ifrån och hur de levde.59 Även mongolerna får 

den här behandlingen i texten, vilket knyter an till ett återkommande mönster av invaderande 

ryttarfolk från öster, vilket texten tidigare nämner i stycket om hunnerna.60 

Vi kan alltså se att tilläggshistoria förekommer i Epos både i form av inflikade faktarutor 

och en närmast bagatelliserande hantering av andra kulturer som ett nyanserande tillägg till det 

västeuropeiska narrativet.  
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4.3.3 Dynamisk interkulturell historia 

Det är svårt att hitta några riktiga ansatser till exempel på dynamisk interkulturell historia i Epos 

kapitel om medeltiden. Man försöker mycket sällan lyfta interaktioner och möten mellan olika 

kulturer samt hur dessa sett ut, man tycks helt enkelt inte ha prioriterat detta. 

Ett exempel på hur man ändå använder sig av ett mer dynamiskt perspektiv är ett stycke 

där man beskriver det muslimska väldets av sin huvudstad från Medina till Bagdad. Man har 

tidigare i stycket gjort gällande att den snabba expansionen av arabväldet ledde till att många i 

de erövrade regionerna konverterade till islam, inte minst i Persien och det bysantiska riket. Att 

man flyttar kalifatets huvudstad till Bagdad gör att staden växer till en enorm handelsstad som 

knyter samman öst och väst längs sidenvägen. Man gör också en poäng av den symboliska 

betydelsen av en sådan flytt; ”Perser och andra som konverterat till islam fick allt större 

inflytande. Riket förvandlades från ett arabiskt välde till ett islamskt. Det var islam som var den 

förenande länken, inte det arabiska ursprunget.”.61 Man gör således gällande att vad som blir 

den gemensamma nämnaren för kalifatets befolkning genom detta inte blir etnicitet, utan 

religion. 

Vi ser i detta stycke hur man väljer att fokusera på den anpassning som det muslimska 

kalifatet gjorde som respons till sina växande gränser. Att huvudstaden flyttas från arabiska 

halvön till en stad inom erövrade territorier leder till en blomstrande ekonomi tack vare den nya 

placeringen längs sidenvägen samtidigt som detta lyfts upp som en symbolhandling för att skifta 

kulturens fokus från etnicitet till religion. Epos skildrar således en dynamisk kulturell 

utveckling inom det muslimska kalifatet. 

 

4.3.4 Narrativ balans 

Den narrativa balansen i Epos kan knappast påstås vara jämn mellan den västeuropeiska 

narrationen och representationen av andra kulturer. Stoffet som behandlas är mycket starkt 

centrerat kring Västeuropa även om arabvärlden tilldelas ett ganska långt och detaljerat stycke 

tidigt i kapitlet. Man återkopplar dock aldrig till detta stycke senare i texten, istället försvinner 

de andra kulturerna som omnämns i mängden av fakta om Västeuropas medeltida utveckling.  

En annan tendens är att marginalisera andra kulturer. Det bysantinska riket hamnar 

exempelvis i periferin då det enbart tas upp som motsats eller passiv aktör i de skeenden som 

behandlas.  
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Det är tydligt att det funnits en vilja att inkludera andra narrativ än det västeuropeiska i 

denna lärobok men interaktioner mellan de behandlade kulturerna är inte något man fokuserar 

mycket på. Istället skildras kulturerna på många sätt som isolerade företeelser med sina egna 

separata narrationer. 

 

4.4 Resultat och slutsats 

Efter att ha undersökt hur Samband historia förhåller sig till interkultur anser jag att man gör 

en god ansats till att öppna upp den traditionellt eurocentriska narrationen till en mer dynamisk 

och inkluderande narration där interaktion och gemensam utveckling ofta hamnar i centrum. 

Man använder en tredelad kultursfär för att presentera de geografiska områden som behandlas 

i texten vilket jag bedömer som ett tydligt uttryck för parallellhistoria. Detta besvarar min 

inledande frågeställning om isfall att man i de undersökta läroböckerna öppnar upp för andra 

kulturella narrationer än den västeuropeiska, svaret är ja. Samtliga läroböcker i undersökningen 

öppnar upp för andra kulturella narrationer men hur dessa narrationer ser ut och vilket utrymme 

de får varierar. 

När det gäller min andra frågeställning har jag sett att samtliga av de kategorier jag 

utstakat i mitt analytiska ramverk är representerade i de undersökta läroböckerna men i 

varierande grad i olika läroböcker. Hur den narrativa balansen ser ut skiljer sig också från bok 

till bok även om jag har kunnat se att Västeuropa fortfarande får störst utrymme i samtliga 

läroböcker. 

Den starkast framträdande kategorin av interkulturellt perspektiv anser jag dock vara 

dynamisk interkulturell historia. Detta då jag ser många goda ansatser att skildra skeenden från 

flera olika kulturella perspektiv och fokusera på den dynamiska utvecklingen utifrån ett 

komplext nätverk av bakomliggande faktorer. Detta gör också att den narrativa balansen blir 

jämnare då ett mer dynamiskt synsätt på kulturell utveckling gör infallsvinklarna till varje 

behandlad kultursfär mer nyanserad. 

Slutsatsen jag kan dra om Perspektiv på historien är först och främst att man på många 

sätt vidhåller en traditionell, eurocentrisk historiesyn genom hela kapitlet om medeltiden. 

Världen man skildrar är geografiskt och kulturellt uppdelad mellan Västeuropa, Östeuropa och 

arabvärlden. Detta betraktar jag som ett uttryck för parallellhistoria men jag anser ändå att den 

starkast representerade kategorin av interkulturellt perspektiv är tilläggshistoria. Denna 

bedömning gör jag eftersom jag tydligt kan se en tendens att framhäva det västerländska 

kulturarvet som det absolut viktigaste stoffet medan andra kulturer förpassas till en 

komplimenterande roll i texten. Andra kulturer blir tillägg till den västerländska narrationen 
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och ofta tas de enbart upp i korta faktarutor. Detta i kombination med urvalet av stoff gör att 

den narrativa balansen också väger över mot ett eurocentriskt narrativ. 

Epos gör en god ansats till att representera mer än en kulturell synvinkel i sitt kapitel om 

medeltiden. Det stycke som man tilldelar arabvärlden är både utförligt i förhållande till stoff 

och nyanserat när man beskriver maktstrukturer och expansioner. Jag anser att Epos använder 

sig av parallellhistoria i en övervägande grad i sitt förhållande till interkultur. Man väljer att 

dela upp styckena om Västeuropa och arabvärlden i två stramt inramade narrationer som aldrig 

riktigt har något med varandra att göra. Interaktioner mellan kulturer är inget man fokuserat på, 

istället har man valt att skildra kulturerna separat och som skilda fenomen. Det fortfarande är 

tydligt att Västeuropa är den kultur som får störst utrymme i kapitlet om medeltiden. Det är det 

som får rollen av dominerade narration medan arabvärlden förpassas till ett förhållande vis kort 

stycke. Detta anser jag gör att den narrativa balansen blir ganska skev, särskilt då man inte 

använder interaktioner mellan de två kulturerna för att jämna ut den. 

 

5. Diskussion 

I det här stycket kommer jag att diskutera det resultat som jag presenterat i föregående kapitel. 

Jag kommer att utifrån mina analysverktyg diskutera ifall och i så fall hur jag anser att var och 

en av läroböckerna jag har undersökt förhåller sig till ett interkulturellt perspektiv. Jag kommer 

främst att fokusera på fråga 2 och tre i min frågeställning då fråga ett är av konstaterande natur 

och besvarats i föregående stycke. 

 

5.1 Samband historia 

Samband historia förmedlar en bild av det medeltida Europa som en del av en tredelad 

kultursfär. De geografiska ramarna för kapitlet är placerade runt Västeuropa, Östeuropa och 

arabvärlden. Dessa tre områden presenteras vart och ett i separata stycken på ett sätt som vid 

första anblicken kan ge ett parallellhistoriskt intryck. Texten är dock strukturerad på ett sådant 

sätt att ingen av de tre kulturer som presenteras framstår som isolerad från sin omvärld eller 

oberoende av skeenden utanför sina egna gränser. Jag skulle därför påstå att de två mest 

framträdande perspektiven från mitt analysverktyg som används i kapitlet om medeltiden är 

parallellhistoria och dynamisk interkulturell historia.62 

I de exempel på parallellhistoria som jag har tagit upp i föregående kapitel kan vi se att 

samband historia har en tendens att måla upp de tre behandlade kulturerna efter en liknande 
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mall. Man tar fasta på gemensamma nämnare för att understryka likheterna i kulturerna och 

illustrerar på så sätt hur de växt fram sida vid sida på ett liknande sätt. Man börjar med att 

presentera hur västra Europa kristnas och flätas samman i en kulturell gemenskap genom Karl 

den stores grundande av Frankerriket. Människorna som levde där fick således en gemensam 

religion, ett gemensamt språk i latinet och gemensamma samhällsstrukturer. Efter att 

Västeuropa avhandlats på detta vis håller texten nästan upp en spegel för de andra två kulturerna 

genom att följa samma struktur. Genom att använda ett parallellhistoriskt perspektiv belyser 

man således likheter mellan den västeuropeiska kulturen och de andra, vilket kan betraktas som 

ett sätt att tillgodose de tre kompetenser för historiemedvetande som Johansson och Nordgren 

redogör för.63 

Vad jag anser vara det mest dominerande perspektivet i samband historia är dynamisk 

interkulturell historia. Som jag nämnt tidigare genomsyrar detta förhållningssätt till 

interkulturalitet en betydande del av kapitlet om medeltiden. Man använder sig av exempel på 

interaktioner mellan de kulturer man skildrar för att belysa vikten av dessa mellanhavanden haft 

för alla parters utveckling. När man exempelvis berättar om korstågen inleder man med att 

redogöra ingående för de bakomliggande orsakerna, både från ett västeuropeiskt perspektiv och 

ett arabiskt. Vi ser därför en kausalitet som utgår från båda sidor vilket underlättar förståelsen 

för hela konflikten.  

Narrationen vidgas på så sätt från att vara begränsad till de enskilda kulturerna till att 

innefatta ett större sammanhang, detta anser jag är mycket viktigt för att förmedla ett 

historiemedvetande som inkluderar ett interkulturellt perspektiv.64 

På det hela taget anser jag att balansen mellan den eurocentriska historienarrationen och 

ett interkulturellt perspektiv är väl avvägt i Samband historia. Man verkar ha lagt stor vikt vid 

att hålla narrationen öppen för olika synvinklar. Man redogör för skeenden på ett sätt som gör 

det möjligt för läsaren att förstå vilka bakomliggande orsaker som fanns på bägge sidor av en 

interaktion mellan kulturer. Snarare än att försöka förmedla ett bestämt kulturarv till läsaren 

försöker man förmedla en förståelse för kulturer som ständigt påverkar varandra genom olika 

former av interaktion. Att tonvikten ligger på att skildra en dynamisk utveckling av kulturer i 

ständigt samröre med varandra gör att väldigt få textstycken kan betraktas som rent 

eurocentriska, de är snarare pusselbitar i ett större sammanhang som målas upp i texten.  
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5.2 Perspektiv på historien 

Perspektiv på historien representerar i stor utsträckning en traditionell, eurocentrisk historiesyn 

och använder också ett traditionellt perspektiv i kapitlet om medeltiden. Tidigt i texten ges en 

översikt av de geografiska områden man behandlar i resten av kapitlet. Man redogör i korthet 

för folkvandringarna i Västeuropa, arabvärldens växande inflytande och Konstantinopels roll 

som fackelbärare för det romerska imperiet. Efter detta inledande stycke faller dock fokus över 

på Västeuropeisk historia och detta perspektiv bibehålls under resten av kapitlet. Med detta i 

åtanke tycker jag mig se en tydlig tendens att följa en kulturarvsorienterad ämnesförståelse i 

Perspektiv på historien.65 

I den mån man i texten över huvud taget förhåller sig till interkultur använder man sig i 

hög grad av tilläggshistoria.66 Tydliga exempel på detta kan vi se i hur man hanterar skeenden 

som exempelvis korstågen, där man helt och hållet utgår från ett västerländskt narrativ och 

nämner nätt och jämt några bakomliggande orsaker till konflikten. Denna interaktion med 

arabvärlden tilldelas ett uppslag i boken men texten begränsas till ytliga återgivelser av 

västeuropeiska erövringar, grymhet mot befolkningen i mellanöstern och det faktum att de 

vunna territorierna återtogs av muslimerna under de kommande århundradena. 

Fördjupningsområden som behandlar interkultur tas även upp i faktarutor, som fallet är 

med Marco Polos resa till Kina, där man helt enkelt avskiljer stycket från resten av kapitlet, 

vilket jag anser ger bilden av att styckets innehåll har mindre betydelse för texten som helhet. 

Det enda exempel jag hittat på dynamisk interkulturell historia i Perspektiv på historien 

är det stycke jag nämnt i min undersökning där Jan Guillous romanserie om tempelriddaren 

Arn används för att synliggöra det kulturella utbyte som blev ett resultat av korstågstiden. I 

detta stycke gör man en tydlig ansats att belysa interaktionerna mellan västvärlden och 

arabvärlden från båda sidor och man försöker synliggöra de långsiktiga konsekvenserna samt 

koppla an detta skeende med aktuella händelser i vår egen tid. Man tillgodoser i detta stycke de 

tre kompetenserna för historiemedvetande som Nordgren och Johansson presenterar och 

kopplar detta till ett kulturmöte.67 Nackdelen med detta stycke är dock att de placeras efter att 

kapitlet om medeltiden redan avslutats. Det framstår därmed som ett mindre viktigt tillägg än 

en del av den narration texten vill förmedla. 
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När det kommer till narrativ balans anser jag att man i Perspektiv på historien håller sig 

ganska snävt inom ramarna för en kulturarvsorienterad ämnesförståelse.68 Detta anser jag 

eftersom man inte bara centrerar stoffet kring en europeisk kontext utan även är mycket mer 

detaljerad då man skildrar skeenden som påverkat det västeuropeiska samhället än man är då 

andra kulturer behandlas. De kulturella interaktioner som tas upp skildras ur ett europeiskt 

perspektiv medan andra parter avhandlas mycket kortfattat. 

På det hela taget är det en starkt kanoniserad bild av medeltidshistorian som presenteras 

i Perspektiv på historien, där Västeuropa framstår som den dominerande kulturen som tar över 

som civilisationens fackelbärare efter romarrikets fall.69 De utblickar man gör för att frångå 

detta narrativ framstår som pliktskyldiga vid sidan av det dominerande perspektivet. 

 

5.3 Epos 

I Epos bjuds i på ett mycket tydligt exempel på parallellhistoria. Detta är den kategori av 

interkulturellt perspektiv som jag anser är den allra mest dominerande i denna lärobok. 

Majoriteten av det stoff som presenteras skildrar samhällsutvecklingen och maktstrukturerna i 

Västeuropa men samtidigt finns ett omfattande stycke som redogör för arabvärldens utveckling 

under medeltiden. Man använder sig således av två skilda narrativ i texten vilka hålls avskilda 

från varandra för att skildra skeenden som utspelat sig parallellt med varandra.70 

Kapitlet om medeltiden är inte strukturerat kronologiskt utan avhandlar geografiska 

områden var för sig. Efter en allmän inledning om den tidiga medeltiden går man genast in på 

att redogöra för islams utbredning över Mellanöstern och utvecklingen av Kalifatet fram till 

erövringen av Konstantinopel. Efter att man redogjort för den muslimska världen gör man ett 

hopp tillbaka i tiden för att redogöra för den västeuropeiska utvecklingen efter Karl den store. 

Man väljer i dessa två narrationer att ta upp aktörer och strukturer som påminner om 

varandra vilket underlättar för läsaren att se likheterna mellan de två kulturer som behandlas. 

Vi ser Karl den store och profeten Muhammed lyftas upp som instrumentella ledare, 

kristendomen och islam som enande faktorer inom respektive kultur. Samtidigt belyser man 

även skillnader men jag tycker mig se en tendens att ta utgångspunkt i multipla kulturarv i 

narrationen om medeltiden. Det är alltså inte bara ett kulturarv som Epos försöker förmedla. 

Det västeuropeiska kulturarvet får förvisso större utrymme i texten men det arabiska kulturarvet 

ges ganska stort spelrum i ett relativt detaljerat underkapitel. Jag anser att detta visar en vilja 
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från författarnas sida att tillgodose ett behov av validering för båda dessa kulturarv om vi utgår 

ifrån den förståelse av begreppet som används av Vanja Lozic.71 

Vad jag anser kan bli problematiskt med ett interkulturellt perspektiv med fokus på 

multipla kulturarv är dock att vi sällan ser några möten och interaktioner mellan de kulturer 

som behandlas. I och med det ser jag en risk att man snarare förstärker bilden av ett Vi och Dem 

genom att skilja narrationerna åt utan att knyta dem samman genom att belysa en mer dynamisk 

utveckling mellan dem. 

Den narrativa balansen i Epos kapitel om medeltiden blir också den lidande av att man 

delar upp den narrativa strukturen så strikt som man gör. Vi ser som tidigare konstaterat att 

stycket om den muslimska världen diskuteras både utförligt och detaljerat men genom att skilja 

det från den europeiska narrationen, vilken fortfarande utgör den dominerande narrationen i 

kapitlet. Andra kulturer än den västeuropeiska blir genom brist på representation eller fokus på 

interaktioner överskuggade och hamnar i periferin.  

 

6. Avslutande reflektioner 

Efter att ha genomfört min studie av dessa tre läroböcker tycker jag mig ha fått en inblick i hur 

man förhåller sig till interkulturalitet i dagens historieundervisning, åtminstone när det kommer 

till läroböckers förmedlande av medeltidshistoria. Jag anser att min studie har visat hur 

läroböcker förhåller sig till interkultur och vilken roll denna har i den historiesyn som blir 

gällande i de undersökta böckerna. Självklart är denna studie baserad på ett relativt litet urval 

och jag har inte några illusioner om att den därför är representativ för all kurslitteratur för 

historia 1b men jag anser att den ger en inblick i det klimat som råder på området. 

Ett interkulturellt perspektiv är helt tydligt något som eftersträvas inom 

historieundervisningen och inte minst i läroböcker. Vilket uttryck detta tar sig skiljer sig dock 

mycket från bok till bok. Jag har i min studie kunnat se representation samtliga tre kategorier 

av interkulturellt perspektiv som jag fastslagit i mitt analysverktyg och har också diskuterat hur 

effektivt var och en av läroböckerna använder sig av sitt interkulturella perspektiv. 

En tydlig slutsats jag tycker mig kunna dra är att ett interkulturellt perspektiv används 

mest effektivt i de fall man använder sig av flera kulturella synvinklar och väver in dessa i ett 

dynamiskt narrativ. Den kategori som jag kallat för dynamisk interkulturell historia kan således 

uppfattas som den mest effektiva formen av interkulturellt perspektiv i de läroböcker jag 

undersökt. Parallellhistoria och tilläggshistoria används dock fortfarande i större utsträckning i 
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dessa läroböcker då man både använder sig av parallella narrativ och korta fördjupningsstycken 

för att tillgodose behovet av ett interkulturellt perspektiv. 

Jag tycker mig se en problematik med hur parallellhistoria och tilläggshistoria används 

då ett sådant förhållningssätt snarare förstärker och poängterar skillnaden mellan de kulturer 

som beskrivs. Detta blir särskilt tydligt om man granskar läroböckerna utifrån narrativ balans. 

Helhetsintrycket av de kapitel som använder sig övervägande av parallellhistoria och 

tilläggshistoria blir förhållandevis splittrat och det blir svårt att se någon form av kausalt 

samband i den globala utvecklingen under medeltiden. Istället framstår varje kultursfär som ett 

separat fenomen, oberoende av interaktioner och kontakter med sin omvärld.  

På det hela taget har den västeuropeiska narrationen fortfarande rollen som den 

dominerande narrationen i de läroböcker jag undersökt. Detta är självklart inte konstigt då det 

krävs en förankring i vår egen kulturella sfär för att vi ska får en förståelse för vår historia. Jag 

ser dock en risk i att bibehålla en strikt uppdelning mellan parallella narrationer för de kulturer 

man behandlar i texten då detta får som konsekvens att man ger uttryck för multipla kulturarv 

snarare än att tillhandahålla en förklaringsmodell i linje med historiemedvetande. 

Jag anser att mitt arbete med denna studie har gett mig en bättre förståelse för läroböckers 

struktur och historieämnets förhållande till interkulturalitet. Det har varit både givande och 

intressant. Om det finns något jag skulle kunna tänka mig att utveckla i en framtida studie skulle 

det förmodligen vara utöka mitt material till mer än en epok. Jag anser att många läroböcker 

förmodligen kommer mer till sin rätt om man studerar dem i sin helhet, särskilt då 

internationella och globala kontakter ofta ges större fokus i senare historia än just medeltiden. 

Detta är ett område jag skulle kunna vara intresserad av att återkomma till och undersöka 

närmre. 
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