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Abstract

This  essay  examines  whether  or  not  the  textbooks  Utkik  7-9  Historia and  SO  direkt  historia

ämnesboken, which both are used as teaching materials in compulsory school history (grades 7-9), meet

the values of the curriculum concerning the support of a multicultural society. The qualitative study

therefore  investigates  from  which  perspectives  non-European  history  is  described,  and  if  those

perspectives enable or prevent the development of historical consciousness and historical empathy, two

qualities  that  benefit  multiculturalism.  Therefore,  the  examination  has  its  foundation  in  the  two

perspective concepts eurocentrism and intercultural learning, which are each others opposites when it

comes to  historical representation.  In short,  intercultural  learning has a  bigger focus on embracing

multiculturalism. A comparative analysis is also carried out to examine if one of the two textbooks do a

better  job  fulfilling  the  values  of  the  Swedish  curriculum.  Extracts  from  the  compulsory  school

curriculum and from Skolverket's website will be used as background for the investigation. The survey

questions are based on different research done by Niklas Ammert, Lars Nyström (and others), Peter

Gran,  and Maria  Johansson.  The result  from the study shows that  both textbooks fail  to  meet  the

requirements of the curriculum since they are predominantly characterized by a eurocentric perspective

rather  than  an  intercultural  one.  Therefore  they  also  prevent  students  from  developing  historical

consciousness and historical empathy.
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Sammanfattning

Detta arbete behandlar huruvida läromedlen  Utkik 7-9 Historia  och  SO direkt historia ämnesboken,

som används för historiekunskap i årskurs 7-9, följer läroplanens värdegrundsuppdrag om att främja det

mångkulturella  samhället  eller  indirekt  motarbetar  det.  Fokus  i  den  kvalitativa  undersökningen  av

läromedlen  är  att  studera  utifrån  vilka  perspektiv  utomeuropeisk  historia  berättas  och  om  dessa

perspektiv öppnar upp eller förhindrar utvecklandet av historiemedvetande och historisk empati, som

således  bör  främja  nutida  mångkultur.  Undersökningen  har  därför  gjorts  utifrån  de  två

perspektivbegreppen  eurocentrism  och  interkulturellt  lärande,  två  ytterligheter  när  det  gäller

historieframställning  och  där  interkultur  arbetar  mer  i  främjandet  av  mångkultur.  Vidare  sker  en

komparativ analys för att se om något av läromedlen gör ett bättre jobb i uppfyllandet av värdegrunden.

För  att  ge  bakgrund  till  arbetet  används  utdrag  från  Skolverkets  hemsida  samt  från  grundskolans

läroplan. Undersökningsfrågorna baseras i olika typer av tidigare forskning utförd av Niklas Ammert,

Lars Nyström (med flera), Peter Gran samt Maria Johansson. Resultatet av undersökningen visar att

läromedlen  inte  lever  upp  till  läroplanens  krav  eftersom de  båda  till  övervägande  del  präglas  av

eurocentriska perspektiv snarare än interkulturella. Detta förhindrar således för elever att utveckla ett

historiemedvetande och historisk empati.

Nyckelord: eurocentrism, interkulturellt lärande, historiemedvetande, historisk empati
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1. Inledning

Sveriges barn har idag rötter från olika platser och kulturer världen över till följd av globaliseringen.

Resultatet blir att kulturer blandas och att befolkningens historia inte längre är enbart svensk. Detta

ställer nya krav på skolorna eftersom de, enligt Skollagen, ska förse en likvärdig utbildning till alla1.

Grundskolan  har  därför  ett  viktigt  uppdrag  när  det  kommer  till  att  främja  mångkultur  och

internationalisering.  Detta  uppdrag  formuleras  specifikt  i  Skolverkets  Läroplan  för  grundskolan,

förskoleklassen  och  fritidshemmet  2011  (LGR11),  både  under  kapitlet  om skolans  värdegrund  och

uppdrag, men även under kursplanen för historiekunskap.

     LGR11 har sin bas i den tyska och anglosaxiska historiedidaktiken. Dessa lägger stor vikt vid att

utveckla historiemedvetande och historisk empati bland elever, med syfte att öka förståelsen för både

den egna kulturen och dess historia, men också andras. För att möjliggöra detta talar Skolverket om en

undervisning anpassad till att se historien utifrån ett så kallat interkulturellt perspektiv. Detta ska ge

elever insikt om att historien ser olika ut beroende på vem som berättar den. I praktiken innebär det att

klassrummen  ska  förse  eleverna  med  flera  berättelser  och  perspektiv  på  historiska  händelser.2 En

interkulturell  undervisning  av  exempelvis  kolonialismen  skulle  då  innehålla  både  europeiska  och

afrikanska perspektiv för att bredda bilden av historien. Interkulturellt lärande ska således leda till en

ökad förståelse mellan kulturer, men även möjliggöra att varje individ i klassrummet, oavsett etniskt

ursprung, kan känna igen sin egna plats i historien3. 

     Frågan som uppstår är dock huruvida historiekunskapen uppfyller detta uppdrag eller  motarbetar

det  genom att  använda undervisningsmaterial  präglat  av ett  eurocentriskt  perspektiv istället  för  ett

interkulturellt.  Eurocentrism innebär att världens historia berättas utifrån ett övervägande europeiskt

perspektiv  och  att  utomeuropeiska  berättelser  sällan  hörs.  Till  skillnad  från  interkultur  riskerar

eurocentrism att  skapa  splittring  mellan  svenskar  av  olika  etnisk  härkomst  eftersom historien  inte

upplevs som gemensam, förståelig och tillgänglig för alla. Historien berättas utifrån ett vi-och-dem-

tänk där Europa utgör vi:et medan utomstående områden är de andra. I förlängningen kan det leda till

en känsla av utanförskap bland elever av utomeuropeisk härkomst. 

     De historiska perspektiv som används i skolan är inte bara betydande när det gäller förståelse för

historia; de leder även till konsekvenser för hur elever uppfattar samtiden och framtiden. Vilka dessa

konsekvenser blir beror på vilken typ av kunskap som förmedlas, men i ett mångkulturellt samhälle bör

det vara ytterst inaktuellt att inte undervisa utifrån flera kulturella perspektiv.

1  SFS 210:800, 1 kap. 8, 9§§
2  Skolverket (2011). Lärolan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Edita, s. 188, 192, och  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?tos=GR2000&subjectCode=HI

3  Johansson, M. (2012). Historieundervisning och interkulturell kompetens, s. 57-58 

1



1.1 Syfte och frågeställningar

Undersökningens  syfte  är  att  studera  om  läromedlen  i  historiekunskap  årskurs  7-9  lever  upp  till

värdegrundsuppdraget  att  utveckla  historiemedvetande  och  historiska  empati  i  det  mångkulturella

klassrummet.  Frågeställningen  blir  således:  Utifrån  vilket/vilka  perspektiv  framställs  den

utomeuropeiska historien i läromedlen?

1.2 Disposition

Inledningskapitlet består av bakgrund, tidigare forskning, material, avgränsningar och metod. Kapitel 2

utgör  en  undersökning  av  de  båda  läromedlen  som  valts  ut.  Den  genomförs  utifrån  tre

undersökningsfrågor som formuleras senare i detta kapitel. Kapitel 3 innehåller en diskussion kring

undersökningsresultatet för att knyta an till arbetet syfte och besvara frågeställningarna. Därefter följer

en sammanfattning av arbetet som avslutas med slutsatser.

1.3 Bakgrund

Läromedlen för denna studie används i undervisningssammanhang. Därför utgörs bakgrunden för detta

arbete  av information om de förväntningar som LGR11 och Skolverket har gällande interkulturellt

lärande och uppdraget att skapa förståelse och gemenskap i det mångkulturella klassrummet. Informa-

tionen har hämtas från Skolverkets hemsida samt läroplanen. I LGR11:s värdegrund formuleras det:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna

förmåga hos alla som arbetar där. 4

Vidare beskrivs det  att  skolan ska vara jämlik och icke-diskriminerande mot någon, oavsett  etnisk

härkomst, och att “främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion

och aktiva insatser”. All undervisning ska vara utformad utifrån flera perspektiv för att undvika ensidig

påverkan  i  ämnena.5 Under  skolans  uppdrag  står  det  även  att  “skolan  ska  präglas  av  omsorg  om

individen” och att  lärande och identitetsutvecklande går  hand i  hand.  Eleverna  ska förses  med en

referensram för att de ska kunna orientera sig i samhället. I och med detta behöver de även utveckla

kritiskt tänkande och lära sig hantera olika typer av kunskaper.6 Vidare beskrivs:

4  LGR11, s. 7
5  Ibid. s. 7-8
6  Ibid. s. 9
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I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 

perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.7

LGR11 förespråkar således att internationella perspektiv lärs ut med syfte att eleverna ska utveckla

förståelse för ett samhälle präglat av kulturell mångfald. Detta ska ske genom att skapa insikt i hur det

egna ter  sig utifrån ett  globalt  sammanhang men också genom att  hitta förståelse för det som står

utanför det egna. Detta kallas internationell solidaritet.8 På Skolverkets hemsida kan man dessutom läsa

om synen på ett interkulturellt perspektiv där detta ska:

(…) belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse för kulturell mångfald. 

Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna kulturkre-

tsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer. Detta gäller även studier av det

mångkulturella inom landet och situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige.9

Även under LGR11:s kursplan för historiekunskap står det att ett historiskt perspektiv ska ge “redskap

att förstå och förändra vår egen tid”. Därför ska elever utveckla ett historiemedvetande genom insikt

om sammanhang och möjlighet till identifikation. Dock handlar det inte enbart om den egna kulturens

historia, eleverna ska också utveckla “historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors

levnadsvillkor och värderingar” för att därigenom få förståelse “för olika kulturella sammanhang och

levnadssätt”. Skolämnet ska förse eleverna med “historiska berättelser från skilda delar av världen med

skildringar  av  människors  upplevelser  [...]”  och  ge  “olika  perspektiv  på  sina  egna  och  andras

identiteter, värderingar och föreställningar”. Detta för att utveckla förståelse mellan människor av olika

etnisk härkomst.10 Detta handlar om historisk empati, vilket Skolverkets hemsida definierar som:

Varje tid har sina tongivande politiska idéer, kulturella kännetecken och dominerande värderingar. Det gör 

att vi i mötet med människor ur det förflutna kan ha mycket svårt att förstå varför de tänkte och handlade 

som de gjorde. Deras sätt att behandla andra människor strider kanske fullständigt mot vad vi uppfattar som 

rätt och riktigt. Det är då viktigt att eleverna kan göra den dubbla tankeoperationen att försöka förstå hur den 

tidens människor tänkte utifrån sin tids villkor och värderingar samtidigt som de förhåller sig etiskt och mor-

aliskt till detta utifrån vår egen tids värderingar.11

Vidare ska eleverna lära sig använda begrepp, metoder och källmaterial för att studera historien och

7  LGR11, s. 9
8  Ibid. s. 9-10
9  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?tos=GR2000&subjectCode=HI
10  LGR11, s. 188, 192
11  Se bilaga 1
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dessutom utveckla ett kritiskt seende där de förstår hur historia kan användas för olika syften. De ska

också lära sig känna igen hur historia kan användas för att “skapa eller stärka gemenskaper”, samt

förstå “hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar”.12

1.4 Teoretiska begrepp och tidigare forskning

Undersökningens nyckelbegrepp är historiemedvetande, historisk empati, interkultur och eurocentrism.

Begreppen kommer utgöra grund för undersökningsfrågorna. Då eurocentrism och interkultur är två

olika perspektiv på historieberättande möjliggör dessa en tydligare analys och diskussion.

1.4.1 Historiemedvetande och identitet

Svenska LGR11 präglas  i  huvudsak av  den tyska  och anglosaxiska  didaktiken.  I  den  tyska  spelar

begreppet historiemedvetande stor roll. Historiemedvetande går ut på att utveckla elevers förmåga att

uppfatta historiska kontexter och sammanhang för att de ska kunna orientera sig i samhället. De ska

göras medvetna om sin roll i historien, som både ett resultat av den och en skapare av den. 13 Niklas

Ammert, som skrivit ett kapitel i boken Historien är nu - en introduktion till historiedidaktiken, menar

att  historiemedvetande  fungerar  som en  “grund  för  identitetsbildning  och  förståelse  för  den  egna

personen och kulturen samt för andra kulturer och möten mellan kulturer”.14 Det innebär att individens

syn på den egna och andras identiteter påverkas av  hur historien framställs, närmare bestämt utifrån

vilket  perspektiv.  För  att  elever  av  olika  etnisk  härkomst  ska  känna  identifikation  med  den  egna

kulturens historia måste således flera kulturella perspektiv höras i klassrummet. Och för att elever av

olika etnisk härkomst ska kunna förstå andra kulturer än den egna måste också flera perspektiv höras.

     Vidare måste dessa perspektiv vara nyanserade nog att öppna för igenkänning och identifiering. Som

exempel tar  Ammert upp  två vanligt förekommande historiska perspektiv på kolonialismen: å ena

sidan presenteras tidsperioden ofta utifrån ett  perspektiv där européerna framställs som hjältar  som

exempelvis  förde demokratin  till  Afrika,  å  andra sidan framställs  européerna ofta  som ondskefulla

eftersom de tog över områden från ursprungsbefolkningar. Ammert fastslår att inget av dessa perspektiv

kan  skapa  en  känsla  av  identifikation  hos  europeiska  elever  eftersom  bilderna  som  ges  inte  är

nyanserade nog. Det är svårt att identifiera sig med en hjälte eller en skurk. Inte heller skulle det ge en

sanningsenlig bild av européers interaktion med utomeuropeiska områden för elever av utomeuropeisk

härkomst. Istället behöver historien närmas utifrån flera perspektiv där människor i historien varken

framställs som extrema och fiktiva hjältar eller skurkar utan istället skildras som verkliga komplexa

individer.  Annars kan historiemedvetande inte uppstå.15

12  LGR11, s. 188, 192-193
13  Ammert, N. (2004). Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för grundskolan. K-G. 

Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken (s. 273-286), s. 44-52
14  Ibid. s. 282
15  Ibid. s. 283-286
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1.4.2 Perspektivens betydelse för historien

I boken  Perspektiv på historien - historiebruk och historievetenskap, av bland andra Hans Nyström,

berörs också tanken om historiens koppling till identitet. Nyström menar att olika historier får olika

betydelse för människor beroende på vilken identitet dessa människor har. Exempelvis har en svensk

en syn på Afrikas historia, medan en somalier högst sannolikt har en annan. De olika perspektiven är

därför beroende av individens ursprung och arv, så som miljö, klass och kultur. Nyström vill med detta

poängtera att det inte går att söka en gemensam historia eftersom människor alltid kommer att ha olika

perspektiv och synsätt beroende på varifrån i världen de kommer. I historieundervisningen behöver

lärare  därför  uppmärksamma att  historien  ser  olika  ut  beroende på  vem den tillhör  och  vem som

studerar den. En historia är inte objektiv och sanningshalten går inte att mäta, därför är det den som ser

eller berättar historien som är den avgörande faktorn i vad historien säger.16 

     Historia är alltså inte historia i den mening att den står skriven i sten. Istället är den perspektiv-

bunden, något subjektivt, som förändras från person till person. Detta medför att olika händelser och

grupper i historien lyfts fram mer än andra beroende på vem som förmedlar historien. Vissa händelser

framställs som viktigare. Därför menar Nyström att dagens historiker måste fråga sig om inte det som

ligger i bakgrunden - eller inte nämns överhuvudtaget - skulle kunna hamna i centrum om historien

sågs från ett annat perspektiv än det egna. En så enkel sak som ett perspektivbyte skulle således kunna

förändra historien totalt.17

     Nyström nämner som exempel det postkoloniala perspektivet av historien. Där var det européerna

som satte  sig  ner  och  berättade  om allt  som hänt  under  kolonialismen.  Perspektivet  blev  således

europeiskt och med detta följde intrycket att  världen utanför Europa inte funnits förrän européerna

nådde den.  Vidare  framställdes  utomeuropeiska  civilisationer  ofta  som underlägsna och efterblivna

européerna,  medan  den  västerländska  kulturen  beskrevs  som  berikande  och  civiliserande.  Enligt

Nyström var det detta som utvecklade ett vi-och-dem-tänk i historieberättandet, där endast sådant som

hade kopplingar till det egna vi:et ansågs värt att ta upp. Därför kom ingenting att nämnas om hur de

koloniserade länderna såg ut innan de invaderades. Och därför nämndes aldrig  några perspektiv på

historien från den andra sidan, exempelvis på hur européerna uppfattades av indierna. Resultatet av

detta är  att kulturskillnader mellan Europa och andra kontinenter har fått tydligt dragna skiljelinjer

mellan sig där Europa målas upp som den överlägsne.18

     Nyström menar att det nu uppstått ett behov av att skapa en mer global historia där olika kulturers

perspektiv läggs fram på ett rättvist sätt. Där olika delar av världen får möjlighet att ta del av varandras

historier, erfarenheter och tolkningar av historien. Inte nog med att ett sådant arbete skulle skapa större

förståelse mellan kulturer i en mångkulturell värld, det skulle dessutom bredda världshistorien eftersom

16  Nyström, H., Nyström, L., Nyström, Ö. (2012). Perspektiv på historien - historiebruk och historievetenskap, s. 184-186
17  Ibid. s. 184-186
18  Ibid. s. 190-193
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den berikats på information och kunskap.19

1.4.3 Interkulturellt lärande och historisk empati

Historisk empati  handlar om att nutidsmänniskor utvecklar förståelse för människor i historien och

deras handlingar.20 I sin avhandling  Historieundervisning och interkulturell kompetens, skriver Maria

Johansson att historisk empati behöver omfatta både den egna kulturens historia men också kulturer

utanför den egna. Detta eftersom historisk empati inte bara är av nytta för dåtida historiska möten utan

också för  nutida  och framtida.  För  att  uppnå historisk empati  måste  elever  få  möjlighet  att  se  på

historien  ur  flera  perspektiv  och  enligt  Johansson  förverkligas  detta  genom  tillämpandet  av

interkulturellt lärande. Kärnan i interkulturellt lärande ligger nämligen i att “förstå människor ur det

förflutna och från andra kulturer, med andra historiekulturella erfarenheter”.21 

     Johansson beskriver interkulturellt lärande som ett anglosaxiskt tankebegrepp men också som en del

av historiemedvetandet. Hon ser det som synonymt med mångkulturell utbildning, vilket innebär att all

undervisning ska vara  anpassad  till  en mångfald  av  kulturella  historier  och kontexter.  Alla  elever,

oavsett etnisk och kulturell härkomst, ska ha möjlighet att känna igen sin plats i historien och alla

elever ska kunna utveckla förståelse för andra kulturer och deras historia.22 Dock poängterar Johansson

att interkulturell kompetens inte bara ska brukas för att förstå historiska människor och kulturer. Elever

ska dessutom kunna använda sina kunskaper om det förflutna för att förhålla sig till det mångkulturella

nuet och framtiden.23 Interkultur och historisk empati ska ge ökad förståelse för det som annars skulle

varit främmande. Det är där historiekunskapens uppfyllande av värdegrunden i praktiken kommer in.

     För  att  förverkliga  den  interkulturella  kompetensens  strävan  efter  multipla  perspektiv  anser

Johansson att  narrativ  kompetens  är  ett  passande verktyg.  Narration  betyder  berättelse.  Genom att

elever får ta del av olika historiska berättelser, berättade ur olika kulturella perspektiv, så kan både

världens historia och dess kulturer bli mer begripliga. Detta eftersom en narration kan leda till eleverna

identifierar sig med det som berättas, och på så vis börjar förstå det.24 För att narrationerna ska kunna

leda till  identifikation med individer som levt under helt  andra förhållanden än människor idag så

menar Johansson att det är viktigt att kontextualisera berättelserna innan eleverna kastas in i dem. På så

vis får de möjlighet att leva sig in i detta nya och främmande. Medföljer ingen kontext riskerar eleverna

att betrakta historien utifrån nutida värderingar vilket förhindrar förståelse och empati från att uppstå.25

    Johansson skriver också att elever behöver utveckla ett kritiskt seende för att få en mer interkulturell

syn  på  historien.  Detta  uppfylls  genom  att  göra  elever  medvetna  om  att  det  skett  ett  urval  i

19  Nyström, m.fl. (2012) s. 192-193
20  Ammert (2004) s. 44-52
21  Johansson (2012) s. 162-163
22  Ibid. s. 39, 53, 143
23  Ibid. s. 57-58
24  Ibid. s. 44, 46-47
25  Ibid. s. 164
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historieframställningen, att det som till exempel syns i läromedlen aktivt har valts ut att hamna där. För

att eleverna ska bli medvetna om detta behöver de upplysas om att det som står i läromedlen inte är

fakta utan snarare berättelser. Att dessa berättelser kommer att se olika ut beroende på perspektivet som

används,  det  vill  säga  vem  som  berättar.26 Enligt  Johansson  räcker  det  dock  inte  att  bara

uppmärksamma detta. Det behöver rent visuellt demonstreras för eleverna. Därför ska klassrummen

förse  eleverna  med  flera  perspektiv  på  samma  historiska  händelser,  exempelvis  olika  kulturella

perspektiv. Eleverna ska även få ta del av historier som valts bort helt från läromedlen. Dessutom ska

eleverna förses med prov på rena motberättelser, det vill säga berättelser som strider emot varandra på

grund  av  sina  olika  perspektiv.  Vidare  ska  detta  ge  eleverna  möjlighet  att  fundera  på  varför  det

specifika urvalet gjorts och vad detta urval kan tänkas få för betydelse för dem idag. Hur uppfattar

eleverna  dessa  historiska  människor?  Hur  påverkar  historieframställningen  deras  syn  på  dagens

kulturer? På så vis gynnas den historiska empatin.27 Johansson kallar arbetsmetoden för “den öppna

berättelsen” som således går ut på att presentera flera perspektiv, röster och lager av specifika historiska

händelser. Den öppna berättelsen är ett kritiskt förhållningssätt som belyser att ett historiskt urval inte

utgör någon form av sanning – det är endast en version av många.28

     Vidare ska historisk empati  byggas utifrån att eleverna lär sig förstå berättelserna i fråga genom att

de får se prov på likheter och skillnader som råder mellan dem själva och de historiska människorna

från diverse olika kulturer. Detta för att främja en känsla av identifikation. På så vis bildas en förståelse

för att olika perspektiv på historien kan uppfattas lika verkliga för olika människor.29

Strategier för interkulturellt lärande

Johansson presenterar fyra strategier för interkulturellt  lärande: 1. pluralism - användandet av flera

perspektiv, narrationer, röster och lager av historien; 2. dekonstruktion - att utmana det som eleverna

läser genom att ifrågasätta urvalet; 3. motberättelser - att förste eleverna med berättelser som inte tas

upp  i  normala  fall  eller  berättelser  som  strider  emot  varandra;  4.  att  bygga  förståelse  för  att

historieböckerna innehåller berättelser och inte fakta, som ser olika ut beroende på perspektiv.30 Genom

att låta eleverna erfara denna strategiska process öppnas ett interkulturellt lärande upp där den breddade

erfarenheten resulterar i historisk empati.31 Johansson menar att interkulturens motsatts är eurocentrism,

som innebär att ett övervägande europeiskt perspektiv präglat läromedlen och att utomeuropeiska röster

sällan  hörs.  Eurocentrism  bör,  enligt  Johansson,  betraktas  utifrån  tre  kritiska  utgångspunkter:  1.

geografi - hur platser och områden framställs; 2. perspektiv - utifrån vilket perspektiv historien berättas;

26  Johansson (2012) s. 134-135, 139
27  Ibid. s. 134-135, 139, 195-196
28  Ibid. s. 135
29  Ibid. s. 229-231
30  Ibid. s. 227
31  Ibid. s. 137
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3. historieframställningens betydelse för nutiden - vilka effekter det utvalda perspektivet får idag.32

1.4.4 Eurocentrism

Peter Gran förklarar begreppet eurocentrism i boken  Beyond Eurocentrism- A New View of Modern

World History. Han menar att det mest utmärkande draget för perspektivet är tendensen att särskilja

Europa från resten av världen vilket förstärker idén om ett vi och ett dem.33 Därför kan eurocentrism

blottläggas genom att studera hur litteraturen framställer olika grupper, exempelvis européer, afrikaner

och  asiater,  i  förhållande  till  varandra:  vem styr  och  vem blir  styrd?  Ett  eurocentriskt  perspektiv

kommer alltid att ha en regent och det kommer alltid att vara Europa.34 En orealistisk generalisering.

Enligt Gran präglas nästan all historisk litteratur av eurocentrism genom att Europa hamnar i centrum

på olika sätt. För att visa på detta listar han nio olika tecken på eurocentrism i litteraturen.35

     Det första är föreställningen att det finns ett geografiskt maktcentra,där västvärlden agerar utgångs-

punkt i historiebeskrivningarna. Övriga världen fungerar då som bikaraktärer eller bakgrund för att

beskriva krig, fred, handel och interaktion som har kopplingar till,  eller är av intresse för,  Europa.

Anledningen  till  detta  att  det  krävs  ett  “non-Europe”  för  att  framställa  Europa  som kraftfullt.  Ett

gemensamt karaktärsdrag hos dessa bikaraktärer är ofta en avsaknad av makt eftersom det skulle  hota

bilden av ett överlägset Europa. Dock poängterar Gran att det finns litteratur som uppmärksammar

Europas svagheter också, exempelvis där européer beskrivs som ondskefulla kolonisatörer. Men detta

är fortfarande ett eurocentriskt perspektiv eftersom makten kvarstår hos européerna - de missbrukade

makten  men  de  hade  ändå  makt.  Att  utomeuropeisk  historia  beskrivs  utifrån  dess  kopplingar  till

Europa, istället för att litteraturen gör nedslag i geografiska områden, är ett sätt att förhindra kritiskt

tänkande, enligt Gran. Det försvårar nämligen för läsaren att notera att något är fel med perspektivet. 36

     Det andra tecknet  på eurocentrism är att  ordet väst  används som synonymt med Europa.  Detta

beskriver  Gran  som ett  resultat  av  andra  världskriget  där  man  började  klassificera  områden  som

Western och non-Western. Detta för fokus in på det tredje tecknet som är att urskilja Europa från resten

av världen genom att  klumpa ihop utomeuropeiska områden under samlingsbegrepp. Exempelvis att

latinamerikanska länder gå under benämningen tredje världen. Detta ger intryck av att länderna ser

likadana ut.  Att  historielitteraturen även tenderar att  framställa  dessa skillnader  mellan Europa och

utomeuropeiska områden som något verkligt, istället för att uppmärksamma att skillnaderna uppstått på

grund av perspektivet som används, menar Gran är ett ytterligare missbruk av sanningshalten.37 

     Det fjärde tecknet på eurocentrism är att  utomeuropeiska områden framställs  som exotiska och

32  Johansson (2012) s. 134-135
33  Gran, P. (1996). Beyond eurocentrism - A new view of modern world history, s.  13
34  Ibid. s. 14
35  Ibid. s. 3, 14
36  Ibid. s. 2-5
37  Ibid. s. 2-3, 9-10
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annorlunda och därmed saknar likheter med Europa.  Områdena blir  så avlägsna att  de tycks utom

räckhåll för Europa vilket skapar ett glapp mellan kulturer. Detta medför att händelser i exempelvis

Afrika, Latinamerika och Arabvärlden beskrivs som petitesser. Enligt Gran är detta en strategi för att

förminska  en  eventuell  hotbild  mot  Europa  och  på  så  vis  stärka  illusionen  av  en  oövervinnerlig

europeisk makt. En liknande strategi för att förminska utomeuropeisk styrka är det femte tecknet på

eurocentrism, nämligen att  beskriva områden utifrån deras guldåldrar. Att storhetstiderna således är

förbi och att områdena försvagats så till den grad att de ännu inte funnit sin plats i den nya tiden.38

     Det sjätte tecknet på eurocentrism är att stora och välkända händelser i tredje världen beskrivs som

ett  resultat  av  västvärldens  inflytande.  Detta  förstärker  illusionen  om  Europas  makt  eftersom

européerna inte ens behöver närvara i länderna för att påverka dem.39 Vidare är det sjunde tecknet på

eurocentrism  åsikten  om  att  nutida  händelser  i  tredje  världen  sker  till  följd  av  internationella

förhållanden,  inte  lokala.  På  så  vis  tycks  utomeuropeiska  områden  sakna  lokal  styrka  och

handlingsförmåga. Vidare skriver Gran, precis som Nyström, att utomeuropeiska länder ofta framställs

som att  de  inte  hade  någon  historia  innan  européerna  upptäckte  dem.  Som exempel  nämner  han

belgiska Kongo/Zaire, ett område som i litterära sammanhang ofta framställs ha en avsaknad av historia

fram till kolonialismen. Förekommer beskrivningar av dess historia så menar Gran att det på sin höjd

handlar om mineralexport eller liknande eftersom det berör Europa, eller politik eftersom dess oroliga

styre då kan agera motpol mot det rättvisa Europa.40

     Det åttonde tecknet på eurocentrism handlar om hur beskrivningar av världshistorien ofta undviker

att  beskriva nutiden i utomeuropeiska områden. Istället läggs fokus på kulturella paradigmer av ett

tidigare millennium. När  nutida beskrivningar  väl  förekommer så menar  Gran att  det  övervägande

fokuset hamnar på teknologiska framsteg istället för kulturella beskrivningar som borde vara av större

intresse. I  den  nionde  punkten  avslutar  Gran  med  att  utomeuropeiska  områden  skildras  utifrån

fördomen att de sällan förändras, eller att de utvecklas i långsam takt. Detta är ännu ett sätt att föra

vidare den europeiska hegemonin. Beskrivs områden vara under utveckling så blir budskapet också att

de ligger lite efter. Som om alla eftersträvade att nå Europas utvecklingsstatus.41

1.4.5 Undersökningsfrågor

Samtliga forskare är eniga om att  multipla perspektiv är viktiga för historieberättande.  Ett  ensidigt

perspektiv som eurocentrism ger, enligt Gran, en orättvis och inkomplett bild av historien. Ammert

fastslår att historia måste framställas på ett komplext och verklighetstroget sätt för att elever ska kunna

identifiera sig med den, då nyckeln till historiemedvetande är igenkänning. Vidare betonar Nyström att

38  Gran (1996) s. 2-3, 6-7
39  Ibid. s. 2-3, 6
40  Ibid. s. 2-3, 11-12
41  Ibid. s. 2-3, 6
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klassrummen behöver uppmärksamma att historia ser olika ut beroende på perspektiv. I enlighet med

övriga konstaterar Johansson att eurocentrism hämmar historiemedvetande och historisk empati, medan

ett interkulturellt lärande bör främja de båda eftersom det förmedlar multipla perspektiv på historien.

     Frågeställningen i detta arbete handlar om utifrån vilket eller vilka perspektiv som utomeuropeisk

historia berättas. Detta är av intresse eftersom det avgör hur utvecklingen av historiemedvetande och

historisk empati, som LGR11 eftersträvar, kommer att se ut. Undersökningsfrågorna handlar således

om att identifiera eurocentriska och interkulturella perspektiv. Johansson menar att eurocentrism bör

studeras utifrån de tre  kritiska utgångspunkterna geografi,  perspektiv,  samt  historieframställningens

betydelse för nutiden. Då den tredje punkten berör arbetets  syftesformulering kommer den hamna i

fokus först under diskussionsdelen. Övriga två punkter, geografi och perspektiv, har vidareutvecklats

till  tre  undersökningsfrågor  utifrån  den  tidigare  forskningen,  exempelvis  Grans  olika  tecken  på

eurocentrism  samt  Johanssons  fyra  strategier  för  ett   interkulturellt  lärande  (pluralism,

dekonstruktion/urval,  motberättelser  samt  förståelse  för  historia  som  berättelser).

Undersökningsfrågorna kan på så vis avtäcka eventuella eurocentriska och interkulturella perspektiv:

1. Hur framställs geografiska områden i förhållande till varandra, inom ämnen som exempelvis 

makt, generaliseringar, förminskningar/upphöjningar, likheter/skillnader med mera? 

2. Hur ser användandet av pluralism ut när det kommer till perspektiv: används flera  

perspektiv,  röster,  motberättelser  och  lager  på  historiska  händelser  (inklusive  

lokalbefolkningars narrationer)? 

3. Uppmärksammar läromedlen själva att det skett ett urval i både perspektiv och geografi så 

att läsarna upplyses om detta?

1.5 Material och avgränsningar

Materialet som används i denna undersökning är läroböckerna  Utkik 7-9 Historia, av Erik Nilsson,

Hans Olofsson och Rolf Uppström, och  SO direkt historia ämnesboken, av Bengt Almgren, Berndt

Tallerud,  Hans  Thorbjörnsson,  Hans  Tillman,  som  båda  används  i  grundskolans  årskurs  7-9.  Att

undersökningen avgränsats till antalet två böcker beror på att arbetets textmängd är begränsad och att

de utomeuropeiska områden som ska studeras utgör ett brett område. Läromedlen har valts ut genom att

kontakta tre olika skolor med tre olika pedagogiker; en kommunal, en friskola samt en montessoriskola.

Eftersom Skolverket inte  längre granskar  läromedel  innan de kommer ut i  klassrummen, förväntas

lärare själva ha kompetens att välja ut passande stoff för undervisningen, därför ställdes frågan direkt

till dessa42. Två av skolorna som kontaktades uppgav att de använder boken Utkik, medan den tredje

42   http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-
1.181769
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använder SO direkt. Vidare kommer dessa läromedel från två av de mer välkända förlagen i läromedels-

sammanhang, Kleerup och Bonnier. Båda förlag är medlemmar i Svenska läromedel, en organisation

som kvalitetssäkrar undervisningsmaterial. På Svenska läromedels hemsida står det:

Läromedelsföretag som är medlemmar i Svenska Läromedel utvecklar och tillhandahåller läromedel som 

ger förutsättningar för lärare att undervisa i enlighet med styrdokumenten och för elever att utveckla kuns-

kaper, värden och förmågor. Svenska Läromedels och medlemsföretagens kvalitetspolicy syftar till att under-

lätta för lärare att välja dessa läromedel.43

Undersökningen  har  avgränsas  till  att  fokusera  på  utomeuropeiska  länder,  närmare  bestämt  tredje

världens historia. Detta eftersom det är högst aktuellt på grund av flyktingströmmen till Sverige och på

grund av att Europa genom historien haft mycket inflytande i tredje världen. För att tydligare kunna

ställa olika perspektiv emot varandra har studien avgränsats till en specifik tidsperiod där Europa hade

mycket interaktion med utomeuropeiska områden, det vill säga från kolonialismens början till dess slut.

Detta omfattar epokerna när européerna började upptäcka och kolonisera omvärlden, imperialismen,

världskrigen samt efterkrigstiden fram till avkoloniseringen - cirka 1500-1960. 

1.6 Metod

För att genomföra undersökningen och besvara frågeställningarna kommer en kvalitativ analys av de

två läromedlen att genomföras. Detta eftersom en läromedelsgranskning kräver både ett tolkande och

ett textkritiskt förhållningssätt. Då arbetet ämnar studera läromedlens attityder och synsätt på historien

platsar  denna  forskning  även  inom begreppet  idéanalys  och  fokus  hamnar  således  på  läsning  och

analys.44 Nackdelen med denna typ av metod är att granskningen medför ett visst mått av personliga

tolkningar, men eftersom undersökningen utformats utifrån tidigare forskning så kommer resultatets

subjektivitet att minska. Vidare kommer läromedlen studeras utifrån komparativ metod med syfte att se

om  något  av  dem  uppfyller  värdegrundsuppdraget  mer  än  det  andra.45 Därför  kommer  samma

tidsperioder att undersökas och analyseras i respektive lärobok, det vill säga från kolonialismens början

till avkoloniseringen. En nackdel med denna avgränsning är att de båda läromedlen inte kan bedömas i

sin helhet, slutsatserna kommer enbart beröra kapitlen som behandlar de utvalda tidsperioderna. Detta

bör således hållas i åtanke under läsningen. Vidare kommer samma undersökningsfrågor att ställas till

respektive lärobok för att möjliggöra en rättvisare jämförelse. Begrepp och värderingar från tidigare

forskning har präglat dessa undersökningsfrågor och möjliggjort en tydligare komparation.

43  http://svenskalaromedel.se/kvalitetspolicy/   
44  Nyström, m.fl. s. 231-232 
45  Ibid. s. 231-232
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2. Undersökning och analys

I detta kapitel  undersöks och analyseras de utvalda läromedlen utifrån forskningsfrågorna som kan

sägas bestå av kategorierna: geografisk framställning, perspektiv/pluralism samt urval.

2.1 Utkik 7-9 Historia

Boken Utkik 7-9 Historia från Gleerup förlag inleds med orden: “Historia kan alltså berättas på olika

sätt,  ur  olika  perspektiv,  beroende på vems minnen man utgår  från –  slavens  eller  slavägarens”.46

Läsaren upplyses alltså tidigt om att historien är en berättelse med flera versioner och att det skett ett

urval, vilket medför en förväntan att dessa olika perspektiv kommer att delges i litteraturen.

2.1.1 Kolonialismen (15-1700)

Kolonialismen  beskrivs  i  kapitlet  “På  andra  sidan  haven”,  ett  ordval  som omgående  visar  på  ett

europeiskt perspektiv: det sker inget nedslag i ett utomeuropeiskt område, istället får läsaren följa med

européerna över haven. Orsaken till de europeiska sjöresorna till Afrika och Amerika beskrivs vara att

få övertag i handeln.47 Detta fastslår att koloniseringen handlade om makt och pengar men även att

européerna hade så gott om detta att de var förmögna att bara ta för sig av landområden. De hinder som

européerna  skulle  komma  att  ställas  inför  under  kolonialismen  beskrivs  aldrig  komma  från

utomeuropeiska folk i denna bok. Istället sägs det ha kommit ifrån europeiska handelskonkurrenter,

trots att européerna bör ha mött motstånd från lokala befolkningar. Under de fåtal gånger som dessa

utomeuropeiska  motstånd  faktiskt  nämns  sker  det  i  förbifarten  och  klassas  inte  som några  större

problem. Ett exempel är beskrivningen av spanjorernas möte med aztekerna som får invasionen att låta

enkel då aztekerna slogs med pilpågar medan spanjorerna använde avancerade vapen. Det beskrivs hur

indianerna tidigt gav sig och slöt upp med spanjorerna för att störta aztekstyret i Tenochtitlán - varför

nämns inte - och Aztekerna beskrivs inte mycket mer. Övertagandet av inkariket nämns kort men utan

beskrivning, vilket förstärker intrycket av européernas överlägsenhet - de tog bara över.48

     I detta kapitel förekommer inga exempel på urbefolkningarnas perspektiv. Istället ges en övergrip-

ande bild där det i stort sett bara räknas upp vilka områden européerna övertog - tydligen med enkelhet.

Det beskrivs inte  heller  hur Amerika eller  aztekriket såg ut  vid tidpunkten då européerna anlände,

utöver att Tenochtitlán i Mexiko var en av världens största städer samt en kort genomgång av dess

politiska rangordning. Exempelvis nämns det att hantverkare fanns, men intresset för att beskriva dessa

tycks inte stort då författarna kort och gott konstaterar att det “vet vi inte mycket om”. Detta  uttalande

får aztekerna att framstå som oviktiga.49 Däremot ges en kort beskrivning av hur aztekerna kom till

46  Nilsson, E., Olofsson, H., Uppström, R. (2013). Utkik 7-9 historia, s. 4
47  Ibid. s. 61
48  Ibid. s. 66
49  Ibid. s. 60-64
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makten 200 år tidigare, men där nämns knappt kultur. Istället beskrivs det sakligt hur folket byggde

fram Tenochtitlán och med vilka material. De tre kulturella inslag som nämns är: 1. aztekerna hade

bättre hygien än européerna; 2. de åt hundar; 3. de offrade människor. Litteraturen tycks helt klart söka

kulturella  skillnader  mellan aztekriket och dåtidens Europa istället för att genom likheter öppna för

identifikation med nutiden.50 Aztekerna kunde knappast beskrivas mer olika dagens svenskar.

     En annan rubrik i detta kapitel,  “Kampen om haven”,  visar återigen på maktkamp om handels-

vägarna mellan europeiska länder och nu även arabiska köpmän. De sistnämnda sägs ha varit de som

kontrollerade  handeln  i  Indiska  oceanen  men  som förlorade  makten  till  européerna.  Det  ges  inga

exempel på arabiska perspektiv och vilka de arabiska folken var beskrivs inte utöver att de hade svaga

skepp samt att de sen länge etablerat en slavhandel när européerna kom till området.51  Intrycket blir att

boken försöker förmildra européernas skuld i slaveriet genom att säga att det redan var etablerat. Detta

intryck förstärks ytterligare med orden att det inte var "européerna själva som tog slavar i Afrika. Det

gjorde, som du tidigare läst, lokala slavjägare" - det vill säga afrikanerna själva52. Detta är en förvriden

bild av slaveriet och européernas inblandning i det eftersom européerna här bara tycks ha anpassat sig

till läget. Att européernas efterfrågan på slavar var en viktig orsak till slaveriet nämns inte. Ytterligare

en förvrängd bild är förklaringen till varför européerna började med slavhandeln, nämligen att de var på

haven för att handla och slavar var den eftertraktade varan53 Det låter närmast som att de var tvungna.

     I denna bok riskerar slavarna många gånger att framställas som föremål eller varor på grund av

klumpiga ordval.  Exempel på det är  beskrivningar som att  européerna valde att  handla med slavar

eftersom det var “lönsamt”, att kvinnliga slavar var ”eftertraktade”, samt att slavhandelns stora centrum

också  sålde  “andra  varor”  som industrivaror  och  tobak.54 Inte  någonstans  påminns  läsaren  om att

slavarna var människor. Troligtvis försöker författarna skapa en bild av hur man såg på slavar vid denna

tidpunkt, men det är riskabla ordval ihop med frånvaron av afrikanska perspektiv som annars hade

kunnat skapa empatiska band till slavarna. Det författarna faktiskt nämner är att "1700-talets handel

med slavar är ett mycket dystert kapitel i världens historia", men dessa ytliga ord målar inte upp för

förståelse55. Istället följer en kort och saklig beskrivning av hur afrikanska slavar fördes till Amerika för

att arbeta på plantage, utan utförligare information om resan dit eller arbetsförhållandena.56

     Kapitlet präglas genomgående av andan att européerna var så mäktiga att de kunde välja och vraka

bland områden och konkurrera om dessa sinsemellan.  Det syns exempelvis genom uttalanden som:

“[...]  många andra länder ville också vara med och dela på vinsterna”,  eller i klumpiga ordval där

50  Nilsson, m.fl. (2013) s. 63
51  Ibid. s. 67
52  Ibid. s. 67-68
53  Ibid. s. 67
54  Ibid. s. 67-68
55  Ibid. s. 68
56  Ibid. s. 68
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europeiska länder helt enkelt "skaffade sig kolonier i både Nordamerika och Indien".57 Det beskrivs hur

Holland  kunde  starta  upp  “en  koloni  i  Nordamerika  med  namnet  Nya  Amsterdam.  Men  kolonin

erövrades 1664 av Storbritannien som döpte om den till New York". Avsaknaden av utomeuropeiska

röster  ger  intryck  av  att  européerna  sinsemellan  bara  leker  med  kartan  och  områdesbenämningar.

Australien  beskrivs  till  och  med som ointressant  för  Holland för  att  folken där  var  fientliga.  Den

europeiska makten var alltså så stor att ett helt land till och med kunde väljas bort av rent ointresse. 58

Överlägsenheten tycks bara växa. Att boken valt att så övergripande beskriva koloniseringen och att

aldrig delge lokala versioner av historien får hela processen att låta som lätt match för Europa.

2.1.2 Imperialismen (1800)

Under kapitlet om 1700-talet omnämns knappt utomeuropeiska folk. Istället läggs fokus på europeiska

revolutioner  och  industrialiseringen.  Kortfattat  beskrivs  det  amerikanska  frihetskriget  men  att  det

historiskt sett skulle bli betydande för människor av afrikansk härkomst och det framtida avskaffandet

av slaveriet nämns inte. Inga perspektiv på slavarnas kamp delges. Indianerna får dock lite textutrymme

men där nämns endast sådant som berör Europa, närmare bestämt markkonflikten mellan indianerna

och Storbritannien.59 Det förklaras inte vilka stammar detta gällde och inga lokala perspektiv syns.

     Kapitlet om 1800-talet inleds med rubriken “Världen under 1800-talet”.60 Underligt nog fokuserar

texten enbart på Europa, vilket får det att låta som att Europa utgjorde hela världen. Därefter sker en

genomgång av Indien, Kina och Afrika. Genomgången av Indien inleds med en kort beskrivning av

byggnaden  Taj  Mahal  samt  ett  stycke  om Stormongulriket,  varpå  fokus  åter  förs  till  Europa  och

Storbritanniens övertagande av Indien. Det beskrivs inte hur detta kunde ske utöver de ytliga orden:

“Under 1700-talet försvagades Stormogulriket och landet splittrades”. Vidare beskrivs det hur indiska

furstar fick behålla ett inre självstyre: “men det var inte någon diskussion om vilka som var Indiens nya

herrar.  Det var  britterna”.61 Hur detta  kunde komma sig förklaras inte  och det  uppstår  återigen en

underton av att européerna var överlägsna, oavsett var i världen de var och vilka de mötte. Vidare

beskriver boken hur “många indier strävade efter att anpassa sig till denna kultur och bli ‘brittiska’”,

något som inte heller förklaras62.  Varför ville ett inkräktat  folk bli  som fienden? Budskapet blir att

européer  var  något  eftersträvansvärt.  Att  det  senare  omnämnandet  av  Sepoyupproret  också  saknar

förklaring i boken är underligt eftersom det hittills låtit som att indierna var nöjda med britterna som

härskare. Varför vände de sig plötsligt emot styret? Det konstateras bara att det kom “som en chock”63.

57  Nilsson, m.fl. (2013) s. 68
58  Ibid. s. 68
59  Ibid. s. 89
60  Ibid. s. 108
61  Ibid. s. 113
62  Ibid. s. 113
63  Ibid. s. 113
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     Imperialismen i Kina bjuder på det första tydliga utomeuropeiska perspektivet i denna undersökning

och det kommer i form av ett citerat brev, skrivet av 1793-års kinesiska kejsare till  Storbritanniens

kung: “I brevet skriver Kinas kejsare att  ‘vi äger allt, vi är inte intresserade av utländska och dyra

saker, vi har inte bruk för ditt lands varor’. Om sin huvudstad skriver kejsaren att ‘det är det nav och

centrum kring vilket jordens alla länder rör sig’”.64 Författarna beskriver sen att den kinesiska kejsaren

“överlägset kunde se ner på de europeiska kungarna” eftersom … Ja, författarna känner alltså här ett

behov av att förklara hur en kinesisk överlägsenhet kunde komma sig. Till skillnad från när Europas

överlägsenhet beskrivs helt utan förklaringar som om den vore självklar. Men här kommer alltså en

förklaring på hur ett utomeuropeiskt land kunde se ner på Europa och detta sägs bero på faktorer som

befolkningsmängd, rikedomar, varor och mer utvecklade uppfinningar65. Efter detta faller författarna

tillbaka i mönstret att höja Europa genom att förklara att Kina försvagades. Detta på grund av att det i

Europa skedde stora industriella  framgångar  vid tidpunkten medan det  “i  Kina hände inget”.66 Det

påstås alltså att ingen utveckling skedde i Kina under 1800-talet, vilket är en rejäl generalisering.

     Vid beskrivningen av hur Afrika såg ut under imperialismen väljer författarna att  inledningsvis

förklara hur kartan över Afrika under 1800-talet  var helt  blank med undantag för kusterna.67 Dock

förklarar de aldrig hur detta kom sig. Att kartan skulle varit blank för afrikanerna stämmer inte, men ur

ett europeiskt perspektiv är det logiskt eftersom européerna ännu inte rört sig in i landet vid denna

tidpunkt. Författarnas val att inte förklara detta blir indirekt ett uttalande om att Afrikas geografi under

1800-talet inte fanns, för européerna hade inte varit där ännu. Först när européerna kom fick kartan

gränser och floder med mera. Vidare beskrivs Afrika med ord som “okänt” (för vem?), “osunt” (enligt

vem?) och det nämns att det fanns “mäktiga riken som kunde försvara sig”. Vilka dessa var framgår

inte. Vidare skriver författarna: “När européerna började dela upp Afrika mellan sig i slutet av 1800-

talet  var  Storbritannien  mest  framgångsrikt”.68 Att  säga  att  européer  ”delade  upp”  områden  i  ett

textstycke som saknar både kontext och beskrivningar av afrikanska upplevelser, får imperialismen att

låta som en period då européerna bara klampade in i riken och regerade. Överlägsenheten låter självklar

ännu en gång. Den enda lokala konflikt som nämns specifikt är Boerkriget, men boerna var i själva

verket holländare som koloniserat Afrika sedan ett par hundra år tillbaka – de var alltså européer.

     Européernas  kamp  om  Afrika  beskrivs,  som  i  många  andra  historiska  sammanhang,  som  en

kapplöpning. Det är ett ordval som förstärker Europas överlägsenhet. Precis som orden att Tyskland

och Italien “fick ta  de delar som var över”.  Enligt detta läromedel verkar  det knappt  finnas några

afrikaner eftersom inga sådana tycks nämnvärda. I ett stycke nämns dock Etiopien som sägs ha varit det

64  Nilsson, m.fl. (2013) s. 114
65  Ibid. s. 114
66  Ibid. s. 114
67  Ibid. s. 115
68  Ibid. s. 115
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enda området starkt nog att stå emot Europa. Men denna del är snabbt förbi och texten fortsätter med

att konstaterandet att “i övriga Afrika var européernas vapen överlägsna”. Det nämns även ett slag i

Sudan där  11 000 sudaneser  dödades,  men endast  49 britter.69 Författarna  tycks  bara  ta  upp detta

eftersom de där kan använda siffror för att ytterligare demonstrera den europeiska överlägsenheten.

Kapitlet avslutas med att européerna än idag har inflytande i Afrika utan att ens befinna sig där:

För Afrikas folk blev följderna av imperialismen svåra på många sätt. Européerna ritade gränser helt 

godtyckligt och splittrade därmed folk som hörde samman. De utnyttjade människor och naturtill-

gångar hänsynslöst. Än idag lider Afrika av imperialismens följder.70

2.1.3 Världskrigen och efterkrigstiden fram till avkoloniseringen

Vid beskrivningen av första världskriget omnämns utomeuropeiska länder knappt alls med undantaget

att imperialismen namnges som en av orsakerna till  att det utbröt. Dock hamnar fokus även här på

Europa - att konflikterna uppstod mellan  europeiska  länder över kolonier. I beskrivningen av kriget

syns endast namn på europeiska länder och fokus ligger på europeiska konflikter.71 En paragraf ges åt

striderna i osmanska riket under rubriken “Kriget i Mellanöstern”, medan utomeuropeiska konflikter

nämns  under  rubriken  “Övriga  fronter”,  där  den  enda  information  som  ges  är  vilka  konflikterna

berörde: Japans konflikt med Tyskland över kinesiska kolonier, konflikter mellan tyska och brittiska

kolonier  i  Afrika,  samt  européernas  användande  av  koloniserade  befolkningar  som soldater.72 Att

osmanska riket fick en egen rubrik kan vara för att dess konflikter berörde Europa. Vad som skedde

med utomeuropeiska områden efter kriget sammanfattas kort med ord som exempelvis: “Det osmanska

(turkiska) riket upplöstes. Så uppstod Turkiet, Saudiarabien, Irak, Syrien, Palestina och Libanon” och

“NF tog över tyska kolonier och en del av de nybildade i staterna i Mellanöstern och delade sedan ut

dem som 'mandatområden' till segrarmakterna”73 Detta är korta beskrivningar av Versaillefördraget.

     Under  andra världskriget  är  Europa också i  fokus.  Japans angrepp på Pearl  Harbour samt  den

japanska  konflikten  med  Kina  nämns  men  utan  förklarande  kontext.  Atombombsatentanten  vid

Hiroshima och Nagasaki tas också upp men utan japanska perspektiv, beskrivningarna sker istället från

amerikanskt håll: “Besättningen kunde se ett enormt svampformat moln som steg upp över staden. En

tredjedel  av  stadens  300  000  invånare  dödades  eller  skadades.  Två  tredjedelar  av  alla  byggnader

förstördes”.74 Andra  utomeuropeiska  områden  nämns  kort:  “Tyska  trupper  behärskade  Europa  från

Atlantkusten till Moskvas förstäder, från Nordnorge till Nordafrika. Långt bort i öster behärskade Japan

69  Nilsson, m.fl. (2013) s. 115
70  Ibid. s. 115
71  Ibid. s. 141-142
72  Ibid. s. 144
73  Ibid. s. 148
74  Ibid. s. 165, 167-168, 170
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ett ofantligt område i Sydostasien. Här hotade de japanska arméerna Australien och Indien”. Slaget vid

El-Alamein omnämns också men bara för att beskriva hur det var där som britterna började få grepp om

Hitler.75 Kapitlet avslutas med kolonierna:

[...] Japans framgångar i början av kriget hade visat att de västerländska herrarna kunde besegras. Till

Indien och andra brittiska kolonier återvände soldater som hade kämpat på brittisk sida i kriget. På 

olika fronter runt världen hade de kämpat för frihet och demokrati. Snart skulle de kräva samma sak 

för sina egna hemländer.76

Detta är ett av få tillfällen då ett utomeuropeiskt område omnämns i positivare dager i denna bok,

Japans agerande skulle komma att bli en av faktorerna till den framtida avkoloniseringen.

     Även efterkrigstiden har en nästan total  avsaknad av utomeuropeiska områden. Koloniernas fri-

görelse,  som  var  en  enorm  händelse  för  utomeuropeiska  områden,  beskrivs  fåordigt  och  utifrån

europeiska mått mätt, nämligen att det hände för att européerna inte hade råd att behålla kolonierna

efter krigen. Vidare står det att frigörandet innebar problem för utomeuropeiska områden då det ledde

till  våldsamheter,  diktaturer  och  ekonomiska  problem.  Utförligare  beskrivningar  saknas.  Europa

framställs därefter som hjälten som ska rädda denna “tredje värld”.77

2.1.4 Summering av undersökningen

Rent  geografiskt  framställs  Europa,  av  boken  Utkik, helt  klart  som härskare  över  utomeuropeiska

områden  under  dessa  tidsperioder.  Utomeuropeiska  områden  tycks  överlag  maktlösa  och  svaga  i

konstrast  mot  de europeiska  eftersom det  inte  beskrivs  några direkta  motstånd ifrån dessa.  Istället

skildras den europeiska styrkan. När utomeuropeiska områden kommer på tal är det i stort sett enbart

vid tillfällen då dessa har kopplingar till Europa. Under världskrigen råder en nästan total frånvaro av

utomeuropeiska  folk  i  läromedlet  och  områdesgeneraliseringar  förekommer  frekvent,  exempelvis

genom att  Afrika  får  agera  samlingsnamn för  alla  afrikanska länder.  Kulturella  beskrivningar  syns

sällan men vid de fåtal gånger som de förekommer är de kortfattade och övergripande. Då betonas

också skillnader snarare än likheter med européerna. Ser man till pluralism så råder en nästan total

avsaknad av utomeuropeiska perspektiv och det  finns inte  ett  enda prov på motberättelser.  Många

gånger uppstår intrycket att utomeuropeiska folk inte deltog i historien överhuvudtaget. Detta trots att

författarna tidigt uttryckte att det finns flera sätt att tolka historien på och att denna bok baserats på ett

urval av sådana. I detta urval står det klart att utomeuropeiska röster inte inkluderats.

75  Nilsson, m.fl. (2013) s. 169
76  Ibid. s. 170
77  Ibid. s. 189
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2.2 SO direkt historia ämnesboken

“De stora geografiska upptäckternas tid - så säger vi som bor i Europa om årtiondena runt 1500”.78 Så

inleds kapitlet om hur européerna börjar upptäcka världen i boken SO direkt historia ämnesboken från

bokförlaget Liber. Författarna väljer således att omgående informera läsaren om att fler perspektiv finns

- men nu kommer ett europeiskt sådant att komma.

2.2.1 Kolonialismen (15-1700)

Syftet till de upptäcktsresor som inledde kolonialismen beskrivs av denna bok ha varit en europeisk

strävan efter utökad handel. Vidare sägs slavhandeln ha uppstått på grund av att européerna började

röva bort människor från Afrika och tog med dem till Europa – en förklaring totalt olik den som gavs i

Utkik.79 Vasco Da Gamas resa till Calicut tas också upp och beskriver hur Da Gama kom med gåvor

men blev utskrattad av folket. Här beskrivs européerna således som förödmjukade och som ett folk som

utomeuropeiska länder inte ville handla med “på grund av portugisernas brutala uppträdande”.80 Denna

beskrivning får européerna att  låta som vildar och ociviliserade. Beskrivningarna av europeiska och

utomeuropeiska  folk  ska  dock  komma  att  variera  i  läroboken  med  höjningar  och  sänkningar  om

vartannat. Exempelvis får Vasco da Gama åter hög status genom beskrivningen av hur han byggde en

krigsflotta och drev ut araberna från Indiska oceanen för att  få  grepp om handeln81.  Inga arabiska

perspektiv ges, men författarna tycks vilja visa på hur européerna inte var särskilt snälla genom att då

och då framställa dem som skurken i historien - om än en skurk med makt.

     Den europeiska makten framkommer även i Columbus upptäckt av Amerika där han kort och gott

sägs  ha  uttalat  området  spanskt  och  själv  döpt  befolkningen till  indianer.  Att  Columbus skulle  ha

upptäckt en ny värld kan klassas som ett europeiskt perspektiv eftersom området inte alls upptäcktes av

Columbus eller andra européer; Amerika var i högsta grad upptäckt sen länge av andra folk.82 Boken

beskriver hur spanjorerna anlade kolonier men att indianerna förstörde dessa. Varför nämns inte men

det visar åtminstone på motstånd från lokalbefolkningen. Att dessa folk vidare förslavades nämns också

men inte på vilka grunder: “De tvingades arbeta sig till döds, de pinades ihjäl eller blev ihjälslagna”;

“Efter femtio år med spanskt styre fanns bara 500 indianer kvar på ön”.83 Här syns en skillnad från

boken Utkik som snarare menade att sjukdomar dödade indianerna, inte européerna. 

     Efter beskrivningen av hur européerna upptäckte Amerika följer positivt nog information om folket

som levde där innan. Det beskrivs hur indianerna en gång vandrat till området under istiden följt av en

introduktion  av  mayaindianerna.  Författarna  väljer  här  att  lyfta  fram  både  imponerande  och

78  Almgren, B., Tallerud, B., Thorbjörnsson, H., Tillman, H. (2005). SO direkt historia ämnesboken, s. 151
79  Ibid. s. 154-155
80  Ibid. s. 155
81  Ibid. s. 155
82  Ibid. s. 157-158
83  Ibid. s. 157
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skrämmande information om detta folk. Exempelvis beskrivs det hur de var jordbrukare men också

skickliga matematiker som “använde talet noll långt före européerna” och som “låg långt framme inom

flera områden”, exempelvis i utvecklandet av skriftspråket. Men de beskrivs också som ett folk som

sysslade med, vad boken kallar för, “otäcka grymheter”. Till exempel att människor torterades och till

och med dödades i religiösa syften. Vidare nämns även ett par likheter med modern tid, exempelvis

tideräkningen som var nästan identisk med den som “vår tids vetenskapsmän kommit fram till”, samt

ett intresse för både konst och byggnader. Mayafolket framställs därför som före både sin egen tid och

européerna,  och  genom att  orden ”vår  tid”  används  kan  läsaren  också  känna  band  till  detta  folk.

Därefter följer en presentation av aztekerna. Dessa beskrivs ha påverkats av mayafolkets kultur och

även där ges både positivare och negativare exempel upp. Vidare beskrivs det att de lokala folk som

utnyttjades av aztekerna såg spanjorernas ankomst som något positivt eftersom de då fick en chans att

vända  sig  mot  den  grymma  makten.  Detta  ger  en  förklaring  på  varför  indianerna  slöt  upp  med

européerna, en förklaring som Utkik saknade.84

     Denna bok beskriver spanjorerna som äventyrslystna, giriga men också som människor med makt.

Exempel på detta är porträtteringen av Hernan Cortés som trots sina ynka 600 soldater ändå lyckades

inta  aztekriket,  eller  beskrivningarna  av  hur  “några  hundra  spanjorer  kunde  besegra  tiotusentals

azteker”, och: “den dagen stupade 6 000 indianer - inte en enda spanjor”.85 Här används siffror för att

demonstrera europeisk överlägsenhet. Anledningen till överlägsenheten, utöver modernare vapnen, sägs

vara att indianerna trodde européerna var gudar86. Det ges egentligen inga perspektiv från indianernas

håll gällande européernas ankomst mer än just denna guds-idé, så författarna har valt ut ett perspektiv

som glorifierar européerna samtidigt som det placerar indianerna i en roll av underlägsenhet. Dock

förstörs denna glorifiering kort  därpå genom utförligare beskrivningar  av till  exempel spanjorernas

barbariska  behandling  av  inkaindianerna,  om  plundringar,  om  indianslavar  som  tvingades  bryta

ädelmetaller,  samt  om  hövdingen  som  utlovats  benådning  men  istället  ströps  inför  sitt  folk87.

Författarna tycks vara noga med att inte höja européerna för mycket genom att sporadiskt sänka dem.

Men trots detta låter européerna mäktiga eftersom indianernas kamp eller upplevelse knappt nämns.

Avsaknaden av sådana beskrivningar får de europeiska erövringarna att låta enkla.

     Författarna avslutar kapitlet med en beskrivning av förödelsen som européerna förde med sig till de

nyupptäckta platserna. Hur miljontals indianer tvingades bli kristna och arbeta ihjäl sig i gruvor eller dö

av europeiska smittor. Dock beskrivs de bara i förbifarten hur “de ersattes av afrikanska slavar”, vilket

blir en ovärdig beskrivning.88 Bristen på perspektiv här ger inte utrymme för förståelse. Det låter mer

84  Almgren, m.fl. (2005) s. 159-160
85  Ibid. s. 160-162
86  Ibid. s. 160
87  Ibid. s. 162-163
88  Ibid. s. 164
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som en sekund i historien som snabbt var förbi. Den europeiska makten tycks däremot pågå än idag:

“Koloniseringen och Europas förtryck av andra världsdelar har påverkat världens utveckling ända fram

till vår tid”89. 

2.2.2 Imperialismen (1800)

I denna bok behandlar 1700-talet nästan enbart europeisk historia. Triangelhandeln där slavmarknaden

ingick  nämns kort  med fokus på att  den gav makt  och rikedomar till  Europa.  Precis  som i  Utkik

beskrivs slavar som varor bland andra varor, samt hur afrikanska hövdingar själva fångade slavar för att

sälja till européerna. Dessa författare väljer dock att beskriva hur resorna över haven kunde se ut för

slavarna,  men  det  är  sakliga  beskrivningar  som  exempelvis:  “tätt  packade  i  skeppens  inre

transporterades afrikanerna till Västindien och Nordamerika”; “det var inte ovanligt att hälften av dem

dog”, etcetera.90 Inga afrikanska perspektiv ges trots att det hade kunnat berika texten och göra den mer

begriplig. Osmanska riket beskrivs under rubriken “Osmanska riket - ett turkiskt välde i Östeuropa”.

Detta är ett missvisade ordval då riket sträckte sig längre än så. Men kanske beskrivs det bara på grund

av  dess  kopplingar  till  Europa,  hur  osmanerna  inkräktade  i  Europa  och  hur  européerna  “med

gemensamma krafter lyckades [...] driva tillbaka turkarna”.91

     1800-talet beskrivs i kapitlet “Europa behärskar världen”. Dess första underrubrik “Européerna tog

för sig”, lyfter Europa som en makthavare förmögen att välja områden.92 En skillnad från Utkik är dock

att européerna i denna bok sägs ha erövrat områden, inte bara tagit över utan problem, så trots den

missvisande underrubriken syns här åtminstone någon form av kamp mot ursprungsfolken. Det ges

även en förklaring till  varför européerna var överlägsna,  närmare bestämt på grund av industrialis-

eringen, vilket Utkik aldrig nämnde. Hur områden togs över beskrivs också utförligare än i Utkik.93 

     Än har inga utomeuropeiska perspektiv synts till utöver att vissa kulturella beskrivningar använts.

Dock ges det i denna bok mer utrymme åt specifika områden i Asien och Afrika än i  Utkik. Fokus

ligger dock på områden som skulle komma att få betydelse för Europa. Indiska sepoyupproret beskrivs

av boken ha uppstått på grund av religiösa dispyter med britterna samt för att “engelsmännen försökte

göra Indien västerländskt”.94 I Utkik står det att indierna snarare ville bli som européerna. Utkik menade

även att Storbritannien samarbetade med indiska furstar redan från start, här beskrivs det att samarbetet

kom först efter Sepoyupproret då engelsmännen insåg indiernas styrka.95 Författarna förklarar även att

det som västerlänningarna gjort som retade indierna var att förbjuda brännandet av änkor samt förbjuda

89  Almgren, m.fl. (2005) s. 165
90  Ibid. s. 226
91  Ibid. s. 253
92  Ibid. s. 258
93  Ibid. s. 260-261
94  Ibid. s. 261
95  Ibid. s. 262
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en sekt  av lönnmördare,  vilket  egentligen är vettiga förbud.96 På grund av denna beskrivning låter

européerna snarare som hjältar. Därefter återupptas dock mönstret att höja och sänka européerna genom

att beskriva engelsmännens grymhet då de exempelvis band sepoyledare framför kanoner och ”sköt

dem i småbitar”97.

     När boken behandlar Kina förekommer faktiskt kinesiska perspektiv, nämligen att engelsmän och

holländare av kineserna kallades för “de främmande djävlarna” och “sjörövare”.98 Mycket mer än så

sägs inte om Kina dock. Hur Japan såg ut innan européerna kom nämns inte mer än att det stått isolerat

från omvärlden och att det enda som krävdes för att detta skulle upphöra var ett brev från USA som

innehöll hot om krig om de inte accepterade västerländsk handel.99 Det låter således som att väst kunde

styra som de ville. Resten av texten handlar om Europas påverkan på landet, det vill säga hur Japan

moderniseras tack vare kontakt med industrialiseringen; hur det uppstod ekonomisk kris; hur samurajer

ersatte regeringen; samt hur folket utbildades. Boken berättar att Japaner “skickades utomlands för att

studera i Europa och Amerika” och “på kort tid blev japanerna ett av de mest läsande folken. Den

japanska  skolan  når  än  i  dag  goda  resultat,  något  som  internationella  jämförelser  visar”.100

Koloniseringen beskrivs alltså ha haft positiva effekter som håller än idag, trots att den är över. Därför

låter det som att Japan inte ansvarar alls för sina egna framgångar - allt var Europas förtjänst.

     “Afrikas mäktiga riken” ges stort utrymme i denna bok, där författarna upplyser läsaren om att

synen på afrikaner som vildar och ociviliserade var ett europeiskt påhitt och att afrikanerna i själva

verket  hade  väldigt  utvecklade  kulturer,  något  som  faktiskt  bryter  fördomar.101 Det  sker  här  en

genomgång  där  några  utvalda  områden  tas  upp.  Mali  beskrivs  exempelvis  bestå  av  fredliga,  rika

människor  vars  intresse  för  konst,  såsom  skulpturer,  dans  och  poesi,  var  stort,  medan  Timbuktu

beskrivs som en bildad stad där man läste juridik och religion och som hade byggnader som moskéer

och bibliotek - innehåll som läsarna kan känna igen från dagens samhälle. Benin beskrivs som “så rikt

att de portugiser som kom dit på 1400-talet inte kunde låta bli att imponeras”.102 Detta uttryck får det att

låta som att det måste varit otroligt eftersom till och med européerna häpnade - vilket tyvärr också

framställer Europa som måttstock för vad som är bra och dåligt.  Vidare delges en dåtida  europeisk

beskrivning av Benin som rörde arkitektur och politik: “Kungen av Benin är en mäktig furste [...] och

är  därför  en  fasa  för  sina  grannar  och  ett  skräck  för  sitt  folk  [...]”.103 Några  perspektiv  från  den

dåvarande  lokalbefolkningen  ges  däremot  inte.  En  mer  skrämmande  beskrivning  följer  med

"Kongotragedin" och kung Leopold av Belgiens barbariska styre, som gick ut på att stympa och döda

96  Almgren, m.fl. (2005) s. 261
97  Ibid. s. 262
98  Ibid. s. 263
99  Ibid. s. 265
100 Ibid. s. 265
101 Ibid. s. 267
102 Ibid. s. 268-269
103 Ibid. s. 269
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befolkningen  om  de  inte  producerade  varor  tillräckligt  snabbt.  Befolkningsmängden  beskrivs  ha

halverats under denna tid och regeringen föll på grund av, vad boken kallar, "internationell kritik".104

Här beskrivs européer från en så mörk sida att till och med européerna själva reagerade. Återigen ges

prov på författarnas försök att höja och sänka kulturer. Liberia och Etiopien beskrivs som de "enda fria

afrikanska staterna" där Liberia agerade fristat för slavar medan Etiopien lyckats försvara sig mot bland

annat Italien105. Hur något av detta kunnat ske nämns inte trots att det bör ha legat hårt arbete bakom.

En beskrivning hade troligtvis kunnat väcka medkänsla hos läsaren men nu tycks det hela avlägset.

     Efter de afrikanska beskrivningarna väljer författarna att ytligt ta upp livsödet hos en specifik slav,

Olaudah Equiano, som fördes från Afrika till  Storbritannien och som senare blev fri  och slogs för

avskaffandet av slaveriet.  Detta sker under rubriken “De likvärdiga blir  underlägsna”,  vilken sätter

tonen att  även om afrikanerna  hamnade i  underläge  så var  de  fortfarande lika  mycket  värda  som

européerna. Vidare följer beskrivningen: 

Under 1800-talet påstod många fransmän att afrikanerna måste civiliseras. Man ansåg att de var efter-

blivna bland annat därför att de inte hade något skriftspråk. I Storbritannien talade man om koloniser-

ingen av Afrika som ‘den vite mannens börda’. Man menade att det var en tung men nödvändig uppgift

att sprida europeisk kultur [...]. I Afrika  fanns naturligtvis en djup och levande kultur. Men européerna

hade svårt att se något värde i andra sätt att leva än sitt eget. I Afrika bevarade man lagar, myter och hände-

lser genom muntlig tradition. Det fördes vidare genom berättelser från släktled till släktled. Alltså på samma

sätt som hos oss innan man på medeltiden började skriva ner till exempel lagar”.106 

Det positiva med denna beskrivning är att författarna tar sig tid att förklara hur européerna rättfärdigade

sitt beteende. En besvärande sak är dock jämförelsen med svensk historia och att svenskar faktiskt

kunnat skriva sen medeltiden. Detta får afrikaner att låta som efterblivna. 

     Under  rubriken  "Afrika  styckas",  beskrivs  det  hur  européerna  "skaffa  sig  kolonier"  vilket  får

processen att låta enkel; "På bara några årtionden delade framför allt Storbritannien, Frankrike och

Tyskland upp nästan hela Afrika mellan sig". Dock tar sig författarna tid att förklara hur detta kunde

ske,  nämligen för att  Afrika försvagats på grund av krigande stammar som ville förslava och sälja

varandra till européerna.107 Således förtydligas det att européer inte var överlägsna av naturen, det fanns

orsaker.  Rubriken  "Vad  har  kolonialismen  betytt  för  världen?"  avslutar  kapitlet.  Där  står  det  hur

kolonialismens  intäkter  endast  främjade  Europa  och  hur  ursprungsbefolkningar  förslavades  och

tvingades  byta  religion,  språk och kultur.  Detta  demonstrerar  konsekvenserna  för  Afrika.  Slaveriet

beskrivs aldrig utifrån slavarnas perspektiv utan sägs bara vara ett "otäckt exempel". Däremot nämns

104 Almgren, m.fl. (2005) s. 271-272
105 Ibid. s. 273
106 Ibid. s. 270
107 Ibid. s. 273
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det att även européerna hade det svårt under koloniseringen eftersom man hade "stora utgifter  för att

till exempel hålla sina arméer utrustade". Detta kan tyckas  onödigt att ta upp eftersom det bleknar i

jämförelse med vad utomeuropeiska folk fick uppleva, vilket kort beskrivs som: "ett oändligt lidande

bland  den  hänsynslöst  utnyttjade  ursprungsbefolkningen".108 Detta  halvdana  försök  till  ett

utomeuropeiskt perspektiv hade troligtvis behövt narrationer från folken själva för att överhuvudtaget

bli  greppbart.  Avslutningsvis  tar  man upp det  positiva  med kolonialismen:  "[...]hamnar,  vägar  och

järnvägar byggdes […]", och "på flera håll förbättrades också undervisningen [...]".109

2.2.3 Världskrigen och efterkrigstiden fram till av koloniseringen

Precis som i Utkik beskrivs första världskriget i huvudsak som ett krig mellan europeiska länder samt

USA. Endast  i  de  bidragande orsakerna  till  första  världskriget  omnämns  utomeuropeiska  områden

under rubriken “Konkurrens om kolonier”, men detta behandlar endast europeiska konflikter och en

“allt intensivare tävlan om kolonier”, som det står110. Andra världskriget presenterar hur Ryssland blev

Sovjetunionen; hur Hitler kom till makten i Tyskland; samt hur övriga Europa drogs in i kriget. Det

enda utomeuropeiska område som nämns är Japan och bombningarna av amerikanska Pearl Harbour.111

Dock tycks detta endast komma på tal för att förklara varför USA drogs in i kriget. Senare beskrivs det

även hur Japan besegrades av USA och gick under dess styre fram tills 50-talet, utan några japanska

perspektiv112. Kärnvapenattacken på Hiroshima och Nagasaki beskrivs också, men underligt nog endast

ur  amerikanska  vittnens  perspektiv:  “[...]  Där  det  förut  funnits  en stad  med bostadshus  och andra

byggnader och allt annat som man kunde se från vår höjd kunde man nu inte se något annat än ett svart

kokande kaos”.113 Ett japanskt perspektiv hade kunnat göra händelsen mer greppbar.

     Kapitlet  om efterkrigstiden  beskriver  Sovjetunionen  och kalla  kriget  men  inga  utomeuropeiska

områden nämns specifikt. Vidare följer ett kortare avsnitt om Kubakrisen och konflikten med USA.

Ingen information om Kuba eller läget i landet nämns dock. Fokus läggs istället helt på sovjetiske

ledaren  Nikita  Chrusjtjov  och  konflikten  beskrivs  bara  som “kulmen  på  första  delen  av  det  kalla

kriget”.114 Det finns även en sektion avsedd för Asien och Afrika som förklarar att Europa hade problem

med Asien på grund av att “en rad stater blivit självständiga efter andra världskriget”115.  Att boken

väljer att skriva ut detta men sen inte förklara hur dessa stater uppnått självständighet är underligt

eftersom  det  borde  legat  konflikter  av  olika  slag  bakom.  Vidare  beskrivs  Kina,  opersonligt  och

kortfattat, som ett land som var nationalistiskt fram tills inbördeskriget mot kommunisterna, varpå en

108 Almgren, m.fl. (2005) s. 276
109 Ibid. s. 276
110 Ibid. s. 336
111 Ibid. s. 383
112 Ibid. s. 391-392
113 Ibid. s. 391
114 Ibid. s. 419-420
115 Ibid. s. 421
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kommunistisk  folkrepublik  infördes.  Mer  sägs  inte.  Koreakriget  beskrivs  som  ett  krig  mellan

kapitalister och kommunister som utvecklades till ett krig mellan FN och Sovjetunionen. Dock läggs

mest  fokus  på  FN:s  insatser  i  beskrivningen.  Vidare  följer  ett  längre  utlägg  om den  amerikanska

kommunistjakten, vilket i huvudsak är en presentation av senator Joseph McCarthy.116 Vietnamkriget

tas  kortfattat  upp  och  beskrivs  vara  en  följd  av  att  det  fransk-koloniserade  Vietnam  förklarades

självständigt av en upprorsrörelse varpå inbördes konflikter uppstod och USA klev in för att störta

kommunismen. Beskrivningen är så övergripande att den blir svårbegriplig och det ges inte ett enda

perspektiv från vietnamesiskt håll. Det konstateras istället bara att “civilbefolkningen drabbades hårt”.

Däremot  ges  amerikanska  perspektiv  på  hur  både  president  och  landets  studenter  upplevde

konflikten.117 Hur läget i Vietnam såg ut nämns inte.

     Afrika beskrivs kort: “Under 1950-talet hade fler än 20 tidigare kolonier i Afrika blivit självständiga

stater, ofta med oroligheter som följd”. Det förklaras varken hur dessa stater blev självständiga eller

vad de åtföljande oroligheterna berodde på, mer än att det i exempelvis Kongo rådde inbördeskrig.118

Utomeuropeiska områden i efterkrigstid tycks inte särskilt intressanta eftersom författarna, till och med

i de textdelar som ska beröra utomeuropeiska områden, fokuserar helt på västvärlden.

2.2.4 Summering av undersökningen

I boken SO direkt är författarna noga med att höja och sänka olika geografiska områden om vartannat.

Beskrivningar av utomeuropeiska områdens högutvecklade kulturer byts av med kulturella inslag som

drar åt  barbari.  Det  samma gäller  Europa,  med skillnaden att  oavsett  om européerna beskrivs som

civiliserade eller som barbarer så tycks de alltid stå i överläge. Inte minst för att de, enligt boken, var

förmögna att ta över och påverka områden utan större problem. Denna påverkan beskrivs som så stor

att den till och med syns efter avkoloniseringen. Boken försöker dock flertalet gånger lyfta likheter

mellan  europeiska  och utomeuropeiska  kulturer,  vilket  är  positivt.  Vidare  beskrivs  utomeuropeiska

områden  vid  några  tillfällen  även  i  frånvaron  av  européer.  Författarna  tycks  vilja  undvika

generaliseringar av utomeuropeiska folk och områden genom att presentera flera platser i exempelvis

Afrika,  även  om  generaliseringar  också  förekommer.  Från  och  med  världskrigens  början  nämns

utomeuropeiska områden allt mindre. Ser man till pluralismen i denna bok så ges det knappt några prov

på  utomeuropeiska  perspektiv  eller  motberättelser.  Detta  trots  att  SO direkt tidigt  betonade  att  de

existerar  men  att  ett  urval  gjort  att  alla  inte  kan  höras.  Detta  urval  tycks  dock  ha  uteslutit

utomeuropeiska berättelser och versioner av historien nästan totalt.

116 Almgren, m.fl. (2005) s. 421
117 Ibid. s. 421-422
118 Ibid. s. 422
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3. Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel utgör del 3.1 diskussion där läromedelsgranskningen knyts till den tidigare forskningen

för  att  besvara  frågeställningarna.  Diskussionen  behandlar  då  det  inledande  syftet  om  vilka

konsekvenser  som  läromedlens  historiska  perspektiv  kan  tänkas  få  för  utvecklandet  av

historiemedvetande och historisk empati. Vidare behandlas hur väl respektive läromedel lever upp till

skolans värdeuppdrag. I del 3.2 följer sammanfattning och slutsatser.

3.1 Diskussion

Båda läromedlen nämner tidigt att historiska händelser kan se olika ut beroende på vem som återger

dem.  De  betonar  således  att  det  skett  ett  urval,  vilket  både  Johansson  och  Nyström  ansåg

eftersträvansvärt. Tyvärr följer författarna aldrig upp denna information med faktiska demonstrationer

av utomeuropeiska perspektiv. På sin höjd syns ytligare beskrivningar av områdens kultur, politik och

ekonomi men endast på ett  fåtal  ställen delges direkta perspektiv.  I  Utkik syns det i  den kinesiske

kejsarens brev medan det i  SO direkt  syns i det kinesiska smeknamnet på européer: “de främmande

djävlarna”. Motberättelser eller liknande från tredje världen förekommer inte överhuvudtaget. Därför

låter  de  där  inledande  orden  om  urval  närmast  som  ett  halvhjärtat  försök  till  ett  interkulturellt

perspektiv, som om det skulle räcka att bara belysa faktumet att det finns fler perspektiv. Men enligt

Johansson ska det ges prov på flera perspektiv och motberättelser för att en text ska vara interkulturell

eftersom endast en demonstration kan bevisa för eleverna att historia är berättelser och inte fakta.

Vi och dem

Enligt Nyström kan postkoloniala perspektiv ses i läromedel i form av att utomeuropeiska områden

tycks sakna historia fram tills dagen européerna nådde dem. Detta sker bland annat i Utkik där Afrikas

karta beskrivs som blank fram tills européerna anlände, men också i  SO direkts beskrivning av hur

Japan stått isolerat fram tills européerna kom.  Det ska dock betonas att SO direkt faktiskt ger ett antal

beskrivningar på hur olika områden i både Amerika, Asien och Afrika såg ut innan européerna kom,

vilket är  positivt.  Nackdelen är  dock att  de i  regel är  korta,  övergripande och inte överhuvudtaget

baserade på lokala perspektiv. De beskrivningar som  tar störst plats är de där européerna är inblandade.

     Genom att båda läromedel överlag ger övergripande och ytliga beskrivningar av områden och deras

historia så ges inga tydliga kontexter för eleverna att förstå. Detta är beklagligt eftersom det enligt både

Johansson och Ammert behövs en tydlig kontext för att utveckla känslan av identifikation som i sin tur

ska  leda  till  känslan  av  sammanhang  mellan  det  egna  jaget  och  historien.  Enligt  Johansson  gör

avsaknaden av kontext att elever ofta värderar historiska människor utifrån moderna mått mätt. Detta

skapar ett avstånd mellan historia och nutid, snarare än igenkänning och förståelse. Inte bara skulle

detta förhindra historiemedvetande, det skulle också försvåra för historisk empati. Ett direktperspektiv
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från  de  historiska  afrikanerna  i  form  av  exempelvis  lokala  narrationer  hade  kunnat  ge  fylligare

information. Nu är istället Utkiks beskrivning av slaveriet så opersonligt som: "1700-talets handel med

slavar är ett mycket dystert kapitel i världens historia", medan SO direkts beskrivning är snarlik:  "ett

oändligt lidande bland den hänsynslöst utnyttjade ursprungsbefolkningen". 

     Avståndet till  de historiska människorna ökar ytterligare genom områdesgeneraliseringar, vilket

enligt Gran är tecken på eurocentrism. Detta  syns  i  båda läromedel  där historiens  komplexitet  går

förlorad för att områden och folk hopas samman under samlingsnamn som om alla vore samma. 1800-

talets genomgång av utomeuropeiska länder beskrivs i  Utkik vara av Indien - ett land, Kina - ett land

och Afrika  -  en  världsdel.  Alltså  klumpas  samtliga  afrikanska  länder  samman under  benämningen

Afrika. Det enda specifika som tas upp i Afrika är boerkriget, men boerna var intressant nog européer.

Vidare talar Utkik flera gånger om kinesiska kolonier, indiska kolonier och afrikanska kolonier, utan att

specificera vilka områden detta gällde. Efter andra världskriget ger boken ett enda samlingsnamn för

alla avkoloniserade områden: tredje världen. Det är knappast enkelt för elever att känna identifikation

och sympati med hela områden eller idébegrepp. På grund av generaliseringar där varken tidslinjer eller

individer uppmärksammas förloras den historiska kontexten.

     SO direkt är klart mer uppmärksam på att betona skillnader inom enskilda områden. I Amerika ges

beskrivningar  på  flera  folkslag,  både  aztekerna,  inkaindianerna  och  mayafolket,  vilket  skapar  mer

sammanhang  för  amerikansk  historia.  Det  sker  även  en  genomgång  av  flera  afrikanska  områden,

exempelvis Mali, Benin och Timbuktu. Dock är de afrikanska beskrivningarna relativt lika varandra så

bristen på konstraster  får  ändå områdena att  låta  likadana.  Detta  riskerar  att  eleverna själva börjar

generalisera  även  om boken  försöker  undvika  det.  Under  SO direkts kapitel  om världskrigen  går

samtliga koloniserade områden under benämningen kolonier, utan vidare specificeringar. Inte nog med

att  eleverna  på grund av  detta  får  en  generaliserad  bild  av  både  folkgrupper  och områden,  de  får

dessutom ett intryck av att folken ifråga är oviktiga eftersom ingen bemödat sig med att ge dem en

rättvis beskrivning. Att det dessutom, i dessa böcker, ges två skilda versioner av vad osmanska riket

var förstärker känslan av ointresse. Enligt SO direkt var riket östeuropeiskt medan det i Utkik beskrivs

ha legat i Mellanöstern. Kanske vill Utkik sopa under mattan att detta folk faktiskt också var européer. 

     Det är tydligt att individerna i historien går förlorade i läromedlen. Istället talas det om grupper. Ur

ett  interkulturellt  perspektiv  följer  då  en  förväntan  att  läromedlen  åtminstone  eftersträvar  det  som

Ammert  betonade,  nämligen  att  interaktionen  mellan  europeiska  och  utomeuropeiska  grupper

framställs på ett komplext och verklighetstroget sätt för att historien inte ska bli opersonlig. Tyvärr

förekommer istället det som Ammert varnade för, nämligen att grupperna ifråga framställs som fiktiva

karaktärer. Europa som hjälten eller skurken syns i båda läromedel.  Utkik beskriver bland annat hur

indianerna i Amerika gladde sig över européernas ankomst eftersom de såg en möjlighet att räddas
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undan det grymma aztekstyret. Det beskrivs även hur européerna inte alls startade slaveriet, det gjorde

afrikaner  och  araber.  Utkik tycks  vilja  framställa  Europa  som  fläckfritt.  SO  direkt växlar  mellan

Ammerts skurkar och hjältar genom att beskriva européer som både civiliserade och barbariska om

vartannat.  Där  beskrivs  exempelvis  hur  européerna  räddade  indiska  änkor  från  döden  och  hur  de

moderniserade Japan, men det skrivs också om grymma avrättningar av indier. Europa är till och med

offret vid ett tillfälle i  SO direkt, när författarna väljer att ge exempel på hur kolonialismen var svår

även för  dem.  Ammerts  poäng var  att  människor  inte  kan  identifiera  sig  med varken hjältar  eller

skurkar eftersom det inte är komplext nog. Verkliga människor är komplexa och eleverna i klassrummet

är komplexa.  Överlag bör de därför få svårt  att  känna med de historiska människor som de möter

genom dessa böcker. Hur skulle det kunna främja historisk empati och historiemedvetande?

Historiens karaktärer

Johansson menade att det är viktigt att lyfta mindre kända berättelser för att visa på att allt inte behöver

ha kopplingar till Europa. Detta sker inte alls i Utkik medan SO direkt tycks försöka sig på det genom

att bland annat gå igenom flertalet afrikanska områden. Tyvärr är dessa områden sådana som skulle

komma att  få  betydelse  för  Europa med tiden  vilket  således  placerar  dem som pjäser  i  europeisk

historia. Den fria staten Liberia hade troligtvis kunnat fungera som ett område fritt från europeiska

kopplingar,  men den nämns bara i  förbifarten.  Kanske för att  den anses ointressant utan europeisk

inblandning. Enligt Gran är det typiskt för eurocentrism att bara beskriva utomeuropeiska områden när

de  är  av  intresse  för  Europa  och  ofta  framställs  då  Europa  som  ett  geografiskt  maktcentra  där

utomeuropeiska områden endast agerar bikaraktärer. Här låter Europa just som ett sådant maktcentra

eftersom européerna  i  båda läromedel  tycks  ta  för  sig  av områden utan  större  problem.  SO direkt

nämner ett visst motstånd från lokalbefolkningar men det är mest i förbifarten. Utkik nämner det ännu

mer sällan och det tycks mest vara för att betona de utomeuropeiska folkens underläge mot européerna

eftersom fokus tenderar att hamna på dåliga vapen och svaga skepp. 

     Utomeuropeiska länder försvinner nästan helt ur historien under de stunder då européerna inte

närvarar i dem. När Utkik beskriver världen under 1800-talet finns inte det knappt några bikaraktärer att

tala  om eftersom endast  europeiska  områden  nämns.  Europa  tycks  utgöra  hela  världen.  Även  vid

beskrivningarna av världskrigen har  båda böcker  nästan uteslutande fokus på Europa.  Inte  ens när

konflikterna sker på utomeuropeisk mark, i kolonierna, nämns lokalbefolkningarna. Istället beskrivs

dessa konflikter som europeiska. Samma fenomen syns även efter världskrigen då det råder en nästan

total avsaknad av utomeuropeiska områden i texterna. Kanske för att det vid den tidpunkten i historien

blev alltmer tabu att klampa i sårbara länder och styra vilket ledde till att utomeuropeiska områden fick

vara  ifred.  Råder  ingen  kontakt  mellan  Europa  och  världen  utanför  så  nämner  inte  heller  det
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eurocentriska perspektivet den utomstående världen. Båda läromedel betonar dock att Europa under

efterkrigstid började bistå utomeuropeiska länder med hjälp. Tyvärr är kanske detta bara ytterligare ett

sätt att framställa européer som överlägsna fast från ett ädlare håll. Oavsett orsak så matas eleverna

med en bild av att utomeuropeiska länder alltid står i underläge. Inte ens när de uppnått självständighet

försvann denna stämpel. Det svårt att se hur elever av utomeuropeisk härkomst skulle kunna känna igen

sig i denna underlägsna offerroll som placeras på tredje världen och ett historiemedvetande får svårt att

växa i en sådan bristande komplexitet. Det bör dessutom vara omöjligt för elever att identifiera sig

med, eller känna medkänsla för, utomeuropeiska folk under världskrigen – de nämns inte ens.

Europa som måttstock

Vidare talade Johansson om vikten av att ge prov på kulturella inslag från olika historiska folkgrupper

med syfte att bygga broar genom igenkänning. Tyvärr har Utkik en nästan total avsaknad av kulturella

beskrivningar.  SO direkt har lagt mer kraft på detta och går in på hur utomeuropeiska historier och

kulturer  kunde  se  ut  redan  innan  européerna  nådde  dem,  som exempelvis  mayafolket.  Men  som

Johansson skriver så är det tydligt att direktperspektiv från befolkningarna själva hade skapat större

möjligheter till förståelse. Exempelvis narrationer eller dokument av olika slag. Nu beskrivs kulturerna

lite ovanifrån eller utifrån europeiska ögon. Det blir då ingen direktkoppling mellan eleverna och de

historiska människorna eftersom informationen filtreras i ett mellanled. Hur ska eleverna kunna knyta

empatiska band då?

    Gran menade även att  eurocentrism ofta  framställer  utomeuropeiska områden som annorlunda,

exotiska och rentav efterblivna, vilket strider mot det interkulturella perspektivet som ska söka likheter

och identifikationsmöjligheter.  När  Utkik sällsynt  nog nämner  någon kultur  tycks  boken söka  just

olikheter  vilket  bland  annat  kan  ses  i  beskrivningen  av  aztekrikets  kultur  som  på  grund  av

människooffer och hundar som mat inte kunde bli mer olik modern svensk kultur.  SO direkt däremot

söker vid flera tillfällen både olikheter och likheter både mellan folkgrupper och tidsepoker. Stundtals

fallerar dock dessa försök att göra utomeuropeiska folk mindre annorlunda, och ofta sker det på grund

av att områden i tredje världen framställs som efterblivna i jämförelse med Europa. SO direkt tar sig tid

att  verkligen  betona  hur  européerna  inte  alls  civiliserade  Afrika  och Amerika  genom att  ingående

förklara  hur  områdena  hade  högutvecklade  kulturer  med  inslag  som  exempelvis  den  afrikanska

juridiken eller mayakulturens tideräkning. Viktiga och positiva poänger. Men att i nästa andetag hävda

att Afrika såg ut som Sverige gjorde på medeltiden är att ta tillbaka det som just sagts. Det hade enkelt

kunnat lösas genom att inte jämföra med Europa just där. Problemet är att européerna i SO direkt, även

under sökandet efter likheter, indirekt låter överlägsna. Att Mayafolket och afrikanerna beskrivs ha haft

”lika” högutvecklade kulturer som européerna får Europa att låta som måttstock för normen. 
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     Att beskriva länder som utvecklingsländer blir också något av en jämförelse med Europa med

betoning  på  olikheter.  Detta  eftersom det  låter  som att  alla  länder  ämnar  att  följa  den  europeiska

utvecklingen. Är områden inte på samma nivå som Europa, målet, så är de alltså under utveckling på

väg mot målet. Återigen blir  Europa  måttstock,  enbart  på grund av författarnas oförmåga att  göra

nedslag i områden utan att blanda in världsdelen. En stor risk med detta är att elever av utomeuropeisk

härkomst känner sig underlägsna eller orättvist uppfattade. Utkiks beskrivning av hur indierna ville bli

som västerlänningar är bara ett av flera besvärande exempel på detta.  Ett annat är när samma bok

hävdar att Europa genomgick stora förändringar under industrialiseringen medan det i Kina inte hände

någonting alls.  Ett  närmast obegripligt  uttalande eftersom det omöjligt  kan stämma. Både före och

under  efterkrigstiden  beskriver  båda  läromedel  hur  utomeuropeiska  områden  hamnat  efter  i

utvecklingen. Vidare menar de att Europa därmed fick som uppgift att rädda tredje världen från dess

outvecklade tillstånd.  Nu syns  europeisk makt  inte i  form av barbarisk makttörst  utan istället  som

förklätt i bistånd. 

     Att utomeuropeiska länder jämförs med Europa bör, enligt Nyström, förstärka ett vi-och-dem-tänk i

klassrummen.  För  man detta  vidare till  Johanssons tes  som menar  att  historisk empati  uppstår  via

likheter och förståelse, inte genom att höja och sänka länder sinsemellan, så kan det konstateras att

båda läromedel, om än i olika mån, skapar splittring och förhindrar historisk empati.  Vidare finns flera

exempel  i  båda  läromedel  där  utvecklingen  i  tredje  världen  sägs  ha  skett  som  ett  resultat  av

västvärldens inflytande, något som Gran specifikt menade är eurocentrism. Detta eftersom länderna då

tycks  sakna  självstyre  trots  självständighet.  SO  direkt har  ett  längre  utlägg  om  hur  Japan

moderniserades och blev ett av världens mest utbildade länder tack vare européerna. I Utkik är det tack

vare européerna som modern teknik nu syns i tredje världen. Inte nog med att tredje världens länder

ständigt tycks ligga efter Europa, Europa är också det som för dem framåt. Det är bilden eleverna får

med sig från   dessa läromedel. Frågan är  hur  de ska kunna uppfatta  olika historiska kulturer  och

människor som jämlika om en grupp hela tiden tycks svagare och mindre förmögen till utveckling än

den andra. Risken är att eleverna dessutom för över denna  ojämlika bild och applicerar den på  nutida

kulturer och folk. 

Ur europeiska ögon

Att läromedlen på olika sätt och i olika mån har en stor avsaknad av multipla perspektiv  och dessutom

ofta framställer Europa som överlägset bör resultera i negativa konsekvenser för elever idag. Detta

eftersom LGR11 säger att flera historiska och kulturella perspektiv ska prägla historiekunskapen med

syfte att alla elever, oavsett etnisk härkomst, ska kunna förstå och identifiera sig med historien och dess

olika kulturer. Detta är viktigt då det utgör själva nyckeln till historiemedvetande och historisk empati.

29



Det är enkelt att efter denna undersökning se att SO direkt anstränger sig mer än Utkik när det kommer

till  kampen mot eurocentrism och att bryta gamla fördomar. Detta kan tyckas överraskande eftersom

boken  är  den  äldre  av  de  två.  Dock  innebär  det  inte  att  SO  direkt är  interkulturell.  Johanssons

avhandling betonade pluralismens betydelse för ett interkulturellt lärande och det råder knappt någon

sådan när  det  gäller  perspektiv.  Istället  har  SO direkt lagt  störst  fokus på att  söka någon form av

jämnhet mellan geografiska områden genom att lyfta och sänka dem. Tanken är god och budskapet når

vid flera tillfällen fram, men idén fallerar också stundtals. Det i sig självt är inte heller tillräckligt för att

leva upp till interkulturellt lärande: fler perspektiv måste förekomma. 

     Vidare kan det konstateras att Utkik gör sämre jobb överlag eftersom boken tycks sakna medveten-

het om att eurocentrism överhuvudtaget finns. Tvärtom tycks boken nästan arbeta i total enlighet med

detta eftersom de uppfyller Grans kriterier gång på gång.  Utkik  tycks eftersträva att göra  européerna

både fläckfria och oskyldiga i flera historiska händelser, som exempelvis slavhandeln där Europa inte

tycks bära någon som helst skuld. Historien förlorar trovärdighet i dessa bristande kontexter.

3.2 Sammanfattning och slutsatser

Detta arbete inledde med en problemformulering rörande skolans roll i det mångkulturella samhället,

närmare bestämt hur läromedlen för historiekunskap framställer olika kulturer. Då LGR11 arbetar för

att främja mångkultur genom att utveckla av historiemedvetande och historisk empati bland elever blev

arbetets syfte att se om läromedlen lever upp till detta. Frågeställningen formulerades efter faktumet att

historiska  perspektiv  påverkar  utvecklingen  av  historiemedvetande  och  historisk  empati  och  blev

således: Utifrån vilket/vilka perspektiv framställs den utomeuropeiska historien i läromedlen? För att

besvara detta formades arbetet som en kvalitativ undersökning av två läromedel. Vidare genomfördes

en komparativ analys för att se om någon av de två möter LGR11:s uppdrag mer än den andra.

     Under tidigare forskning förklarades begreppen historisk empati och historiemedvetande medan de

två perspektiven eurocentrism och interkultur  presenterades mer specifikt.  Där framkom det  att  ett

interkulturellt lärande, genom sina multipla perspektiv, gynnar utvecklingen av historiemedvetande och

historisk  empati  medan  det  mer  ensidiga  perspektivet  eurocentrism  hämmar  det.  Utifrån  detta

formulerades  tre undersökningsfrågor som kan sägas bestå av kategorierna geografisk framställning,

pluralistiska perspektiv samt urval, för att enklare kunna blottlägga eurocentriska och interkulturella

perspektiv  i  litteraturen.  Efter  undersökningen  fördes  en  diskussion  för  att  besvara  arbetets

frågeställningar utifrån undersökningsmaterialet. Vidare behandlades arbetets syftesformulering för att

se om läromedlen lever upp till värdegrundsuppdraget och om någon av dem gör det mer än den andra.

Återstoden av postkolonialism

Efter denna undersökning står det klart att båda läromedel har relativt enkelspåriga perspektiv och drar
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något mer åt eurocentrism än åt ett interkulturellt synsätt, om än i olika mån. Utkik tycks uppfylla de

flesta  av  Grans  nio  tecken  på  eurocentrism  och  har  en  stor  avsaknad  av  Johanssons  krav  på

interkulturella inslag. Boken verkar motarbeta Ammerts strävan efter identifiering genom att beskriva

olikheter snarare än likheter mellan historiska kulturer. Vidare använder den även det postkoloniala

perspektiv som Nyström tog upp som ett  varningstecken:  att  utomeuropeiska områden tycks sakna

historia  vid  tillfällen  då  européerna  inte  närvarade.  SO direkt tycks  ha  en  större  medvetenhet  om

konsekvenserna som riskerar att uppstå om Europa höjs för mycket och har därför varit noggrann med

att berätta om européernas mörkare sidor också. Dessutom lyfter boken flera områden och folk utan

europeisk inblandning och söker vid flertalet tillfällen likheter mellan historiska kulturer samt mellan

historia och nutid.  Detta krossar således fördomar.  Dock blir  SO direkts  försök bristfälliga.  För att

kunna  klassas  som  interkulturell  hade  boken  behövt  använda  utomeuropeiska  perspektiv,  lokala

narrationer samt rena motberättelser istället för de övergripande och något ytliga beskrivningar som

förekommer. Vidare hade den behövt göra färre jämförelser med Europa eftersom dessa många gånger

tenderar att sänka de utomeuropeiska områdena till underlägsenhet. Kanske är dessa saker det enda som

saknas för att SO direkt ska kunna klassas som interkulturell. Det är trots allt så att boken överlag har

ett tämligen empatiskt förhållningssätt gentemot utomeuropeiska områden.

     Utkik tycks sakna mycket av denna empati. Utöver dess ord om att historia kan se olika ut beroende

på perspektiv så sker en nästan total avsaknad av ytterligare bevis för detta. Det blir därför svårt att

förstå hur denna bok kunnat hamna i klassrummen från början, nu när LGR11 trots allt eftersträvar

interkulturellt lärande. Både skolans värdegrundsuppdrag och kursplanen för historiekunskap menar att

alla elever ska ha möjlighet att utveckla ett historiemedvetande och historisk empati men ser man  till

dessa läromedel,  framför allt Utkik, blir det tydligt att en sådan utveckling försvåras. Att placera barn

och unga framför en lärobok där den generella synen på kulturer tycks vara att den europeiska är mer

utvecklad, mer kraftfull och en norm för vad övriga världen bör eftersträva är att direkt motarbeta

gemenskap och förståelse i det mångkulturella Sverige.
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