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Abstract 

This joint study has researched the use of non-European history in a 

Swedish textbook for the High School course History 1a1 as well as 

internet based material regarding the same issue. The aim of this study 

was to clarify the use of non-European history in regards to the 

Eurocentric theory.  

As for the textbook analysis the purpose was to research what non-

European history was mentioned in the material with regards to 

geographical location and the events that were mentioned, as well as to 

study how much non-European history was included in the material 

compared to European or Western history. 

The study of internet based material aimed to show what kind of 

teaching material could be found on internet based databases by and for 

teachers. The study aimed to show how well the material handled non-

European history, as well as to what degree the material used European 

perspectives when dealing with non-European events and geographical 

areas. 

In our thesis we have created our own definition of the theory 

regarding eurocentrism. The method used was a combination of a 

quantitative and a qualitative discourse analysis of the texts.  

Our results showed that the textbook was overwhelmingly 

Eurocentric, not only giving vastly more focus to the European parts of 

world history, but also using European perspectives and ideals to 

describe non-European events and areas. The internet based material, on 

the other hand, proved more diverse and less biased, but also more 

difficult to find and less plentiful. 

Our conclusion, then, is that teachers have to choose between the 

risk of letting their students develop a severely limited and heavily 

Eurocentric view of the world, and the additional workload required to 

find and organize non-textbook material to broaden their students 

horizons. 

We hope our study will contribute to the discussion of the place of 

Eurocentrism in today’s global and multicultural society. 

Keywords: Didactics, history textbook and digital material, Swedish High 

School, Discourse analysis, Eurocentric history education. 
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Förord 

Detta arbete är ett giftermål mellan våra två olika fil. kandidat-uppsatser i historia och en vidareutveckling av Fogelbergs 

frågeställning. Trots detta vill vi betona att denna studie inte är «samma arbete» utan just en vidare utvecklad forskning av 

den föregående frågeställningen, sett till att denna uppsats tillämpar andra metoder, material, tidsperioder och teoretiska 

utgångspunkter än de föregående. 

 Vi skulle vilja tacka Historiska institutionen och Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier för deras 

visade intresse i denna uppsats. Vi vill även tacka Ylva Bergstöm, Finn Calander, György Novaky och Maria Törnqvist 

för deras vägledning under detta arbete. Vi vill speciellt tacka vår handledare Anna Nørholm Lundin för hennes excellenta 

rådgivning och guidning utan vilket vi skulle stått oförmögna till att genomföra detta arbete. Stort tack! 
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Inledning 

Den nya gymnasieskollagen som trädde i kraft 2011 innebar som väntat en del förändringar men 

den mest radikala var att historia blev ett obligatoriskt kärnämne. Förr tillhörde historieämnet 

nästan uteslutande de högskoleförberedande gymnasieprogrammen med inriktning på 

samhällslinjer eller naturvetenskapliga program, men nu anses det att det är ”viktigt att kunna 

något om det förflutna för att förstå nuet och handla rätt i framtiden”1. Så som lagen ser ut ska en 

obligatorisk a-kurs på minst 50 poäng genomföras på alla gymnasieprogram oavsett om det är 

högskoleförebredande eller ej. Detta motiverades av Utbildningsminister Jan Björklund med att:  

historia är ett av våra kulturbärande ämnen, men har under hela efterkrigstiden i 
svensk utbildningspolitik behandlats som något katten har släpat in. I läroplan efter 
läroplan har ämnet bara krympt. Det är inte acceptabelt. Regeringen vill att alla landets 
gymnasieelever ska åläggas att läsa en a-kurs i historia, som ska omfatta 50 eller 100 
poäng. Det här är viktigt av flera skäl. Historia lär oss en hel del om varför världen ser 
ut som den gör i dag, och ämnet ger oss en kulturell identitet, som inte ska 
underskattas.2 

Som utbildningsminister Björklund säger är det viktigt för samhället att ämnet blivit obligatoriskt 

eftersom det lär oss om vår historia och vår framtid. Några relevanta frågor sett till ämnets nya 

status blir därmed: vad ska man undervisa om, kommer ämnet att reduceras till endast 

nutidshistoria med ett 1900-tals tema, eller blir det ett störtlopp genom världshistorien? Då 

undervisningstimmarna halverats från 100 timmar till 50 timmar måste ett ämne som historia 

avväga vad som är viktigast att ta upp.3 Kommer ämnet enbart att undervisas ur ett eurocentriskt 

perspektiv, vilket i sin tur ger en skev världsbild eller ur ett internationellt och globalt perspektiv, 

med risk för att endast undervisas på ett överskådligt plan?  

  

                                                 
 

1Eliasson (2013), Sökord: Gymnasiepropositionen – så blev historia ett kärnämne. http://www.ne.se. (2013-02-03) 
2Olsson (2007), Alla gymnasister ska läsa historia. http://www.svd.se (2012-01-16)  
3Eliasson (2013), Sökord: Gymnasiepropositionen – så blev historia ett kärnämne. http://www.ne.se. (2013-02-03) 
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Bakgrund 

I den nuvarande läroplanen Lgy11 tillkom i kursplanen för historia 1a1 en kanon för vad 

historieundervisningen skulle fokusera på, och vår tolkning är att i denna påvisas en 

eurocentristisk undervisningssyn. Detta visas tydligt i följande utdrag. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 
förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid 
infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon 
utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien. (egen kursivering)4 

 
Ovanstående citat från kursplanen i historia 1a1 50 poäng i Lgy11 visar att undervisningen ska 

påvisa att tidsindelningen i världshistorien skiftar i förhållande till olika kulturer, så som i den 

muslimska världen och den asiatiska kultursfären. En intressant faktor är att det i detta citat finns 

den enda referensen till utomeuropeisk historia i hela kursplanen, vilket påvisar hur liten plats 

detta stora område av historien får i den svenska undervisningen. Detta står i kontrast till FN:s 

barnkonvention som stadgat att alla barn har rätt till sitt kulturella ursprung, då inte alla elever i 

svenska skolor har hela, eller ens delar av, sin kulturella bakgrund i Sverige.5  

 Utifrån tidigare forskning vet vi att kursplaner i historieämnet samt många läroböcker haft ett 

eurocentriskt fokus under en lång period.6 Detta har motiverats med att skolan ska ge en 

gemensam referensram och ett kulturarv till eleverna, knutet till den svenska och europeiska 

kulturen. Intressant nog har även tidigare forskning visat att skolans uppdrag syftar till att fostra 

demokratiska medborgare.7 Därtill sett utifrån Björklunds perspektiv som yrkar på historieämnets 

vikt för dess kulturbärande egenskaper, kan man ställa sig frågande till hur skolan ska kunna 

fostra demokratiska medborgare som genomsyras av medmänsklighet och förståelse för sin näste, 

om skolans kunskapssyn är starkt eurocentrisk? Denna konflikt mellan vikten av historieämnet i 

skolan och den samtida exkluderingen av utomeuropeisk historia i kursplanen är paradoxal 

eftersom det som ämnet behandlar kan komma att forma elevernas världsbild.  

 Således, i betraktande av ämnets numera obligatoriska status ämnar denna uppsats att studera 

det utomeuropeiska innehållet i digitalt undervisningsmaterial och läromedel för historia 1a1 på 

gymnasiet.  

                                                 
 

4 Lgy (2011)., s.68. 
5 Förenta Nationerna. (1989) Barnkonventionen, paragraf 30. (2013-05-09).  
6 Marino (2011); Fogelberg (2012); Carlsson (2013); Nybacka (2013). 
7 Nordstrand (2013); Nybacka (2013). 
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om historieämnets undervisningsinnehåll i såväl läroplaner, kursplaner och 

läromedel har visat en eurocentrisk tendens. Vi har valt att tematisera den tidigare forskningen i 

tre olika teman; studier av utländska läromedel, studier av svenska läromedel och studier av svenska 

läroplaner och kursplaner. Efter varje avslutat tema följer en sammanfattning av det angivna temats 

ämne och dess relevans för vår studie.  

Studier av utländska läromedel 

High School World History Textbooks: An analysis of content focus and Chronological Approaches8är en 

vetenskaplig artikel skriven av M. Marino, där han bland annat kritiserar den starkt eurocentriska 

vinklingen av historien i amerikanska textböcker. Intressant nog finner Marino att ett ämne som 

handlar om världens historia var ytterst eurocentriskt. Hans undersökning behandlar 

huvudsakligen textböcker inom det amerikanska ämnet World History, men nämner även 

problem med kursböcker inom alla SO-ämnen. World History är en egen kurs inom den 

amerikanska skolvärlden, vilket gör det intressant att se att även i en sådan kurs finner man ett 

markant eurocentriskt perspektiv. Marinos undersökning har valt att fokusera på hur väl 

innehållet i World History kursen överensstämmer med den moderna forskningen om relevanta 

områden i världen. Bakgrunden till detta är nämligen att området har växt och utvecklats markant 

de senaste 50 åren och Marino undersöker därmed om kursböcker inom ämnet även följt den 

utvecklingen eller om de är så eurocentriska som det ofta antas.  

 I studien fann Marino att de fem undersökta läroböckerna har anpassat sig relativt väl till 

modern forskning, då de organiserar sina kapitel och synpunkter i enlighet med den forskning 

som genomförts inom ämnet. Processen är dock inte färdig, och mer arbete krävs för att få dessa 

läroböcker att så otendentiöst som möjligt reflektera hela världens historia. Studien visade att så 

mycket som 55 % av böckerna tillägnades europeisk historia. Utöver det visade analysen att alla 

fem böckerna organiserades i enlighet med europeiska händelser och historiesyner.9  

                                                 
 

8 Marino (2011). 
9 Ibid., s. 441. 
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 Marinos artikel är intressant för vår studie då den behandlar en motsvarande studie, med 

motsvarande teoretiska modeller, i ett annat perspektiv. Studien visar att eurocentrismen finns 

även utanför Europa, i detta fall inom den första världen10.  

 Marinos artikel kontrasteras av M. Sheehans vetenskapliga artikel. Sheehan har skrivit om ett 

likande problem i de Nya Zeeländska läromedlen för historieämnet i artikeln The place of ‘New 

Zealand’ in the New Zealand history curriculum, där han kritiserar den grava bristen på lokal historia. 

Denna artikel är väldigt intressant sett emot svenska läromedel där den lokala historien starkt 

betonas. Sheehan menar att historieundervisningens innehåll inte ändrats sedan 1980-talets 

läroplan utformades och att undervisningen i allra största grad är eurocentrisk. Hans resultat visar 

att det finns ett starkt fokus på 1500- och 1600-talets England i den Nya Zeeländska 

historieundervisningen; vidare visar Sheehans resultat även att fokus i undervisningen ligger på 

första och andra världskriget inklusive Nazityskland, den ryska revolutionen, den irländska 

revolutionen mellan åren 1909-1922 och afro-amerikaners medborgarrättsliga revolution.11 

 Hans forskningsresultat visar att undervisningen är starkt eurocentrisk, vilket är noteringsvärt 

med tanke på att landet är självständigt under den brittiska kronan, men deras 

historieundervisning ändå domineras av koloniseringstiden. Detta resultat är intressant för oss 

eftersom vår undersökning grundar sig på ett likande dominerande eurocentriskt perspektiv i 

svenska gymnasieskolor, cirka 17000 kilometer bort. 

 I den tredje artikeln Weaving a Fabric of World History: An Analysis of U.S. State High School World 

History Standards12 kritiserar författarparet M. Marino och J. Bolgatz det amerikanska 

gymnasiesystemet där eurocentrismen i alla högsta grad är infiltrerad i historieundervisningen. 

Deras undersökning har studerat de amerikanska gymnasieskolornas statliga kanon av 

undervisning om världshistorien med fokus på vilka områden och kategorier som används för att 

definiera och kontextualisera världshistorien. Studien undersöker i vilken utsträckning den statliga 

kanonen i undervisningen om världshistorien implementerat ett globalt perspektiv.13  

 Resultatet av studien visar att all historieundervisning som behandlar åren före år 1945 

uttrycker ett dominerande eurocentriskt perspektiv, men att i all undervisning som behandlar åren 

efter år 1945 avtar eurocentrismen trots att den fortfarande är markant närvarande. Vidare visar 

resultatet att trots att många stater har börjat undervisa världshistorien genom teman och 

                                                 
 

10 Se, avsnitt teoretiska utgångspunkter. 
11 Sheehan (2010), p. 671ff. 
12 Marino & Bolgatz (2010). 
13 Ibid., s. 367f.  
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kronologiska metoder så genomförs undervisningen ur ett eurocentriskt perspektiv, då man inte 

implementerar saker som internationella kontakter, interaktioner mellan kulturer, världssystem 

eller likartade mänskliga erfarenheter. Enligt Marino och Bolgatz visar detta att man inte försöker 

integrera en förståelse för världshistorien och att undervisningen därmed förespråkar 

eurocentrism.14 

Marinos och Bolgatzs forskning är intressant för våra respektive delstudier då den delar vårt 

analytiska perspektiv och vår teori samt likande empiriskt material. Denna artikel är av stor 

relevans för vår gemensamma studie då forskningsresultatet påpekar att den eurocentriska 

historieundervisningen inte bara är ett europeiskt problem, eftersom det finns kopplingar till 

detta även i USA. Detta resultat breddar grunden för vår undersökning vilken ämnar studera om 

detta problem är utbrett i svenskt undervisningsmaterial sedan den nya skollagen trätt i kraft 

hösten 2011.  

 
Sammanfattning av studier av utländska läromedel 
Kortfattat handlar Marinos artikel15 om eurocentrism i amerikanska läroböcker i ämnet World 

History, som ges vid amerikanska gymnasieskolor. Hans resultat har visat att mer än hälften av 

undersökningsmaterialet ägnades åt europeisk historia och att samtliga läroböcker hade en 

europeisk epokindelning. Hans forskning är av intresse för vår studie då hans resultat visar att 

eurocentrismen i läromedlen är ett spritt problem i andra delar av västvärlden utanför Europa. 

Sheehans artikel16 handlar om bristen på lokal historia till förmån för den europeiska historien 

i de nya zeeländska läromedlen i historieämnet. Hans resultat visar att det finns ett starkt fokus på 

England under 1500- till 1600-talet och därefter är det 1900-talet som är i fokus, även det i ett 

eurocentriskt perspektiv. Hans forskning är av intresse för oss då resultatet visar att fenomenet 

eurocentrism har ett starkt grepp på historieundervisningen även långt utanför Europas 

geografiska gränser.  

Marinos och Bolgatzs artikel17 handlar om eurocentrismen i amerikansk historieundervisning. 

Deras resultat visade att eurocentrismens närvaro var stark till och med år 1945 och därefter 

avtog även om den inte försvann helt. Deras forskning är intressant för vår studie eftersom deras 

resultat påvisar att eurocentrismen inte bara är ett europeiskt fenomen utan ett generellt 

västerländskt.  

                                                 
 

14 Ibid., s. 366f; 386f; 388f.  
15 Marino (2011). 
16 Sheehan (2010). 
17 Marino & Bolgatz (2010). 



 

6 
 
 

Studier av svenska läromedel  

Vi har valt två fil. kandidat-uppsatser från Historiska institutionen vid Uppsala Universitetet som 

är av intresse för denna studie då de behandlar läromedel i historieämnet i Sverige, men kommer 

fram till likande resultat som de utländska läromedelsstudierna. 

A. Fogelberg har i sin fil. kandidat-uppsats i historia gjort en komparativ studie av 

eurocentrism i historieläroböcker mellan 1980 och 2010-talet.18 Hans resultat visar att det inte går 

att dra några konkreta slutsatser gällande eurocentrismens förändring i historieläromedel. 

Däremot kunde hans forskning påvisa att det fanns skillnader mellan de olika läromedlen i grad 

av eurocentrism, vilket antyder att den var konstant närvarande.19  

Fogelbergs forskningsresultat är intressant för vår studie då hans undersökning berör 

historieläromedel från år 1980 till år 2010 i gymnasiet. Hans resultat om eurocentrismens 

konstanta närvaro i historieinnehållet är en teori som Nordstrands delstudie ämnar undersöka 

gällande nypublicerat läromedel från föregående år. 

Fogelbergs studie kompletteras väl av M. Carlssons fil. kandidat-uppsats i historia som utgörs 

av en bildanalys av läromedel för de samhällsorienterade ämnena. Carlsson har studerat hur 

Afrika, Latinamerika och Asien gestaltades mellan åren 1972 och 2012.20 Hans resultat visar att 

afrikanska bilder numerärt dominerade i relation till resterande områden, och oftast gestaltades 

med en negativ underton. Vidare visar hans undersökning att Asien var det enda området som 

inte kontinuerligt belystes i ett negativt perspektiv. Ytterligare resultat var att historieämnets 

läromedel innehöll betydligt fler konflikter/krigsbilder än i något annat läromedelsmaterial för de 

samhällsorienterande ämnena.21  

Carlssons forskning är av intresse för vår studie då hans resultat visar att bilder i 

samhällsorienterade läromedel är vinklade utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Detta resultat visar 

att diskurserna om eurocentrism är närvarade i bild vilket breddar grunden för vår studie som 

ämnar undersöka om detta även sker i text.  

Sammanfattning av studier av svenska läromedel 
Fogelbergs forskning22 har visat att eurocentrismen har funnits närvarande i svenska 

historieläromedel under åren 1980 till 2010. Hans resultat visar att graden av dess närvaro varierar 

mer mellan enskilda böcker än över tidsperioder. Fogelbergs studie är intressant för vår 
                                                 
 

18 Fogelberg (2012). 
19 Ibid., s. 30f.  
20 Carlsson (2013). 
21 Ibid., s. 30f. 
22 Fogelberg (2012). 
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undersökning då den påvisat att problemtiken funnits under tidigare årtionden och vi ämnar 

undersöka om den finns kvar efter Lgy11s implementering.  

Carlssons forskningsresultat23 visar att eurocentrismen är utbredd även i bilder i de 

samhällsorienterade läroböckerna, där de används för att upprätthålla olika diskurser om 

verkligheten. Hans resultat är av intresse för vår studie eftersom det visar att läromedlen är starkt 

eurocentriskt diskursiva, vilket formar våra uppfattningar och värderingar om omvärlden. 

Studier av svenska läroplaner och kursplaner.  

Läromedelsstudierna som presenterades ovan kompletteras av M. Nybackas fil. kandidat-uppsats 

i historia rörande en diskursanalys av läroplaner och kursplaner där han studerat vilka diskurser 

och kunskapssyner som förmedlats och definierat samhället mellan åren 1980 och 2011.24  

Nybackas forskning visar att historieundervisningen i grundskolan har ett starkt eurocentriskt 

perspektiv och syfte. Hans resultat visar att historieundervisningen ämnar skapa en kulturell 

identitet, ett kulturarv och en gemenskap bland de svenska medborgarna, samt att undervisningen 

använder Sverige som utgångspunkt, ideal och norm för all undervisning om övriga länder. Det 

är ett markant fokus på den egna lokala svenska historien i årskurs 1-6 och det är först i årskurs 

7-9 som undervisningen belyser västvärlden och Europa.25  

Nybackas forskning är av intresse för vår studie eftersom hans resultat påvisar att 

historieundervisningen syftar till att ge en kulturell identitet och gemensam referensram. Detta 

resultat har gett oss en grund att bygga vår forskningsansatts på eftersom vi ämnar studera de 

diskurser som undervisningen implementerar och upprätthåller.  

Nybackas forskning kompletteras av L. Nordstrands fil.kand. i historia rörande en studie om 

skolans uppdragsförändring i och med decentraliseringen.26 Nordstrands forskningsresultat visar 

att skolan gått från att fostra till samhällsmedlemmar genom att framta eftersökta egenskaper till 

att uppfostra enskilda individer till demokratiska medborgare.27 Hennes undersökning av 

skollagar, läroplaner och beredningsdokument mellan åren 1962-1994 har påvisat att skolans 

dominerande uppdrag är att fostra demokratiska människor men hur detta genomförts har 

ändrats, på så sätt att skolan har bytt utbildningsfilosofiskt perspektiv genom att gå från ett enbart 

                                                 
 

23 Carlsson (2013). 
24 Nybacka (2013).  
25 Ibid., s. 18ff. 
26 Nordstrand (2013). 
27 Ibid., s. 29, 32, 34. 
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fostrande uppdrag till ett kombinerat fostrande- och kunskapsuppdrag, med fokus på kunskap 

som leder till fostrande.  

Nordstrands resultat är av intresse för denna studie eftersom hennes forskning visar att skolan 

ska forma individer både på ett kunskaps- och ett personligt plan; medan vår teori menar att en 

eventuell brist på utomeuropeisk historia innebär att skolan inte kommer att kunna uppnå dess 

uppdrag att ”bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.”28. 

 
Sammanfattning av studier av svenska läroplaner och kursplaner 
Nybackas forskningsresultat29 visar att historieundervisningen i grundskolan har ett starkt 

eurocentriskt perspektiv samt att detta är ett medvetet syfte för att uppfylla skolans och ämnets 

uppdrag att skapa en kulturell identitet hos eleverna. Hans undersökning är intressant för vår 

studie eftersom resultatet problematiserar vår forskningsansats, genom att påvisa historieämnets 

fostrandeuppdrag, vilket vår studie finner komplexitet i på grund av den historiskt eurocentriska 

vinklingen.  

Nordstrands forskningsstudie30 har visat att skolans uppdrag har genomgått en markant 

förändring sedan grundskolans införande år 1962 till och med år 2010. Hennes forskningsresultat 

är av intresse för vår studie eftersom det problematiserar vår forskningsansatts på samma sätt 

som Nybackas studie, genom att påvisa skolans fostrande karaktär.  

Källkritik av tidigare forskning 

Källkritik handlar om att kritiskt granska materialet och bedöma dess validitet och reliabilitet, 

gällande den tidigare forskningen har vi valt att granska deras svagheter. 

Fogelbergs studie31 har problemet att urvalet är relativt snävt, med endast två böcker utvalda 

per undersökt årtionde. Det är på grund av detta fullt möjligt att urvalet inte är representativt, och 

att studiens resultat genom detta missrepresenterar verkligheten. Däremot har resultatet visat att 

graden av eurocentrism varierar i de olika böckerna genom årtiondena, så resultatet är validerat, 

då studien påvisat att de stora skillnaderna mellan en eurocentrisk eller en tendenslös 

representation av omvärlden beror mer på författare och det enskilda verket, snarare än 

tidsperioden verket skapades i. 

                                                 
 

28 Lgy (2011), s. 5. 
29 Nybacka (2013). 
30 Nordstrand (2013). 
31 Fogelberg (2012). 
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Carlssons32 svaghet ligger i hans kategorisering av bilder, vilket har gjorts efter ett egenskapat 

system, utan att redovisa de faktiska bilder som studien analyserat. Detta riskerar göra studien 

godtycklig, då endast Carlssons egna åsikter om det undersökta materialet framkommer i texten. 

Detta kan också skapa svårigheter i att återskapa studien för att validera resultatet. På grund av 

detta kan studiens reliabilitet ifrågasättas.  

Problematiken med Nybackas studie33 ligger i det bristfälliga forskningsläget, med vad som 

kan ses som en underutvecklad teori. Trots detta är resultat i sig mycket användbart för denna 

studie, då det påvisar historieämnets syfte, vilket bland annat består i att forma en gemensam 

kulturell identitet. Även Nybackas teori var intressant som en grund att bygga vidare på för vår 

studie. 

Nordstrands studie34 är problematisk då den saknar källkritik mot det empiriska materialet. 

Motiveringen till detta är snarlik den som vi använder i denna studie, att fokus ligger på en 

process snarare än enskilda texter. På grund av detta sågs det som mindre relevant att se vem som 

skrivit en viss text. 

 Kritik kan riktas mot Marinos och Bolgatzs undersökningar35 i förhållande till denna studie, då 

de kan ses som mindre relevanta på grund av att de fokuserar på en annan kurs med ett annat 

fokus i ett annat land. Trots detta anses dessa texter som relevanta då de visar på en utbredning 

av eurocentristiska perspektiv även utanför Europas gränser. Detsamma kan sägas om Sheehans 

text36, som anses relevant av samma orsak. 

 Vi är väl medvetna om att den tidigare forskningen till denna studie i huvudsak består av 

opublicerade fil.kand. uppsatser snarare än publicerade verk. Detta val gjordes av två anledningar, 

dels på grund av svårigheter i att hitta tidigare material som på ett adekvat sätt fokuserade på de 

områden som intresserade oss, och dels på grund av att de uppsatser som valdes ut ansågs passa 

vår studie mycket väl. På grund av detta ansågs det som överkomligt att studierna i sig var av 

något lägre akademisk rang, snarare än att använda publicerade studier som inte lika väl relaterade 

och konkretiserade vår studie.  

                                                 
 

32 Carlsson (2013). 
33 Nybacka (2013). 
34 Nordstrand (2013). 
35 Marino & Bolgatz (2010); Marino (2011). 
36 Sheehan (2010). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning har alltså visat att läroböcker och kursplaner i historieämnet kan vara starkt 

eurocentriska, det vill säga att ämnet fokuserar på västvärldens historia.37 Vår studie ämnar 

undersöka om detta fortfarande är fallet i den nuvarande historieundervisningen och läromedel 

som publicerats efter 2011 års skolreform.  

För att kunna undersöka om innehållet i historiematerialet som undersökts är eurocentriskt 

eller inte har vi valt att utgå från följande definition av begreppet eurocentrism:  

Eurocentrism: centered on Europe or the Europeans; especially: reflecting a tendency 
to interpret the world in terms of western and especially European or Anglo-
American values and experiences. 38 

Eftersom att Europa är historiskt svårdefinierat, på grund av dess komplexitet i fråga om 

geografisk och kulturell inkludering och exkludering39, har vi valt följande arbetsdefinition av 

teorin: 

Eurocentrism: en världsbild som utgår från ett europeiskt perspektiv och västerländsk 
kultur som ideal och norm, till detta kommer epokindelning efter europeisk modell 
samt fokus på västerländsk historia. Eurocentrismen inkluderar länder utanför 
kontinenten Europa inklusive Skandinavien och Östeuropa, USA efter år 1914 och 
Japan efter år 1945. 

I J.M. Hobsons bok The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760-

201040 visas att eurocentrism och eurocentriska definitioner visar sig genom diskurser så som L. 

Stoddards diskurs om rasindelning, den amerikanska diskursen om manifest destiny och R. Kiplings 

the white man’s burden.41 Stoddards forskning visar på en rashierarki, som byggdes i fem skikt, 

baserat på det största hotet mot den vita rasen som var i toppen, följt utav den bruna rasen i 

Asien och Nordafrika, den gula rasen i Östasien, den röda rasen i Centralamerika och norra delen 

av Sydamerika, och slutligen den barbariska svarta rasen i Afrika.42 Diskurerna rörande manifest 

destiny och the white man’s burden kommer från 1800- talet under västvärldens största 

expansionsålder. Diskurserna handlade om att det var den kristna vita rasens uppgift och gudsliga 

rättighet att civilisera de barbariska länderna.43 

                                                 
 

37 Jmf. Fogelberg (2012); Carlsson (2013); Nybacka (2013).  
38 Merriam- Webster dictionary. Sökord. Eurocentric. (2013-01-21) 
39 Krossa (2011) s. 4. 
40 Hobson (2012). 
41 Hobson (2012) s. 144,198. 
42 Ibid., 142ff. 
43 Ibid., s.198f. 
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A. S. Krossa (red.) problematiserar problemet med eurocentrism i boken Europe in a global 

context44 där hon påvisar hur även en så central term som «Europa» är komplicerad och långt från 

entydig. Krossa skriver att den bästa beskrivningen som kan ges av Europa är en "ja, men"45 

förklaring, till exempel att Europa är en specifik geografisk region, men åsikter varierar om exakt 

var gränserna för denna region ska dras. I denna studie arbetar vi huvudsakligen från ett kulturellt 

europeiskt perspektiv, det vill säga att Europa består av de områden inom eller i närheten av den 

geografiskt europeiska regionen som anses eller anser sig vara kulturellt europeiska. Krossa 

refererar också till F. Nietzsche, som säger att "Endast det som saknar historia kan definieras"46, 

med betydelsen att ett enkelt koncept aldrig kan beskriva någonting som utvecklats genom 

historien. 

Krossa problematiserar också begreppet eurocentrism, och refererar till R. Brague som säger 

att själva konceptet eurocentrism är eurocentriskt, då ett brett koncept appliceras till ett begränsat 

område. I boken påvisas också att Europa ofta historiskt intresserat sig för andra kulturer, till 

skillnad från till exempel Kina som kallat sig Mittens rike, något som Europa aldrig gjorde.47 

Källkritik av teorin 

Den främsta problematiken med vår teori är det faktum att den inte är en teori, utan snarare ett 

koncept som vi i studien ämnat ge vetenskaplig grund. Som Krossa48 har påvisat finns det en 

tydlig problematik i att försöka definiera vad som är Europa och europeiskt, och i och med detta 

vad som inkluderas och vad som exkluderas. Vi anser dock inte detta vara ett källkritiskt problem, 

då det belyser ett konkret faktum.  

 J. M. Hobson49 har varit en tillgång för denna studie genom de tre diskurserna som våra 

resultat och teori står i linje med. Hobson själv är mycket kritisk ställd till många synvinklar och 

ingångar till eurocentrismen och hans resultat visar att det inte finns någon objektivitet rörande 

teorin. För att summera så är begreppet eurocentrism och teorin rörande eurocentrism mycket 

komplext, och vi hoppas att denna studie kan vara till hjälp för att tydliggöra ett fragment av 

denna komplexitet. 

                                                 
 

44 Krossa (red) (2011). 
45 Ibid., s. 4. 
46 Ibid., s. 50. 
47 Ibid., s. 10. 
48 Krossa (2011). 
49 Hobson (2012). 
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Syfte och frågeställningar  

Lgy11s implementering innebar att en grundläggande kurs i historia blev obligatoriskt för alla 

gymnasieprogram. Dock är det inte bestämt vilket innehåll gällande den utomeuropiska historien 

som ska tas upp i undervisningen. Denna studie ämnar därför belysa det utomeuropeiska 

undervisningsinnehållet i historia 1a1 på gymnasiet genom att studera vilket utomeuropeiskt 

innehåll som används i läromedel samt vilket digitalt undervisningsmaterial som finns att tillgå på 

populära hemsidor av och för lärare. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om utomeuropeiskt innehåll behandlas i läromedel 

och digitalt undervisningsmaterial, samt därtill vilket innehåll som eventuellt behandlas, och 

slutligen om detta innehåll har en eurocentrisk prägel. Utifrån denna syftesformulering har vi 

konstruerat två huvudfrågor med respektive underfrågor vilka agerar som analysfrågor i våra 

respektive textanalyser. 

• Vilket innehåll behandlas gällande utomeuropeisk historia i läromedel för historia 1a1? 

- Hur mycket utomeuropeiskt innehåll behandlar läromedlet jämfört med det 

europeiska/västerländska innehållet? 

- Vilket utomeuropeiskt innehålls tas upp i läromedlet sett till händelser och geografiska 

områden?  

- Vilka eventuella vinklingar i form av eurocentrism kan skönjas i materialet? 

• Vilket digitalt undervisningsmaterial och innehåll som behandlar utomeuropeiska länder 

finns på databaser av och för lärare på Internet? 

- Vilket innehåll behandlas gällande utomeuropeisk historia i materialet?  

- Vilka eventuella vinklingar i form av eurocentrism kan skönjas i materialet? 

  



 

13 
 
 

Metod  

Uppsatsens första fyra avsnitt har konstruerats i samspel mellan uppsatsens författare, därefter 

har varje författare skrivit och utfört sin egen delstudie vilket inkluderar metodavsnitt samt 

resultat- och analyskapitel. Slutligen har författarna skrivit diskussionskapitlet tillsammans. För 

tydlighetens skull har vi valt att dela upp metodkapitlet efter delstudie, det vill säga att det finns 

ett avsnitt för vardera huvudfråga; men innan denna uppdelning sker har vi valt att gemensamt 

skriva om vårt metodval och vår analysmetod.  

Metodval och analysmetod 

I vår studie tillämpade vi en diskursanalytisk metod där vi använde oss av textanalys som vår 

valda forskningsansats, inom vilken våra respektive undersökningar kom att tillämpa kvantitativa 

och/eller kvalitativa ansatser. Kombinationen av en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

diskursanalys betyder att vi har kunnat studera ämnet genom en översiktlig helhetsstudie och en 

detaljfokuserad djupgående studie. Genom att först studera materialet med en innehållsanalys 

kunde vi sedan göra en djupgående textanalys på det resultat som hittades, för att därefter 

sammanfatta våra olika resultat gällande utomeuropeisk historia i läromedel och 

undervisningsmaterial. 

En diskursanalys involverar såväl metoden som teorin. Teorin gällande diskurser innebär att 

man inte gör skillnad mellan det som står i texten, det vill säga språket, och verkligheten. 

”Diskursen är batalj. Inte avspegling.”50 Med andra ord betyder teorin att det som står i texten 

skapar våra föreställningar om verkligheten, detta innebär att språket och innehållet i en text inte 

anses återge en sann bild av verkligheten utan bidrar istället till att forma den.51  

Eftersom denna undersökning ämnat studera läromedel och digitalt undervisningsmaterial för 

den obligatoriska historieundervisningen på gymnasiet med fokus på utomeuropeiskt innehåll är 

denna teori om sanningsskapande och följaktligen dess metod högst relevant. I kombination med 

det eurocentriska perspektivet, som nämndes tidigare, har vår studie kunnat belysa de maktfrågor 

och maktförhållanden så som frågor om inkludering och exkludering samt västerländska 

värderingar som det utomeuropeiska innehållet i undervisningen påverkas av. Den textanalytiska 

metoden var därmed ett ypperligt metodval för att kunna ”lyfta fram och karakterisera det 

                                                 
 

50 Foucault (2008), s. 182. 
51 Bergström & Boréus (2005), s. 221; Foucault (2008), s. 181f. 
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väsentliga innehållet i den aktuella texten”52 Diskursanalysen återkopplar till en egen teori om 

språkets agenda, man anser att ”språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den.”53 

Denna metod belyser att ett fenomen ges mer eller mindre betydelse beroende på hur mycket 

utrymme som det får i texten.54  

Det positiva med detta metodval var att den fokuserade på maktfrågor så som inkludering, 

exkludering och värderingar. Som tidigare presenterats innebar diskursteorin att språket i texten 

inte återger verkligheten utan bidrar till att skapa och forma den. Därmed, genom att studera 

vilket innehåll som behandlades samt om texten var eurocentriskt vinklad, så kunde vår studie 

problematisera vilka diskurser som historieundervisningen skapade och upprätthöll. Gällande 

delstudien om digitalt undervisningsmaterial så fanns det många sätt att genomföra en studie av 

detta område, såväl analys av videoklipp som bildanalyser skulle ge intressanta resultat. För denna 

studie valdes dock en textanalys, då detta ansågs ge data som mer direkt kunde jämföras med 

läromedelstudien som endast kunde genomföras med en textanalys. I vår gemensamma studie har 

materialet studerats med fokus på vad som behandlades, hur det behandlades sett till vilka ideal 

som förespråkades och ur vilken synvinkel händelsen beskrevs, sett till vår teori. Rörande 

Fogelbergs delstudie har detta tagit sig uttryck i ett aktör/mottagarperspektiv, medan 

Nordstrands delstudie fokuserat på diskursperspektivet.  

Kritik mot det egna empiriska materialet sågs som irrelevant i fråga om studiens fokus och det 

faktum att materialet valdes ut som idealtyper, på grund av kursens obligatoriska status.55 

Validiteten i studien anses korrekt, utifrån det perspektiv och den teori som valdes ut för studien. 

Den bredare definitionen av eurocentrism som diskuteras nedan kombinerat med de 

analysverktyg som valdes ut för de individuella studierna ger en god bild av de perspektiv som de 

undersökta texterna skapar. Reliabiliteten är som förväntat en komplex fråga, på grund av att 

materialet är baserat på idealtyper, vilket naturligtvis minskar studiens allmängiltighet, då det är 

fullt möjligt att det undersökta materialet är i minoritet. Studien är till sin natur en mikrostudie 

och kunde inte ge svar på det allmänna läget i ämnet, men med detta i åtanke ger studien ändå ett 

gott resultat som kan ge en vidare syn på även annat material inom samma område. Valet av 

textanalys som metod leder naturligt till vissa begränsningar, så som att vi inte kunde dra några 

                                                 
 

52 Esaiasson, et.al. (2007), s. 242. 
53 Bergström och Boréus (2005), s.221. 
54 Esaiasson, et.al. (2007), s. 237. 
55 Se, avsnittet avgränsning.  
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slutsatser om på vilket sätt materialet användes i den faktiska undervisningen. På grund av detta 

får materialet stå på egna ben och granskas utifrån en helhetssynpunkt utan förskönande tillägg. 

Som reflektion av metoderna kan sägas att studien genomfördes efter en relativt bred 

definition av eurocentrism, då vi anser att även små skillnader i historieframställningen, då de är 

vanligt förekommande eller genomgående, kan ha en stor inverkan på perspektivet materialet 

skapar hos läsaren. På grund av detta valde vi att undvika en alltför snäv definition, då detta 

riskerade ge en alltför otillräcklig analys. Det är till exempel relativt vanligt i eurocentristisk vinkel 

att enbart värdering studeras, genom att fokus ligger på huruvida européernas handlande är 

positivt eller negativt. Detta anser vi ger en skev bild av framställningen, då det riskerar att beröva 

andra delar av världen sin historia och sina perspektiv, genom att bedöma en framställning som 

icke-eurocentrisk om européerna framställs i ett negativt ljus. På grund av detta valde vi att 

studera även vilka händelser som behandlas.  

Avgränsning 

Lgy11 är lagstiftad och kursen historia 1a1 på 50 poäng är därmed obligatorisk för alla 

gymnasieskolor. På grund av detta valdes det mest nypublicerade läromedlet och ett mindre antal 

lektionsplaneringar och digitala undervisningsmaterial till samma kurs ut som empiri. En 

problematik med läromedelsstudien är att undersökningen inte intresserar sig för det europeiska 

materialet, vilket gör att studien inte kan ge någon insikt i hur texten beskriver den europeiska 

historien. Detta lämnas till vidare studier. Väl medvetna om att denna avgränsning endast belyser 

en fraktion av problemet i sin helhet, ansåg vi att det är just denna belysning som behövs för att 

kunna lyfta fram denna diskussion i ljuset. Denna forskning kan givetvis göras i större skala och 

vi ser gärna att vår lilla studie inte bara kan öppna upp en diskussion om detta problem utan även 

påvisa en mer konkret problematik som finns i skolorna gällande utomeuropeisk historia. 

Metoden vi har valt är en textanalytisk mikrostudie, där läromedlet och det digitala 

undervisningsmaterialet agerar som så kallade idealtyper. 

Läromedelsstudie av Louise Nordstrand  

Urval  

Denna studie syftade till att undersöka vilket innehåll sett till händelse och geografiskt område 

som behandlades gällande utomeuropeisk historia i historieläromedel för historia 1a1; samt att 

studera hur mycket utomeuropeiskt innehåll som behandlades i läromedlet jämfört med det 

europeiska/västerländska innehållet och vilka eventuella eurocentriska vinklingar som kunde 

skönjas i materialet. Det empiriska materialet bestod av historieläromedel för kursen historia 1a1 
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på 50 poäng som utgavs under år 2012 då den nya skollagen hade trätt i kraft. Året 2012 valdes ut 

på grund av att det avgränsade sökningen till de mest nypublicerade läromedlen vid tidpunkten 

för denna studie. Det material som valdes ut var Den moderna tidens historia 1a1 skriven av U. 

Jansson och A. Serra, vilket för övrigt var den enda läromedelsboken i den undersöka kursen som 

utgavs under det valda året.  

Datainsamling 

Insamlingsmetoden för denna studie bestod av att kartlägga och hitta relevant läromedel inom 

ämnet för att kunna behandla undersökningens frågeställningar. Året 2012 valdes ut på grund av 

att det avgränsade sökningen till de mest nypublicerade läromedlen vid tidpunkten för denna 

studie. Vidare motiveringen för insamlingsmetoden beskrivs i avsnittet urval ovan. 

Bearbetning 

Efter att ha lokaliserat materialet för studien gjordes en översiktlig läsning av hela boken för att 

identifiera vilka områden, sett till geografisk plats och händelse, som var relevanta för en djupare 

läsning.   

För att behandla undersökningens första frågeställning, hur mycket utomeuropeiskt innehåll 

som behandlades i läromedlet jämfört med det europeiska/västerländska innehållet, valdes en 

innehållsanalytisk metod i form av att räkna antalet stycken som hängavs åt det utomeuropeiska 

innehållet respektive det europeiska/västerländska innehållet. En problematik med metodvalet 

var att stycken kan vara olika långa i form av rader, ord och meningar etc. Denna problemtik kan 

innebära att metodvalet inte ger en rimligt korrekt bild eller inte av det utrymme som ägnas 

utomeuropeisk historia. Dock ses det som sannolikt att genomsnittslängden på stycken är snarlika 

sett till läromedelbokens textindelning och därför ansågs det vara det mest adekvata räknesättet, 

samt att metoden i sig var till för att ge en överblick av bokens indelning mellan utomeuropeisk 

och europeisk/västerländskt innehåll, medan en djupgående kvalitativ diskursanalys skulle 

besvara studiens två andra frågeställningar. 

För att behandla studiens andra frågeställning, vilket utomeuropeiskt innehålls tas upp i 

läromedlet sett till händelser och geografiska områden, genomfördes en djupläsning av de stycken 

som framkommit som relevant i den innehållsanalytiska studien, för att undersöka vilket 

utomeuropeiskt innehåll sett till händelse och geografiskt område som behandlades. Detta 

genomfördes genom att studera vad varje enskilt stycke tog upp för händelser och de olika 

platserna som dessa utspelade sig på.  
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För att kunna behandla studiens sista frågeställning, vilka eventuella eurocentriska vinklingar 

som kunde skönjas i materialet, studerades varje enskilt stycke i hur texten beskrev den 

utomeuropeiska händelsen, dock för att kunna göra detta behövdes ett antal analysverktyg 

appliceras.  

Analysverktygen ansågs ge en nyanserad syn på den historiska framställningen och ansågs 

kunna behandla studiens frågeställningar. Appliceringen av analysverktygen skedde genom att 

forskaren med den valda teorin i åtanke ställde följande frågor till texten; vad som gavs utrymme, 

det vill säga vad inkluderades i textens beskrivning av händelsen? Vad gavs inte utrymme, det vill 

säga vad exkluderades i textens beskrivning av händelsen? För att kunna besvara denna 

analysfråga rörande utrymmet i texten studerades textens skrivsätt, materialet studerades därefter 

om texten var skrivet detaljrikt eller översiktligt? kortfattat eller utförligt? samt om stycket var 

kontextlöst eller gavs ett sammanhang?  

Till exempel när analysen berörde textens inkludering eller exkludering av utförligt 

information om händelsen, så studerades hur själva texten beskriver, den utomeuropeiska 

händelsen och om den gavs kontext och om texten var utförligt skriven och om texten gav 

fördjupad kunskap om händelsen. Om texten uppfattades sakna detta tolkades den som 

eurocentrisk då det utomeuroepiska materialet inte gavs utrymme till förmån för den 

europeiska/västerländska historien, vilket vi redan visste gavs markant mer utrymme i och med 

resultatet av den innehållsanalytiska kvantitativa studien som avslutades innan den kvalitativa 

studien påbörjades.  

Vidare analysfrågor som studerades var ur vilken synvinkel beskrev händelserna? uttrycker texten 

någons pari eller inte? uttrycker texten något ideal alternativt förespråkar den något ideal? Om 

någon eller flera av dessa frågor kunde besvara och om detta svar var i linje med vårt valda 

teoretiska perspektiv rörande eurocentrism klassificerades texten som tolkningsbart eurocentrisk. 

Till exempel om ett stycke som skulle behandla utomeuropeiskt historia beskrev händelsen i 

texten ur en europeisk/västerländsk synvinkel, eller förespråkade europeiska/västerländska 

länders utveckling eller involvering i landet tolkades detta som eurocentriskt.   

Studiens metodval innebar att analysen ställs inför svårigheter som om att tolkningen måste 

vara i linje med den teoretiska utgångspunkten och kan inte utlämnas till den enskilde forskarens 

godtycklighet. Den diskursanalytiska kvalitativa textanalysens svårighet eller svaghet ligger således 

i denna ovanstående problemtik. Svårigheter med tolkningen av texterna ligger i det faktum att 

det är en tolkning sett ur ett specifikt teoretiskt perspektiv och är därmed inte en allmängiltig 

uppfattning.  Detta innebär att om man skulle vilja göra om studien men inte håller med om 

studiens teori så kommer man onekligen inte heller hålla med om studiens analys. Vidare 
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svårigheter var om ett stycke inte tydligt förespråkade ett ideal eller beskrevs ur en specifik 

synvinkel eller tog någons parti, detta löstes dock genom att studien i sådant fall ändå kunde 

fokusera på hur texten var skriven i fråga om utrymme och inkludering, exkludering.   

Problematiken med den innehållsanalytiska kvantitativa studien har redan redogjort för , 

vårigheter med metodvalet dock förefaller ytterligare en svaghet med den valda kategoriseringen 

som enbart klassificerat texterna som antigen utomeuropeiska eller europeiska/västerländska. 

Problemet med detta är att det kan hävdas av läsaren att forskaren försöker placera in de olika 

styckena i en av de bestämda två kategorierna utan att vara medveten om en eventuell neutral 

kategori, forskaren riskerar därmed att bli blind för sin egen empiri.  

Etiska aspekter 

Då denna studie var centrerad kring en textanalys av ett offentligt publicerat läromedel med 

inriktning på en diskursanalytisk analysmetod så föreföll inte de etiska kraven som essentiella för 

denna studie. Förutom att forskningen skall vara sanningsenlig och att metoden skall beskrivas 

transparent samt att undersökningen skall bidra med ny kunskap.56 Dock fanns det en risk för att 

stigmatisera det empiriska materialet som eurocentriskt, i sådant fall skulle detta inte vara 

avsiktligt utan forskningsresultatet står för sig självt. 

Studie av digitalt undervisningsmaterial av Anton Fogelberg 

Urval 

Studien syftade till att göra en mikrostudie av det material, utöver läroböcker, som historielärare 

på gymnasieskolan kan finna på Internet. Eftersom kursen är obligatorisk på alla 

gymnasieprogram, sågs det som irrelevant vilka planeringar, gjorda av lärare, som valdes ut. Allt 

material kom från hemsidor som var skapade av lärare och riktar sig till lärare. Därför ansågs allt 

material som hittades vara relevant. De hemsidor som användes som databaser var huvudsakligen 

Lektion.se och SO-rummet, två populära hemsidor av och för lärare. Anledningen till att dessa 

hemsidor valdes ut som databaser var att de används av ett stort antal lärare, och 

lektionsplaneringar eller lektionsmoment som hämtats därifrån kan antas ha använts av mer än 

bara den enskilda läraren som skapade den. De lektionsplaneringar eller artiklar som valdes ut var 

i många fall de som fanns att hitta, med visst urval i fråga om nivå och ämnesval, då texter som 

ansågs för avancerade eller för enkla för gymnasielever valdes bort. 

                                                 
 

56 Vetenskapsrådet (2011), s. 17f. 
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Datainsamling 

Den insamlingsmetod som användes för lektionsplaneringar från Lektion.se bestod av att hitta en 

relevant och populär lektionsplanering på hemsidan, samt att hitta och spara eventuella artiklar 

som lektionsmomentet arbetar med. Populariteten hos momentet bedömdes genom sidans 

inbyggda system där lärare kan rösta upp eller ner de moment de använt. Detta visade sig även 

vara den enda relevanta lektionsplaneringen på sidan. Texter från hemsidan SO-rummet 

användes i sin helhet, då de inte använde utomstående artiklar. Motiveringen till denna 

insamlingsmetod beskrivs i avsnittet urval ovan. 

Bearbetning 

Bearbetningen av materialen genomfördes stegvis. Först med en översiktlig läsning av de texter 

och eventuella frågor som lektionsmomenten arbetar med, följt av en djupare analys av de 

områden och textavsnitt som ansågs relevanta för en sådan kvalitativ analys, och avslutningsvis 

redovisningen av de resultat som studien gett. Uppsatsens teori applicerades genomgående under 

undersökningen, och fokus låg genomgående på en sammanfattning av den information som 

författarna valde att ta upp i texten, då detta sågs som konkretiserande för den kommande 

analysen. Detta kan ge resultatet en viss övervikt till information över analys, men detta sågs som 

intressant för studiens syfte och frågeställningar. De frågor som i huvudsak analyserades i studien 

var frågor om aktör/mottagare, positiv eller negativ framställning och det historiska perspektiv 

som händelser framställs ur. Detta ansågs ge en nyanserad syn på den historiska framställningen, 

och ansågs ge korrekta svar på studiens frågeställningar, då sammanfattningen av materialets 

innehåll uppfyller den första delfrågan och den breda analysmodellen ger ett omfattande svar på 

den andra delfrågan. 

Svårigheter som studien ställs inför kan vara att tolkningen av materialet riskerar att ses som 

godtycklig, då det baseras på forskarens egen tolkning av de olika aspekterna av perspektiv och 

värdering. Detta bör dock vara ett mindre problem, då såväl de olika perspektiv som behandlas 

och den teori som dessa perspektiv behandlas utifrån redogörs i studien. En ytterligare svårighet i 

studien var komplikationen i att finna material. Till skillnad från läromedelsstudien, där materialet 

är tydligt avgränsat, blir den totala omfattningen av möjligt material alltför stort för att omfattas 

av studien. På grund av detta kunde en kvantitativ studie inte genomföras, och på grund av att 

mängden material ständigt ökar skulle en sådan studie inte vara giltig efter studiens 

genomförande. 
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Etiska aspekter 

Min studie påverkades huvudsakligen av konfidentialitetskravet. På grund av detta har jag valt att 

anonymisera såväl de lärare vars material används i studien som de skolor de arbetade på, då detta 

inte sågs som relevant för studiens syfte. Eftersom kursen historia 1a1 är obligatorisk på alla 

program bör den vara likvärdig på olika skolor, och det sågs inte som resultatmässigt intressant 

att undersöka skillnaderna mellan olika lärare, skolor eller områden, detta lämnas till andra 

studier.57  

  

                                                 
 

57 Ibid.  
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Resultat och analys 

Läromedelsstudie av Louise Nordstrand 

Syftet med denna studie är att undersöka om utomeuropeiskt innehåll behandlas i läromedel för 

historia 1a1 och därtill vilket innehåll som eventuellt behandlas, samt om detta innehåll har en 

eurocentrisk prägel. Undersökningens analysfrågor är följande: hur mycket utomeuropeiskt 

innehåll behandlar läromedlet jämfört med det europeiska/västerländska innehållet, vilket 

utomeuropeiskt innehålls tas upp i läromedlet sett till händelser och geografiska områden och 

vilka eventuella vinklingar i form av eurocentrism kan skönjas i materialet? 

Det empiriska materialet är indelat i fem avsnitt med följande rubriker: Inledningar, revolutioner 

och imperier 1776-1914, krig, katastrofer och demokrati 1914-1945, kallt krig och välstånd 1945-1980 samt 

globalisering och nya stormakter 1980-2010. Redovisning av forskningsresultat och analys kommer att 

följa denna ordning eftersom det är så författarna till läromedlet konstruerat materialet samt att 

det är med största sannolikhet i denna ordning som eleverna kommer att möta materialet.  

Avsnitt I: Inledningar  

Avsnittet har fyra delkapitel: till läsaren, Sverige och världen - då och nu, att läsa historia och detta har 

hänt. Materialet är skrivet efter en västerländsk tidsindelning med fokus på de tre senaste 

epokerna, den nya tiden 1500-1800, moderna tiden 1800-1900-talen och samtid år 1989 

tillsvidare.58 Författarna skriver initialt att deras material är eurocentriskt vinklat, vilket visas i 

följande citat: ”Vi berättar här om det moderna västerländska samhället” (egen kursivering).59 Detta 

motiverar författarna med att man först bör känna till sin egen kultur och historia, vare sig den 

var självvald eller inte, innan man fördjupar sig om andra världsdelars historia så som Kina, 

Indien eller Afrika.60  

Utomeuropeiska länder beskrivs inledningsvis i materialet som omoderna jordbrukssamhällen, 

följande citat påvisar författarnas syn den utomeuropeiska världen. 

I Asien, Afrika och Latinamerika levde en gammaldags, förmodern värld kvar. De 
flesta livnärde sig på småjordbruk, med enkla redskap och utan resurser till att 
förbättra jorden eller köpa maskiner. Denna värld exporterade råvaror, inte 
industrivaror – här härskade fattigdom och nöd, inte välfärd.61  

                                                 
 

58 Jansson & Serra (2012), s. 14. 
59 Ibid., s. 6. 
60 Ibid. 
61 Ibid., s. 10. 
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Emellertid skriver författarna som en form av ansvarsfriskrivning från det dominerande 

eurocentriska perspektivet i materialet och deras syn på utomeuropeiska länder, att dessa länder 

numera har civiliserats med moderna mått, vilket visas i nedanstående citat.  

De senaste årtiondena har den moderna världen kommit till Asien och Latinamerika. 
Kina, Indien och Brasilien är ekonomiska jättar. Turkiet, Indonesien, Malaysia och 
Mexiko följer efter. På bara 30 år har 100-tals miljoner människor rest ur fattigdom 
och börjat bygga sig anständiga liv.62  

Sett ur det teoretiska perspektivet påvisar detta citat materialets eurocentriska prägel, då texten 

ämnar påvisar att dessa länder moderniserats efter västvärldens mått. Detta kan således tolkas 

som om att västvärlden blir det ideal som används för att mäta andra länders utveckling, vilket 

kan därmed tyda på att det är detta ideal författarna valt att framhäva i läromedlet. Ytterligare en 

notering är att de två ovanstående citaten är de tillfällen som materialet nämner utomeuropeisk 

historia i någon form av kontext. 

Under det tredje delkapitlet i avsnittet nämns utomeuropeisk historia vid två tillfällen, varav 

båda är översiktliga och saknar kontext. Det första belägget på utomeuropeisk historia rör sig om 

slaget vid Kadesh 1280 f.kr. Anledningen till varför detta nämns i materialet är som ett exempel 

på vikten av källkritik när man använder historiska källor.63 Nedanstående textutdrag visar 

materialets faktiska beskrivning av slaget.  

Slaget vid Kadesh var ett fältslag som utkämpades på 1280-talet f. kr. vid 
Orontesfloden. Det stod mellan egyptiska trupper ledda av farao Ramses II och de 
hettitiska under kung Muwatalli II. Egypterna förlorade ungefär fem gånger så många 
soldater som hettningarna, men räddades i sista stund av en flottstyrka som tvingade 
hettiterna att dra sig tillbaka.64  

Det andra tillfället då utomeuropeisk historia nämns sker när materialet talar om människans 

utveckling från homo erectus till homo sapiens och dess spridning till Europa för 35 000 år sedan. 

Texten berättar om de första jägarstammarna som blev bofasta, vilket grundade civilisationerna, 

och att detta skedde runt floderna i Mesopotamien, Egypten, Kina och Indien. Det påpekas även 

att det var i Egypten som det första skriftspråket växte fram, hieroglyfer, samt att det var där man 

började med matematik.65 ”Här skapas ett rikt jordbruk. Man lär sig magasinera vatten och sedan 

leda ut det över slättlandet. När skörden börjar antecknar man vad som lagras och hur mycket. Så 

                                                 
 

62 Ibid. 
63 Ibid., s. 18. 
64 Ibid. 
65 Ibid., s. 21f. 



 

23 
 
 

uppstår siffersystem och skrivtecken.”66 I sin helhet påvisar detta citat materialets skrivsätt om 

utomeuropeisk historia vilket kännetecknas av dess översiktlighet, kontextlöshet och avsaknad av 

fördjupning.  

Det europeiska/västerländska innehållet dominerar i avsnittet. Faktum är att detta tillägnas ett 

eget delkapitel som behandlar Europas historia från antiken till Galileos teleskop.67 Detta står i 

kontrast till de två tillfällen som materialet behandlade utomeuropeisk historia, vid dessa tillfällen 

behandlade innehållet slaget vid Kadesh 1280 f.kr i Egypten och de första människorna som 

bosatte sig och innehållet är geografiskt lokaliserat till de afrikanska och asiatiska kontinenterna.  

Nedanstående diagram visar hur innehållet i avsnittet delades mellan det utomeuropeiska och 

det europeiska/västerländska innehållet baserat på antalen stycken som hängavs varje område. 

Visat med ett cirkeldiagram ser vi att det första avsnittet i materialet har ett eurocentriskt innehåll, 

då 93 stycken behandlade europeisk/västerländskt historia medan sex stycken, vilket ger ett utfall 

på cirka. 6 % som behandlade utomeuropeisk historia.  

 
Diagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i avsnitt I. Louise Nordstrand 

Förutom antalet stycken om utomeuropeisk historia påvisas materialets eurocentriska prägel 

genom textens skrivsätt om de utomeuropeiska länderna, vilket kännetecknas av det vaga 

innehållet sett primärt till avsaknaden av djupgående analys av sammanhang och kontext.  

Avsnitt II: Revolutioner & imperier 1774-1914 

Avsnittet är indelat i fem delkapitel: den amerikanska revolutionen, den franska revolutionen, den 

industriella revolutionen, nationalism och kolonialism samt Sverige under 1800-talet.  

Det utomeuropeiska innehåll som behandlas i materialet berör den amerikanska revolutionen. 

Delkapitlet behandlar inte bara själva revolutionen utan hoppar mellan revolutionen, vilken 

skedde under 1700-talets slut, till Förenta Staternas framväxt som världsmakt, vilket anges vara 

                                                 
 

66 Ibid. 
67 Se, Ibid., s. 20-39. 
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på grund av deras produktionsförmåga rörande såväl industri som människor.68 Det är 

noteringsvärt att ett delkapitel som är benämnt den amerikanska revolutionen, behandlar denna 

händelse minst och trots att det finns aktuell information så skrivs det översiktligt och 

kontextlöst. Centrala händelser som The Boston Tea Party och upprorets skala minimeras till 

endast ett par meningar.69  

Nedanstående citat påvisar översiktligheten i materialet, textutdraget handlar om processen 

fram till utförandet av självständighetsförklaringen och detta beskrivs mycket kortfattat och ger 

inte utrymme för längre utläggningar. Detta kan tyda på att materialet är eurocentriskt vinklat då 

man valt att exkludera delar av historien till fördel för det europeiska/västerländska innehållet i 

avsnittet.  

Alla inser, att om engelskmännen går till militär attack är saken avgjord – och på våren 
1774 gör de just det. Kongressen ger Thomas Jefferson i uppdrag att skriva en 
deklaration om full självständighet. Den 4 juli 1776 läses deklarationen högtidligen 
upp i kongressen. Den antas.70  

Efter självständighetsförklaringen, tar materialet upp händelser så som skapandet av 

konstitutionen, vilket var det som gjorde en samling brittiska kolonier till Amerikas förenta stater 

år 1787, framväxten av rösträtt vilket tog 80 år för alla vita män, 130 år för vita kvinnor och 182 

år för afro-amerikaner efter konstitutionen skrivits. Slutligen nämns även erövringen av västern 

vilket romantiseras ned till en anekdot där det beskrivs som ”den mystiska tiden när västern 

erövras, slätterna odlas upp och boskapsranchernas cowboys breder ut sig över prärien.”71  

Det amerikanska inbördeskriget och slaveriet nämns likt de andra styckena i delkapitlet 

översiktligt och kortfattat i materialet. Texten belyser olikheterna kring landets natur och de olika 

ekonomiska zoner samt meningsskiljaktigheterna kring slaveriet, vilket ledde till att Amerikas 

konfedererade stater bildades i protest när Abraham Lincoln valdes till president år 1860.72 

Följande citat visar på det knapphändiga skrivsättet som återfinns i materialet, vilket 

kännetecknas av dess avsaknad av både kontext och fördjupning. Detta kan tydas som ett tecken 

på den eurocentriska vinklingen av materialet, i och med exkluderingen av fullständig 

återberättelse av den utomeuropeiska historien som anges. 

Inbördeskriget kräver över 600 000 döda. Fler amerikaner stupar där än i alla andra 
krig landet deltagit i – inklusive de båda världskrigen. Förödelsen är stor, liksom 

                                                 
 

68 Ibid., s. 50. 
69 Ibid., s. 42f. 
70 Ibid., s. 44. 
71 Ibid. s. 45. 
72 Ibid., s. 45ff. 
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bitterheten. 3,2 miljoner slavar befrias, men förblir fattiga och diskriminerade under 
lång tid framåt.73  

I det fjärde delkapitlet finns ett par stycken som handlar om kolonialismen i Afrika. Delkapitlet 

kan uppfattas vara skrivet ur ett eurocentriskt perspektiv, då trots att utomeuropeiska platser så 

som Asien, Oceanien och Indien nämns inledningsvis, berörs de inte vidare i delkapitlet.  

Trots att materialet är lokaliserat på en utomeuropeisk plats kan texten uppfattas beröra ämnet 

ur ett eurocentriskt perspektiv. Materialet beskriver att Afrika användes av kolonialmakter så som 

Portugal, Frankrike och England som handelsstation mellan Europa och Asien, av vilka man 

handlade kryddor, bomull, porslin och silke. Under 1700-talet utvecklades denna handel mellan 

Europa och Asien och även till USA, då USA:s jordbruk hade gått från småskaligt jordbruk till 

företagsamma affärer där odling av socker, tobak och bomull som kunde upprätthållas av deras 

användning av slavar, vilka tillhandahölls av Europa som utbyte mot råvaror. Materialet beskriver 

slavhandeln som vanlig i Afrika men påvisar samtidigt att ”när européerna kommer in i handeln 

på 1700- och 1800-talen stiger antalet slavar kraftigt: totalt fraktas 10 miljoner över till 

Amerika.”74 

Intressant nog avslutar materialet diskussionen om slavhandeln här, materialet nämner 

ingenting om vad som hände med dessa slavar eller generationer senare. Det som nämns i texten 

är att västvärden var upprörda över slavhandeln vilket ledde till att den förbjöds mellan länderna 

under 1800-talet.75 Detta kan tyda på en eurocentrisk vinkling i materialet eftersom texten betonar 

Europas och västvärldens aversion mot slavhandeln och att först därefter valde USA att förbjuda 

den. Detta kan indikera på ett eurocentriskt perspektiv i texten då materialet utgår från 

västvärldens ideal.  

Det eurocentriska innehållet i materialet är dominerande i detta avsnitt, med 79 stycken som 

behandlar europeiskt/västerländskt innehåll och 32 stycken, vilket ger ett utfall på cirka 29 %, 

som behandlar utomeuropeiskt innehåll i materialet. Materialet behandlade händelser som den 

amerikanska revolutionen och slavhandeln mellan Europa, Afrika och Amerika. Den geografiska 

placeringen av de beskrivna händelserna är lokaliserat till den nordamerikanska kontinenten och 

Afrika.  

                                                 
 

73 Ibid., s. 49. 
74 Ibid., s. 72. 
75 Ibid., s. 71f. 
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Diagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i avsnitt II. Louise Nordstrand 

Avsnitt III: Krig, katastrofer och demokrati 1914-1945 

Avsnittet är indelat i fyra delkapitel: första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och Sverige. 

Det enda delkapitlet som behandlar utomeuropeisk historia är andra världskriget som beskriver 

händelsen Pearl Harbor där Japans involvering kriget nämns. Trots att materialet utspelar sig på 

västerländsk mark så tar texten upp utomeuropeisk involvering men ur ett eurocentriskt 

perspektiv. Materialet nämner fler utomeuropeiska länder i inledningen av kapitlet: ”Häftiga 

strider rasar i Kina, Burma, Filipinerna, Indonesien, Malaysia och Nordafrika.”76 men dessa tas 

inte närmare upp i avsnittet, vilket kan tyda på materialets eurocentriska vinkling då författarna 

medvetet valt att exkludera detta till fördel för det europeiska/västerländska innehållet. 

Pearl Harbor, vilket är en utomeuropeiskt och samtidigt västerländsk händelse beroende på 

vilket perspektiv det beskrivs ur, är i materialet skrivet ur ett eurocentriskt perspektiv men 

innehåller information om Japans involvering. Texten är vinklad på så sätt att materialet beskriver 

händelsen ur ett västerländskt perspektiv. Ett exempel på detta återfinns i beskrivningen av Japan, 

i citatet nedan, som påvisar att materialet förespråkar västvärlden som ideal genom att belysa 

Japan som ett odemokratiskt och nästintill barbariskt land som saknar väsentlig industriell makt.  

Japan är Asiens enda industriland. Men det saknar råvaror, särskilt metaller och olja. 
Landet söker kolonier och börjar med att lägga under sig Korea. Sedan följer 
Manchuriet och flera provinser i Kina. Demokratiska politiker försöker hejda 
utvecklingen men drivs bort genom attentat och mord.77  

Den eurocentriska vinkeln fortsätter i texten då materialet endast beskriver attacken på Pearl 

Harbor ur ett amerikanskt perspektiv.”Yrvakna stapplar de amerikanska soldaterna upp och rusar 

utomhus. Högtalarna skallrar: ’Basen är under attack – detta är inte någon övning.’ ” 78 Den enda 

inblicken läsaren får om Japans motiv till denna attack sker i följande citat:  

                                                 
 

76 Ibid., s. 112. 
77 Ibid., s. 122. 
78 Ibid. 
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Detta är precis vad den japanska ledningen hoppats på – den amerikanska 
krigsmakten i Stilla havet är lamslagen. Japan kan nu ta för sig och på 100 dagar 
erövras Filippinerna, Indonesien, Burma, och Hongkong. Singapore, britternas 
starkaste fäste, kapitulerar efter bara 20 dagar av belägring. 1942 dominerar Japan hela 
Stillahavsområdet.79  

I det ovanstående citatet beskrivs Japans attack mot Pearl Harbor som en kalkylerad attack mot 

den amerikanska flottbasen för att kunna slå ut fienden så att de kunde erövra flera 

stillahavsområden. En tänkvärd notering med citatet är att texten lägger en negativ värdering i att 

Singapore kapitulerar och detta efter bara 20 dagar av belägring. Detta visar ytterligare belägg för 

att texten kan vara eurocentriskt vinklad, eftersom Singapore, vilket benämns som britternas 

område i stilla havet, framkommer i citatet som om de begått en negativ handling genom att 

kapitulera och detta ”efter bara 20 dagar av belägring”80 (egen kursivering).  

Förutom vinklingen i det som skrivits kan man även konstatera att avsnittet är eurocentriskt 

tendentiöst eftersom avsnittet innehöll 177 stycken som behandlade europeisk/västerländsk 

historia medan endast sex stycken, vilket ger ett utfall på cirka 3 %, som behandlade 

utomeuropeiskt innehåll.81 Inom dessa stycken behandlas bara händelsen Pearl Harbor som 

utspelade sig på Hawaii, tillhörande Förenta Staterna och trots att händelsen är skriven ur en 

eurocentriskt och framförallt amerikanska synvinkel så sker ändå en involvering av Japansk 

historia. 

 
Diagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i avsnitt III. Louise Nordstrand 

Avsnitt IV: Kallt krig och välstånd 1945-1980 

Avsnittet är indelat i sex delkapitel: det kalla kriget, koloniernas frigörelse, USA- världens rikaste land, 

Välfärdsstater i väst – exemplet Sverige, ett land – två folk och Kina under Mao.  

Delkapitlet rörande koloniernas frigörelse berättar om Gandhi som hjälpte Indien till att bli 

självständigt år 1947 efter den brittiska koloniseringen, och om Nord- och Sydvietnams roll i 

                                                 
 

79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Se, Ibid., s. 92-154. 
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kalla kriget, medan delkapitlet ett land – två folk behandlar Palestinakonflikten och det sista 

delkapitlet Kina under Maotiden behandlar just detta. 

Avsnittet som behandlar Indiens självständighetskamp är kortfattat skrivet ur ett eurocentriskt 

perspektiv, då materialet tar en partisk ställning till de europeiska ländernas ställning och makt, 

och nästintill förskönar bilden av européernas kolonialisering av landet, genom att beskriva hur 

den brittiska kronan inte bara enade Indien som nation utan även tillät indier att aktivt delta i 

styret om landet, vilket nedanstående citat visar exempel på.82  

Infödda indier deltar i det brittiska styret på alla nivåer: som tjänstemän, domare, 
soldater och poliser. Bland de högre utbildade höjs kraven på ett fritt Indien. Och 
britterna tillåter politiska debatter, tidsskrifter och partier så länge det inte stör den 
allmänna ordningen.83 

Materialet beskriver även att frihetskämpen Gandhi, som var en av ledarna för Kongresspartiet i 

Indien, förespråkade fredliga protester genom köpbojkotter och skattevägran. Materialet 

beskriver hur Gandhi förespråkade att indierna skulle förstöra handeln för det brittiska imperiet 

genom att tillverka sina egna kläder och eget salt samt att strejka, men istället för att göra upplopp 

skulle indierna spendera dagen med meditation.84 Det är noteringsvärt att materialet i sin 

beskrivning av indiernas frihetskamp inte, i någon större utsträckning, nämner konsekvenserna av 

dessa aktioner.  

Nästkommande stycken i delkapitlet handlar om nord- och sydvietnames involvering i kalla 

kriget. Materialet beskriver hur landet delades mellan supermakterna år 1954. ”I Nordvietnam 

härskar kommunistpartiet med stöd av Kina och Sovjet [...] I Sydvietnam styr Diem, en diktator 

med ekonomiskt stöd av USA.”85 Att materialet uttryckligen belyser att det är ett kommunistiskt 

parti som styr i Nordvietnam men inte ger belägg för vilken politisk färgning som diktatorn har i 

Sydvietnam, kan tyda på en västerländsk vinkling, i och med att texten uttryckt att Sydvietnam 

stöds av USA.  

Ytterligare belägg för att den eurocentriska vinklingen i materialet framträder när texten beskriver 

USA:s militäraktion i landet, vilket motiverades med att man försökte hjälpa människorna mot 

kommunismens frammarsch och deras gerillarörelse Front National de Libération.86 ”[...] de letar 

efter FNL-förband som gömmer sig bland civilbefolkningen, de bombar transportleder, tunnlar 

och ’fientliga byar’. Sådana byar jämnas med marken och de civila offren kan räknas i 
                                                 
 

82 Ibid., s. 171. 
83 Ibid. 
84 Ibid., s. 171f.  
85 Ibid., s. 174. 
86 Ibid., s. 174f. 
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tiotusentals.”87 Trots att textutdraget belyser det faktum att USA:s attacker innebar att flera tusen 

civilister dog så skriver författarna i det sista stycket att även om kriget var ett misslyckande för 

amerikanerna så kunde de «tröstas» med att ”det aldrig blev ett direkt krig mellan 

supermakterna.”88 Detta kan tolkas som om att texten nästintill trivialiserar de som dog i kriget, 

på så sätt att det hade varit värre om supermakterna officiellt krigat mot varandra på deras egna 

hemmaplaner, medan de nu «bara» använde Vietnam som spelplan.  

Det femte delkapitlet behandlar Palestinakonflikten och berättar kortfattat om hur området 

kom att delas av både judar och araber. Materialet skriver att området sedan 1900-talet har varit 

en militärzon och när FN delade området i två, en judisk del och en arabisk del, eskalerade 

krigsspänningen, då araberna inte accepterar denna delning. Området kantades av flera krig under 

den senare delen av 1900-talet och landet är fortfarande krigsdrabbat i olika territorier. Däremot 

behandlar inte materialet själva kriget utan väljer att lägga större vikt vid att staten Israel byggts 

upp under den krigsdrabbade tiden och detta med hjälp av bistånd från USA.89 ”De nya israelerna 

invandrar från Europa, Sovjet och Asien. Med omfattande amerikansk hjälp byggs en modern ekonomi, 

den mest avancerade i hela regionen.”90 (egen kursivering). Detta kan tyda på materialets eurocentriska 

prägel då texten tydligt favoriserar de eurocentriska dragen i utomeuropeisk historia, exempelvis 

betonas USA:s vikt för att kunna bygga upp landet, samt att materialet valt att exkludera eller 

minimalisera faktiska historiska händelser så som kriget vilket pågick under denna tid och de 

mottsättningar som fanns i området till företräde för USA:s inflytande på Israels uppbyggnad.  

Det sjätte delkapitlet handlar om Kina under Maotiden. Materialet beskriver hur Mao Zedong 

tog styret år 1949 med det kommunistiska partiet och hur han planerade att modernisera Kina 

genom kollektivisering. Avsnittet inleds med ett kort stycke som handlar om Kinas bakgrund, 

texten berättar att kejsardömet föll år 1912 när landet blev en republik, under 1930-talet krigar 

man mot Japan som invaderat landet och strax efter andra världskrigets slut utbryter i landet ett 

inbördeskrig vilket Mao vinner.91 Det är intressant att materialet ter sig kortfattat om Kinas 

historia och bakgrund innan Maos tillträde med tanke på den kultursfär som Kina är och har varit 

i hundratals år. Detta kan tyda på en eurocentrisk vinkel i materialet då författarna valt att 

exkludera Kinas historia till fördel för det europeiska/västerländska innehållet i avsnittet.  

                                                 
 

87 Ibid., s. 175. 
88 Ibid., s. 176. 
89 Ibid., s. 190ff. 
90 Ibid., s. 192. 
91 Ibid., s. 196.  
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I de nästkommande stycken beskrivs Maos plan att kollektivisera jordbruket, vilket skulle 

betala för att bygga upp landets industrier genom att använda befolkningen som maskinkraft. 

Materialet fortsätter därefter att beskriva införandet av folkkommunerna, processen och slutligen 

även utfallet av Maos experiment.92 Beskrivningen av detta är kortfattad med brist på nyanser, 

vilket följande citat belyser: ”I tre år håller ’det stora språnget’ på, sen blåses hela experimentet av. 

[...] Då har redan närmare 30 miljoner kineser svultit ihjäl. Detta är historiens värsta 

svältkatastrof”.93 Det kan ses som märkligt att detta nämns som historiens värsta svältkatastrof 

men att ämnet inte berörs vidare eller utvecklas i materialet, vilket kan tyda på det eurocentriska 

perspektivet och det faktum att Europas historia fått företräde i detta material.  

Det sista stycket i delkapitlet är tänkt att behandla den kulturrevolution som Mao införde i 

landet men texten går inte in på vad detta faktiskt innebar utan talar bara om att det blev en 

drabbning mellan Maos följare och kritiker mot Mao94, varav kapitlet sedan avslutas. 

Trots att mycket av detta avsnitt behandlade utomeuropeiskt historia så är det skrivet, i olika 

grad, ur ett eurocentriskt perspektiv, på så sätt att texten förespråkar västvärldens inblandningar i 

dessa utomeuropeiska länder. De händelser som behandlades är geografiskt placerade i Asien. 

Materialet innehöll beskrivningar av händelser så som Vietnamkriget, Kina under det stora 

språnget och Maotiden, Palestinakonflikten och Indiens frigörelse. Det eurocentriska innehållet i 

materialet är dominerande med 78 stycken medan 55 stycken, vilket ger ett utfall på cirka 41 %, 

som behandlade utomeuropeisk historia, även om dessa var skrivna med en eurocentrisk prägel. 

 

Diagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i avsnitt IV. Louise 
Nordstrand 

Avsnitt V: Globalisering och nya stormakter 1980-2010 

Avsnittet är indelat i sex delkapitel: kapitalismen krisar och förnyar sig, revolutioner i Östeuropa, 

Sovjetunionen bryter samman och Jugoslavien går i krig, Sverige blir en del av Europa, har världen blivit bättre? 

och den moderna världen växer. 
                                                 
 

92 Ibid., s. 197f. 
93 Ibid., s. 198. 
94 Ibid., s. 199. 
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I det första delkapitlet finns det ett par stycken som behandlar utomeuropeisk historia, och de 

berör tigerekonomierna i Asien och Kinas ekonomi. Materialet nämner även ytterst kortfattat den 

ekonomiska utvecklingen i Braslien och Indien. Texten skriver att tigerekonomiernas, det vill säga 

Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong, och Brasiliens ekonomiska utveckling har skett till 

följd av att de följt en västerländsk ekonomisk modell, det vill säga kapitalism, medan länder som 

Indien och Kina, vilka hade infört planekonomi, inte gjort några större framsteg.95 

”‘Tigerekonomierna’ har däremot satsat på kapitalism och marknadsekonomi och blivit så starka 

att de kan mäta sig med Västeuropa och USA.”96 I detta citat så syns en möjlig eurocentrisk 

vinkling i och med att materialet utgår från den västerländska modellen som ideal.  

I det nästkommande stycken berättar materialet om Kinas ekonomiska helomvändning efter 

Mao-diktaturen. Läromedlet beskriver hur man inför den västerländska modellen med fokus på 

kapitalistiska marknader och utländskt kapital. Med andra ord menar materialet att Kina numera 

följer samma modell som tigerekonomierna och därefter följer samma utveckling.97 Följande citat 

beskriver processen att förändra Kinas ekonomi efter den västerländska modellen: ”Kollektiva 

jordbruk och folkkommuner avskaffas. Bönderna får rätt till egen jord, kan odla vad de vill och 

produktionen ökar snabbt.”98 Detta citat kan tolkas som tecken på en eurocentrisk vinkling då 

citatet försöker lägga en positiv värdering i den västerländska modellen jämfört med Maos 

ekonomiska modell, då texten påpekar att bönder fick rätt till egen jord och att de kunde odla vad 

de ville. Det är noteringsvärt att materialet väljer att vinkla den ekonomiska utvecklingen till de 

västerländska ländernas fördel, samtidigt som man påpekar att inte allt i landet följt den 

västerländska modellen då demokrati fortfarande inte införts, vilket syns i följande citat: 

Ingen är längre tvungen att vifta med ’Maos lilla röda’ och sjunga hyllningssånger till 
partiet. Men ingen får heller sprida tankar om samhället och världen som strider mot 
kommunistpartiets världsbild.99 

Detta kan tolkas som om att materialet tar/ger sig själv, det vill säga västvärlden, beröm för att 

Kina fått en kapitalistisk marknad efter den västerländska modellen samtidigt som man avskriver 

sig all inblandning i deras politik. Materialet trycker på att trots att landet infört ett en kapitalistisk 

marknad, vilken följer den västerländska modellen, så behöll kommunisterna statsmakten och 

landet var fortfarande förtyckt gällande yttrandefrihet och pressfrihet. Denna paradox 

                                                 
 

95 Ibid., s. 204. 
96 Ibid. 
97 Ibid., s. 204f. 
98 Ibid., s. 205. 
99 Ibid., s. 206 
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exemplifieras i ovanstående citat. Det som kan utläsas av detta är att texten idealiserar och 

förespråkar eurocentrismen och den västerländska modellen endast när det sker en positiv 

utveckling; en trend som även funnits i andra delar av läromedlet.  

Det femte delkapitlet berättar om Afrikas utveckling. Materialet inleder med att kortfattat 

beskriva den problematik som Afrika haft under senare delen av 1900-talet med begrepp som 

korruption, svält och militärkupp i spetsen.100 En problematik förknippad med detta är att 

begreppen inte utvecklas, informationen blir således mager och ingen faktisk historisk händelse 

beskrivs.  

I de nästkommande styckena behandlas rasförtrycket i Sydafrika. Materialet beskriver hur 

regimen införde apartheid i Sydafrika år 1948, hur systemet fungerade och om protesterna mot 

detta system vilka leddes av Nelson Mandela. Texten beskriver sedan att det var bland annat på 

grund av bojkotter från västvärlden som regimen insåg att deras system inte fungerar och man 

försökte därefter komma överrens med Mandela om hur man kunde skapa en ny konstitution.101 

Denna återberättelse präglas av ett eurocentriskt perspektiv då materialet utgår från västvärlden 

som ideal och domare av rätt och fel. Avsaknaden av kontext gör att materialet minimeras till en 

notis snarare än en informativ historiebeskrivning, vilket ger ytterligare belägg för materialets 

eurocentriska vinkling i och med den valda exkluderingen av fördjupad information. Följande 

citat som ska förklara hur apartheid fungerade visar på detta: ”Vita har ensamrätt till högre 

tjänster, högre utbildning och bara de får äga större företag. Vita och svarta får inte umgås, åka 

samma tågvagn eller gå på samma toaletter.”102  Detta citat visar på bristen av utförlig information 

om händelsen. Texten saknar även såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser av regimens 

rasförtryck.  

Trots att det finns en del utomeuropeisk historia i materialet så är detta avsnitt dominerat av 

det europeiska/västerländska innehållet, med 92 stycken som behandlar Europa eller 

västvärlden.103 Det utomeuropeiska innehållet gavs 35 stycken, vilket ger ett utfall på cirka 28 %, 

men dessa var genomgående eurocentriskt vinklade, genom en idealisering av västvärlden och 

den västerländska modellen. Inom dessa 35 stycken behandlades utomeuropeisk historia så som 

den ekonomiska utvecklingen för Asiens tigerekonomier och Kina samt rasförtrycket i Sydafrika.  

                                                 
 

100 Ibid., s. 232, 235. 
101 Ibid., s. 233f. 
102 Ibid., s. 233. 
103 Se, Jansson & Serra (2012), s. 202-243. 
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att materialet kan tolkas som 

en grafisk sammanfattning av läromedelsstudien beräknad på antalet stycken

utomeuropeiska innehållet jämför

 

Stapeldiagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt

Utifrån detta stapeldiagram kan vi beräkna att det finns totalt 

stycken tillägnas utomeuropeiskt innehåll. Med denna 

tillägnas utomeuropeisk historia i detta läromedel. 
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Diagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i avsnitt V. Louise Nor

ndersökningen att materialet kan tolkas som eurocentriskt. Nedan är 

fattning av läromedelsstudien beräknad på antalet stycken

jämfört med det europeiska/västerländska innehållet i materialet.

Stapeldiagram av utomeuropeiskt innehåll jämfört med europeiskt/västerländskt innehåll i läromedlet baserat på 

stycken per avsnitt. Louise Nordstrand 

diagram kan vi beräkna att det finns totalt 653 stycken i materialet och att 134 

stycken tillägnas utomeuropeiskt innehåll. Med denna uträkning kan vi nu beräkna att 

tillägnas utomeuropeisk historia i detta läromedel.  
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även slaget vid Kadesh 1280 f.kr i Egypten och de första människorna som slog sig ned vid 

floderna runt Egypten och på den Asiatiska kontinenten. I Asien behandlades händelser som 

Vietnamkriget, den ekonomiska utvecklingen för tigerekonomierna och Kina. Materialet 

behandlade även händelser i Kina som det stora språnget under Maotiden, Palestinakonflikten 

och om Indiens frigörelse. På den nordamerikanska kontinenten behandlades den Amerikanska 

revolutionen och även Pearl Harbor som utspelade sig på Hawaii. Ytterligare så nämndes platser 

som Brasilien, Burma, Filipinerna, Indonesien, Malaysia och Nordafrika, dock togs dessa inte upp 

vidare i materialet.  

Undersökningens resultat visar att materialet var dominerande eurocentriskt med en klar 

majoritet av europeiskt/västerländskt innehåll. Det utomeuropeiska innehållet som behandlades 

var övervägande eurocentriskt skrivet, på så sätt att det beskrev utomeuropeisk historia kortfattat, 

översiktligt, kontextlöst och utan sammanhang, där den europeiska vinklingen primärt kom till 

uttryck av ett idealiserande av den västerländska världen. Den utomeuropeiska historien 

behandlades flyktigt och översiktligt, det saknades grunder för fördjupning och kontext, vilket 

leder till att eleverna endast kan uppnå den lägsta betygsnivån i kursen om man enbart skulle utgå 

från läromedlet som undervisningsmaterial.  

Studie av digitalt undervisningsmaterial av Anton Fogelberg 

Syftet med denna delstudie är att undersöka utomeuropeiskt innehåll i digitalt 

undervisningsmaterial till kursen historia 1a1 på populära databaser av och för lärare. Studien 

undersöker vilket material som finns att tillgå, vilket innehåll i fråga om utomeuropeisk historia 

som behandlas i materialet, samt vilka eurocentriska vinklingar som materialet påvisar. Studien är 

uppdelad efter de texter eller lektionsplaneringar som valdes ut; Afghanistan - Ett sargat land med 

osäker framtid, Amerikas möte med Europa, Varför är Afrika fattigt egentligen?, Mongolimperiet: Den gamla 

världen knyts ihop samt Afrikanska handelsimperier. Varje avsnitt bearbetas uppifrån och ner i 

kronologisk ordning. 

Afghanistan - Ett sargat land med osäker framtid 

Lektionsplaneringen, hämtad från Lektion.se, består av ett dokument med länkar till ett antal 

olika artiklar för vidare läsning, och ett antal frågor per artikel som eleverna ska besvara. Totalt 

ingår fem texter i uppgiften, och 13 frågor som eleverna ska besvara. Den första texten, som 

används endast för att ge en bakgrund till situationen, är "Afghanistan - ett splittrat land", 
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ursprungligen från Globaliseringsatlas - Långvariga konflikter104. Texten inleds med en beskrivning av 

Afghanistans modernhistoriska läge, med början vid kommunisternas statskupp 1978. På detta 

följer en rad olika maktövertaganden och ockupationer, följt av en beskrivning av de problem 

som USA:s invasion och ockupation skapade för landet. Genomgående för texten är att det 

afghanska folket sällan beskrivs som aktörer, nästan alla händelser beskrivs utifrån dess 

internationella påverkningar. Ett undantag till detta är då texten talar om "krigsherrar"105 med 

privata mujahedin-grupperingar, men effekten av dessa krigsherrar beskrivs också endast i 

förhållande till vilket internationellt intresse, så som USA eller Sovjetunionen, som tjänade mest 

på varje given situation. Även den afghanska gerillan beskrivs som beroende av pakistanskt stöd. 

De få tillfällen då den afghanska centralregeringen nämns beskrivs endast dess brister eller 

misslyckanden. Texten beskriver tre dynamiker som framträder mot bakgrunden, en 

fragmentering av den politiska scenen, gerillans styrka samt Afghanistan som "narkotikastat"106 

med genomgående korruption. 

Nästa text i lektionsplanen är "Afghanistans svåra väg mot demokrati"107 hämtad från 

regeringen.se. Denna text inleds med en lista på ett antal problem som Afghanistan och det 

afghanska folket står inför i dagsläget. Efter detta följer en genomgång av det svenska biståndet 

till Afghanistan, dess fokus på kvinnors rättigheter och dess 25-åriga historia. Texten beskriver 

också mer i detalj några av de problem som landet står inför, så som de forna krigsherrarnas makt 

och odlingen av opiumvallmo. Därefter följer en beskrivning av varför den militära närvaron i 

landet är nödvändig för att ge demokratin en chans att utvecklas och få ett fotfäste. Denna text är 

naturligtvis mycket tydligt fokuserad på den svenska inblandningen i Afghanistan, snarare än på 

landet i sig, då det är en text skriven av svenska regeringen för att informera om just detta. Detta 

leder dock till att Afghanistan framställs i negativa ordalag och de positiva effekter som nämns 

huvudsakligen tillskrivs utomstående krafter. 

Nästa text som lektionsplanen använder sig av kommer från Dagens Nyheters hemsida, där 

artikeln ”Osäker framtid väntar Afghanistan”108 beskriver landets parlamentsval 2005. Detta 

beskrivs i förhållande till landets instabila politiska bakgrund och de problem som landet ställs 

inför trots, eller kanske i och med, detta val. Två exempelväljare har intervjuats, en bonde och en 

ingenjör, och båda säger sig rösta baserat på de olika kandidaternas utseende, snarare än andra 
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faktorer. Utöver detta skrivs också att många av de valbara kandidaterna kan vara såväl 

analfabeter som krigsförbrytare och knarkhandlare. Texten är i övrigt annorlunda från de tidigare 

använda texterna under lektionsmomentet, då det är den första som huvudsakligen intresserar sig 

för det afghanska folket utan utomstående intressen och faktorer. Valet beskrivs inte som en 

effekt av internationella påtryckningar, utan får en relativt saklig beskrivning. 

Efter Dagens Nyheter vänder sig lektionsplaneringen till Aftonbladet, och artikeln 

”Makthungern förstör valet”109. Artikeln, skriven 2009, kritiserar starkt det kommande 

presidentvalet som ett fuskval. I artikeln skrivs att anhängare till den sittande presidenten Karzai 

kan ha upprättat så många som 800 falska vallokaler och registrerat hundratusentals falska röster 

till Karzais stöd. Artikeln räknar upp andra, mycket alvarliga valfusk, och säger bland annat att en 

provins med ett beräknat valdeltagande på 25 000 människor lämnade in 350 000 röstsedlar. 

Artikeln avslutar med att säga att det kanske inte blir talibanerna som hotar förstöra valet, utan 

den sittande presidentens ”makthunger”110, och att USA:s president Barack Obama är ”märkligt 

tyst”111. Artikeln är genomgående starkt negativ, men också huvudsakligen intresserad av 

händelser inom landet utan internationellt påtryck. Artikelns författare utrycker dock åsikten att 

omvärlden bör inblanda sig mer än vad den gjort, i och med kommentaren om Obamas tystnad. 

Den sista texten som läraren använt sig av i sin lektionsplanering kommer från 

Nationalencyklopedin, kallad ”Afghanistan; statsskick och politik”112. Denna text verkar ge en 

relativt saklig bild utan märkbar vinkling, och går igenom de olika styrande partierna eller 

grupperingarna i landet sedan den första skrivna författningen 1964, med fokus på det senaste 

årtiondet. I texten skrivs också om de konfliktsituationer som skapats genom en sekulär 

lagskrivning som inte får gå emot den religiösa lagen sharia. Texten är relativt detaljerad, och 

intresserar sig i huvudsak för landets egna faktorer och intressen, och tar endast upp 

internationella faktorer då detta krävs, så som Sovjets inblandning under 80-talet och USA:s 

angrepp efter 2001. 

Då lektionsplaneringen innehåller ett antal olika texter skrivna av olika personer med olika 

syften, är det inte överraskande att resultatet är varierat i fråga om eurocentrisk prägel. De första 

två texterna eleverna stöter på har en mycket tydlig eurocentrisk vinkel, det afghanska folket 

beskrivs mycket sällan som aktörer, och fokus ligger mycket tydligt på hur andra länder påverkar 
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landet. Texterna är också väldigt negativt vinklade, med stort fokus på de problem som finns i 

landet. Dagens Nyheter skriver en mer inrikesriktad text, som dock fortfarande fokuserar på de 

negativa aspekterna. Även Aftonbladets artikel är skriven utifrån detta perspektiv, men avslutar 

med att antyda att omvärlden borde lägga sig i mer än vad den gjort. Efter dessa texter avslutas 

lektionsmomentet med en text från Nationalencyklopedin, som står för den minst vinklade 

framställningen, genom att beskriva ett större urval av händelser från landet, och endast blanda in 

internationella intressen när det är nödvändigt. 

Amerikas möte med Europa 

Texten är hämtad från Historia123 via SO-rummet, hemsidor där inspiration och texter, artiklar, 

videoklipp och annat användbart digitalt undervisningsmaterial samlas och kategoriseras. Texten 

inleds med att i korthet förklara varför urbefolkningen i Nordamerika kallas för indianer, och 

nämner kortfattat att Syd- och Mellanamerika var mer tätbefolkat än Nordamerika när 

européerna anlände. Efter denna korta bakgrund beskriver texten två olika uppfattningar om de 

nordamerikanska indianerna som har eller har haft stor spridning i den europeiska 

historieskrivningen. Först beskrivs den samtida åsikten att indianerna inte utvecklat civilisationer 

och därmed inte förtjänade att ta upp mark som européerna kunde odla, vilket gav européerna all 

rätt att ta över marken. Den andra synen på de nordamerikanska indianerna är mer 

förekommande i modern tid, och bygger på grundtanken att indianerna var "ädla vildar"113 som 

levde i perfekt harmoni med världen och naturen omkring dem. Denna syn är och var särskilt 

vanlig bland de som blivit upprörda av behandlingen av de nordamerikanska indianerna. Texten 

beskriver båda dessa uppfattningar som felaktiga, då de nordamerikanska indianerna faktiskt hade 

byggt upp jordbruksbaserade civilisationer, men den relativt lilla mängden folk på en så stor 

landmassa gjorde att det inte fanns lika många olika civilisationer som i andra delar av världen. 

Texten går vidare med att beskriva dels de nordamerikanska Irokeserna, en federation av olika 

indianstammar, och dels de större mesoamerikanska civilisationerna, och betonar hur länge dessa 

funnits. Texten påvisar också några av de felaktiga benämningar som ofta finns i andra texter om 

dessa, till exempel att det aldrig funnits ett folk som kallat sig för Azteker. Texten beskriver även 

utbredningen av dessa riken. Därefter går texten vidare till att beskriva den europeiska invasionen 

och övertagandet av dessa amerikanska riken, och ställer frågan hur detta kunde ha gått så enkelt 

som det verkar ha gjort. Först presenteras européernas egna förklaringar, att de var överlägsna, 

eller att de hade gud på sin sida. Senare kom andra förklaringar, som att indianerna trodde att 
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européerna var gudar och blev lurade, eller att européerna hade tekniska övertag. Författaren 

påpekar dock att det inte finnas några historiska belägg för att indianerna skulle trott att 

européerna var gudar, och att de tekniska övertag som européerna hade var dåligt anpassade till 

det amerikanska klimatet eller terrängen, så att de tekniska fördelar som indianerna och 

européerna hade bör ha vägt upp varandra. Författaren skriver att den riktiga orsaken bakom 

européernas övertagande var de sjukdomar som de tog med sig, som indianerna inte hade något 

motstånd mot, vilket ledde till "en befolkningsmässig katastrof utan motstycke i historien"114, då 

84 % av Amerikas befolkning dog inom loppet av 100 år. Detta ledde till att de amerikanska 

civilisationerna inte kunde sätta upp något meningsfullt motstånd mot de europeiska 

invasionerna, och Amerika blev uppdelat i kolonier. Författaren skriver att många av dessa 

kolonier behandlade indianerna mycket illa, och nämner silvergruvan i Potosi, som under 1500-

talet var kärnan i Spaniens ekonomi, och författaren skriver att  

Användningen av giftiga ämnen för att få fram silvermalm gjorde att arbetsstyrkan 
hade 70 % dödlighet. Under de trehundra år gruvan var i drift beräknas 8 miljoner 
människor ha dött av umbäranden i den115 

Varefter texten avslutas med ett kort stycke om grödor och djur som spridits mellan 

kontinenterna, ett fenomen som författaren kallar "det kolumbianska utbytet"116. 

Texten som helhet saknar eurocentrisk prägel, händelser beskrivs utifrån urbefolkningens 

perspektiv när detta är möjligt, och europeisk tidsräkning verkar användas i huvudsak för att 

relatera händelserna till eleverna, snarare än för att antyda att dessa årtal eller indelningar har 

någon specifik inverkan eller mening för indianerna. Urbefolkningen beskrivs också som aktörer 

snarare än mottagare av europeiskt agerande. När européer nämns är det uteslutande i negativa 

ordalag, och deras hemska behandling av urbefolkningen står i fokus. 

Varför är Afrika fattigt egentligen? 

Artikeln är länkad från SO-rummet via Globalarkivet, ursprungligen från tidsskriften Södra 

Afrika. Texten behandlar Afrikas synbara fattigdom, och försöker koppla lös denna från synen att 

det enbart handlar om kolonialism.  

Texten inleds med ett stycke om att Afrika egentligen "är rikt, men görs fattigt"117, och texten 

går vidare med att lista olika moderna förklaringar till Afrikas fattigdom, så som korruption, 
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skillnader i kultur och geografi eller olika afrikanska konflikter. Författaren förklarar att alla dessa 

är grundade i verkligheten, men är fenomen som beror av ett fattigt samhälle snarare än orsaker 

till att samhället blir fattigt. Författaren förklarar också problemet i åsikten att Afrikas fattigdom 

beror på konflikter mellan de afrikanska folken, genom att påpeka att även andra kontinenters 

invånare, så som Västeuropas, har krigat med varandra. Författaren skriver också att det är 

sannolikt att dagens rikare länder skulle ha varit ännu rikare om de samarbetat mer. 

Texten går vidare med att förklara att dagens "vänsterbetonade"118 litteratur ofta lägger 

skulden på kolonialism och postkoloniala maktförhållanden, utan att problematisera detta genom 

att ställa frågan om varför just Afrika drabbats hårdare av så globala fenomen som kolonialism, 

imperialism och kapitalism. Författaren hänvisar sedan till en studie av OECD119 från 2001, som 

visar att det inte funnits märkvärda skillnader i fråga om inkomstnivå runt omkring världen före 

1820, samt att flera av de fattigare regionerna i den moderna världen, så som Afrika och Sydasien, 

var mer utvecklade och rikare än Europa några århundraden bakåt i tiden. 

Författaren går vidare med att förklara på vilket sätt Europas koloniala expansion från sent 

1400-tal och framåt skiljde sig från den kolonisering som skett tidigare och på andra platser 

genom historien. Författaren kallar skillnaden för en "slumpartad skillnad i mänsklig 

bakterieflora"120 och förklarar hur detta förändrade effekten av Europas kolonisering. I texten står 

att när européerna väl kom till Karibien behandlade de urbefolkningen mycket illa, och när 

européerna upptäckte att urbefolkningen inte överlevde européernas bakterieflora så spreds 

sjukdomar avsiktligt för att underlätta maktövertagandet. Detta ledde dock till ett större behov av 

ny arbetskraft, vilket i sin tur lade grunden för den systematiska slavhandeln från Afrika, där 

författaren skriver att  

det uppskattas att närmare 50 miljoner afrikaner, mestadels i sin mest produktiva 
ålder, under fruktansvärda förhållanden skeppades till Nord- och Sydamerika121 

Detta, skriver författaren, lade grunden för det som kallas "färgskalerasismen"122, den hierarkiska 

världsordningen där den vita europén stod högst i rang, den mörka afrikanen längst ner, och alla 

andra färgnyanser någonstans mellan dessa två konstruerade ytterligheter. Detta användes för att 

berättiga det förtryck som de europeiska nationerna utsatte sina kolonier för. 
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Författaren fortsätter med att skriva att Europas systematiska förtryck lade grunden för den 

teknologiska utvecklingen som skedde under industrialismen, då de europeiska kolonialmakterna 

hamnade i en positiv utvecklingsspiral och deras koloniserade områden hamnade i en 

motsvarande negativ utvecklingsspiral. Detta fortsatte i stort oförändrat ända fram tills slutet av 

andra världskriget, då det blev politiskt ohållbart för de europeiska kolonialmakterna att stå emot 

den befrielsekamp som svepte genom kolonierna. Detta avslutade dock inte makten som 

kolonialmakterna hade över sina tidigare kolonier, eller den negativa spiral dessa länder befann sig 

i. 

Författaren beskriver hur det systematiska förtrycket lämnat samhällsutvecklingen i Afrika 

"beskuren och gravt deformerad av kolonialmakterna, varför befolkningen bestod av alienerade, 

outbildade och fattiga människor"123. Det skrivs också om att världsmakterna använde det kalla 

kriget för att mörda och ersätta nationella ledare, efter världsmakternas intressen. Författaren 

sammanfattar tre olika sätt Afrika behandlats illa av de europeiska länderna: "destruktivt under 

slavperioden, direkt exploatering under kolonialperioden och indirekt exploatering med politisk 

självständighet"124. Författaren avsluter artikeln med en förhoppning att det, 50 år efter Afrikas 

politiska befrielse, kanske är dags för en ekonomisk sådan. 

Författaren är genomgående mycket kritisk till Europas behandling av Afrika, och strävar efter 

att reflektera detta i artikeln. Trots det visas endast ett europeiskt perspektiv på Afrika, och 

afrikaner beskrivs endast som mottagare, snarare än aktörer. I texten finns inga beskrivningar av 

händelser inom Afrika eller andra delar av världen som beskrivs utifrån ett utomeuropeiskt 

perspektiv, eller händelser som beskrivs utan Europeisk inblandning. På grund av textens 

negativa framställning av Europa kan den inte kallas eurocentrisk, och avsaknaden av ett 

utomeuropeiskt perspektiv gör texten något svårklassificerad, men faktum kvarstår att alla 

händelser i texten beskrivs utifrån ett europeiskt perspektiv. 

Mongolimperiet: den gamla världen knyts ihop 

Artikeln, även den från Historia123 via SO-rummet, behandlar det mongoliska rikets uppgång 

och fall, och vilka effekter det hade. Författaren inleder texten genom att påpeka att den tekniska 

utvecklingen som utvecklad handel kunde ge efterhand gav tekniskt utvecklade stater ett militärt 

övertag, men att detta inte var fallet än under 1200-talet när mongolernas rike byggdes upp, då 

nomadkrigsföringen ännu var överlägsen. Författaren fortsätter med att skriva att det länge levt 

                                                 
 

123 Ibid. 
124 Ibid. 



 

41 
 
 

mongoliska och turkiska nomader i utkanterna av det kinesiska imperiet, men att dessa aldrig 

samarbetade under någon längre tid, innan Djingis Khan enade de olika nomadfolken under sitt 

eget styre. Under honom skapade mongolerna ett imperium täckande "stora delar av Centralasien 

och merparten av Kina. Under hans efterföljare utvidgades imperiet till att omfatta hela Kina, de 

europeiska delarna av Ryssland samt Mellanöstern"125 

Författaren fortsätter med att beskriva hur mongolriket utvecklades från ett envälde till ett 

byråkratiskt styrt imperium, genom att mongolerna lånade in byråkrati och administration från 

erövrade stater. Målet var ett universellt lagsystem som gällde alla invånare i imperiet, för att 

skapa enighet. En viktig komponent i denna lag var den fullständiga religionsfriheten som det 

mongoliska imperiet garanterade sina invånare. Författaren skriver att "Djingis Khan själv 

försökte hålla sig väl med alla de stora religionerna, utan att favorisera någon av dem"126. 

Författaren skriver att det mongoliska riket var en stor orsak till religioners spridning, så som 

kristendomen till Kina och buddhism till Ryssland. Intressant att notera är att alla dessa händelser 

beskrivs utifrån mongolernas perspektiv och med mongolerna som aktörer. Ur ett 

värderingsperspektiv är det stor skillnad mellan en text som beskriver hur omvärlden påverkade 

ett rike och en som beskriver hur riket anammade delar av omvärlden, då den senare låter riket 

eller folket själva agera och styra över sin situation. 

Författaren går vidare med att skriva om synen på mongolriket som ovanligt brutalt, en syn 

som författaren anser felaktig. Författaren skriver att mongolerna var brutala, och dödade många 

människor, men att det samma gällde för alla olika stater på den tiden, och att mongolerna varken 

var bättre eller sämre än andra erövrare. Författaren tillskriver deras brutala rykte till det faktum 

att de, genom sin framgång, spred sitt rykte till större delar av världen än andra imperier. Detta 

utnyttjade mongolhärskarna till fullo, genom att sprida ryktet vidare och använda det för att 

tvinga motståndare att ge sig utan strid. Författaren skriver också att mongolerna fick dåligt rykte 

i den muslimska världen när de erövrade Bagdad och avrättade den sittande kalifen 1258. 

Författaren skriver dock att mongolriket gjorde det mycket säkert att resa inom dess gränser, 

vilket ökade handelsmöjligheterna mellan Asien och Europa, vilket "underlättade flödet av 

kinesisk kunskap till den övriga världen"127. Specifikt skriver författaren att på grund av 

mongolerna kunde stora kinesiska uppfinningar, så som "krutet, kompassen, pappret och 
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boktryckarkonsten"128 nå Europa, vilket i sin tur lade grunden för de europeiska 

upptäcktsresorna.  

Författaren avslutar texten med en förklaring av vad de kinesiska teknologierna innebar för 

den europeiska historien, genom att vapen som armborst och musköter, båda ursprungligen 

kinesisk teknik, förändrade maktbalansen från en ridande överklass, i Europa bestående av de 

adliga, till förmån för vanligt folk med mer avancerade vapen. Genom detta förlorade den 

europeiska adeln makt och inflytande. Författaren skriver också att det var denna utveckling som 

till slut gav de bofasta staterna ett militärt överläge mot nomaderna. 

Texten är helt utan eurocentrisk vinkling, och de gånger som Europa nämns så görs det 

antingen för att relatera tiderna till eleverna, eller för att påvisa på vilket sätt mongolerna påverkat 

Europa, och vilken inverkan de haft på världen som helhet. Författaren är väldigt tydlig med 

synvinkeln att mongolernas imperium påverkade omvärlden, och att mongolerna endast 

påverkades av omvärlden då de anammade kunskaper från de folk de erövrade. Detta ger en 

upprättelse åt vad som kan kallas «de andra», genom att visa ett helt utomeuropeiskt perspektiv 

med starka aktörer. 

Afrikanska handelsimperier 

Även denna text är hämtad från Historia123, via SO-rummet, och behandlar två stora afrikanska 

imperier söder om Sahara, Ghana och Mali. Författaren inleder artikeln med ett avsnitt om 

Ghana, som författaren kallar "det första västafrikanska handelsimperiet"129. Riket uppkom 

ungefär samtidigt som Islam spreds i Afrika, och kallades Wagadugu. Namnet Ghana kommer 

från titeln för härskaren över riket, Ghanan. När arabiska resenärer skrev om riket kallade de 

dock hela riket för Ghana, och det är så det är känt för eftervärlden.  

Författaren skriver att riket uppkom runt en stor handelsstad, Kolumbi Saleh, där tre 

huvudsakliga resurser lade grunder för riket; järnsmide som gav militär dominans över andra folk 

i området, samt guld och salt som skapade goda förutsättningar för handel. Författaren skriver att 

med hjälp av dessa kunde ghanan skapa en mycket centralstyrd stat, där ghanan själv stod högt 

över folket och inte själv behövde stå till svars inför någon. Författaren skriver också att rikets 

administration var inriktad på att kontrollera handeln, specifikt att bibehålla rikets guldmonopol. 

Denna byråkrati leddes ofta av muslimska utbildade män, även om härskarna i riket aldrig 

konverterade själva.  
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Författaren fortsätter med en text om det andra handelsimperiet, Mali, som han kallar 

"Västafrikas främsta imperium"130. Denna text inleds med en beskrivning av Ghana-rikets fall, 

som författaren skriver berodde på en aggressiv politik som de islamiska staterna i Nordafrika 

förde, genom att stötta andra stater i området i krig som Ghana slutligen förlorade. Detta ledde 

till att riket splittrades i flera oberoende småstater. Ghana-rikets uppkomst beskrivs således som 

helt beroende av inhemska förhållanden, och på samma sätt som mongolimperiet beskrivs det 

som ett rike som använder kunskap från andra kulturer, till synes på landets egna villkor. Ghanas 

fall beskrivs som beroende av utomstående krafter, men fortfarande krafter inom Afrikas gränser, 

vilket kringgår och undviker ett eurocentriskt perspektiv. 

En tid efter Ghanas fall, i början av 1200-talet, lyckades en härskare ena västra Sudan, och 

grunda ett nytt imperium, Mali. Härskaren gjorde detta genom att sluta förbund med lokala 

furstar, och därmed skapa en feodal maktstruktur med mansan, härskaren, i toppen och de olika 

folkens hövdingar styrandes sina historiska områden, men under mansans lagar. Maliriket 

expanderade kraftigt, och kom att omfatta ett område ungefär så stort som halva Europa. Detta 

gav Maliriket en enorm handelsmakt, då det hade totalt monopol på såväl guld som salt, och goda 

handelskontakter med övriga Nordafrika. De övre hierarkiska skikten i riket var muslimer, och 

rikets viktigaste stad blev Timbuktu, en islamisk kultur- och handelsstad. Författaren använder 

här Europa som en måttstock för att förklara storleken på ett rike, men det synes mest vara ett 

sätt att realisera rikets storlek för eleverna som texten är menad till.  

Författaren skriver att trots att toppskiktet i riket följde den officiella religionen Islam, fick 

folket fritt utöva vilken traditionell afrikansk religion de ville. Författaren skriver också att vi vet 

att Mali var folkrikt, men att exakta siffror saknas. Arabiska källor skriver att Mali hade en 

stående armé på 100 000 man, och författaren påpekar att även om denna siffra är kraftigt 

överdriven så visar den på en stark militärmakt i landet: författaren skriver att avsatta 

nordafrikanska, muslimska furstar ofta vände sig till Mali för att få militär hjälp att återta sina 

troner.  

Författaren skriver att rikets höjdpunkt var i början av 1300-talet, då riket styrdes av mansa 

Abubakari och mansa Musa. Ett tydligt tecken på den rikedom som landet hade på den tiden var 

att mansa Abubakari skickade ut två expeditioner på totalt 2200 skepp för att utforska västerut 

över Atlanten, varav mansa Abubakari ska ha lett den sista expeditionsstyrkan på 2000 skepp 

själv. Författaren skriver att varken skepp eller expeditionsmedlemmar någonsin återkom. Mansa 
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Musa valde då klokt att avstå från vidare "äventyr på haven"131 och ägnade sig istället åt att stärka 

sitt rike. Författaren skriver att i slutet av sitt liv åkte mansa Musa på en pilgrimsfärd till Mecka, 

under vilken han också gjorde stadsbesök i olika muslimska riken på vägen. Riket beskrivs här 

tydligt som mycket mäktigt och inflytelserikt. Beskrivningen av landet och specifikt regenterna 

som aktörer tar även det ett vidare steg från eurocentrism. 

Författaren skriver att riket började försvagas under 1400-talet, huvudsakligen på grund av 

nomadfolk som skadade handelsförbindelser med andra länder, och portugisiska handelsmän 

som började konkurera via handelsförbindelser på västkusten. Portugiserna stöttade också andra 

länder mot det mäktiga Maliriket. Tillsammans med att ett rike österut, Songhay, började utmana 

Malis maktställning blev det för mycket, och riket tappade kontrollen över Saharahandeln. Riket 

fanns dock kvar till långt in på 1500-talet, men i reducerad form.  

Texten är överlag utan eurocentrisk prägel, Europa nämns inte i texten innan Portugisiska 

handelsmän börjar konkurera med Maliriket i slutet av texten. Imperiernas framgång beskrivs 

som orsakade av inhemska fördelar i form av handelsvaror, snarare än utomstående uppbackning. 

Även denna text visar starkt på en upprättelse åt «de andra», genom att visa på starka afrikanska 

aktörer utan europeisk inblandning. Detta är viktigt i fråga om Afrika, då just Afrikas historia 

tenderar att börja när Européer anländer. 

Sammanfattning  

Det undersökta materialet har visat sig vara genomgående utan eurocentrisk prägel, även om 

detta varierade till en viss grad. Texterna om Afghanistan var överlag mer eurocentriska än de 

resterande texterna, bland annat då de inkluderade texter skrivna specifikt av och om den svenska 

regeringen, och genom att texterna överlag tenderar att beskriva internationella intressen och 

ageranden på landet, snarare än landets eget agerande och ställningstagande. Detta står som 

exempel på hur svårt det kan vara att hitta användbart material utan tendentiös vinkling. 

Lektionsplaneringen är också intressant då det var den enda av sitt slag som kunde hittas på 

hemsidan Lektion.se. Om man ser de lektionsplaner som lärare laddat upp på hemsidan som ett 

tvärsnitt av de lektionsplaneringar som lärare använder, det vill säga att lärare laddat upp 

lektionsplaneringar utan att specifikt undvika de lektioner då de behandlat utomeuropeiskt 

material, så kan man dra slutsatsen att de lärare som använder sidan till övervägande del inte 

använder sig av mycket utomeuropeiskt material. 
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Från SO-rummet fanns mer material, men mycket sållades bort då det ansågs för avancerat för 

den nivå studien riktat sig till, historia 1a1. Detta material visade sig dock mycket mer varierat i 

fråga om perspektiv, då flera av texterna stärkte synen på «de andra» som starka aktörer, och det 

eurocentriska perspektivet var nästan helt frånvarande. Detta öppnar upp för mer alternativa 

världsåskådningar, och mindre vinklad information. Alla texter använder genomgående det 

europeiska tideräkningssystemet, men detta är förståeligt som ett sätt att relatera händelser till 

eleverna. Flera av texterna från SO-rummet kommer från hemsidan Historia123. Dessa valdes ut 

då de var skrivna specifikt för den kurs vi intresserade oss för, snarare än som artiklar för 

tidningar eller andra syften. Detta ansågs ge en tydligare koppling av materialet till skolans värld 

som helhet, och historia 1a1 specifikt.  

Studien som helhet visar att det finns material om utomeuropeiska områden utan eurocentrisk 

prägel, men också att urvalet är markant mindre än det för europeiskt material. En 

överväldigande majoritet av materialet som påfunnits under studiens gång har sållats bort på 

grund av brist på utomeuropeiskt material, och ytterligare en stor mängd sållades bort då det 

ansågs för avancerat för den valda årskursen. Detta kräver att lärare spenderar mer tid på att leta 

upp det material de kan använda för sina lektioner om de vill undervisa om utomeuropeiskt 

material, vilket riskerar avskräcka många från att ta upp materialet i sina lektioner.  
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Diskussion 

Vi har valt att tematisera vår diskussion i följande kategorier: Sammanfattning av 

undervisningsmaterialstudien och läromedelsstudien, Pedagogiska konsekvenser, Tidigare forskning sett mot 

resultatet, Teoretiska perspektiv sett mot resultatet och slutligen Konklusion. Denna tematisering valdes då 

den ansågs på ett effektivt sätt sammanfatta studiens resultat, för att sedan påvisa de pedagogiska 

konsekvenserna som vår undersökning har lyft fram i ljuset. Slutligen ville vi ställa vårt resultat 

mot den tidigare forskningen och den teori som valdes ut för studien. Konklusionen är en friare 

diskussion kring uppsatsen, där vi även sammanfattar möjligheter till vidare forskning. 

Sammanfattning av undervisningsmaterialstudien och läromedelsstudien 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om utomeuropeiskt innehåll behandlades i läromedel 

och digitalt undervisningsmaterial, samt därtill vilket innehåll som eventuellt behandlades, och 

slutligen om detta innehåll hade en eurocentrisk prägel. Vårt gemensamma forskningsresultat 

visar att det finns en klar brist på utomeuropeisk historia i det valda materialet för kursen historia 

1a1 på gymnasiet samt att mycket av det material som finns tillgängligt har präglats av ett 

eurocentriskt perspektiv. Trots detta har vi även funnit att det finns tillgängligt material som utan 

uppenbara tendenser behandlat utomeuropeiskt material, men urvalet av detta har varit väldigt 

begränsat.  

Pedagogiska konsekvenser 

Det är tydligt i Lgy11 att det finns ett europeiskt fokus med specificering på den svenska 

historien.132 Den europeiska och svenska fokuseringen av historiekursen är förundransvärd, med 

tanke på skolans och ämnets fostrandeuppdrag och det faktum att elevgrupper inte längre är 

uteslutande etniskt svenska. Med dagens internationella samhälle och Sveriges mångkulturella 

befolkning i åtanke är det av största vikt att elevers världsbild inte blir alltför avgränsad och lokalt 

fokuserad. Det kan antas att det innehåll som implementeras i undervisningen kommer att vara 

av betydande vikt för elevernas utvidgade världsbild. Sett till att skolan ämnar uppfostra och 

fostra eleverna till goda samhällsmedborgare och att ge dem ett gemensamt kulturarv, så blir 

läroböckernas fokus på nästan uteslutande den europeiska historien mycket intressant.133 Detta 

resultat är intressant för vidare forskning, för att exempelvis undersöka hur 

historieundervisningen bidrar till politiska åsikter rörande exempelvis invandring. 

                                                 
 

132 Lgy (2011), s. 67f. 
133 Nordstrand (2013) & Nybacka (2013). 
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Den arbetsbörda som åläggs den enskilda läraren blir också, som denna studie påvisat, större 

och mer tidskrävande då det material som finns tillgängligt till stor del behandlar den europeiska 

kultursfären och de eurocentriska perspektiven, och att tendenslös information om 

utomeuropeiska områden således kan kräva en stor arbetsinsats för att gräva fram. Ytterligare 

kräver detta en större förkunskap hos den enskilda läraren, på så sätt att den information som 

framläggs i såväl läroböcker som digitalt undervisningsmaterial annars kan verka visa på en 

komplett bild trots att ett eurocentriskt perspektiv återfinns. Att se detta perspektiv kräver dock 

en något djupare analys och förkunskap om det specifika området för att inse att viktiga 

synvinklar och händelser utlämnats ur redogörelsen av den valda tidsperioden och platsen. 

Detta är extra viktigt i läroböcker, då detta ofta kan vara elevernas enda insyn i historiska 

fakta. En kursbok som endast tar upp det eurocentriska perspektivet och en övervägande 

europeisk historia skapar hos läsaren en syn på världen som är naturligt dominerad av Europa, 

och ett perspektiv på världshistorien som baseras på synen på Europas historia som den 

viktigaste i världen. Detta sätter ytterligare press på läraren att visa en mer varierad syn på 

historien. Detta kan ses som ännu viktigare för elever med ett utomeuropeiskt ursprung, då dessa 

kan ges bilden av att deras hemland saknar historiskt värde, vilket strider mot FN:s 

barnkonvention, som styrker att alla har rätt till sitt kulturella ursprung.134  

Böckerna kan, som synes, alltså vara allt från mindre hjälpsamma när läraren söker 

information om de historiska perioder och områden som denne vill arbeta med, till ibland rent 

ohjälpsamma genom att ge såväl lärare som elever en falsk känsla av kunskap och helhet via 

bristande och tendentiösa synvinklar. 

För att återkoppla till tankegångarna som framkom i avsnittet bakgrund så kan man ställa sig 

frågande hur skolan ska kunna fostra demokratiska medborgare som genomsyras av 

medmänsklighet och förståelse för sin näste135, om skolans kunskapssyn marginaliserar och i 

många fall ignorerar dessa näste. Vår studie har inte kunnat besvara detta, men vi hoppas att vår 

undersökning kan hjälpa till att stimulera en offentlig diskussion om detta problemområde. Om 

vi ser till det textutdrag som återfinns i avsnittet bakgrund så tror vi att den enda lösningen skulle 

vara att omforma kursplanen för historia 1a1 för att inkludera mer utomeuropeisk historia. Trots 

att utomeuropeiska områden nämns i kursplanen för historieämnet så är det tydligt att de ges ett 

markant mindre fokus då en kultursfär som Kina eller Indien, kultursfärer med befolkningar i 

miljardklassen och flertusenåriga historier, ges samma vikt som tidsbegreppet vikingatiden, en 
                                                 
 

134 Förenta Nationerna. (1989) Barnkonventionen, paragraf 30. (2013-05-09).  
135 Lgy (2011), s. 5-7.  
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relativt kort historisk period med en tydlig geografisk avgränsning. Detta ter sig dock mycket 

intressant eftersom det inte ges någon direkt angivelse till vilket utomeuropeiskt område eller 

tidsålder som ska implementeras i undervisningen, vilket leder till att ansvaret att välja ut och leta 

upp information om dessa områden faller på den enskilda läraren. Vi syftar inte till att 

historieundervisningen ska domineras av utomeuropeisk historia, eller att marginalisera svensk 

historia. Vi syftar inte ens till att ha lika mycket utomeuropeisk som europeisk historia, men vi 

syftar till att öka involveringen av utomeuropeisk historia, om så endast med 10 %. Vi syftar även 

till att minska de tendenser som så ofta återfinns då utomeuropeisk historia behandlas. 

Utbildningsminister Björklund talade om vikten av historieämnet i skolan136 för att det är ett 

kulturbärande ämne som syftar till att ge oss en kulturell identitet, såväl som en uppfattning om 

varför världen ser ut som den gör. Att då marginalisera eller till och med helt och hållet negligera 

utomeuropeisk historia, med tanke på Sveriges mångkulturella samhälle, ser vi inte enbart som en 

pedagogisk paradox, utan även som moraliskt fel. 

Tidigare forskning sett mot resultatet 

Sammantaget av den tidigare forskningen kan man dra slutsatsen att forskningsläget rörande 

historieämnets undervisning har påvisat eurocentriska tendenser.137 Nordstrands 

forskningsresultat ligger i linje med den tidigare forskningen på denna punkt138, resultatet visar att 

eurocentrismens dominans i ämnet fortgår, och sett till Fogelbergs tidigare forskningsresultat 

även kan ses ha ökat.139 

Teoretiska perspektiv sett mot resultatet 

Som vår studie har visat, så är läromedel i historieämnet dominerade av ett eurocentriskt 

perspektiv, och de digitala undervisningsmaterial som finns är få och inte alltid lätta att hitta. Det 

eurocentriska perspektivet kommer till uttryck i diskurser som handlar om ett företrädande av 

europeisk och västerländsk historia och ett accepterande av västerländska moraliska oförätter, så 

som en idealisering av USA:s krig i Vietnam, Storbritanniens kolonisering av Indien och 

Sydafrikas frihetskrig.140 Vidare diskurser som påvisats rörande det eurocentriska perspektivet är 

att Europa och den västerländska världen inte bara idealiseras utan används som utgångspunkt 

och mätstock för resten av historien. Som exempel kan sägas att i Nordstrands studie 

                                                 
 

136 Se, avsnittet inledning. 
137 Marino & Bolgatz (2010); Sheehan (2010); Marino (2011); Nybacka (2013); Carlsson (2013).  
138 Se, avsnitt tidigare forskning. 
139 Fogelberg (2012). 
140 Se, avsnitt läromedelsstudie. 
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framkommer det ofta att ett lands historia inleds när européerna anländer, alternativt att denna 

tidsperiod ställs i fokus. Vidare har det även visats att utomeuropeiska länders utveckling mäts 

efter dess likhet till den europeiska utvecklingen. Därtill belyses allt som inte överensstämmer 

med den västerländska modellen som felaktigt eller bakåtsträvande. Ett sådant perspektiv 

påverkar naturligtvis läsarens, i detta fall elevernas, hela världsbild. Vi kan därmed med gott mod 

säga att vårt forskningsresultat till synes stämmer väl överens med vår teoretiska utgångspunkt, 

och därtill att den amerikanska diskursen gällande ’manifest destiny’ tydligt genomlyst den 

historiesyn som skildrats i de undersökta läromedlen. Vidare har Stoddads diskurs om 

rasindelning indirekt varit central i läromedelsmaterialet, sett till den värdering som läggs i det 

västerländska perspektivet.141 Detta blir synligt genom det fokus som hängavs västvärlden vilket 

dominerade läroboksmaterialet, samt det eurocentriska perspektivet som användes på det 

resterande utrymmet som hängavs åt resten av världen. 

I studien av det digitala undervisningsmaterialet syntes en annan bild av historieskrivningen, 

då tendenslöst material kunde återfinnas och detta i många fall visade på en avsaknad av dessa 

tydligt eurocentriska diskurser, inte minst genom att förstärka «de andra» genom historien och ge 

en röst åt de som i traditionell europeisk historieskrivning inte fått höras. Denna studie skiljer sig 

från studier som genomförts tidigare på så sätt att den undersöker en helt annan typ av material, 

och påvisar därmed, inte helt överraskande, ett annat resultat. Vidare forskning i fråga om 

mängden eurocentriskt och tendenslöst, utomeuropeiskt material och kvaliteten mellan dessa 

vore intressant, men faller tyvärr utanför omfånget för denna studie. Denna studie har fokuserat 

på att undersöka vilket material som finns, i fråga om moderna läromedel i relation till den nya 

läroplanen såväl som digitalt material som lärare kan använda för att bredda sitt urval, och 

huruvida det materialet är eurocentriskt vinklat eller ej, när tidigare forskning har studerat dels ett 

annat urval i fråga om material142, och dels andra länders historieundervisning143. Vårt 

forskningsresultat är, trots dessa olikheter, helt i linje med de studier som tidigare genomförts 

inom området, där det påvisats att historieundervisningen har ett dominerande eurocentriskt 

perspektiv. Detta resultat kan lämpa sig väl för vidare forskning, till exempel via studier av 

historieundervisningen i tidigare koloniserade länder så som Indien, men också för studier av 

undervisningen i asiatiska länder, för att undersöka om samma tendenser kan påfinnas även där. 

                                                 
 

141 Se, avsnitt teoretiska utgångspunkter; jämför Hobson (2012). 
142 Fogelberg (2012); Carlsson (2013). 
143 Marino & Bolgatz (2010); Marino (2011); Sheehan (2011). 
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Konklusion  

Läromedelstudien visade att materialet var tämligen eurocentriskt vinklat, på så sätt att europeisk 

historia och europeiska värden prioriterades genomgående i texten, och att de relativt få gånger 

som utomeuropeisk historia nämndes så gjordes det med Europa som en utgångspunkt, och all 

information om dessa områden färgades av denna synvinkel. Utöver detta behandlades 

utomeuropeisk historia mycket kortfattat och överskådligt, med en grav brist på utförlig 

information och möjlighet till fördjupad kunskap. Detta leder till slutsatsen att elever som läser 

denna kurs endast baserat på det undersökta läromedlet riskerar att få en snäv och vinklad 

världsbild sett till omvärlden, och specifikt till utomeuropeiska länder. 

 Studien av digitalt undervisningsmaterial, å andra sidan, visade att det finns balanserat, varierat 

och nyanserat material att tillgå via internetbaserade databaser. Detta material har visat sig kunna 

ge den analyserande och nyanserade kunskap som krävs för att låta elever nå de högre 

betygsnivåerna. Ur detta kan vi dra slutsatsen att lärare tvingas söka efter ytterligare material på 

egen hand för att bygga upp och konkretisera den kunskap som läromedlet tillhandahåller för att 

kunna ge sina elever den kunskap och de möjligheter som de bör kunna få. Studien har dock även 

visat att tillgången till detta material är begränsad, och kräver mycket arbete och tid av den 

enskilda läraren för att hitta relevant och tendenslöst material att arbeta med. 

 För fortsatt forskning rekommenderar vi studier i större skala över fler skolämnen, en djupare 

analys av diskursernas påverkan på den kunskapsuppfattning som eleverna får med sig, samt på 

vilket sätt olika diskurser kan påverka elevers politiska åsikter. Andra metodval vore även det 

intressant för vidare studier, för att få elever och lärares egen syn på materialet och diskurserna, 

detta kan genomföras genom såväl intervjuer, enkäter och observationer. Detta är naturligtvis 

endast ett urval av det område som denna studie kan vara en del av grundarbetet till. 

 Slutligen vill vi belysa den problematik och komplexitet som kan komma att forma elevernas 

utgångspunkter för omvärlden och samhället. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att hjälpa 

samhället till en diskussion om vikten av utomeuropeisk historia i undervisningen, och 

förhoppningsvis att riksdag och regering ålägger sig att skapa en bredare och mer nyanserad 

kanon för historieämnet, där utomeuropeisk historia får en rättvis och mer tendenslös 

behandling. I avsnittet bakgrund, talade Björklund om vikten av historia som ett kulturbärande 

ämne, då ämnet lär oss om världens bildning samt att det ger oss en kulturell gemenskap och 

identitet. Därför ser vi detta som ett grundkrav för att ge våra barn en öppen syn på 

världshistorien, och bilda dem till demokratiska och välutbildade medborgare i världssamhället. 

Först då kan historia vara ett kulturbärande ämne.  
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