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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur historieläroböcker på gymnasiet skildrar 

Västerlandet jämfört med övriga världen. Läroböckerna är en viktig kunskapsförmedlare i skolan, 

särskilt i ämnet historia. En kritisk lingvistisk metod har använts för att studera relationen mellan 

Västerlandet och den övriga världen i historieläroböcker och upptäcka perspektiv och ideologiska 

budskap som inte är uppenbara från början. Resultatet visar att de icke västerländska samhällena 

får väldigt liten plats i historieböckerna vilket gör att många centrala världshistoriska skeenden 

inte berättas och boken blir då delvis eurocentrisk genom att de centrala världshistoriska 

ögonblicken för det mesta tillskrivs Västerlandet. Eurocentrisismen upprätthåller Västerlandets 

hegemoni genom att förfalska en historia som påpekar västs skiljaktigheter mot Österlandet. De 

undersökta historieläroböckerna kan sägas upprätthålla Västerlandets hegemoni genom att 

undvika att skildra historia om Österlandet. Läroböckerna tillskriver även felaktigt 

världshistoriska ögonblick till Västerlandet vilket forskare menar är typiskt för en eurocentrisk 

historieberättelse. Exempelvis den industriella revolutionen i Storbritannien, 

jordbruksrevolutionen i Europa under medeltiden och upptäckten av och resandet runt Afrika är 

något som enbart hänförs till Västerlandet istället för att även Österlandets betydelse påpekas. 

De undersökta läroböckerna förmedlar inte en mångsidig historia vilket försvårar skolans 

arbete med olikheter och mångfald. Historieundervisningen behöver något eller någon som kan 

problematisera och komplettera innehållet i böckerna för att ge en mer korrekt och mångsidig 

bild av historien.   

Vid en jämförelse av resultaten av analysen av de undersökta läroböckerna med tidigare 

forskning ger denna studie ändå stöd åt tesen att historieläroböckerna i mindre utsträckning än 

tidigare är eurocentriska och att läroböckerna långsamt anpassas till modern forskning, 

åtminstone när det gäller eurocentrism.  

 

Nyckelord: Läroboksanalys, Gymnasiet, Historieläroböcker, Kritisk lingvistik, Eurocentrism 
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1. Inledning 

I och med globaliseringen får vi en ökad mångfald i våra samhällen och större kontakt mellan 

landsgränserna. För att kunna vara en aktiv del av denna nya värld krävs att man inte är 

begränsad i sin egen kultur utan att man har förståelse för de olikheter som existerar. Skolan är en 

viktig plats för att förbereda individer för den mångkulturella planet vi lever på. Historieämnet är 

ett av de ämnen som har en viktig del i denna förberedelse. Ämnet syftar till att eleven skall 

utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på 

nutiden.1  Om eleverna skall utvecklas till fördomsfria individer är det viktigt att de har förståelse 

för att det finns olika tolkningar och perspektiv på historien när de kommer i kontakt med 

människor från andra länder och kulturer. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och kontakt 

med människor från andra länder och kulturer är en del vardagen för alla. Förmedlar skolan 

endast ett historiskt perspektiv som inte stämmer överrens med vad andra människor lär sig i 

andra länder finns det risk för att eleverna istället utvecklas till fördomsfulla individer som inte är 

anpassade till mångfalden i det globaliserade samhället.  

Läroböckerna är ett viktigt läromedel i skolan, särskilt i ämnet historia. Om skolan skall vara 

en plats där olikheter och mångfald är en del av vardagen är det viktigt att läroböckerna är en 

hjälp i detta arbete. Historieläroboken får inte endast skildra historia från ett svenskt eller 

västerländskt perspektiv utan andra historiska perspektiv och tolkningar måste också få plats. 

Denna uppsats skall genom en kvalitativ textanalys studera hur gymnasiets historieläroböcker 

skildrar Västerlandet jämfört med den övriga världen. En väsentlig aspekt är att undersöka om 

historieskrivningen sker ur ett västerländskt perspektiv. 

                                                 

1 Skolverket, (2011), s 66. 
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2. Bakgrund 

Utbildning och kunskap är grunden för samhällsutvecklingen i dagens globaliserade värld. 

Kunskapsexplosion, ökad kommunikation och ökad mångfald är några av globaliseringens 

konsekvenser. För att ett land skall fortsätta nå tillväxt krävs en samtida syn på kunskap och 

utbildning anpassad till den förändrade världen.2 Globaliseringsrådet gjorde redan 2008 i en 

underlagsrapport rekommendationer att skolan för att uppfylla läroplansuppdraget måste arbeta 

mer med olikheter och mångfald. För att eleverna skall få förståelse för andra människor kräves 

att skolan är en plats där olikhet och mångfald utgör en aktiv del av lärandet och 

kunskapsutvecklingen.3 För att kunna ta del av den allt mer globaliserade världen krävs att man 

inte skall begränsa sig i sin egen kultur.  

Skolledaren Lise W Egholm skriver i boken Min blå soffa. Om integration i skolan att 

integrationen är samhällets mest trängande problem idag.  I och med globaliseringen får vi en 

ökad mångfald i våra samhällen och större kontakt mellan landsgränserna. Egholm hävdar att vi 

är dåliga på att integrera och för att eleverna skall klara sig i alla miljöer i hela världen måste de bli 

öppna och fördomsfria individer och lära känna de olika kulturerna och lära av varandra.4 

Undervisningen i ämnet historia på gymnasiet syftar till att eleverna utvecklar sitt 

historiemedvetande och sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna 

präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.5 Om eleverna skall utvecklas till 

fördomsfria individer är det viktigt att de har förståelse för att det finns olika tolkningar och 

perspektiv på historien när de kommer i kontakt med människor från andra länder och kulturer.  

Skolan kan uppfattas som en stängd miljö, där lärarna ofta lämnas själva med eleverna. Vad 

som sker i samband med undervisningen i klassrummen är på så sätt svårt att veta. Ett möjligt 

tillvägagångssätt för att ta reda på vilka olika tolkningar och perspektiv på historien eleverna tar 

del av är att studera läromedel för att på så sätt ta reda på vilken historia som läroboksförfattarna 

anser är viktig. Läroböcker har länge setts som det viktigaste läromedlet i skolan.6 Bland annat har 

Julin Svensson i sin studie av hur läroböcker används i gymnasieskolan konstaterat att böckerna 

används som grundpelaren i ämnesförmedlingen.7 Gruvberger, Sevrin och Svingby kommer i sin 

                                                 

2 Nihlfors (2008), s. 98-101. 
3 Nihlfors (2008).  
4 Egholm (2007), s103-118, 122-128. 
5 Skolverket, (2011), s 66. 
6 Englund (1999), Gruvberger, Severin och Svingby (1992), Juhlin Svensson (2000).  
7 Juhlin Svensson (2000). 
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undersökning av läroböcker från 1992 också fram till att historia är ett av de ämnen där läraren 

använder läroboken mest.8 Att undersöka innehållet i historieläroböcker är därför motiverat då 

böckerna utgör en grundpelare i ämnesförmedlingen.  

Innehållet i svenska läroböcker har varit utsatt för hård granskning av den svenska 

forskningsvärlden. Ett flertal artiklar har konstaterat att svenska läroböcker uttrycker 

eurocentriska värderingar genom att västvärlden beskrivs som bättre än övriga världen vilket är 

olyckligt om skolan skall utbilda fördomsfria individer.9 Sara Svensson menar i sin 

examensuppsats från 2002 att inom litteraturhistoriska läroböcker förmedlas en bild av att det är 

det västerländska som är den tydliga utgångspunkten. Genomgående använder läroböckerna 

eurocentristiska antaganden och stereotypa dikotomier mellan ”Vi” i västvärlden och ”De 

Andra”.10 Västvärldens samhälle och kulturarv beskrivs som utvecklat och bättre än andra 

samhällen. Anders Burman analyserade två historieläroböcker och konstaterade att de innehåller 

eurocentriska formuleringar och ordval. Historieläroböckerna förmedlar en bild av 

utomeuropeiska folk och kulturer som underlägsna, ständigt i behov av att ”upplysas” av 

Västerlandet.11 Andreas Karlsson hävdar i sin examensuppsats från 2010 att gymnasiets 

läroböcker i historia och samhällskunskap är eurocentriska i beskrivningar av Afrika.12 

Bara för att läroböckerna är eurocentriska behöver inte det betyda är eleverna får ett 

eurocentriskt perspektiv på historien. Läraren kan problematisera läroboken och komplettera 

lärobokens material med andra källor. Däremot är det problematiskt att läroböckerna behöver 

vara utformade på ett sätt som gör det svårt att tillgodose de mål och riktlinjerna som finns i läro- 

och kursplaner. Denna uppsats skall bygga vidare på tidigare forskning och genom en kvalitativ 

textanalys studera hur gymnasiets historieläroböcker skildrar Västerlandet jämfört med den övriga 

världen. 

                                                 

8 Gruvberger, Severin och Svingby (1992). 
9 Burman (2009), Kamali (2006), Karlsson (2010), Svensson (2009). 
10 Svensson (2009). 
11 Burman (2008). 
12 Karlsson (2010), s. 30.  



7 

 

3. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten kommer till att börja med att kretsa tidigare forskning som riktat negativ 

kritik till läroböcker. Efter det följer utvalda fördjupningar som kan ses som exempel på 

historieläroböckernas bristande anpassning till aktuell forskning. På slutet av avsnittet kommer de 

positiva aspekterna att introduceras och diskuteras. 

Den negativa kritiken mot användningen av läroböcker har varit omfattande inom 

forskningsvärlden. Många läroböcker saknar incitament till ett reflekterande tänkande och 

böckerna innehåller snarare för mycket fakta,13 vilket inte stämmer överrens med vad man i 

kursplanerna vill åstadkomma i ämnet historia. I kursplanerna framgår det att ett av 

historieämnets syften är att eleverna skall reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning. Eleverna skall också ges möjlighet att använda olika teorier, perspektiv 

och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.14 Om en lärobok då 

saknar incitament till ett reflekterande tänkande krävs stora komplement från lärarens sida för att 

uppnå de fastställda kursmålen.  

Gruvberger, Severin och Svingby konstaterar i sin studie av läroböcker att böckerna inte håller 

jämna steg med ämnesforskning samt att koppling till senaste kursplanerna delvis saknas.15 Att 

läroböckerna inte är uppdaterade är något som Lena Olssons menar kan förklaras av att böckerna 

är bärare av gamla förlegade attityder och fördomar som är svåra att vädra ut. Det existerar, 

menar Olsson, en kontinuitet och trögföränderlighet hos läroböcker där författare till stor del 

reproducerar gamla publikationer.16 De eurocentriska värderingar som Svensson, Burman och 

Karlsson finner i deras studier av läroböcker kan därför till viss del förklaras av att läroböckerna 

är svåra att förändra och därför inte håller jämna steg med ämnesforskning och nya kursplaner.  

Forskare som Marshall Hodgson började tänka i banor av att Europa felaktigt stod som 

centrum för världshistorien redan på 1950-talet. I boken Rethinking world history redovisas 

Hodgsons forskning om världshistorien där han tidigt konstaterar att Europa inte varit centrum 

för historien särskilt länge, utan tittar vi tillbaka på historien har perioder där Europas lett 

utvecklingen snarare varit ett undantag. Förutom 1800-talet och 1900-talet är det tiden runt Kristi 

födelse då grekerna och romarna styrde progressionen av världen som Europa var den ledande 

                                                 

13 Hoff (2000). 
14 Skolverket, (2011), s 66. 
15 Gruvberger, Severin och Svingby (1992). 
16 Olsson 1986, s. 197-199. 
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kontinenten. Centrum för världen har i övrigt legat i Österlandet med olika högkulturer i 

Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina. I europeiska historieböcker missar författaren att 

berätta att Kina var ett civiliserat land innan länder i Europa. Om Kinas historia nämns 

återspeglas den på bara några sidor och då även felaktigt. När historieberättandet förkastar 

betydelsen av den kinesiska kulturen är det problematiskt menar Hodgson då kulturen är oerhört 

väsentlig ur ett internationellt perspektiv om man vill förstå dagens moderna samhällen.17 

Kursplanen markerar tydligt att ett syfte med historieämnet är att eleverna kan förklara 

människors roller i samhällsförändringar.18 

1978 myntade Edward Said uttrycket orientalism för att benämna det sätt att se på historien 

där Österlandet eller icke Västerlandet på ett felaktigt sätt beskrivs som underutvecklat och 

underlägset Västerlandet. Orientalismen kan ses som föregångaren till det många forskare idag 

kallar eurocentrisism.19 Said menar att Österlandet i lika hög grad som Västerlandet har en egen 

historia och idétradition men som allt för ofta likställs med Västerlandets historia. Said menar att 

om man vill förstå världshistorien kan man inte bortse från varken Österlandet eller Västerlandet 

utan båda måste studeras.20 

Samir Amin bygger vidare på idén om orientalism men tar det ett steg längre när han 1988 

uttrycket eurocentrisismens dimensioner. Eurocentrism hävdar Amin är en kultur och ideologi i 

det kapitalistiska samhället där man har rekonstruerat historien om Europa och världen för att 

anpassa den till en myt om Västerlandets överlägsenhet. Amin menar att det skett ett 

paradigmskifte i avseende på vad som är självklara fakta och sunt förnuft i vår historia. Det nya 

paradigmet bygger på en myt om att Västerlandet har en medföd överlägsenhet till den övriga 

världen som inte är sann. Europa och Västerlandet har inte alltid varit överlägset den övriga 

världen, varit civiliserat, vetenskapligt och rationellt, vilket är något som eurocentrismen påstår. 

Exempelvis var Europa under medeltiden ekonomiskt stagnerat, okunnigt och oförnuftigt till 

skillnad mot det utvecklade och civiliserade rikena i Kina och Mellanöstern. Därför formar vi 

tankar om oss själva och om andra som inte är sanna vilket kan få som konsekvens att vi inte 

kommer förstå varandra. Fransmännen kommer aldrig förstå sig på kineserna och kineserna 

kommer aldrig förstå sig på fransmännen när fransmännen har lärt sig en historia som bygger på 

falska påståenden på om Västerlandets överlägsenhet.21      

                                                 

17 Hodgson (1993) s. 32-35. 
18 Skolverket, (2011), s 66. 
19 Hobson, s 18. 
20 Said (2006) s. 68. 
21 Amin (1989), s viii-x, 102, 146.  
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Amin problematiserar Västerlandets överlägsenhet med begreppet eurocentrisism och menar 

att de moderna kapitalistiska samhällena lärt sig en historia som bygger på en myt av falska 

påståenden och fakta. Trots att forskningen konstaterat att världshistorien berättas fel flera 

gånger om under 1900-talets andra hälft existerar det fortfarande eurocentriska värderingar i 

svenska läroböcker om vi skall tro exempelvis Svenssons, Burmans och Karlssons studier. 

Masoud Kamali, professor i socialt arbete, är en annan forskare som undersökt svenska 

gymnasieläroböcker i historia och religionskunskap och analyserat mönster, utsagor och trender. 

Kamalis slutsats av studien var att läroböckerna i historia förmedlar en ensidig västcentrisk bild 

av ”Vi” och ”De Andra”. Historiebeskrivningen reducerats till att enbart berätta om 

”Västerlandet” och om något annat land nämns görs det i förhållande till oss, det vill säga ”Vi” 

européer och västerlänningar. Enligt Kamali är läroböckerna inte bara eurocentriska i 

framställning av historien utan Västerlandet är utgångspunkten för all historia som skildras.22 

Henrik Åström Elmersjö har genomfört en studie av 1900-talets historieläroböcker på 

gymnasiet med avseende på hur böckerna framställer Europa och vad det innebär att vara 

europé. Åström använde sig av en kvantitativ och kvalitativ metod i sin studie. Dels genomförde 

han en textanalys där han studerade meningar där orden ”Europa” och ”europé” förekom. I 

textanalysen undersökte Åström även de ord som beskrev ”De Andra”, alltså de områdena som 

inte förknippades med Europa eller europé. Dels utförde Åström också en kvantitativ 

undersökning om vilket utrymme europeisk historia fick i textböckerna. Analysenheterna bestod 

av 10 historieläroböcker från 1910 till 2008.23  

Åströms resultat visar att det sker en förändring i hur Europa framställs i historieläroböckerna 

och hur stor del av boken som tillägnas europeisk historia. I början av 1900-talet beskrevs 

Europas länder som nationalstater som skiljer sig från varandra men som tillsammans var 

överlägset länder i andra kontinenter. Sveriges eller Frankrikes kultur påverkar utvecklingen i 

Europa som tillsammans är bättre än andra icke europeiska samhällen. Exempelvis skulle det 

civiliserade Västerlandet rädda Afrika från de barbarer som härskade där. Under senare del av 

1900-talet förändras synen på Europas stater där de inte längre hade separata kulturer och olika 

politik utan en gemensam sådan som bildade en europeisk identitet. Europa påverkade nu 

utvecklingen i Sverige eller Frankrike inte tvärt om. Andelen sidor som tar upp europeisk historia 

ökar också och man försöker i böckerna berätta en historia där de europeiska länderna ses som 

enade och annorlunda mot övriga världen.24 

                                                 

22 Kamali (2006), s. 94. 
23 Åström (2011), s. 61-64. 
24 Åström (2011), s. 65-71. 
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Åström kallar den förändring som sker för en europeisering av svenska läroböcker och hävdar 

att förändringen är ett politiskt projekt där man vill skapa en europeisk historisk identitet i syfte 

att känna gemenskap kring politik och ekonomi. I läroplanen för gymnasieskolan står det att 

skolan har som uppdrag att bidra till att eleverna får en identitet som kan relateras till både 

Sverige, Norden, Europa och ytterst det globala.25 Enligt skolans läroplan skall inte en historisk 

identitet endast förknippas med Europa utan även det globala vilket kan tyckas bli svårare att 

uppfylla om läroböckerna europeiseras. Åström hävdar också att den europeiska historiska 

identiteten är en myt och Europa har inte en enhetlig historia och samarbete mellan 

nationsgränserna har snarare varit ett undantag än en regel.26 Om vi skall tro Åström skildrar 

historieläroböckerna historia ur ett perspektiv där det är mycket lättare att känna en europeisk 

identitet än en global, vilket strider mot läroplanens målsättning.  

Det finns också positiva aspekter med att använda läroboken. Healy och Ilbery är två forskare 

som har undersökt att fördelarna med en lärobok är att lärarna, eleverna och studenterna har all 

fakta samlat på ett ställe och sparar då tid som de annars hade behövt för att leta reda på 

motsvarande fakta.27 Om vi ska ta hänsyn till Kamali och Åströms forskning kan man vara kritisk 

till de fakta som utgör läroböckerna men Juhlin Svensson påpekar också andra fördelar i sin 

studie, exempelvis att läroboken underlättar för läraren att organisera undervisningen och att en 

bok gör det enklare för elever som är frånvarande att följa med i undervisningen.28  

Vad är det då som gör att lärare använder läroboken trots att den mångfaldiga negativa 

kritiken mot det? Menke och Daveya antyder i sin forskning att lärare som är lite obekanta med 

ämnet, exempelvis lärare utan utbildning, använder boken mer i planering och undervisning än 

kunnigare lärare inom ämnet. Erfarna lärare låter eleverna arbeta mindre med lärobokens 

uppgifter och förlitar sig mindre på läroboken som källa till föreläsningar och 

diskussionsunderlag.29  

Även om läroboken får mycket kritik i vissa studier, är det viktigt att ha i åtanke att det är 

läraren som direkt och indirekt ger direktiv för hur boken skall användas av eleverna. Om läraren 

lyckas kritisera läroböckers innehåll och uppläggning på ett professionellt sätt kan böckerna 

fortfarande vara till stor nytta. Kort sagt, en dålig lärobok kan bli bra om den används på ett 

relevant sätt.30 

                                                 

25 Skolverket, (2011), s 5. 
26 Åström (2011), s.71-74. 
27 Healy & Ilbery (1993), 123-129. 
28 Juhlin Svensson (2000). 
29 Menke & Davey (1994), s. 464-470.  
30 Johnsen (1998). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Said publicerade 1978 sin studie av historieböcker från både Österlandet och Västerlandet med 

avseende på hur författaren väljer att beskriva den icke västerländska historien. Genom en 

textanalys konstaterade han att icke västerländska samhällen beskrivs som irrationella, barnsliga 

och annorlunda. Said myntar begreppet orientalism som ett sätt att förhålla sig till Österlandet 

som har sin grund i områdets speciella ställning i den Västerländska historien. Orientalismen är 

förknippat med idén om att Europa är överlägset alla andra icke-europeiska folk och kulturer. 

Genom att förhålla sig till Europa som överlägset allting annat upprätthålls en maktställning både 

inom och utanför Europa som européer kan identifiera sig med.31 

Orientalismen bygger på uppfattningen att det finns geografiska områden med inhemska, 

radikalt annorlunda invånare, som kan bestämmas på grundval av religion, kultur eller raslig 

kärnsubstans. Orientalismen sprids genom böcker och tidsskrifter och upprätthålls genom 

påtryckningar och inflytande av västervärlden på Österlandet.32 Kort sagt kan orientalismen 

förstås som en uppsättning begränsningar och tankehinder, när människan tar del av en historia 

som inte är sann.33 

Orientalismen har sin grund i en mystik om Österlandet, att människorna från ett vist 

geografisk område skulle vara radikalt annorlunda. På så satt skapas ett förhållningssätt mellan 

”Vi” civiliserade och utvecklade i väst och ”Dom” underutvecklade i öst. Eurocentrismen 

uppstod som en historisk myt när väst inte längre sågs som det naturliga centret. Eurocentrismen 

syftar således till att upprätthålla Västerlandets hegemoni genom att förfalska en historia som 

påpekar västs skiljaktigheter mot Österlandet. Till skillnad från den tydliga maktutövningen som 

väst utövade över sina kolonier under 1800-talet och tidigt 1900-tal, kan eurocentrismen ses som 

det osynliga imperiet som håller Västerlandets dominans kvar.34 

John M. Hobson, professor i politik och internationella relationer, redogör i boken 

Västerlandets österländska ursprung för hur en eurocentrisk dikotomi mellan Österlandet och 

Västerlandet kan se ut i historieböcker. Eurocentrismen i historieböcker framhäver Västerlandet 

som begåvat, rationellt, produktivt, pålitligt, faderligt, erfaret, utvecklat etc. Österlandets utmålas 

som Västerlandets underordnade, irrationellt, godtyckligt, improduktivt, osjälvständigt, passivt 

etc.35 Med Västerlandet åsyftar Hobson oftast Europa och USA.36 I upplagsverk som 

                                                 

31 Said (2006) s.  71, 82-88. 
32 Said (2006) s. 472-475. 
33 Said (2006) s. 155.  
34 Sayyid (2003), s. 128–129. 
35 Hobson (2007), s. 19. 
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Nationalencyklopedin inkluderas oftast Kanada, Nya Zeeland och Australien i definitionen av 

Västerlandet. I denna uppsats menas med Västerlandet Europa, USA, Kanada, Nya Zeeland och 

Australien. Nedan följer en tabell där man på ett tydligt sätt ser hur Hobson menar att den 

eurocentriska dikotomin gestaltas i historia.  

 

Tabell 1: Hur historien beskriver väst kontra öst på ett eurocentriskt sätt enligt Hobson. 

Västerlandet Österlandet 

Uppfinningsrikt, proaktivt Okunnigt, passivt 

Förnuftigt, logisk Oförnuftigt, oförståndigt 

Vetenskapligt Vidskepligt  

Disciplinerat, ordnat Kaotiskt, vanvettigt, oberäkneligt 

Faderligt, självständigt, funktionellt  Barnsligt, beroende 

Fritt, demokratiskt, tolerant, hederligt Förslavat, intolerant, korrupt 

Civiliserat Barbariskt 

Ekonomiskt framåtsträvande  Ekonomiskt stagnerande  

37 

Tabell 1 används i studien för att identifiera eurocentriska drag i historieläroböcker. Gestaltas 

Österlandets som barbariskt i jämförelse med ett civiliserat Västerland, om man bortser från 

1800-talet och tidigt 1900-tal, har en sådan beskrivning ansetts som ett exempel på hur 

historieläroböckerna upprätthåller en eurocentrisk historiesyn. Beskriver historieläroboken 

geografiska områden utanför Västerlandet där invånarna framställs som annorlunda, exotiska, 

obegripliga och mysteriösa på grundval av religion, kultur eller ras har en sådan skildring setts 

som ett exempel på orientalism. Uppsatsen har således sina utgångspunkter i både 

eurocentrisismen och orientalismen. 

                                                                                                                                                         

36 Honson (2007), s 13-18. 
37 Hobson (2007), s 20. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur historieläroböcker på gymnasiet skildrar västerlandet jämfört 

med övriga världen. En väsentlig aspekt är att undersöka om historieskrivningen sker ur ett 

västerländskt perspektiv. Med historia utifrån ett västerländskt perspektiv menas att Västerlandet 

är utgångspunkten för den historia som skildras och övriga världens historia lämnas utanför 

historieskildringen om den inte går att koppla till Västerlandet.   

2011 fick Sverige en ny gymnasieskola med nya läroplaner, kursplaner och läroböcker. Det är 

därför relevant att återigen ställa frågan om det västerländska samhället beskrivs på ett 

eurocentriskt sätt. Om vi också tänker oss att Västerlandet är utgångspunkten i historieläroboken, 

vilket Kamali hävdar i sin forskning, betyder det att den övriga världens historia först skildras när 

Västerlandet fått kontakt med områdena. Beskrivs till exempel Sydamerikas historia innan 

Västerlandet kommer i kontakt med kontinenten betyder det även att Sydamerika har en egen 

historia som inte behöver ha kontakt med det västerländska samhället. Däremot kan 

utgångspunkten fortfarande vara Västerlandet, det vill säga läroboksförfattarna nämner 

Sydamerika för att visa på skillnaden mellan det sydamerikanska samhället jämfört med 

västerländska. Det intressanta är om den övriga världen konstant kopplas till det västerländska 

och inte till andra samhällen. Till exempel att Asiens samhälle jämförs med Västerlandet och inte 

med Sydamerika eller Afrika. Om historieboken hela tiden kopplar historiska skildringar till 

Västerlandet tyder det på att utgångspunkten är västerländskt. Frågeställningarna i studien är 

därför följande: 

 

 På vilket sätt skildrar historieläroboken västerländska respektive icke västerländska 

samhällen?  

 Hur gestaltas beröringspunkter mellan Västerlandet och övriga världen? Vilken betydelse 

tillskrivs västerländska och icke västerländska samhällen världsutvecklingen?  

 När kommer Sydamerikas, Nordamerikas, Afrikas och Asiens historia in i 

historiebeskrivningen?  
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5. Metod 

Studiens frågeställningar granskar hur historieböckernas text beskriver relationen mellan 

Västerlandet och den övriga världen. Genom en textanalys kan innehållet i historieböckerna 

studeras på ett systematiskt sätt för att ge belägg för och underbygga budskap som inte är 

uppenbara för läsaren.38 Det väsentliga för denna studie är att studera hur historieböcker skildrar 

Västerlandet jämfört med den övriga världen och om sättet författarna väljer att presentera 

historien kan förknippas med ett visst perspektiv eller budskap exempelvis eurocentrisismen. 

Undersökningar med syfte att studera texters relationer mellan olika aktörer, som Västerlandet 

och övriga världen, och uppdaga perspektiv och ideologiska budskap har enligt Göran Bergström 

och Kristina Boréus sitt ursprung i en kritisk lingvistisk metod.39  

Kritisk lingvistik 

Bergström och Boréus hävdar att en text har två huvudfunktioner. För det första använder den 

som författar texten språket för att uttrycka sin bild av den omgivande verkligheten eller av sina 

inre upplevelser. För det andra nyttjar vi text för att utrycka en handling, exempelvis att uppmana 

någon att agera.40 Den kritisk lingvistiska metoden utgår från att språkanvändningen i texter och 

vårt sätt att uppfatta omvärlden är sammanvävda. Språkanvändningen i exempelvis 

historieböcker uppfattas som uttryck för föreställningar som påverkar hur vi betraktar omvärlden. 

Ger en text uttryck för eurocentriska idéer påverkar det oss genom att vi i större utsträckning 

kommer att betrakta Österlandet som underutvecklat och barbariskt. När man berättar en historia 

kan man beskriva skeenden och relationer på olika sätt. När man beskriver ett skeende väljer man 

bland dessa olika sätt och lägger ett perspektiv på världen. Vilket sätt författaren använder 

signaleras av uttryckssätt och ordval.  Bergström och Boréus benämner detta textens transitivitet. 

Genom att studera historieläroböckers transitivitet kan textens perspektiv klargöras. Grundidén i 

den kritiska lingvistiska analysen är sedan att ställa textens transitivitet mot andra möjliga sätt att 

beskriva skeenden.41 Exempelvis kan en eurocentrisk beskrivning av ett skeende ställas mot andra 

möjliga sätt att beskriva samma skeende. Bergström och Boréus har konstruerat en modell för 

                                                 

38 Beckman (2005), s 9-11. 
39 Bergström & Boréus (2005), s. 264 & 299.  
40 Bergström & Boréus (2005), s. 16. 
41 Bergström & Boréus (2005), s. 264 & 281-284. 
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kritisk lingvistisk analys där händelser, deltagare och omständigheter studeras för att upptäcka hur 

författaren väljer att beskriva skeenden och relationer. Nedan beskrivs modellen något förenklat: 

 

Tabell 2: Bergström och Boréus kritiska lingvistiska modell, något förenklad. 

Vid händelser Vilka deltar i texten Omständigheter 

Påverkas andra 
deltagare? 

 

Påverkas ingen 

annan deltagare? 

Vilka aktörer finns? Vilken tid? 

Vilken plats? 

42 

Analysmodell 

Bergström och Boréus modell används som utgångspunkten i genomförandet av studien. 

Studiens frågeställningar kan behandlas genom en kritisk lingvistisk analys. Genom att studera 

omständigheterna för en historiebeskrivning av exempelvis Asien kan den kritisk lingvistiska 

metoden svara på frågan om när Asiens historia först skildras och hur platsen beskrivs. Inträffar 

historieskildringen av Asien innan eller efter Västerlandet fått kontakt med världsdelen och hur 

beskrivs samhället jämfört med Västerlandet? Genom att studera omständigheterna kan studiens 

första och tredje frågeställning besvaras. 

Vid en studie av text genom en kritisk lingvistisk analys kan de aktörer som finns med vid 

historiska framställningar och vilka som påverkas identifieras. På så sätt kan beröringspunkter 

mellan Västerlandet och övriga världen studeras.  Därefter kan vi uttala oss om vilken betydelse 

det västerländska och icke västerländska samhällen har för världsutvecklingen. Exempelvis kan vi 

genom att studera beröringspunkterna uttala oss om vilken betydelse det icke västerländska 

samhället hade för industrialiseringen. Genom att studera händelser och deltagare samt 

beröringspunkterna mellan dem kan studiens andra frågeställning besvaras. 

När studiens frågeställningar anpassas till Bergströms och Boréus modell för kritisk lingvistisk 

analysmetod kan en analysmodell konstrueras med tydliga frågor som ställs till 

historieläroböckerna.  

                                                 

42 Bergström & Boréus (2005), s. 283. 



16 

 

Tabell 3: Analysmodell 

Händelser och deltagare 

1. Vilka deltagare finns i skildringen av icke västerländsk historia och vem påverkar 
och vem påverkas av historien?  

Exempel: Afrika blev det mest dramatiska exemplet på imperialismen som de europeiska 
staterna genomförde. Vem utförde imperialismen och vem var mottagare av den? Europa 
utförde imperialismen och de afrikanska samhällena påverkades.  

2. Vilka deltagare finns i skildringen av västerländsk historia och vem påverkas och 
vem påverkas av historien? 

Exempel: Slavsystemet var förmodligen ett hinder för den tekniska utvecklingen i antikens 
grekland och gav upphov till arbetslöshet. Vem utförde slavsystemet och vem påverkades av 
slavsystemet? Grekisk överklass utförde handlingen och det grekiska folket påverkades. 

Omständigheter: 

3. Under vilken tid beskrivs icke västerländsk historia och skildras historien innan, 
samtidigt eller efter Västerlandet fått kontakt med området?  

Exempel: Afrika och Indien skildras första gången i historieläroboken år 1450. Det är 
samtidigt som boken beskriver hur européerna behöver upptäcka nya handelsvägar till dessa 
områden tack vare turkiska väldet.  

4. Vilka adjektiv används för att beskriva platsen, det vill säga miljön och samhället, 
som en historisk omsändighet inträffar under? Finns det en koppling till eurocentrisism? 

”De spanska erövrarna stötte på indianska högkulturerna, Azteker och Inka. Mötet blev en 

katastrof för dessa riken. På kort tid dukade de under för spanjorernas överlägsna vapen.”43 I 
denna text beskrivs Inka- och Aztekriket som en högkultur men underlägset spanjorernas vapen. 
I tabell 1 finns de adjektiv som Hobson menar används för att historien skall uppfattas som 
eurocentriskt. De adjektiv som beskriver olika platser, både västerländska och icke västerländska, 
går att jämföra med det som Hobson menar är typiskt för eurocentrisism. 

 

Man kan ställa sig frågan om analysmodellens validitet, om modellen verkligen mäter hur 

Västerlandet och Österlandet skildras historieläroböckerna eller om det finns systematiska mätfel? 

Med hjälp av analysmodellen kan man studera om de undersökta läroböckerna använder sig utav 

ordval och uttryckssätt som kan förknippas med eurocentrisism och orientalism. Genom att 

operationalisera Bergström och Boréus modell till konkreta och anpassade frågor är det möjligt 

att få fram exempelvis ordval som överstämmer och är synonyma med hur Hobson menar att öst 

och väst beskrivs eurocentriskt. Eftersom frågorna i analysmodellen ger ett material som går att 

härleda till studiens teoretiska utgångspunkter och är anpassade till frågeställningarna hävdar jag 

att analysmodellen har god validitet.  

Trots god validitet finns det andra aspekter som kan vara problematiska. Det insamlade 

materialet blir omfattande och läsaren överlämnas till forskarens professionalitet i avseende på att 

sortera och bearbeta det material som analysinstrumentet sovrar ut. Däremot har analysmodellens 

frågor formulerats brett just för att det material som samlas in skall kunna besvara studiens 

frågeställningar. Det blir då en avvägning mellan å ena sidan att samla in adekvat material som 
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kan besvara frågeställningarna, och å andra sidan att lägga stort ansvar på forskarens 

professionalitet. Jag anser att ett brett material som med säkerhet kan besvara frågeställningarna 

är överordnat, och problematiken med forskaroberoendet hanteras i och med att bearbetningen 

och sorteringen av det insamlade materialet grundar sig i tidigare forsknings klassificeringar. 

Faktum kvarstår dock: studiens intersubjektivitet påverkas och frågan är om andra forskare skulle 

komma fram till samma resultat med detta verktyg. Studiens klassificering diskuteras vidare under 

rubriken Arbetets tillvägagångssätt.  

 Urval  

De nya grundkurserna i historia för gymnasiet är 1a1 och 1b. Att endera läsa historia 1a1 eller 1b 

är obligatoriskt för alla elever på gymnasiet.44 Målsättningen med denna undersökning var att 

studera allmänt förekommande böcker i gymnasieskolan och om en bok trycks i flera upplagor 

eller omgångar tyder det på att boken är tillräckligt efterfrågad att den är värd att producera igen. 

Antalet upplagor och tryckningar kan på så sätt ses som en indikator på att en bok är allmänt 

förekommande. Det är svårt att få en klar statistisk bild av användandet av historieläroböcker 

Enligt den svenska universitetskatalogen Libris finns det 12 böcker i historia 1a1 eller 1b som kan 

betraktas som allmänt förekommande. Samtliga av dessa 12 fanns att tillgå i Uppsala. 

Källmaterialet som användes i studien valdes slumpmässigt bland de 12 läroböckerna. Tre böcker 

valdes och hela boken ingick sedan i undersökningen. De gymnasieläroböcker i historia som 

valdes var:  

Historia 1a1 från 2011, skriven av Sten Elm och Birgitta Thulin som används i kursen Historia 

1a1 på gymnasiet. Läroboken består av 200 sidor och detta är den tredje upplagan.  

Historia Epos 1a1 från 2011, skriven av Robert Sandberg som används i kursen Historia 1a1 på 

gymnasiet. Läroboken innefattar 255 sidor och tidigare förekommit i historieämnets kurser på 

gymnasiet men med en annan titel. 

Perspektiv på historien 1b, skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström som 

används i kursen Historia 1b på gymnasiet. Läroboken innefattar 255 sidor och tidigare 

förekommit i historieämnets kurser på gymnasiet men med en annan titel.  

                                                                                                                                                         

43 Elm & Thulin (2011), s. 44. 
44 Skolverket (2013) 
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Tillvägagångssätt   

Analysmodellens frågor ställdes till historieläroböckernas texter genom en noggrann läsning. 

Efter varje stycke kontrollerades om analysmodellens frågor besvarats av den lästa texten. Om 

frågorna kunde besvaras dokumenterades det för hand. Om något var oklart kunde ett stycke, 

underrubrik eller kapitel läsas om flera gånger för att resultaten skulle vara tillförlitliga och risken 

för systematiska fel som slump- eller slarvfel, det vill säga reliabilitet45, skulle bli så liten som 

möjlig. För att sedan få en överblick av resultaten placerades svaren på frågorna in under olika 

teman eller kategorier, exempelvis ”imperialismen”, ”korståg” eller ”Västerlandet som 

ekonomiskt framåtsträvande”. Uppmärksammade teman och kategorier i den tidigare 

forskningen, det vill säga Kamalis och Hobsons studier, har legat till grund för de teman och 

kategorier som denna studie använder sig utav.  Arbetet kan på så sätt sägas ske i fem steg. 

Läsning av ett stycke i läroboken, kontroll om texten kan relateras till analysmodellens 

frågeställningar, reflektion, upprepad läsning vid behov och placering i ett tema eller en kategori. 

När analysen av läroböckerna var klar jämfördes böckerna med varandra, teori, tidigare forskning 

och alternativa sätt att se på historiska skeenden.  

Genom att de kategorier och teman som det insamlade materialet sorteras under är kopplade 

till kategorier och teman i den tidigare forskningen är förhoppningen att resultaten på så sätt blir 

relevanta och tillvägagångssättet transparent. Hobson presenterar i boken Västerlandets österländska 

ursprung en tabell med teman som vanligtvis beskrivs felaktigt i en eurocentrisk historieskildring.46 

Hobson presenterar även en tabell med exempel på hur historien återges eurocentriskt, vilket har 

presenterats tidigare i kapitlet Teoretiska utgångspunkter.47 Kamali uppmärksammar ett flertal 

kategorier och teman som tydligt beskrivs med eurocentriska ordval och uttryckssätt i de 

historieläroböckerna han studerat.48 Resultaten av undersökningen har sorterats in i Hobsons och 

Kamalis teman och kategorier och på så sätt förbättras intersubjektiviteten i och med att det 

insamlade materialet bearbetas och bedöms i enlighet med andra forskares utgångspunkter. 

Forskaroberoendet ökar genom en tydlig koppling till tidigare forskning.  

                                                 

45 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, (2012), s. 63.  
46 Hobson (2007), s. 331. 
47 Honson (2007), s 13-18. 
48 Kamali (2006), s. 47-101.  
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Etiska aspekter  

De etiska aspekterna är synnerligen viktiga i forskningen eftersom de på lång sikt har stor 

påverkan på samhället. Att bedriva forskning med god etik förutsätter personligt ansvar hos 

forskaren.49 Vid en textanalys av läromedel är det viktigt att vara öppen med de metoder som 

används och de resultat som presenteras. För att uppnå god forskningssed måste det finnas 

möjlighet även för andra att använda och kontrollera de uppnådda forskningsresultaten,50 vilket 

varit en viktig utgångspunkt för uppsatsen. Några av de allmänna regler som vetenskapsrådet 

menar sammanfattar god forskningsetik är att studien skall ha hög sanningshalt och forskaren 

skall vara rättvis i sin bedömning av sitt empiriska material, men även i redogörelse för andras 

forskning. I denna studie har det varit viktigt att inte vinkla det författaren skriver eller plocka 

meningar ur sitt sammanhang för att passa mina frågeställningar eller teoretiska utgångspunkter. 

Ibland utrycker författare sig klumpigt och utelämnar väsentlig information men stundtals 

återkommer de till berättelsen vid ett senare tillfälle och författaren ska då inte klandras för det.  

Alla som gått i svensk skola eller arbetat med svensk skola har erfarenheter och åsikter om 

läroböcker, vilket även gäller mig själv. Det gäller då att vara professionell och förhålla sig till de 

principer som finns i forskningskravet, nämligen att forskning skall inriktas på väsentliga frågor 

och hålla hög kvalitet.51 Har jag en förutfattad mening om forskningsfältet ska den inte påverka 

undersökningen.  

Reflektioner över metoden  

Vid en kvalitativ textanalys bearbetas texten noggrant för att avslöja ett budskap som inte är 

uppenbart för läsaren. Genom att studera texten på ett systematisk och strukturerat sätt får man 

en ökad förståelse för ett ämne.52 I olika slags textanalyser handlar det om att urskilja och 

undersöka olika delar av texten. För denna studie hade det varit möjligt att användare flera 

möjliga kvalitativa textanalyser, exempelvis argumentationsanalys och idéanalys. 

Argumentationsanalysen kan användas för att beskriva och värdera det argumentativa inslaget i 

texter.53 För denna studie hade det varit intressant att studera vilka argument författaren använder 

har att använda eurocentriska ordval och uttryckssätt, alltså hur historieläroboken menar att 

Österlandet är underutvecklat och barbariskt. En sådan argumentationsanalys tar dock för givet 

                                                 

49 Vetenskapsrådet (2010) s. 1. 
50 Vetenskapsrådet (2011) s. 39. 
51 Vetenskapsrådet (2011) s. 12 & 18.  
52 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 237-238. 
53 Bergström & Boréus (2005), s. 145.  
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att läroboken är eurocentrisk för början vilket inte är möjligt för nya läroböcker som denna studie 

undersöker. 

Ett annat tillvägagångssätt hade varit att utgå från en idéanalys och försöka klargöra vilka 

budskap kopplat till ideologier som historieläroboken har.54 På så sätt hade man kunnat 

undersöka om läroböckerna har ett budskap kopplat till bland annat eurocentrisism. Syftet med 

uppsatsen var att studera skillnader och likheter i hur historieläroböcker skildrar Västerlandet i 

jämfört med övriga världen. En idéanalytisk metod hade varit möjligt kopplat till detta syfte med 

ideologiska frågeställningar. Denna uppsats frågeställningar är dock av en mer generell karaktär 

där ordval och uttryckssätt i beskrivningen av hur Västerlandet och den övriga världen berör 

varandra är det väsentliga. En diskussion kan därefter hänvisa till västerländska perspektiv som 

eurocentrisism för att belysa ett problem men detta är inte det mest centrala här. Det centrala i 

denna studie är att finna vilka ordval och vilka former av uttryckssätt som förekommer i 

skildringar av Västerlandet och den övriga världen och relationen mellan dem. En sådan studie 

hör enligt Bergström & Boréus hemma i en kritisk lingvistisk analys.55 Likheterna mellan 

metoderna är däremot stora och det hade varit möjligt att genomföra båda två vid en större 

uppsats. På sätt och vis är denna studie även en idéanalys då studien delvis syftar till att uppdaga 

ideologiska budskap, men även andra perspektiv. 

Skulle en kvantitativ textanalys användas för att exempelvis studera frekvensen av 

eurocentriska ord som barbariskt, underordnat, utvecklat etc., uppstår ett problem i vad sådana 

reslutat egentligen säger. Eftersom kvantitativ textanalys lämpligtvis presenteras med hjälp av 

siffror i en tabell eller diagram är det svårt att säga hur orden är kopplade till Västerlandet eller 

icke Västerlandet. 56  Bara för att ett ord förekommer i ett avsnitt om nordens historia kan man 

inte vara säker på att det är just Norden som åsyftas. Ett exempel är om ordet underutvecklat 

används i ett avsitt om Nordens medeltid men vi inte om det var Norden som var underutvecklat 

eller kanske England i förhållande till Norden. För att förstå budskapet i texten måste en 

kvalitativ textanalys användas så att skillnaden i hur historieläroböcker skildrar Västerlandet i 

jämfört med icke Västerlandet kan klargöras.  

En kvantitativ textanalys hade kunnat vara användbar om bara syftet hade varit lite 

annorlunda. Exempelvis skulle man i en kvantitativ undersökning studera hur frekvent ordet 

Europa används i förhållande till andra världsdelar och på så sätt kunna säga något i vilken 

                                                 

54 Bergström & Boréus (2005). 
55 Bergström & Boréus (2005), s. 264.  
56 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007), s. 223. 
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utsträckning den historia som beskrivs i historieläroböckerna är kopplade till olika geografiska 

områden.  
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6. Resultat och analys  

Analysverktyget applicerades på hela innehållet i tre av gymnasiets historieböcker, Historia 1a1, 

Perspektiv på historien 1b och Historia Epos 1a1. De viktigaste resultaten av undersökningen delas 

upp i tre delar utifrån studiens frågeställningar. Analysen av resultaten sker kontinuerlig i 

avseende på tidigare forskning, teori och alternativa sätt att se på historiska skeenden. Resultaten 

presenteras med utgångspunkt i de teman och kategorier som valdes ut i utifrån vad den tidigare 

forskningen betonat eller aspekter som har kopplats till eurocentrisismens dikotomi.  

 

På vilket sätt skildrar historieläroboken västerländska respektive icke västerländska 

samhällen?  

Historieläroböckerna berättar gemensamt en historia i fyra block.  Det första blocket är innan 

antiken då högkulturer som inte låg i Västerlandet styrde världen. Det kunde handla om Kina, 

Egypten eller Mesopotamien. Efter det redogör böckerna utförligt för antikens blomstringstid i 

Västerlandet och vilken stor betydelse perioden haft för världen idag. Därefter redogör böckerna 

för medeltiden där Europa går tillbaka till ett outvecklat barbariskt samhälle och där framförallt 

mellanöstern med den islamistiska spridningen tar över. Till sist redogör böckerna för hur 

Västerlandet återigen tar makten över världen och upprätthåller den mellan 1500-talet och idag. 

Samtliga historieläroböcker avslutar också men en tolkning av nutiden och påpekar på olika sätt 

att makten i världen nödvändigtvis inte behöver ligga i Västerlandet i framtiden utan att de 

asiatiska ekonomierna kan skjuta makten österut.57 

Det som är mest anmärkningsvärt är den bristfälliga berättelsen av de icke västerländska 

samhällena som samtliga tre historieböcker förmedlar. Om vi skall utgå från Hobsons dikotomi 

om eurocentrism så beskrivs både Västerlandet och Österlandet som civiliserat, utvecklat, 

vetenskapligt och förnuftigt fast under olika tidsperioder och i olika omfattningar. Om man 

bortser från Västerlandet får den övriga världen väldigt liten plats i historieläroboken och boken 

blir då eurocentrisk genom att de centrala världshistoriska ögonblicken för det mesta tillskrivs 

Västerlandet istället för hela världen.58 Nedan följer några exempel på områden som skildras 

bristfälligt i förhållande till de icke västerländska samhällena.  

                                                 

57 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011). 
58 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011). 
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Antiken 

Kamali fann i sin studie av historieläroböcker att vissa författare skriver att de folk som 

dominerade antikens värld var greker och romare och att de ignorerar ett av de största rikena 

under antiken nämligen det persiska.59 Antiken reduceras i några av Kamalis undersökta 

läroböcker till att gälla Grekland och Rom vilket även är fallet i min studie. ”Antiken handlar om 

Grekland och Rom och pågår fram till ungefär 500 v.t.”60 skriver författaren av Epos historia 1a1. 

Persienriket nämns inte i Epos historia 1a1, inte heller samhällen i Kina eller Indien under samma 

tid. Boken drar slutsatsen: ”Det fanns många likheter mellan Rom och de grekiska städerna.”61. 

Det fanns även många likheter mellan Rom och andra blomstrande kulturer under samma tid, 

exempelvis perserna.62   

Författarna av Historia 1a1 och Perspektiv på historien 1b skildrar även de antiken på ett sätt där 

betydelsen av högkulturer förutom Rom och Grekland förminskas. I förbifarten kan de nämna 

Persienriket eller Kartago men kulturernas betydelse beskrivs aldrig. Läroböckerna redogör för att 

filosofin och vetenskapen gör stora framsteg i Rom och Grekland även om flera andra samhällen 

gör stora väsentliga framsteg.63 I Kina uppfann man exempelvis kompassen och lokselen som är 

så viktigt för jordbruket runt Kristi födelse.64 

Korstågen  

Författaren av läroboken Epos historia 1a1 gjorde i redogörelsen för korstågen en iögonfallande 

märklig skrivning. Riddarna i Europa genomförde plundringar och väpnade fejder som gjorde 

livet osäkert i Europa under medeltiden. Författaren konstaterar: ”För det mesta slogs de mot 

varandra eller såg till att hålla bönderna på mattan, men under 1100-talet och 1200-talen fick 

kyrkan riddarna att också vända sin stridslusta mot folk utanför det katolska Europa.”65 Europa 

var även muslimskt vilket de själva konstaterar: ”År 1492 erövrade de kristna spanjorerna den 

sista resten av det muslimiska riket i Spanien, som hade funnits där i nästan 800 år.”66 

Författarens misstag att förbise muslimerna i Europa vid skildringen av korstågen och istället 

hävda att Europa enbart var katolskt är slående. Vi ser i redogörelsen av korstågen exempel på 

                                                 

59 Kamali (2006), s.75-76.  
60 Sandberg (2011), s. 24.  
61 Sandberg (2011), s. 28. 
62 Kamali (2006), s. 82-85.  
63 Elm & Thulin (2011), s. 16-24 & Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 41-57. 
64 Hobson (2007), s. 118 & 138. 
65 Sandberg (2011), s. 47.  
66 Sandberg (2011), s. 58.  
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hur två världar delas in i ett ”Vi”, vilket likställs med kristna i Europa och ett ”Dom” som 

kategoriseras som den islamska världen. Kamali gör i sin studie av historieläroböcker liknande 

iakttagelser där författare flera gånger gör misstaget att inte se muslimerna i Europa då de under 

den tiden levde i områden i både Spanien och Italien.67 Författarna av Historia 1a1 och Perspektiv 

på historia 1b skildrar inte korstågen på samma sätt. De menar inte att Europa generellt var 

katolskt och lyfter att korståg även riktade sig mot muslimer i Europa.68  

Muslimernas europeiska historia 

Kamali uppmärksammar i sin forskning om historieläroböcker att muslimernas europeiska 

historia inte berättas.69 Resultatet av uppsatsens undersökning visar att böckerna skildrar 

muslimernas europeiska historia väldigt olika. Författarna av Historia 1a1 redogör på några få 

rader att Spanien blir muslimskt och konstaterar: ”Det är delvis via araberna som Europa fått del 

av den grekiska filosofin och vetenskapen.”70 Författarna av Perspektiv på historien 1b hävdar i sin 

skildring av muslimernas europeiska historia att de haft stor betydelse för det europeiska 

samhället och att antikens tankevärld kunde leva vidare.71 

Författaren av Epos historia 1a1 använder däremot generella termer när han delar upp Europa 

som kristet och den muslimska världen som något som är utanför Europa. ”Europa låg långt 

efter Kina och den muslimska världen, men utvecklingen stod inte stilla.”72  hävdar han. Men den 

muslimska världen var en del av Europa vilket gör påstående märkligt. Författaren menar vidare 

att Europa var underutvecklat till skillnad mot de rika i Kina och kalifaten.73 Fast ett kalifat låg i 

Spanien som de andra studerade historieläroböckerna påpekar74 vilket gör påståendet felaktigt. 

Skildringen i Epos historia 1a1 är ett exempel på det Åström menar med att man väljer att se på 

Europa som bärare av genomsam kultur och inte en heterogen sådan för att på så sätt stärka en 

europeisk identitet idag. 75 

                                                 

67 Kamali (2006), s. 88.  
68 Elm och Thulin (2011), s. 29 & Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 76-77.  
69 Kamali (2006), s. 70. 
70 Elm & Thulin (2011), s. 27. 
71 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 65-66.  
72 Sandberg (2011), s. 44.  
73 Sandberg (2011), s. 45. 
74 Elm och Thulin (2011), s. 27 & Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 65. 
75 Åström (2011), s. 65-71. 
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Europa upptäcker världen 

Hur de undersökta historieläroböckerna väljer att skildra Europas upptäcktsresande på 1400- och 

1500-talet är ett bra exempel på hur centrala världshistoriska ögonblicken för det mesta tillskrivs 

Västerlandet istället för hela världen. Hobson menar att en eurocentrisk historiesyn lyfter fram 

Bartolomeo Diaz och portugiserna som de som fann en sjöväg runt Afrika. En historiesyn som 

inte är eurocentrisk påpekar att araberna tidigare rundade Afrika på 1400-talet eller att kineserna 

och indierna använt sjövägen runt Afrika i 1000 år innan portugiserna.76 Författarna av Perspektiv 

på historien 1b skildrar portugisernas upptäcktsresande på följande sätt: 

”Till en början var det flottexpeditioner från Portugal som sökte sig ner längs Afrikas kust. Det var 

främst de rika guldfyndigheterna där som lockade, men så småningom insåg portugiserna att det 

fanns en sjöväg runt Afrika till Indien. År 1487 rundade Bartolomeo Diaz Afrikas sydspets och 

elva år senare landsteg Vasco da Gama i Indien. På så vis hade en ny handelsled österut öppnats”  

 

Författarna nämner inte att indier, kineser eller araber använt sjövägen tidigare utan de som fann 

sjövägen sägs vara portugiserna. I läroboken Historia 1a1 kan man läsa att: ”När portugisen 

Bartolomeus Diaz 1487-1488 rundade Godahoppsudden var vägen runt Afrika upptäckt.” 

Författaren av Epos historia 1a1 skriver: ”Spanjorerna var inte de som var först med att ge sig långt 

ut på Atlanten. Det var portugiserna.”77 Samtliga läroböcker tillskriver ett centralt världshistoriskt 

ögonblick till Västerlandet istället för Österlandet.  

Historieläroböckernas författare använder sällan eurocentriska ordval för att beskriva icke 

västerländska samhällen. Däremot är de sparsamma med att beskriva på vilket sätt samhällen 

utanför Västerlandet är högkulturer. Västerlandet beskrivs som barbariskt och underutvecklat 

under medeltiden men samtidigt tydligt civiliserat och vetenskapligt från 1400-talet och framåt. 

Men när övriga världens högkulturer beskrivs är skildringen otydlig vilket gör historien 

svårbegriplig.78 Ett exempel på det är i läroboken Historia 1a1 i skildringen av portugisernas 

upptäcktsfärder där de inte lyckades erövra landområden i Indien under 1400-1700-talet utan 

lyckades bara anlägga handelsstationer.79 Här utelämnar historieboken beskrivningar av det 

indiska samhället och man får inte veta varför portugiserna inte kunde erövra landområdet. Ett 

annat exempel från samma bok är när spanjorerna får kontakt med Inka- och Aztekriket. 

                                                 

76 Hobson (2007), s. 331. 
77 Sandberg (2011), s. 59.  
78 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011). 
79 Elm & Thulin (2011), s. 45. 
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Författarna är noga med att påpeka att de rikena är en högkultur men inte på vilket sätt.80 

Författarna av historieläroböckerna utelämnar alltså beskrivningarna när de skildrar icke 

västerländska samhällen som gör att världen delas upp i ett utvecklat väst och ett Österlandet 

som vi inte vet någonting om.  

Imperialismen 

”Européernas uppträdande i Afrika präglades av stor grymhet och brist på respekt för 

människovärdet.”81 konstaterar författarna av Perspektiv på historien 1b när de redogör för 

imperialismen. Européerna menade att de genom sin höga utbildningsnivå hade rätt att 

underkuva resten av världen skriver författarna. En likande förklaring och beskrivning av 

imperialismen gör författaren av Epos historia 1a1.82 I läroboken Historia 1a1 ges ett annat 

perspektiv på imperialismen:  

”Det fanns också humanitära intressen bakom imperialismen. Man såg det som sin kristna plikt att 

ta itu med slaveri och misshandel, vidskepelse och hedendom, sjukdomar och orättvisor. 

Européerna fick ofta strakt stöd från delar av befolkningen i sina kolonier. För många människor 

betydde ett europeiskt kolonialvälde lugnare och stabilare förhållanden.”83 

 

Det författarna beskriver skiljer sig från övriga två böcker där man väljer att påpeka att många 

människor blev dåligt behandlade. Istället väljer författarna av Historia 1a1 att påpeka att 

människor ibland fick det bra istället för att beskriva att många fick det dåligt, vilket genererar en 

mer positiv känsla till imperialismen än vad texten annars hade gjort. Det som står i boken 

Historia 1a1 är nödvändigtvis inte falskt men imperialismens konsekvenser för befolkningen är ett 

omdiskuterat ämne och genom att Afrika och Asien beskrivs som förslavat, barbariskt och 

kaotiskt och att det för befolkning var det mycket lugnare och stabilare att vara styrt av ett 

civiliserade väst är anmärkningsvärt. En sådan beskrivning av imperialismen stämmer väl överens 

med den dikotomi mellan Västerlandet och övriga världen som Hobson beskriver i sin teori om 

eurocentrisism.84 

                                                 

80  Elm & Thulin (2011), s. 44. 
81 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 229. 
82 Sanberg (2011), s. 118-122.  
83 Elm & Thulin  (2011), s. 100. 
84 Hobson (2007), s. 20.  
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Europa som ekonomisk framåtsträvande 

Efter medeltiden berättar samtliga läroböcker en historia där Västerlandet och framförallt Europa 

beskrivs som uppfinningsrik och ekonomisk framåtsträvande. Det kan handla om införandet av 

förlagssystem, handelskapitalism, aktiebolag, demokrati och medborgarskap eller uppfinningar 

som elektriciteten, ångmaskinen och järnvägen. Efter andra världskriget framhäver böckerna 

USA:s ekonomiska utveckling.85 Författaren av Epos historia 1a1 skriver: ”USA hade varit världens 

ledande ekonomi redan före kriget, och det blev ännu tydligare efter krigsslutet. USA gick i täten 

för att utveckla större och snabbare bilar, nya teveapparater och hushållsmaskiner som 

underlättade hemmafruarnas arbete.”86 

Det många av böckerna glömmer bort är att berätta och redogöra för den övriga världens 

ekonomiska utveckling innan de västerländska som även den haft stor betydelse för världen.  

Författarna av Perspektiv på historien 1b är noggrann med att lyfta fram arabvärldens betydelse 

under medeltiden med särskilt vikt vid deras utbildningsväsende men lägger väldigt liten vikt vid 

andra riken som Mingdynastin, Mongolväldet och Stora Moguls rike. Vad som gör dessa riken 

speciella framgår inte utan bara att de är stora och avancerade men inte varför.87 Läroboken 

Historia 1a1 utelämnar i stor del historia från kontinenter som kan anses överlägsna Västerlandet 

under medeltiden. Exempelvis nämns inte Kinas utvecklade samhälle under medeltiden eller 

Mayaindianerna på 900-talet.88 Genom att förbise österländska uppfinningar och vetenskaper ger 

läroböckerna uttryck för en eurocentrisk historiesyn där Västerlandet är vetenskapligt, 

uppfinningsrikt och demokratiskt medan Österlandet är en passiv mottagare. Exempelvis hade 

man kunnat påpeka Kinas omfattande järnproduktion, användandet av vattenkvarnar, 

papperspengar eller krut.89 Epos historia 1a1 är den bok som kort medger denna betydelse i 

meningarna: ”Ända fram till den industriella revolutionen i Västeuropa mot slutet av 1700-talet 

var den kinesiska teknologon på många sätt överlägsen den europeiska. Sådana saker som papper, 

krut, boktryckarkonst, kompass och kunskapen att gjuta järn (alltså inte bara att smida) kom 

mycket tidigare i Kina, och många uppfinningar vandrade västerut från Kina genom 

århundradena.”90 

Historieläroböckernas författare använder sällan eurocentriska ordval eller ord som kan 

förknippas med orientalism i skildringen av icke västerländska samhällen. Däremot får 

                                                 

85 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011) 
86 Sandberg (2011), s. 188.  
87 Nyström, Nyström & Nyström (2011). 
88 Elm & Thulin (2011). 
89 Hobson (2007), s. 64-68.  
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Österlandet och de icke västerländska samhällena väldigt liten plats i historieböckerna vilket gör 

att många centrala världshistoriska händelser inte berättas. Enligt Hobsons sätt att se på historien 

har samtliga läroböcker ändå dragen av att berätta en eurocentrisk historia genom att de glömmer 

bort att nämna händelser i Österlandet eller tillskriver felaktigt världshistoriska ögonblick till 

Västerlandet.  

Hur gestaltas beröringspunkter mellan Västerlandet och övriga världen? Vilken betydelse 

tillskrivs västerländska och icke västerländska samhällen världsutvecklingen?  

Samtliga undersökta historieläroböcker betonar den stora betydelse antiken i Rom och Grekland 

hade för både västerländska och österländska samhällen. Att Västerlandet inte hade så mycket att 

tillföra världsutvecklingen under medeltiden är böckerna överrens om. Däremot påpekar samtliga 

böcker Europas jordbruksförbättring på 1000-talet utan att nämna Österlandets betydelse. 

Hobson menar att Österlandet uppfinner många tekniker som möjliggjorde den europeiska 

jordbruksrevolutionen. Som lokselen som gjorde att hästarna inte stryptes när de drog den nya 

vändskiveplogen, hästskon av järn, väderkvarnen och vattenkvarnen.91 I Epos Historia 1a1 kan 

man läsa följande: 

  ”Men Jordbrukstekniken i Europa blev ändå långsamt lite bättre, även om det tog många 

århundraden. När vi når fram till 1000-talet hade sådana saker som en ordentlig plog som drogs av 

hästar och en lie med långt skaft börjat användas på en del håll, och mer och mer mark odlades 

upp.”92  

I Perspektiv på historien 1b menar författarna att det är tack vara framsteg i jordbruket som 

folkmängden ökar på runt 1000-talet men ingenstans nämns att Österlandet har en stor vikt vid 

det.93 Ändå erkänner läroböckerna att världsutvecklingen under medeltiden för det mesta 

berodde på Österlandet. Även om vissa läroböcker är bättre på det än andra.  Epos historia 1a1 

skriver detta om medeltiden i Kina: ”Under den här tiden lämnade Kina Europa bakom sig vad 

gäller ekonomi, teknologi och välstånd”94  

Författaren av Epos historia 1a1 är den som tydligast betonar Österlandets olika högkulturers 

betydelse för världsutvecklingen. Han beskriver väl övriga världens betydelse och är noga med att 

föra fram saker som påpekar att det inte bara har varit Europa som varit ledande inom ekonomi, 

teknologi och välstånd. Författaren nämner inte bara Kinas betydelse i from av uppfinningar som 

                                                                                                                                                         

90 Sandberg (2011), s. 34.  
91 Hobson (2007), s. 116-118.  
92 Sandberg (2011), s. 45.  
93 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 72. 
94 Sandberg (2011), s. 42.  



29 

 

kompassen, krut och papper utan också den muslimska världens idé om universitet och deras 

betydelse för filosofi och vetenskap.95 I läroboken Historia 1a1 nämns aldrig att Kina har påverkat 

världsutvecklingen även om det som sagt finns mänger av uppfinningar som härstammar därifrån 

som krut, papper och kompassen. Undantaget för den obefintliga påverkan de icke västerländska 

ländernas har är mellanöstern under medeltiden som har betydelse för världen i och med att de 

bevarar och för vidare antikens kunskap och kultur.96 Författarna för Perspektiv på historien 1b 

beskriver att Kina påverkar Europa bland annat genom Marco Polo som kommer tillbaka till 

Europa efter sin resa till Kina och kan berätta om ett mer utvecklat samhälle i öst. Muslimernas 

betydelse för universiteten och den antika filosofin och vetenskapen skildras också, i övrigt 

beskrivs mest det medeltida samhället i Europa.97  

I läroböckernas historieskildring efter medeltiden lägger författarna stor vikt vid Europas och 

Västerlandets betydelse för dagens samhälle med demokrati, arbetarrörelse, medborgarskap, 

järnväg, partibildning, handelskapitalism, industrialisering, naturvetenskap etc. I och med att 

Västerlandet får mer makt i världen och kommer kontakt med nya kontinenter och länder 

beskriver författarna även européernas brutalitet. Samtliga undersökta läroböcker betonar 

européernas grymhet i kontakten med slavhandeln i Afrika och hur de upprätthåller makten i 

kolonierna i Amerika eller Afrika.98 Däremot beskriver författarna för Perspektiv på historien 1b 

och Epos historia 1a1 mer utförligt européernas grymhet och påpekar även imperialismens och 

avkolonialiseringens terror mot befolkningen.99 Skildringen av européernas grymhet går emot 

några av de ordval som utmärker eurocentrisismen. När läroböckerna skildrar Västerlandets 

behandling av kolonierna och salvhandeln beskrivs Västerlandet inte som tolerant, hederligt och 

civiliserat utan snarare det motsatta, intolerant, oärligt och barbariskt.  

Industriella revolutionen 

Hobson menar att ett typiskt drag för en eurocentrisk historiesyn är att hävda att det första 

industriella undret inträffar i Storbritannien och att det är ett resultat av egna uppfinningar. En 

annan mer korrekt historiesyn menar Hobson är att lyfta fram det kinesiska industriella undret 

som möjliggör den brittiska industriella revolutionen. Britterna assimilerar och förfinar 

uppfinningar som radsåningsmaskinen, ångmaskinen, masugnar, flygande skytteln och spinning 

                                                 

95 Sandberg (2011), s. 34 & 47.  
96 Elm & Thulin (2011). 
97 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 63-82. 
98 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011). 
99 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s.229 & 343 & Sandberg (2011), s. 118-122 & 181.  
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jenny som samtliga är innovationer som skapades i Kina.100 Ingen av läroboksförfattarna påpekar 

att Kina eller Österlandet haft någon betydelse för industrialiseringen.101 I Epos historia 1a1 står 

det på följande sätt: 

”Redan under antiken hade uppfinnare expreimenterat med att koka upp vatten så att det bildades 

vattenånga som kunde få saker och ting att röra sig. Någon praktisk nytta fick aldrig den 

kunskapen under antiken, men det fick den när den återupptäcktes i Storbritannien under 1700-

talet. Där kunde uppfinnare bygga maskiner som drevs med ånga från vatten som värmts upp med 

stenkol.”102  

Återigen relateras de centrala världshistoriska ögonblicken till västerlandet istället för 

Österlandet när författarna väljer att skriva att Storbritannien återupptäckte kunskapen att bygga 

maskiner som drevs med ånga från vatten. Författarna kan nämna att kineserna tidigare utvecklat 

en ångturbin som användes för att underlätta kolbrytning.103 Beröringspunkterna mellan 

Västerlandet och den övriga världen skildras inte med eurocentriska ordval förutom perioden 

mellan 1800-talet till idag vilket är svårt att framhäva som felaktigt. Läroboksförfattarna använder 

inte ordval som kan relateras till orientalismen däremot tillskriver författarna allt för ofta centrala 

världshistoriska ögonblick till Västerlandet istället för Österlandet eller glömmer redogöra för 

centrala innovationer frön det österländska samhällena vilket gör att historieskildringen ändå till 

viss del är eurocentrisk.  

När kommer Sydamerikas, Nordamerikas, Afrikas och Asiens historia in i 

historiebeskrivningen?  

Kamalis hävdar i sin studie av läroböcker i historia att Västerlandet är utgångspunkten för all den 

historia som skildras.104 Det betyder att den övriga världens historia först skildras när 

Västerlandet fått kontakt med områdena eller att den övriga världen ständigt jämförs med den 

västerländska. De undersökta läroböckerna bekräftar däremot inte att Västerlandet ständigt är 

utgångspunkten. Samtaliga läroböcker skildrar några högkulturer under forntiden som inte ligger i 

Västerlandet eller jämförs med något västerländskt samhälle. Exempel på högkulturer under 

forntiden kan vara samhällen i Mesopotamien, Egypten, Kina, Amerika eller Indien.105  

Däremot skiljer läroböckerna sig åt när det gäller hur många icke västerländska forntida 

samhällen som beskrivs samt om böckerna självständigt skildrar icke västerländska samhällen 

                                                 

100 Hobson (2007), s. 207-234.  
101 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011) 
102 Sandberg (2011), s. 81.  
103 Hobson (2007), s. 224-226.  
104 Kamali (2006), s. 94. 
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under medeltiden eller antiken. Författarna av Historia 1a1 skildrar först Sydamerikas, 

Nordamerikas, Afrikas och Asiens historia när de europeiska länderna får kontakt med dem i och 

med spanjorernas och portugisernas upptäcktsresande förutom Afrika och Mellanöstern under 

forntiden.106 I Epos historia 1a1 kan man däremot läsa om Mesopotamien, Egypten, Kina och 

Amerika under forntiden samt Amerika, Indien, Kina, områden i södra Afrika under Antiken och 

medeltiden. Samtliga av dessa områden beskrivs självständigt utan att jämföras med ett 

västerländskt samhälle. Västerlandet är således inte ständigt utgångspunkten för den historia som 

skildras även fast det oftast finns en koppling till västerlandet när ett icke västerländskt samhälle 

skildras.  

                                                                                                                                                         

105 Elm & Thulin (2011), Nyström, Nyström & Nyström (2011) & Sandberg (2011). 
106 Elm & Thulin  (2011), s. 43-44, 100 & 102.  
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7. Diskussion 

Denna uppsats har studerat på vilket sätt historieläroböcker på gymnasiet skildrar västerländska 

respektive icke västerländska samhällen. Studien visar att de undersökta historieläroböckernas 

författare sällan använder sig av eurocentriska ordval och uttryckssätt i skildringen av historiska 

epoker där det inte är tydligt motiverat. Ett flertal forskare har tidigare konstaterat att svenska 

historieläroböcker uttrycker eurocentriska värderingar genom att västvärlden beskrivs som bättre 

än övriga världen.107 Om vi skall utgå från Hobson dikotomi om eurocentrism så beskrivs både 

Västerlandet och Österlandet som civiliserat, utvecklat, vetenskapligt och förnuftigt i de 

undersökta läroböckerna fast under olika tidsperioder och i olika omfattningar. Historia som inte 

handlar om Västerlandet får väldigt liten plats i läroboken vilket är något som även Kamali 

konstaterar i sin studie av historieläroböcker.108   

Det som är mest anmärkningsvärt är den bristfälliga skildringen som de icke västerländska 

samhällena får i samtliga tre undersökta historieböcker. Att Österlandet och de icke västerländska 

samhällena får väldigt liten plats i historieböckerna gör att många centrala världshistoriska 

händelser inte berättas och boken blir då delvis eurocentrisk genom att de centrala 

världshistoriska händelserna för det mesta tillskrivs Västerlandet istället för hela världen. 

Eurocentrismen upprätthåller Västerlandets hegemoni i Världen genom att förfalska en historia 

som påpekar västs skiljaktigheter från Österlandet. De undersökta historieläroböckerna kan sägas 

upprätthålla Västerlandets hegemoni genom att undvika att skildra historia om Österlandet. När 

icke västerländska samhällen skildras otydlig blir historien svårbegriplig då läsaren inte förstår på 

vilket sätt exempelvis Mingdynastin eller Aztekriket är en högkultur och blomstrande civilisation.  

När den icke västerländska historien får sådan liten plats i historieläroböckerna på gymnasiet, 

som dessutom stundtals är svårbegriplig, leder det till att man som läsare får mycket lättare att 

identifiera sig med de västerländska samhällena, vilket strider mot läroplanens målsättning att 

gymnasieskolan ska bidra till att eleverna skapar en identitet i förhållande till både Europa och det 

globala.109 Åström kommer i sin studie av tio historieläroböcker fram till att det är mycket lättare 

att känna en europeisk identitet än en global vilket är en tes som denna studie stärker. Åström 

menar också att läroböckerna under senare del av 1900-talet berättar en historia där man betonar 

att Europas stater har en gemensam kultur och politik som stärker bildandet av en europeisk 

                                                 

107 Burman (2009), Kamali (2006), Karlsson (2010), Svensson (2009) & Åström (2011).  
108 Kamali (2006).  
109 Skolverket, (2011), s 5 
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identitet.110 Om historieböckerna i denna studie betonar att Europa har en gemensam kultur och 

politik är svårt att svara på. Det man kan säga är att Västerlandets historia berättas på ett sätt där 

man är noga med att beskriva och föra fram sådant som integrerar Europas stater och skapar en 

gemenskap staterna emellan. Det kan vara faktorer som antikens arv, upptäcktsresande och 

modern vetenskap och statsbildning. Däremot är läroböckerna försiktiga med att uttala sig i 

termer av en enhetlig kutlur och politik som exempelvis en gemensam religion.  

Undantagsfallet, där det blir anmärkningsvärt felaktigt är när författaren av läroboken Epos 

historia 1a1 glömmer bort muslimerna i Europa under medeltiden och använder ord som ”det 

katolska Europa” 111 och hävdar att Europa var undervecklat tillskillnad från den muslimska 

världen och kalifaten.112. Historieskildringen är felaktig och ett tydligt exempel på det Åström 

menar att man väljer att se på Europa som bärare av genomsam kultur och inte en blandad för att 

på så sätt stärka en europeisk identitet idag. 113 Författarens misstag att förbise muslimerna i 

Europa är också det tydligaste exemplet på hur historien delas in i ett ”Vi”, vilket likställs med 

kristna i Europa och ett ”Dom” som kategoriseras som den islamska världen och det Kamali 

identifierar sin studie av historieläroböcker.114 I övrigt är det svårt att identifiera ett ”Vi” och 

”Dom” tänkande i historieböckerna.  

Läroböckerna tillskriver även felaktigt världshistoriska ögonblick till Västerlandet vilket 

Hobson menar är typiskt för eurocentrisk historieberättelse.115 Exempelvis industriella 

revolutionen i Storbritannien, jordbruksrevolutionen i Europa under medeltiden och upptäckten 

av resandet och reandet runt Afrika är något enbart hänförs till Västerlandet istället för att även 

påpeka Österlandets betydelse. Beröringspunkter mellan Västerlandet och övriga världen gestaltas 

som sagt oftast utan eurocentriska uttryck men de västerländska samhällena får större betydelse 

för världshistoriska ögonblick och innovationer än det österländska. Historieläroböckerna 

använder inte heller ordval som kan förknippas med orientalism för att beskriva geografiska 

områden utanför Västerlandet så som att framställa invånarna där som annorlunda, exotiska, 

obegripliga och mysteriösa på grundval av religion, kultur eller ras.  

Kamalis hävdar i sin studie av läroböckerna i historia att Västerlandet är utgångspunkten för 

all den historia som skildras.116 Denna studie kan inte bekräfta något sådant. Västerlandet är inte 

ständigt utgångspunkten för den historia som skildras även fast det oftast finns en koppling till 

                                                 

110 Åström (2011), s. 65-71. 
111 Sandberg (2011), s. 47.   
112 Sandberg (2011), s. 44-45. 
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västerlandet när ett icke västerländskt samhälle skildras. Utan samtliga studerade 

historieläroböcker redogör för några icke västerländska samhällen utan att koppla dessa till 

Västerlandet. Utgångspunkten är således inte alltid Västerlandet för den historia som skildras.  

Skolans behöver arbeta mer med olikheter och mångfald för att anpassa sig till den 

globaliserade världen. 117 Undervisningen i ämnet historia på gymnasiet syftar till att eleverna 

utvecklar förståelse för olika tolkningar och perspektiv på det förflutna. 118 Denna studie är ett 

exempel på att historieläroböckerna på gymnasiet till stor del har ett västerländskt perspektiv på 

historien som felaktigt hänför centrala världshistoriska händelser till Västerlandet eller glömmer 

bort att beskriva eller nämna betydelsefulla österländska civilisationer eller innovationer.  

Historieläroboken på gymnasiet kan på så sätt ses som ett hinder för att eleverna skall utveckla 

förståelse för olika kulturer utan istället finns det risk för att eleverna blir begränsade i sin egen 

kultur. Om eleverna skall utvecklas till fördomsfria individer är det viktigt att de har förståelse för 

att det finns olika tolkningar och perspektiv på historien när de kommer i kontakt med 

människor från andra länder och kulturer. Historieläroböckerna i denna studie är inte några bra 

förmedlare av dessa olika tolkningar och perspektiv då Österlandet ofta glöms bort. Eleverna 

behöver då en lärare som kan kritisera läroböckernas innehåll. 

Läroboken har fått mycket negativ kritik av forskningsvärlden trots att den används flitigt, 

bland annat för att inte vara anpassad till modern forskning. 119 Lena Olssons menar läroböckerna 

trögföränderliga och bärare av gamla förlegade attityder och fördomar som är svåra att vädra 

ut.120 Jämför man de undersökta läroböckerna men tidigare forskning ger denna studie stöd åt 

tesen att historieläroböckerna i mindre utsträckning än tidigare är eurocentrisk och att 

läroböckerna långsamt anpassas till modern forskning, åtminstone när det gäller eurocentrisism. 

Österlandet glöms däremot ofta bort i läroböckerna. Menke och Daveya antyder i sin forskning 

att lärare som är lite obekanta med ämnet, exempelvis lärare utan utbildning, använder boken mer 

i planering och undervisning än kunnigare lärare inom ämnet.121 För att eleverna skall få 

förståelse för andra människor i den globaliserade världen kräver det att skolan är en plats där 

olikhet och mångfald utgör en aktiv del av lärandet. För att det på bästa sätt ska ske i 

historieämnet kräver det en utbildad lärare som är bekant med ämnet, exempelvis via en 

                                                                                                                                                         

116 Kamali (2006), s. 94. 
117 Nihlfors (2008).  
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lärarutbildning, och kan problematisera de eurocentriska dragen som existerar i 

historieläroböckerna.   
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8. Konklusion 

Syftet med studien var att studera hur historieläroböcker på gymnasiet skildrar västerlandet 

jämfört med övriga världen. Studien visar att de tre undersökta historieläroböckerna på gymnasiet 

till stor del har ett västerländskt perspektiv på historien som felaktigt hänför centrala 

världshistoriska händelser till Västerlandet eller glömmer bort att beskriva eller nämna 

betydelsefulla österländska civilisationer eller innovationer. Skolan behöver arbeta mer med 

olikheter och mångfald för att anpassa sig till den globaliserade världen och läroboken är ingen 

bra förmedlare av en mångsidig historia utan historieundervisningen behöver en kompetent lärare 

som kan problematisera och komplettera innehållet i läroböckerna.  

Jämför man de undersökta läroböckerna med tidigare forskning ger denna studie stöd åt tesen 

att historieläroböckerna i mindre utsträckning än tidigare är eurocentriska och att läroböckerna 

långsamt anpassas till modern forskning, åtminstone när det gäller eurocentrisism. För att mer 

säkert kunna uttala sig om den frågan kan en ny studie lämpligtvis göras för att undersöka om 

läroböcker för den nya gymnasieskolan är mindre eurocentrisk än tidigare om samma 

analysmodell används. Då kan inte skillnaden i läroböckerna förklaras av att forskare använt olika 

operationaliseringar av metod och teori utan böckerna kan med fördel jämföras.  
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