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Abstract 

The aim of this research is primarily to examine and explore how 

imperialism/colonialism is depicted in teaching material from 1929 through to the 

present day and the changes which may or may not have occurred. This research’s 

point of departure is postcolonial theory and Edward Said’s harrowing critique of 

other cultures inaccurate representations in literature; reinforced with the West’s 

tendencies to portray the East as culturally and intellectually inferior. Previous 

research has indicated that Western perspectives still dominate textbooks and even 

suggests that old prejudices are alive and well. This investigation has even a dual-

purpose, that is, to determine if the teaching aids meet the requirements of a good 

textbook, as stipulated by didactic researcher Tom Wikman. Wikman has devised 

principles to interpret the quality of a textbook which will thus be applied as 

analytical tools in conjunction with this research. The results of this study reveal, in 

correlation with previous research that Western perceptions of other cultures are 

still an issue in modern teaching aids. Despite the exception of one textbook’s 

attempt to incorporate a more sympathetic viewpoint, a rigid dichotomy between 

‘us’ and ‘them’ is nonetheless upheld in the texts. Furthermore, the results allude to 

that outdated ethnocentric tendencies are seemingly ubiquitous in recent teaching 

materials, whether the authors are conscious or unconscious of this. To conclude, 

based on Wikman’s interpretation principles none of the teaching aids fulfil all the 

requirements of a good textbook.  
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1.Inledning 

 

Under tiden jag har haft praktik på de olika skolorna har det alltid uppstått samma dilemma; 

att innehåll och upplägg varierar från lärobok till lärobok; att stoffet behandlas olika; att vissa 

material anses viktigare än andra vilket resulterar i att det är svårt för lärare att välja en god 

lärobok. Enligt Hermansson Adler ”den enskilde läraren i arbetslaget måste kritiskt granska 

de attityder till kunskap och lärande texten förmedlar. Dessutom måste läraren relatera 

lärobokens text till samhällets värdegrund samt gällande kursplan”.1 Frågan är således, vad 

betraktas som en god lärobok egentligen? Varje tids historieskrivare är påverkade av sin 

samtid vilket innebär att det inte är så märkligt att vissa tendenser, idéer och värderingar 

påverkar läroboksförfattare. Trots detta vill nutidens läroboksförfattare från grunden helst 

införliva materialet på ett neutralt sätt samt lägga vikt på att belysa ett mångsidigt perspektiv. 

Parallellt krävs fullständig objektivet för att uppnå dessa mål och en funktion av nutids 

författare är det konstanta strävandet efter att ersätta tidigare avvikelser från sina föregångare. 

 

Läroböcker idag styrs av läroplanen som i allra högsta grad kan betraktas som ett politiskt 

laddat dokument. Många olika partier dikterar vad som ingår i läroplanen samt ämnesplanen 

och vad som bör uteslutas. Den är huvudsakligen utformad efter olika gruppers specifika 

intresse och synpunkter. Det är inte enbart pedagoger och forskare som avgör hur läroboken 

ska formuleras, även politiska krafter och medier vill höras i processen. I Att spegla världen 

ger Klas Göran Karlsson ett tydligt exempel såsom den nuvarande ryska kampen att förmedla 

historia som vill främja rysk stolthet, tradition och nostalgi. Putin och makthavarna har ett 

stort inflytande i lärobokens utformning och den skrivande processen.2 Det innebär att landets 

historia kan färgas eller vinklas i den mån som det gynnar makthavarna.  

 

 

 

 

                                                           
1 Hermansson Adler, 2004, s.65. 
2 Karlsson, i Ammert, 2011. 43–57. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex olika läromedel behandlar 

imperialism/kolonialism från 1930-talet fram till idag. Undersökningen som ligger till grund 

för uppsatsen kommer fokusera på hur imperialismen framhävs och i vilken kontext den lyfts 

fram. Undersökningen belyser främst postkolonial teori för att studera om det förekommer 

fördomar i de äldre läroböckerna och om det förekommer någon form av gradvis förändring i 

de modernare upplagorna. Ett parallellt syfte med forskningen är att granska om läromedlen 

uppfyller de krav som ställs för en god lärobok enligt Tom Wikmans tolkningsprinciper. 

 

Frågeställningar 

• Vad är synen på ’de andra’ i läromedlen? Finns det en tydlig västerländsk prägel? 

 

• Skiljer sig de olika läromedlen från varandra på vilket sätt speglar de imperialismen 

genom tiderna sett till Afrika och Indien? 

 

• Finns det kritik mot kolonialismen och imperialismen i läromedlen? -Om så, när 

uppkom den? 

 

• Uppfyller läromedlen Wikmans kriterier för en god lärobok? 

 

Kompletterande frågeställningar 

• Finns det spår av etnocentrism? 

 

• Har den didaktiska hanteringen av imperialism förändrats? 

 

• Hur behandlas kolonier med en majoritet av vit befolkning under imperialismens 

period? 
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1.2 Avgränsningar 

 

Denna forskning avser endast imperialismperioden 1870–1914 som skildras i läroböckerna.  

Min analys representerar således inte läroboken som helhet. Slutsatserna dras av skriftliga 

texter om imperialism och tar inte hänsyn till inverkan av bilder och illustrationer i senare 

lärobokstexter. Analysen kunde ha inriktats på en särskild publikation som visar förändring 

över tid men jag har försökt att skildra läroböckerna över en omfattande tidsperiod för att 

uppmärksamma de förändringar som jag förväntar mig att se. Historiebruk och 

historiemedvetande är två viktiga begrepp i dagens läroplaner och dess inflytande belyses i 

teoridelen men huvudforskningen är dock inte att undersöka spår av dessa begrepp i 

läromedlen. Endast sex av Wikmans tio tolkningsprinciper används för att göra analysen 

eftersom jag anser att de överlappar med varandra och bör även synliggöra samma resultat i 

enighet med min forskning. Jag har även begränsat mig till endast Afrikas och Indiens 

beskrivningar i läromedlen. Detta görs för att få fram en mer detaljerad bild av hur 

imperialism behandlas. Undersökningen är inte empirisk i form av enkäter eller intervjuer; 

det innebär att det är endast en kvalitativ textanalys av källmaterialet som gäller. 
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2.Bakgrund 

2.1 Imperialism 

“They were conquerors, and for that you want only brute force--nothing to boast of, when 

you have it, since your strength is just an accident arising from the weakness of others.” 3 

Mörkrets Hjärta skriven av Josef Conrad 1899 anses som en form av kritik mot 

imperialismen även om boken är tvetydig i sin art dvs. påverkad av sin samtid. Däremot 

belyser Conrad imperialismens mörka sidor i en tid av europeisk expansion där länderna 

utövade militärisk, ekonomisk, politisk samt kulturell makt över större geografiska område av 

världen. Kapplöpningen om Afrika sågs till exempel med den tidens etnocentriska glasögon 

som ett acceptabelt sätt att främja en nations dominans eller prestige. Den storskaliga 

territoriella ockupationen visade sig inte problematisk för västvärlden och i dagsläget skulle 

det uppenbara etnocentriska tänkandet betraktas annorlunda snarare än i slutet av 1800-talet. 

 

Den europeiska expansionen och kolonialpolitiken blev alltmer aggressiv under åren 1815–

1914. Kolonialmakterna utvidgade direkt kontroll över 85 procent av världens yta; alla 

kontinenter drabbades däremot drabbades Afrika och Asien allra mest.4 Exempelvis var 

endast 10 procent av Afrika kontrollerat år 1878, men mellan 1880 och 1900 togs nästan hela 

kontinenten. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien konkurrerande om övertagandet 

av Afrika. 1910 var Afrika uppdelad mellan sju imperiemakter. 

 

Det finns ett antal faktorer som bidrog till västvärldens kolonialpolitik vilket inkluderar 

ekonomiska och politiska motiv. Däremot spelade dåtidens rasism en oerhört viktig roll i 

processen. Imperialism var inspirerad av socialdarwinism, en ideologi som hade förvandlats 

till en form av vardagsrasism. Det var kolonialmakternas plikt att civilisera dessa människor 

dvs. den vita rasen var tvungen att bära upp den ociviliserade delen av världen. 

Dagens inställning mot västvärldens agerande är således alltmer kritisk särskilt bland 

postkolonial teoretiker. Denna kritik är huvudsakligen inriktad på hur ’de andra’, (det som 

betraktas som annorlunda) skildras i litteratur. 

                                                           
3 Conrad, et al. Heart of Darkness. New ed.]. ed., London; New York, Penguin Books, 2007, s. 13 
4 Said, Edward, 2004, s. 114 
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2.2 Dilemma: Västcentrisk bild i läroböckerna? 

 

Läroplanen stipulerar i ämnesplanen för historia att elever ska ges ”förmåga att använda olika 

historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om 

historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv”.5 Ämnesplanen betonar även vikten av att 

granska, tolka och värdera källor utifrån olika perspektiv. Med detta i åtanke kan läroboken 

betraktas som en utgångspunkt för undervisning, läroboken används fortfarande i stor 

uträckning som det största medlet som eleverna använder sig av. Niklas Ammert hävdar att 

det finns många olika komponenter i lärobokens uppbyggnad att ta hänsyn till dvs. faktorer 

som läroplanens mål, samhället, lärare, föräldrar samt politiska krav vilket kan ha ett stort 

inflytandet i processen.6  Då måste frågan ställas är läroböckerna goda medel för att visa 

eleverna olika perspektiv eller andra synvinklar i det stoff som behandlas? Sedan 1990-talets 

decentralisering har inte läroböckerna granskats i samma mån som den statliga granskningen 

förr. Det innebär att läroboksförfattare har en bredare öppenhet i val av stoffet, strukturen och 

förmedlingsförhållningssätt. 

  

Masoud Kamali har genomfört en undersökning om hur ’vi’ och ’de andra’ definieras i 

skolböckerna. Hans resultat är i överensstämmelse med tidigare uppfattningar om att ett 

dominerande västerländskt perspektiv genomsyras i läroböckerna. Det innebär att ’de andra’ 

är beskrivna som underlägsna trots att läroboksförfattare är i konstant strävande efter att 

ändra detta synsätt. Han underbygger denna bilden med ett exempel av uttryck från 

läroböckernas historiebeskrivningar om det romerska riket. I detta exempel associeras ’vi’, 

nutidens västerlänningar som romarna, som västerlandets och världens härskare trots att det 

persiska riket hade ett stort uppsving under samma period; finns det dock inget utrymme för 

dem i läroboken.7 Slutsatsen blir således att ” läroböckerna förmedlar en ensidig och 

västcentrisk bild av ’vi’ och ’de andra’.8  

 

Magnus Persson använder uttrycket närvarande frånvaro för att visa på en annan dimension 

av hur vi har misslyckats med att assimilera andras kultur i läroplanen. Med avseende till 

                                                           
5 Skolverket, 2011, s.66 
6 Ammert, 2008, s.24 
7 Kamali, & Sawyer, 2006, s.69 
8 Ibid, 2006,.94 
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detta menar han att det finns tydliga separata sfärer i den didaktiska hanteringen om frågan av 

’de andra’. Det är nästintill ironiskt, ’kultur’ är alltid deras medan ’samhället’ är vårt. Med 

andra ord, kultur är något som vi har men kultur är något som de är. Det blir till slut ett 

tveeggat svärd.9 

2.3 Lärobokens roll och inverkan 

 

Det råder inget tvivel bland pedagoger, utbildare och forskare att läroboken fortfarande står i 

centrum och är utgångspunkten i undervisningen. Läroboken ses som den mest trovärdiga 

källan i dagens klassrum trots påtryckningar från internets oändliga källor. Karlsson hävdar 

att ”läroboken är en sammansatt produkt och en del av en komplex kommunikationsprocess 

som är relaterad till ett ämnesinnehåll, pedagogik, moral och politik”.10 Han menar med detta 

att läroboken skiljer sig från annan litteratur, dvs. en egen genre som är utformad efter 

samtidens egna uppfattningar och förutsättningar. Man kan konstatera vidare att läroboken 

avspeglar hur samhället uppfattar sig själv; en förmedling av kunskap som reflekterar och 

representerar samhällets grundvärderingar och normer. Ammert påpekar att en tids 

historiesyn och samhällssyn har ett stort inflyttande över läroböckernas innehåll. Han belyser 

exemplet av den nationalistiska historiebeskrivningen som präglade tidiga 1900-talets 

läroböcker fram till 1940-talets införande av nya demokratiska ideologier.11 

 

Klas Göran Karlsson hävdar i Att spegla världen att läroboken kan betraktas som ett verktyg 

för legitimering av makt, även ett sätt för makthavarna att stärka sin position. Makt i detta 

avseende beskrivs här av Karlsson som en stats ’politisk-administrativ’ kontroll.  Läroboken 

jämförs i kapitlet med att ha nästan samma räckvidd som Bibeln och Koranen. Ett problem 

som uppstår som Karlsson påpekar är att eleverna förmodligen inte har utvecklat kritiska 

tolkningsförmågor för att hålla sig distanserade till vilken kunskap som förmedlas samt vilket 

syfte läroboksförfattare har med dess förmedling, antingen medvetet eller omedvetet.12 Som 

jag har nämnt ovan anses läroplanenen som ett politiskt laddat-dokument, enligt Karlsson kan 

dock även läroboken betraktas i samma mån. Medan innehållet i dessa böcker utsätts för 

samhälleliga krav på normer, traditioner och värdegrunder, lämnas dock i slutändan 

upphovsmannens skildring av historiebeskrivningar åt sitt eget öde. 

                                                           
9  Persson, 2007, s.43. 
10 Karlsson, i Ammert, 2011, s.49. 
11 Ammert, 2008, s.26. 
12 Karlsson, i Ammert, 2011, s.45–47. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Historiemedvetande och historiebruks inflytande 

 

Sedan 1990-talet har begreppet historiemedvetandet varit centralt i historiedidaktisk 

forskning. Det är viktigt att lyfta fram att i enlighet med denna forskning har kunskapssynen 

förändrats de senaste åren samt även hur undervisning ska förmedla detta är för närvarande 

utgångspunkten i historias kursplan. Historiemedvetande betraktas bland historiedidaktiker 

som ett svårtolkat begrepp. Klas Göran Karlsson hävdar att ”varje människa har ett 

historiemedvetande, det vill säga vänder sig till, reflekterar över och integrerar historien i den 

egna identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna handlingarna”.13 Det innebär att den 

gamla vetenskapliga synen på historia dvs. att historia endast representerar människors 

handlingar i det förflutna måste nu införliva ytterligare en tidsdimension. Peter Aronsson 

definierar historiemedvetandet utifrån tre tidsdimensioner ”Historiemedvetande är de 

uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, etableras och 

reproduceras i historiebruket”.14 Det nya fokuset innebär att ’vi’ är historia och att historien 

är en pågående process som styrs av det förflutna. Däremot har vi förmågan att ändra våra 

omständigheter; att se sambandet mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Detta synsätt 

har präglat de senaste ämnesplanerna och kursplanerna i historia. Det finns nu en tydligare 

betoning på historiemedvetande som syns i GY11 ämnesplanens mål och förmågor ”Förmåga 

att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 

framtiden”.15  

 

Läroplanen betraktas i hög grad som ett politiskt laddat dokument och läroböckerna har 

sålunda ett direkt inflytande över hur dessa böcker utformas. Ett begrepp som går hand i hand 

med historiemedvetande är historiebruk dvs. de är nära bundna till varandra. Historiebruk kan 

definieras på ett väldigt enkelt sätt dvs. vad historia är, i vilken mån historia används, och 

finns det ett särskilt syfte med historiebeskrivning. Enligt Niklas Ammert kan 

historiemedvetandet göras begripligt genom att ’studera olika bruk av historia’.16  I sin 

doktorandsavhandling Det osamtidigas samtidighet analyserar Ammert historiemedvetande i 

läroböcker utifrån olika abstrakta begrepp, vilket inkluderar historiebruk som analysredskap.  

                                                           
13 Karlsson, 2004, s.48. 
14 Aronsson, 2004, s.10 
15 Skolverket, 2011, s.66 
16 Ammert, 2008, s.62. 
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Resultaten av hans forskning drar slutsatsen att det finns exempel på existentiellt, ideologiskt 

och politiskt-pedagogiskt bruk sammanvävt i läroböckernas texter sedan i början av 1900-

talet. 17 

 

Ammerts analysredskap utgår från Klas Göran Karlssons typologi som först presenterades i 

Historia som vapen. Historiebruk och sovjetunionens upplösning 1985–1995. I boken 

beskrivs fem olika historiebruk vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt och icke-

bruk.18 Karlsson har dock i senare publikationer lagt till ett politiskt- pedagogiskt bruk till 

modellen. I samband med Ammerts forskningsresultat kan det vara av nytta att definiera vad 

de tre olika bruken innebär såsom existentiellt, ideologiskt och politiskt-pedagogiskt vilka 

syns i forskningen. Existentiellt bruk enligt Karlsson är den ’lilla’ historien som människor 

sysselsätter sig med.19 Att alla människor har ett behov av att minnas, och därför har 

följaktligen människor en minnesfunktion. Traumatiska händelser som folkmord eller krig är 

sällan glömda och kan uttryckas genom att samla samhället till minne av sina offer som ett 

kollektiv, dvs. historia kan brukas i samhällets sätt att minnas. Ett ideologiskt bruk är oftast 

förknippat med politiska eliter. Detta bruk syftar till att legitimera en politisk makt, 

rationalisera eller tydliggöra en särskild politik genom att konstruera ett historiskt 

meningssammanhang åt samtida förhållanden. Karlsson hävdar att detta bruk ”kan också 

peka ut och stigmatisera grupper av ’de andra’ som utgör ’hinder’ på den ideologiska vägen 

från ett avlägset förflutet till ett hägrande framtidsparadis och därför måste undanröjas”.20 Ett 

Politiskt-pedagogiskt bruk är i stort sett likt den ideologiska men fokuset ligger på att 

använda historia i den offentliga sfären genom debatter och illustrationer. Karlsson påstår att” 

målet är dock inte primärt kunskapsorienterat, utan till för att väcka uppmärksamhet och 

tvinga människor till politiska ställningstaganden”.21 Trots Ammerts resultat är han dock 

försiktig att poängtera att det är kontroversiellt att hävda att läroböckerna är skrivna utifrån 

ett visst bruk.  

                                                           
17 Ibid, 2008, s.222. 
18 Karlsson, 1999, s.57. 
19 Karlsson, 2014, s.73. 
20 Ibid, 2014, s.74. 
21 Ibid, 2014, s.75. 
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3.2 Begreppet Imperialism/kolonialism 

 

Historiken John Hobson gjorde en tydlig distinktion mellan imperialismen/kolonialism och 

vad han kallade ’nya imperialismen’. Detta resulterade i en ny periodisering och uppdelning 

av dessa två begrepp. Därför placeras imperialismens startpunkt omkring 1870 vilket 

synliggörs i historieböcker och andra pedagogiska material. Kolonialismens föreställning är 

en mycket äldre företeelse och är främst förknippad med erövringar av Amerika som inleddes 

av Columbus år 1492. 

 

Det kan uppstå en viss förvirring i denna undersökning med avseende till användningen av 

dessa begrepp. Detta förekommer mest i undersöknings och resultats delen. För detta 

ändamål ska imperialism och kolonialism definieras enligt Läromedel -NE: 

 

Kolonisering syftar främst på européernas upptäckter och erövring av världen från 1500-

talet fram till 1900-talet. Att anlägga handelsstationer, militära befästningar, bosättningar 

och andra typer av kolonier var en central del i den europeiska världserövringen. I vissa fall 

var koloniseringen också del av en imperialistisk politik men inte alltid.22 

 

Imperialism innebär att en stat utövar militär, ekonomisk, politisk eller kulturell makt över 

ett annat land eller område. Imperiebyggen har förekommit sedan förhistorisk tid. Krig, 

militära erövringar och kolonisering är metoder som kan användas av imperialistiska stater. 

Men imperialistisk makt kan även utövas på distans genom politiska och ekonomiska 

påtryckningar eller i form av så kallad kulturimperialism.23 

 

3.3 Postkolonial teori 

 

”Orientalism är en disciplin som företräder den institutionaliserade västerländska kunskapen 

om Orienten och i denna egenskap utövar den således sin makt åt tre olika håll: mot Orienten, 

mot orientalisten och mot den västerländske ”konsumenten” av orientalism”24 Said 

argumenterar att synen samt kunskapen på ’de andra’ dvs. Orientalen skapades av européer 

genom stereotypiska skildringar. Européerna använde orientalismen för att definiera sig 

själva. Denna nya självbild resulterade i europeisk etnocentrism och ett ojämnt 

maktförhållande mellan Öst och Väst. Dessa nyformade inbillade geografiska linjer drogs 

                                                           
22 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.9 
23 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.9 
24 Said & Sjöström, 2016, s.146–147. 
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mellan vad som var vårt och vad som var deras. Orienten betraktades som ett ociviliserat 

samhälle med ociviliserade människor; och de västerländska hävdar nu att eftersom de var 

den rationella dominanta rasen var det deras plikt att civilisera dessa människor; samtidigt för 

att uppnå sitt mål måste de kolonisera och styra orientalerna25. Reseskildringar på 1700-talet 

banade vägen för den europeiska konsumtionen av orientalism vilket hade ett stort inflytande 

över hur andra kulturer skulle skildras samt att människor skulle nu även klassificeras. Maria 

Nyman hävdar att Linnés klassificeringssystem var början till förändringen av bilden och 

synen på omvärlden ” att beskriva och kategorisera naturen, liksom människor och djur, blev 

nu ett vanligt drag även hos resenärer med mindre uttalade naturvetenskapliga ambitioner”.26 

 

Utifrån Edward Saids forskning så skedde denna förändring av synen på omvärlden sent på 

1700-talet, och i samband med Napoleons ockupation av Egypten 1798. Said beskriver själv 

att denna invasion ”satte igång de processer mellan Öst och Väst som fortfarande dominerar 

våra samtida kulturella och politiska perspektiv”.27 Said noterar även vikten av 

reseskildringar som texter, vilket kan påverka läsaren negativt när man läser något okänt eller 

hotfullt. Vi som människor har tendensen ’att falla tillbaka på en text’ när osäkerheten under 

en resa kryper in. Detta kallar han textuell inställning som kan vara ett avgörande process för 

att definiera ’vi’ och ’dem’.28 Huvudfokus för det postkoloniala tänkandet är kritiken mot 

synen på ’de andra’ som återfinns i västvärlden. Vem är då de andra? Européernas syn på 

världen och andras kulturer har skiftat genom historia. Det innebär att det som betraktas som 

annorlunda eller främmande är utifrån de västländska idealen. Detta synsätt var dominant 

under slutet av 1800-talet. Det var européernas ansvar och som Rudyard Kipling uttryckte det 

’den vite mannens börda’ att civilisera och uppfostra vildingarna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Said & Sjöström, 2016, s.63–101. 
26 Nyman, 2013, s.22–23. 
27 Said & Sjöström, 2016 s.116. 
28 Said, 1995, s.94. 
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4. Forskningsöversikt 

4.1 Tidigare forskning 

 

Läroböcker har forskats omfattande tidigare, Ammert, Karlsson och Kamali har redan 

nämnts. Nedan finns en lista över forskning som överensstämmer med min egen 

undersökning. 

 

Mai Palmberg har undersökt hur Afrika skildras i skolböckerna i två olika projekt mellan 

1987 och 2000. Forskningen antyder att många av de gamla fördomarna och etnocentriska 

tendenserna lever kvar i läroböckerna. Det finns dock en förändring av synen på ’de andra’ 

som hade beskrivits i de äldre läroböckerna. Den ’vilda’ afrikanen ersätts i senare skolböcker 

med skildringen av ett offer som västvärlden tycker synd om. Det innebär att den 

västerländska synen i stort sett fortfarande är den dominerande synen i läroböckerna.29 

Palmbergs forskning knyter an till min undersöknings frågeställningar. Däremot är 

utgångspunkten i Palmbergs studie hur ett enskilt fall såsom Sydafrika skildras i böckerna.  

 

Luis Lester-Ajagán har även undersökt hur afrikaner framställs i svenska läroböcker. Dock 

sträcker sig studien endast fram till 1965. I sin avhandling ”De andra” Afrikaner i svenska 

pedagogiska texter (1768–1965) illustrerar han att under perioden 1850–1920 var texterna 

utan tvekan inriktade mot Europas uppfattning om överlägsenhet. Européerna var den 

’civiliserade’ rasen och ’de andra’ betraktades som barbarer.30 Lester-Ajagán hävdar att 

denna flagranta rasism började gradvis förvandlas på 1960-talet till att läroboksförfattare 

försökte införliva aspekter av ’de andras’ kulturer som var lika våra egna. I samma ögonblick 

beskrivs dock afrikaner fortfarande som ’de andra’ eller ’det annorlunda’. 

 

Janne Holméns avhandling Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i 

norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget har undersökt hur småstater 

som Sverige, Norge och Finland kan påverkas av ländernas utrikespolitiska förhållanden till 

stora länder. Konsekvenserna av detta skildras i läroböckerna. Holmen hävdar att läroböcker 

följer politiska trender och anses som en av de bästa resurserna för att bedöma ett lands 

                                                           
29 Palmberg, 1987, s. 16–20. 
30 Ajagán-Lester, 2000, s.113. 
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samhällsklimat.31 Men politiska förändringar i ett land innebär att pedagogiska texter kan 

ändras beroende på vilket samhälleligt sammanhang de är skrivna i. Holmen påstår även att 

det finns en tendens, särskilt i äldre läroböckerna att återupprepa gammalt stoff utan att lägga 

en mer nyanserad syn på materialet. Det kan konstateras, rätt eller fel, att läroboksförfattare 

hade en för stor tillit till sina föregångares värderingar. 

 

Katrin Lilja Waltå har även forskat om läroböcker på svenska, i denna fallstudie för 

yrkesförberedande program. Även om utgångspunkten i hennes forskning inte är synen på ’de 

andra’ finns det belysande exempel på att den dominerande västerländska synen präglar 

läroböckerna. ” Ingen av böckerna tar upp ett icke-västerländskt perspektiv”.32 Hon fortsätter 

vidare med att ifrågasätta huruvida lärobokstexterna reproducerar vad som anges av 

läroplanen och kursplanerna. 

 

5. Material och metod 

5.1 Material och urval 

 

Material som ligger till grund för undersökningen är skolböcker som anses aktuella för 

gymnasiet och högstadiet under respektive år. Huvudsyftet är främst att belysa vilka 

avvikelser som kan uppstå mellan olika läromedel kopplade till frågeställningarna. 

Läromedlen sträcker sig från 1929 till 2017, där den första är utgiven 1929 och den sista är ett 

digitalt läromedel som gavs ut 2017. I varje läromedel kommer endast avsnittet som berör 

imperialism granskas. Det innebär att kolonial politik och åsikter berörs även i 

undersökningen under perioden 1870–1914. Böckerna ges ut av olika förlag och det är även 

olika upphovsmän till respektive läromedel. På detta sätt har jag förhoppningsvis en bättre 

inblick i hur stoffet förmedlas och författarens synvinkel. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Holmén, 2006, s.331–336. 
32 Lilja Waltå, 2011, s.61. 
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Läroböcker 

Jacobson, G. & Pallin, J.R. (1929). Lärobok i nya tidens historia för gymnasiet 

228 sidor 

I förordet står det att materialet i läroboken har varit påverkad av 1927 års skolreform och de 

nya undervisningsplanerna. Denna bok är den tolfte upplagan som är grupperad kring sju 

epoker i kronologisk ordning. Bokens författare är Gustaf Jacobson skolman och lektor i 

Stockholm. 

 

Falk, E., & Jacobson, G. (1933). Lärobok i allmän historia för gymnasiet. 

226 sidor 

Förordet saknas, däremot står det andra, nästan oförändrade upplagan. Namnet byts till 

Allmän historia. Boken är skriven i kronologisk ordning i likart med den tidigare upplagan 

dock finns det nu en större fokus på upplysningstiden. Jacobson återkommer som författare 

med assistans av Erik Falk. 

 

 

Erlandsson, S. & Wichman, K. (1954). Allmän historia för realskolan. 

334 sidor 

Författarna Simon Erlandsson och Knut Wichman hävdar att detta verk knyts an till 

Jacobson- Erlandssons allmänna historia för realskolan. Detta är den tredje upplagan och att 

större delen av boken är helt nyskriven. 

 

Hildingson, L. (1988). Levande historia: Version II. 3.  

432 sidor 

Boken är skriven för högstadieelever. Denna lärobok är den andra versionen av två upplagor. 

Det står i förordet att huvuddelen av innehållet är detsamma i den första och den andra. I den 

andra versionen läggs större fokus på att få se fakta, namn och årtal tydligare än den första 

versionen. Det finns även en kompletterande läsebok som diskuterar och problematiserar 

olika händelser. Lars Hildingson är lärobokens författare. Kapitlet De vitas välde viker är 

cirka 24 sidor. 
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Ericsson, N. & Hansson, M. (2013). Samband historia 1b grundbok. 

543 sidor 

I förordet lägger författarna Niklas Ericsson och Magnus Hansson vikt på kritisk tänkande. De 

hävdar även att historiesynen är i grunden strukturalistisk och idealistisk. Boken utgörs för 

gymnasieelever i årskurs 1 och 2. Boken är kronologisk och imperialism har ett eget kapitel 

som är cirka nio sidor. 

 

Digitalt läromedel 

Läromedel – NE. (2016). 

20 sidor, imperialism kapital 

Artikeln är osignerad, i detta fall är det NE som är källan. 

 

 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 

För följande undersökning har en kvalitativ forskningsmetod använts. Data har hämtats in 

och sedan analyserats. En innehållsanalys är huvudsakligen metoden som materialitet 

granskas av. En kvalitativ textanalys har sina grunder i hermeneutiken vilket innebär att 

tolkningsprocessen pågår samtidigt som läsningen av texten samt att olika perspektiv kan 

anläggas på analysen beroende på vilket syfte man har med studien. Denscombe hävdar att 

innehållsanalysen följer en ’logisk och enkel procedur’.33 Det innebär att en lämplig text 

väljs. Sedan ska texten brytas ner i mindre enheter som rubriker, stycke, hela meningar och 

enstaka ord och avkodas. Den kvalitativa analysen syftar till att försöka skapa mening i en 

stor mängd data. Det medför att kunna bryta ner data till hanterbara enheter, att kunna se och 

identifiera mönster utifrån textens innehåll; att det viktiga från det oviktiga avskiljas i den 

stora kontexten.34 Metoden textinnehållsliga analys har som alla metoder sina avigsidor, 

problematiken som uppstår blir således tolkningsskillnader. Intersubjektiviteten kan bli 

bristfällig när denna metod tillämpas, det kan innebära att en persons tolkning skiljer sig 

dramatiskt från någon annans. För att minska risken för detta problem har en stor variation av 

citat och utdrag uthämtats från texterna. 

 

                                                           
33 Denscombe, 2010, s.133. 
34 Fejes & Thornberg, 2015, s. 35 
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5.3 Tillvägagångssätt 

 

I följande undersökning har fem läroböcker och ett digitalt läromedel analyserats. Syftet med 

studien har varit att undersöka dels hur ’de andra’ skildras i läromedlen och dels om det har 

skett en stor förändring över tiden enligt författarens syn. Jag har använt mig av teoretiska 

utgångspunkter och ett analytiskt redskap för att hjälpa mig att komma fram till en slutsats. 

 

Wikman hävdar i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken genom sin forskning 

att det finns tio kriterier eller parametrar som karaktäriserar en god lärobok. Huvudfokusen 

med forskningen är att granska hur läroböckerna är utformade. Wikman påstår att målet med 

detta måste alltid vara att en elevs lärande optimeras genom en läroboks texter. Analysen 

utgjordes av sju olika kategorier såsom lärobokens historia, läroplanen, läroboksanvändning, 

den optimala svårighetsnivån, förändring av elevers vardagliga uppfattningar, texters 

koherens och val av innehåll. Genom dessa olika perspektiv kom Wikman fram till tio 

principer för en god lärobok; autenticitetsprincipen, perspektivprincipen, strukturprincipen, 

fokuseringsprincipen, problematiseringsprincipen, lustprincipen, optimeringsprincipen, den 

metakognitiva principen, konfliktprincipen och relativitetsprincipen.35 

 

Sex av dessa tio tolkningsprinciper är analytiskt redskap för min egen undersökning dvs. 

tillämpningsmedel för att besvara en utav mina frågeställningar. För detta ändamål ska jag 

definiera de sex parameter enligt följande. Perspektivprincipen innebär först och främst att en 

text bör införliva olika synvinklar dvs. mångsidiga perspektiv. Däremot finns det även en stor 

emfas på att lyfta fram den vetenskapliga förändring som har skett i lärobokstexter. Wikman 

menar att denna process bör vara tydlig i läroböcker för att elever ska kunna granska texter i 

samma mån som forskare. Det innebär att elever presenteras med samma frågeställningar för 

att få andra uppfattningar eller för att se nya perspektiv på kunskapens utveckling36. 

Problematiseringsprincipen enligt Wikman belyser vikten av att ställa inledande frågor oftast 

i början av en text. På detta sätt kan elever aktivera deras redan inhämtade kunskaper eller 

förkunskaper. Det har funktionen att väcka elevers gamla kunskap till liv och i samma 

                                                           
35 Wikman, 2004, s.149. 
36 Ibid, 2004, s.152–153. 
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ögonblick ställs denna kunskap dessutom i direkt strid med den kunskap som presenteras. 

Med denna metod av att ifrågasätta en text kan djupinlärning ske.37 

 

Lustprincipen enligt Wikman har till syfte att väcka en elevs intresse till läsning. Författaren 

gör detta genom att använda en specifik röst i texten, vilken oftast är intimt förbunden till det 

talade språket. Detta kan väcka känslor inom eleven genom författarens sätt att stimulera till 

exempel kopplingar till empati. Wikman hävdar ”det är lättare att känna sympati för personer 

än för saker”.38 Optimeringsprincipen syftar på att en text ska vara utformad så att den varken 

är för lätt eller för svår. Om texten är för lätt finns det en större chans att eleven tappar fokus 

dvs. att elevens kognitiva förutsättningar måste utmanas. Texten måste vara begriplig för alla 

sorters elever vilket innebär en variation av hur stoffet presenteras. En bra text introducerar 

till exempel ett nytt begrepp som sedan ska klargöras utan att alltför många nya begrepp tas 

fram. Konfliktprincipen är föreställningen att gammal kunskap konstant möter ny kunskap 

samt att dessa är i ständig strid mot varandra. För elevens sak kan detta vara medvetet eller 

omedvetet dvs. att eleven kan var omedveten om att dess vardagskunskaper kan strida med 

skolans och lärobokens tolkningar. Dessa föreställningar bör ställas mot varandra; det 

vetenskapliga mot den vardagliga. 39 Till sist Relativitetsprincipen syftar till att en elev ska 

stimuleras till aktiva ställningstaganden. Detta görs genom kritisk läsning.  

 

Wikman hävdar att en funktion med läroboken är att vara en ’vägvisare’ där läroboken kan 

hjälpa eleven ställa kritiska frågor till texten. Han menar att syftet med läroboken inte är att 

eleven ska memorera en text utan att denne måste kritisk granska och dra egna slutsatser från 

dess innehåll.40 Vissa av principerna överlappar varandra och fokuserar på andra aspekter av 

läromedlen som inte är i enighet med min forskning. Till exempel autenticitetsprincipen 

lägger vikten på att eleven eller textens mottagare kan ta ställning från autentiska material, 

min undersökning granskar däremot texten som en helhet och delas inte upp i separata analys 

sfärer. Dessutom kommer jag täcka de tre olika kategorierna eller perspektiv som Wickman 

anser att en läroboksförfattare måste införliva i processen såsom aktivitet, förkunskap och 

kritik. Dessa tre perspektiv utformar de tio tolkningsprinciperna. Förhoppningsvis på detta 

bredare sätt kommer jag även få en generell bild av vad en god lärobok är utifrån Wickmans 

tolkningsprinciper. 

                                                           
37 Ibid, 2004, s.156f. 
38 Ibid, 2004, s.157. 
39 Ibid,2004, s.160f. 
40 Ibid, 2004, s.161f. 
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6. Undersökning och resultat 

 

Under detta avsnitt kommer imperialism granskas i olika läromedel. Analysen kommer ifrån 

två metoder. En kvalitativ text/ innehållsanalys utifrån postkolonial teori och Edward Saids 

forskning, för att besvara frågorna om hur Afrika och Indien skildras av författarna. En kritisk 

infallsvinkel kommer synliggöras om så är fallet. Med hjälp av Wikmans parameter för en 

god lärobok kommer de olika läromedlen granskas för att se om de uppfyller kraven utifrån 

dess förklaringsmodell. Analysen ska förhoppningsvis leda till en livlig diskussion som 

redogörs i slutkapitlet. 

 

6.1 Nya tidens historia 1929 

 

I kapitlet Världskultur och världspolitik (efter omkr.1870) finns det underrubriker som 

behandlar geografiska upptäckter och imperialism som kallas kolonialpolitik. Författarna 

beskriver hur aktörerna såsom Livingstone, Speke, Grant, Baker och amerikanen Stanley 

hade en stor inverkan på utforskandet av Afrika. Det kan konstateras att detta 

aktörsperspektiv som författarna lägger vikt på, präglas i hela texten. Texten är utformad i 

hög grad som en namnlista av de ledande figurerna i processen och belyser deras upptäckter i 

Afrika. I slutet av stycket får textens mottagare en första inblick i författarnas syn på 

imperialism. ” De afrikanska upptäckarna ha icke blott tjänat vetenskapliga ändamål utan ha 

även åsyftat och lett till betydande kolonisationsföretag”.41 Det är uppenbart med detta citat 

att imperialism får här en klart positiv innebörd.  För att ytterligare klargöra mitt argument 

finns det även tydliga uttryck i texten som framkallar positiva konnotationer till européernas 

agerande i Afrika. Författarna använder t.ex. uttrycket ”inre Afrika har först under det senare 

1800-talet upphört att vara vita fläckar på kartan”.42 

 

I enighet med Saids forskning om synen på de andra (se ovan) tar författarna inte hänsyn till 

de lokala folkgrupperna som existerade i områdena innan den fullbördiga koloniseringen tog 

fart. Dessa vita fläckar på kartan belyser att européerna betraktade Afrika som ett outforskat 

                                                           
41 Jacobson & Pallin, 1929, s.172. 
42 Ibid. 1929, s.172 
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territorium och i samma mån att afrikansk kultur onekligen är underlägsen vilket inte är 

representerat i läroboken alls. Detta illustreras ytterligare i det subtila sättet att exkludera 

afrikansk kultur i texter, att en etnocentrisk europeisk självbild skapas vilket innebär att 

denna etnocentrism är acceptabel samt ges en mer framträdande plats i litteratur. 

 

Författarna hävdar vidare i citatet nedan på en huvudorsak till imperialismens kraftiga 

utveckling. ”Den europeiska kolonisationen i främmande världsdelar har till en del varit 

förknippad med humanitära strävanden (t.ex. att utrota den ohyggliga slavhandel som 

araberna bedrivit i Afrika) och med kristen missionsverksamhet, men den kraftigaste 

drivfjädern har varit ekonomisk art”.43 Araberna skildras i läroboken som ’ohyggliga’ och 

bedriver slavhandel, parallellt i den här instansen målas en bild av ’de goda kolonisatörerna’ 

som i Englands fall hade avskaffat slaveriet långt tillbaka sedan 1833. Däremot gör 

författarna inga antydningar på det missbruk flertal afrikaner utsätts för i kolonisatörernas 

händer. Det finns inga omnämnande av tvångsarbete, stympningarna, tortyren, den hemska 

levnadsstandarden m.m. Med detta i åtanke nämns Kung Leopold av Belgien i läroboken 

dock inte i stor utsträckning. Hans beskrivs som ledare av Kongostaten, en neutral stat som är 

i personalunion med Belgien. Det är viktigt att notera att för första gången förmedlar 

läroboksförfattarna en form av kritik mot imperialism och hävdar att kolonialmakterna har 

exploaterat de nya ländernas rikedomar.   

 

Trots att Irland inte hade drabbats av denna våg av imperialism; var landet dock länge en 

brittisk koloni. Det finns utrymme i läroboken för den irländska frågan och jag anser att det 

även är viktigt att belysa en form av kolonisering i Europa under imperialismens tid. I citatet 

nedan beskrivs även frågan om irländsk självstyrelse utifrån ett västerländskt perspektiv dvs. 

att Irland betraktades då som underordnade i jämförelse med stormakten England. ”På Irland 

fortfor missnöjet med det engelska väldet och tog sig uttryck i revolutionär agitation, 

politiska mord och även i massutvandring till Amerika, som på kort tid berövade ön hälften 

av dess befolkning”44 Författarnas val av ord i detta fall ger inte en bra förklaring till det 

politiska läget på Irland. Trots orden ’missnöjet med’ är det en ensidig beskrivning och vikten 

läggs på det negativa konnotationer i samband med hemstyrelse såsom uttryck som politiska 

mord. Orsaken till massutvandringen till USA nämns inte heller, den stora svälten skulle 

förmodligen måla britterna i ett dåligt ljus. 

                                                           
43 Jacobson, & Pallin, 1929, s.172. 
44 Ibid, 1929, s.193. 
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Indien får inte stort utrymme i läroboken. Under rubriken Kolonialväldets utveckling och 

organisation förklararar författarna det koloniala systemet som britterna hade implementerat i 

Indien. Det hävdas vidare att indianerna är inkapabla att styra sitt eget land.   

”Då det ej ansågs moget för självstyrelse, ställdes det under vicekonung med stor 

myndighet”.45 I följande stycke gör Jacobson och Pallin en jämförelse med Storbritanniens 

övervägande vita kolonier. ”På helt annat sätt har England organiserat sina stora kolonier med 

vit befolkning. Principen har  här [sic] varit självstyrelse… […] ”.46 Kanada och Australien 

nämns i detta stycke som goda exempel på hur Britanniens kolonialvälde i hög grad har 

positiva bestående effekter. Att dessa länder har lyckats med en form av självstyrelse är 

uppenbart på grund av deras biologiska disposition. Författarna förmedlar tydligt detta 

explicita synsätt i kapitalet som ett helt naturligt fenomen. Att indier är omogna för att styra 

sig själva är ett svepande uttalande utan förklaring till varför; detta måste således innebära att 

det tas för givet. Det handlar ytterst om ras vilket är den avgörande faktorn som skiljer 

civiliserade och ociviliserade människor. 

 

6.1.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

De imperialistiska teman som presenteras i läroboken är med största sannolikhet inte skrivna 

ur flera synvinklar. Författarna beskriver orsaker och förlopp utifrån huvudsakligen ett 

aktörsperspektiv, följder av imperialism saknas och det finns inte utrymme för andra 

tolkningar. 

 

Enligt Wikman betonar perspektivprincipen inte enbart att en text ska innehålla mångsidiga 

perspektiv men även att problemlösningsverktyg bör införlivas i läromedlen. Det finns även 

en risk att elever får ”en alltför kraftig betoning av problemlösning som kan leda till slöseri 

med tid och felaktiga studievanor”.47 Med detta menar Wikman, i den stora kontexten att 

medan flera uppfattningar är bra kan det leda även till svåra tolkningsproblem för eleverna i 

längden. Vikten måste istället läggas på att inkorporera strategier för att eleverna kan 

ifrågasätta en författares beskrivning. Det märkts dock tydligt att debatten är ett 

nutidsproblem där författarna uppenbarligen inte hade i Nya tidens historia i åtanke. 

                                                           
45 Ibid, 1929, s.195. 
46 Ibid, 1929, s.195 
47 Wikman, 2004, s.153 
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Jacobsson och Pallin målar upp en positiv bild av européernas agerande i olika världsdelar 

och tar inte hänsyn till hur det kan ha påverkat andra grupper.  

 

Från en elevs perspektiv som läste denna text på 1930-talet hade den antagligen inga 

förkunskaper eller en annan syn om imperialism. Det är möjligt att läroboken var det enda 

sättet att sprida information om imperialism till skillnad från dagens större utbud av 

informationskällor. Ett huvudproblem med Nya tidens historia är således en brist på frågor 

som kan aktivera läsarens nyfikenhet. Wickmans problematiseringsprincipen påstår att en 

problematisering i början av en text kan vara till läsarens fördel i att utforma en’ aktiv 

reflektiv analys’ av textens innebörd.48 I läroboken förmedlas inga exempel på 

problemställningar och inte heller några försök att väcka läsarens intresse. Det finns inget 

försök från författarna att visa empati eller kopplingar till känslor för koloniernas svåra 

situation. Det är således inte märkligt att kraven för Wikmans lustprincip uppfylls inte i 

avsnittet. 

 

Optimeringsprincipen innebär att en text ska vara utformad på ett sätt som varken gör den för 

lätt eller för svår. Om texten är för lätt finns det en större chans att eleven tappar fokus dvs. 

att elevens kognitiva förutsättningar måste utmanas. Nya tidens Historia är skriven på ett 

väldigt informativt sätt, nästan i punktform. Nya idéer introduceras konstant i textens flöde 

men författarna gör oftast inte ett försök att klargöra information för eleven såsom i citatet 

nedan.  

”På Irland fortfor (1) missnöjet med det engelska väldet och tog sig uttryck i revolutionär 

agitation, (2) politiska mord och även i (3) massutvandring till Amerika, som på kort tid 

berövade ön hälften av dess befolkning. Gladstone tog sig an irländares sak: […]”.49  

 

Problemet även med sådana beskrivningar är konfliktsprincipen. Jag har hävdat ovan att 

eleverna under den tiden förmodligen hade inga andra uppfattningar om den koloniala 

perioden. Läroboken kunde ha varit den enda informationskällan. Deras tidigare inhämtade 

kunskaper utmanas därför inte och även om eleverna hade förkunskaper är det med störst 

sannolikhet i samma mån som Nya tidens beskrivning. Till sist relativitetsprincipen som 

betonar vikten av att eleverna bildar sina egna åsikter genom nya frågor som kan uppstå ur 

                                                           
48 Ibid, 2004, s.156 
49 Jacobson & Pallin, 1929, s. 193. 
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texten. Tyvärr har denna lärobok även misslyckats med syftet att sprida information. Det 

märks tydligt att stoffet förmedlas på ett sätt som accentuerar memorering. 

 

6.2 Allmän Historia för gymnasiet 1933 

 

Under rubriken geografiska upptäckter återkommer uttrycket vita fläckar på kartan. Det är 

uppenbart nu att detta uttryck säkerligen har varit i omlopp under lång tid och betraktades 

som en välkänd fras av läroboksförfattarna. Det är värt att notera att Jacobson var en co-

författare av den tidigare boken Nya tidens historia och upplägget på Allmän historia är i 

grunden likadant förutom några förändringar eller förbättringar som ska klargöras nedan. 

Det finns nu en större emfas om vikten på aktörernas upptäckter, Livingstone till exempel 

beskrivs nästan i jämförelse med en gudomlig figur eller högre makt som har väckt liv i inre 

Afrika. En liten avvikelse är även värt att notera i citatet nedan, Stanley har helt plötsligt bytt 

nationalitet till skillnad från Nya tidens historia där han beskrevs som amerikansk. 

 

 

Det inre Afrika har först under det senare 1800-talet upphört att vara ’vita fläckar på 

kartan’. Början till dess utforskande gjordes vid 1800-talets mitt av den skotske missionären 

Livingstone, som spred ljus över Afrika söder om ekvatorn. Engelsmannen Speke 

upptäckte på 1850- och 1860-talen Nilens källor, och på 1870-talet började engelsmannen 

Stanley utforskandet av Kongoflodens område.50  
 

 

Läroboken är skriven i samma mån som den tidigare med en fortsatt evident västerländsk 

prägel. Etnocentriska tendenser kan synas tydligt i första meningen under rubriken 

kolonialpolitik ”vissa av de nyupptäckta länderna innehöllo [sic] rika men av den inhemska 

befolkning föga utnyttjade naturtillgångar, vilka lockade europeisk företagsamhet”.51 

Eftersom de afrikanska länderna betraktades som underordnade och outvecklade; gavs detta 

som ett giltigt resonemang för att exploatera länderna. Occidenten var i jämförelse den 

rationella dominanta rasen. Det var således deras plikt att utnyttja Afrikas naturtillgångar. 

Litteratur som i det här fallet har förmågan att bringa till existens ett ’vi’ och ’dem’. Att 

föreslå att ’de andra’ är inkapabla att härska över sig själva eller inte lika intelligenta eller 

progressiva skapar följaktligen ett ojämnt maktförhållande mellan västvärlden och det som 

betraktas annorlunda.  

                                                           
50 Falk, & Jacobson, 1933, s.173 
51 Ibid, 1933, s.173 
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Det finns en fortsättning i Allmän historia för gymnasiet att beskriva historiska händelser 

utifrån ett aktörsperspektiv, där större upptäcksmän som Cecil Rhodes, Livingstone m.m. är 

ledande gestalter i imperialismens drivkrafter och framgångar. Däremot finns det vissa 

förändringar i kapitlet om Storbritanniens kolonialvälde till skinnad från Nya tidens historia. 

Tidigare hade kolonialväldets utveckling och organisation hamnat under samma underrubrik. 

I det senare upplaget finns nu två separata underrubriker kolonialväldets utveckling och 

kolonialväldets organisation. Författarna påstår fortfarande att ’Indien ej ansågs moget för 

självstyrelse’52. Däremot under organisationens stycke, verkar det vara en viss förändring av 

attityd gentemot koloniala Indien. ”De övriga delarna av det brittiska väldet äro engelska 

kolonier, som lyda under Englands parlament och regering, ibland dock med en viss grad av 

självstyrelse. Indien har på senare tid fått en ganska vidsträckt självstyrelse men dock ej 

samma fria ställning som ett dominion [sic]”.53 Den sista meningen verkar mer sympatisk i 

sin art mot Indiens sak gentemot Nya tidens Historias. Det är första gången texten antyder att 

den indiska folken är möjligen inte fria. En övertygande orsak till detta kan vara att nya fakta 

om Mahatma Gandhi hade kommit fram. Gandhis inflytande och fredliga åtgärder för att 

uppnå självständighet kunde ha förändrat författarnas syn på Indien. Han nämns dock inte 

trots att mycket inträffade i Indien under dessa år fram till 1933. Däremot ordvalen ’ganska 

vidsträckt självstyrelse’ är ett försök att behålla ’status quo’ även om det verkar som en 

konserveringsskyddande åtgärd av Falk och Jacobson. 

 

6.2.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

Allmän Historia för gymnasiet är i stort sett samma upplägg som Nya Tidens Historia. 

Innehållet har således i princip blivit oförändrad förutom några förändringar och 

textindelningar som jag har belyst ovan. Det innebär att Nya tidens Historia analys av de sex 

principerna (perspektivprincipen, problematiseringsprincipen, lustprincipen, 

optimeringsprincipen, konfliktprincipen, och relativitetsprincipen) kan appliceras även till 

Allmän Historia (se ovan). 

 

 

                                                           
52 Ibid, 1933, s.192 
53 Ibid, 1933, s.194 
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6.3 Allmän historia för realskolan 1954 

 

I Allmän historia för realskolan finns det inget större utrymme för imperialismen i Afrika. 

Boerkriget i Sydafrika tas upp men inte i stor utsträckning utan enbart kampen om de två vita 

kolonialmakterna, Storbritannien och Holland. Det märks dock tidigt att författarna Erlandson 

och Wichman är starkt påverkad av Storbritanniens historia, underrubriken kallas det brittiska 

imperiet och en brittisk vinkel syns genom texten. ”Boerkriget 1899–1902 kostade England 

mycket folk och mycket pengar”54 Författarna hävdar även att holländarna blev missnöjda 

med engelsmännen för att de hade förbjudit slaveri och förlorade billig arbetskraft. Detta 

ensidiga brittiska perspektiv målar upp engelsmännen i ett oerhört positivt ljus samt nästintill 

som de rättfärdiga arvingarna till världen. Det är viktigt att även poängtera att ett kapitel i 

läroboken kallas Drottning Victorias England och är ungefär åtta sidor dvs. större än kapitlet 

om första världskriget som är endast fem sidor. 

 

Som nämndes i analysen om Nya tidens historia, är Irland ett exempel av en brittisk koloni 

med en huvudsakligen vit befolkning, dock betraktades de som underordnade. Under 

imperialismens period får även landet en egen underrubrik i detta upplägg. I motsats till vad 

jag hade förväntat mig fanns det en annorlunda syn på oroligheterna på Irland. Författarna 

skildrar Irlands besvärliga historia kortfattat men inte utifrån ett engelskt perspektiv. 

Erlandson och Wichman listar en mängd hemska grymheter som engelsmännen hade begått 

sedan Cromwell tiden. I samma ögonblick skildrar författarna det irländska folket i de mest 

glödande termer ”de var mycket olika engelsmännen, som såg ned på dem. Irländarna var 

livligare och gladare”.55 Till skillnad från de första två läroböcker som granskades, finns det 

nu en stor kritik mot engelsmännens agerande på Irland under andra hälften av 1800-talet. 

Orsaker ges till varför en miljon irländare emigrerade till USA och en hel del av skulden 

läggs på engelsmännens handlingar och bristande åtgärder under den tiden. ”Många 

människor dog av svält. Massor av irländare måste emigrera. Hatet mot engelsmännen 

glödde”.56 

 

 

                                                           
54 Erlandsson, & Wichman, 1954, s.276 
55 Erlandsson, & Wichman, 1954, s.273 
56 Ibid, 1954, s.273 
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Indien får mycket utrymme i läroboken under rubriken det brittiska imperiet. Citatet nedan 

belyser författarnas inställning till Storbritanniens kolonialpolitiken i Asien. 

 

 

Indien har kallats ’den kostbaraste juvelen i Storbritanniens krona’. Ostindiska kompaniet, 

som grundat Englands makt där, lade småningom under sig hela Främre Indien och västra 

delen av Bortre Indien. Tack vara engelsk organisationsförmåga skapades ordnade 

förhållanden bland landets över 300 millioner inbyggare. Halvön fick med tiden goda 

kommunikationer, skolor och sjukhus. Välståndet ökades. Men trots detta blev 

engelsmännen hatade av många indier, som menade, att de vita utnyttjade dem och deras 

land för egen vinning, och fruktade, att den gamla indiska kulturen skulle utplånas.57 

 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur en text kan färga vår uppfattning av historia. 

Transaktionen mellan text och läsare är egentligen väldigt subtil i den stora kontexten.  

Författarna argumenterar för sina poänger utifrån en uppenbar brittisk vinkel och 

skickliga ordval. Mottagaren av texten, även i samtidens historieundervisning, skulle 

förmodligen inte ifrågasätta de negativa aspekterna som förknippades med 

kolonialisering. Denna bild av ’de goda engelsmännen’ skildras så enormt starkt att det 

blir oundviklig att se det från en annan vinkel eller ’de andras’ perspektiv. I detta fall 

måste den indiska kulturen fortsätta att spela en undanskymd roll inom progressionens 

namn. I enlighet med författarnas åsikter om Storbritanniens kolonialvälde; innebär det i 

slutändan att ’den vita mannens börda’ tar överhand över det som är annorlunda.  

 

Det finns även andra exempel på Erlandson och Wichmans syn på kolonial Indiens 

utveckling. Citatet nedan bevisar att inställningen till engelsmännens agerande i Indien  

inte har förändrats i läroböckerna i över 20 år. ” Englands goda tillgång på dugligt folk, 

teknikens utveckling och utmärkta samfärdsmedel gjorde det möjligt att utnyttja dessa 

resurser, hela världen till godo. Engelsmännens princip har varit att ge självstyrelse åt 

varje koloni, som visar sig mogen därför”.58 Utgångspunkten är fortfarande att indierna 

är för omogna att styra sig själva medan Storbritannien målas i ett positivt ljus. Ett annat 

citat illustrerar dåtidens tänkande bakom förnekandet av indisk självständighet. 

Författarna har möjligheten här att reflektera över och tilläga nya information om Indiens 

kamp samt att ifrågasätta den gamla uppfattningen, ett annat perspektiv dock saknas. 

 
 

                                                           
57 Ibid, 1954, s.274 
58 Ibid, 1954, s. 277 
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I England hade man längre tvekat inför Indiens krav på frihet. Man ansåg, att dessa 

oändliga människomassor av olika raser och folk, kaster och religioner ännu inte var mogna 

att styra själva. Indien är ju inte ett land utan en kontinent, bebodd av 375 millioner 

människor med 225 olika språk. Den skarpa motsatsen mellan hinduer och muhammedaner 

gjorde saken särskilt invecklad.59 

 

Texten är genomsyrad av etnocentriska tendenser och utformad efter den traditionella ensidig 

historiebeskrivning och synen som inte har förändrats sedan 1930-talet. Det är märkligt att 

det finns omfattande faktabrister om Indien och allmän information som saknas. Det är även 

häpnadsväckande att när denna läroboken publicerades 1954 hade Indien varit självständigt i 

över sju år.  

 

6.3.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

Allmän historia för realskolan presenterar inte avsnittet om imperialism utifrån flera olika 

synvinklar. Som nämns ovan är narrativen först och främst i överstämmelse med den 

traditionella historiebeskrivningen. ”Det behövdes nya områden, dit den övertaliga 

befolkningen kunde emigrera. Storindustrin växte allt hastigare. Man behövde kolonier, där 

européerna kunde hämta livsmedel och råvaror samt få avsättning för sina 

industriprodukter”.60 Detta exempel om motiv för kolonisering underbygger författarnas 

västerländska synsätt. Wikman hävdar att perspektivprincipen ”riktar in sig på hur den 

läsande elevens aktivitet kan stödjas genom att läroboken presenterar den förändring som har 

skett inom vetenskap”.61 Det är intressant att Erlandsson och Wichman väljer att inte tillägga 

några förändringar eller syn på Afrikas och Indiens historia. Däremot finns det dock en 

attitydförändring om Irlands sak, dvs. en förändring av perspektiv i motsats till de tidiga 

läroböckerna. ”Deras katolska präster fördrevs eller hängdes. Den katolska gudstjänsten 

förbjöds. Ägarna av gods och gårdar jagades bort”.62 

  

Främjande av elevens nyfikenhet genom frågeställningar i koppling till 

problematiseringsprincipen finns ej i läroboken. Det finns dock instuderingsfrågor i slutet av 

kapitlet som eleven kan jobba vidare med. ”Tänk efter, vilken nytta Storbritanniens kolonier 

                                                           
59 Ibid, 1954, s.321 
60 Erlandsson, & Wichman, 1954, s.274 
61 Wikman, 2004, s.153 
62 Erlandsson, & Wichman, 1954, s.273 
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och moderlandet haft av varandra?”.63 Författarnas budskap problematiseras inte på det här 

sättet och vi kan fastställa även att sådana frågor endast förstärker dess ställningar. 

Erlandsson och Wichman är dock oerhört skickliga att väcka läsarens känslor och intresse 

med val av ord. Lustprincipen påverkar läraren båda negativt och positivt i detta fall. 

Författarna använder oftast värdeladdade uttryck såsom ’hatade av många indier’, och ’hatet 

mot engelsmännen glödde’. Med tanke på optimeringsprincipen är språket alldeles för lätt 

och därmed behövs inga ansträngningar från elevernas sida. Nya idéer introduceras löpande i 

texten och författarna gör anspråk på att klargöra den nya informationen. Problemet är dock 

att det är oftast utifrån en väldigt västerländsk prägel. 

 

Elevernas tidigare inhämtade förkunskaper ifrågasätts inte i Allmän Historia, särskilt med 

avsnittet om britternas kolonialvälde. Texten är skriven i samma mån som tidigare läroböcker 

och med samma vinkel. Konfliktprincipen kan dock uppstå i till exempel beskrivningen av 

Irland. Wikman hävdar att ”elever är ofta omedvetna om den konflikt som finns mellan deras 

gamla kunskap och den nya som presenteras av skolan”.64 I detta fall målas britterna i ett 

dåligt ljus som är i stark kontrast till de tidiga läroböckerna. Det är mycket möjligt att 

eleverna hade fått en annan uppfattning om Storbritanniens kolonialvälde, oavsett om de var 

medvetna eller omedvetna om det. Det märks att denna lärobokens främsta syfte är att 

accentuera memorering. Om det inte hade varit fallet hade till exempel Indiens väg till 

självständigt fått en stor uppmärksamhet. Detta betraktas inte som ett problem för att det är 

helt uteslutet och ger inte eleverna möjlighet till aktiva ställningstaganden i samförstånd med 

relativitetsprincipen. 

 

6.4 Levande Historia 1988 

 

Levande Historia har dedikerat ett helt kapitel till kolonialism som kallas De vitas välde 

viker. I första intrycket får textens mottagare en uppfattning om hur händelser och förlopp 

kommer att utvecklas. Det kan omedelbart konstateras att imperialism kommer att kritiseras 

hårt med tanke på rubriken. Kapitlet är uppdelat i en kort introduktion till imperialism och de 

främsta orsakerna som ledde till europeiska agerande i olika länder och sedan underrubriker 

såsom Indien, Afrika, Hundra år i Zimbabwe, Frigörelsen och Sydafrika. 

                                                           
63 Ibid, 1954, s.277 
64 Wikman, 2004, s.160 
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Underrubriken Afrika inleds med en kortfattad redogörelse av Afrikas historia sedan 

forntiden samt slutar med den europeiska koloniseringen fram till början av 1800-talet. 

Hildingsson har valt att lägga vikten på och studera ett enskilt fall under den imperialistiska 

perioden. Läsaren får således en inblick i Zimbabwes utveckling sedan 1878. Redan från 

första stycket finns det en klar förändring i perspektivet. Zimbabwiernas levnadsstandard, 

sociala förhållanden, arbetsvillkor samt arbetsfördelningen mellan män och kvinnor 

diskuteras. Även viktiga folkgrupper som shonafolket och de ledande hövdingarna benämns 

och exempel ges på deras språk benämnas. Den traditionella historieskrivningen byts ut i 

detta ögonblick. Det är en stor kontrast till de tidigare läroböcker som jag har granskat.65 

Hildingsson utgår inte från ett aktörsperspektiv i beskrivningen om Zimbabwes utveckling. 

Han tar istället hänsyn till hur samhället uppbyggdes, shonafolkets både positiva och negativa 

förutsättningar och den sociala strukturen som fanns innan allt fler vita handelsmän kom. 

 

Kritiken mot imperialism är framträdande och löpande i avsnittet. Hildingsson identifierar 

inte kolonisterna efter nationalitet; han kallar de dock istället ’de vita’ som genomsyras i hela 

texten förutom enstaka händelser där den brittiska armen måste benämnas. ”Många djur stals 

helt enkelt av vita kolonisatörer och tjänstemän. Av drygt 15 000 djur i Belingwe tog de vita 

mer än hälften”.66 En anledning till detta är troligen att Storbritannien inte hade direkt 

styrning över Cecil Rhodes territorium och sålunda ersattes kolonisatörens nationalitet med 

’de vita’ istället. Däremot i en text som är ungefär lite mer än en sida använder han uttrycket 

’de vita’ eller ’vita’ 15 gånger. Texten hade sett väldigt annorlunda ut om man hade ersatt ’de 

vita’ med ett annat uttryck.  

 

 I Levande Historia nämns inte några brittiska kolonier med en majoritet av en vit befolkning 

vilket fick större uppmärksamhet i de äldre läroböckerna. Länder såsom Australien, Kanada 

och Irland har försvunnit helt och hållet från författarens tankar. Det beror antagligen på att 

dessa länders koloniala historia inte anses lika relevanta längre i jämförelse med Asien och 

Afrika. Det innebär att den irländska frågan som var närvarande (ovan) i de tre äldre 

läroböcker är inte representerat längre i läroböcker.  

 

                                                           
65 Hildingson, 1988, s.370-373. 
66 Ibid, 1988, s.372. 
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Den indiska frågan under imperialismens tid är välrepresenterat i Levande Historia med över 

fem sidor tillägnad till den nationalistiska rörelsen, frigörelsen och även Mahatma Gandhi 

och Indira Gandhi. Kritik är inriktad mot Storbritanniens agerande och präglas genom hela 

avsnittet. ”Indierna fick betala skatt för att de nya herrarna upprätthöll lag och ordning. En 

del av dessa pengar användes för inköp och bomull. På så sätt fick indierna egentligen gratis 

lämna ifrån sig de råvaror som fraktades till Europa. De färdiga tygerna exporterades sedan 

till Indien, vars hantverk slogs i spillror”.67 I samma grad som avsnittet om Afrika får ’de 

andra’ en röst. Ett annat perspektiv som är i stark kontrast till de äldre läroböckerna.  

 

Även britternas positiva inverkan på Indien tas upp, i jämförelse med de äldre läroböcker 

däremot endast med funktionen att gynna och förbereda den indiska frigörelsen. 

 

 

Genom att britterna inrättat skolor och universitet i landet hade de gjort det möjligt för 

indierna att skaffa sig västerländsk utbildning. Många av de unga ledarna hade bott sig i 

Europa i åratal och studerat vid brittiska och franska universitet. De hade studerat den 

tekniska utvecklingen i västvärlden och hade lärt sig hur de västerländska staterna styrdes 

och hur deras skolor och utbildning fungerade. Det var inom detta ledarskap som Indiens 

frigörelse skulle förberedas.68 

 

 

Det märks tydligt att författarna vill förmedla en annan syn på imperialism och genom detta 

får läsaren en inblick i hur ’de andra’ upplevde Storbritanniens kolonialvälde. Detta 

postkoloniala perspektiv genomsyras i hela texten och Hildingson är väl medveten om vilket 

synsätt han vill förmedla och vilken bild av ’de andra’ som skapas. Perspektivet ger en 

underlägsen röst, i direkt motsats till de tidiga läroböckerna.  ” […] Tanken är att varje folk 

hade rätt att bilda en egen nation. Denna rätt måste ju gälla för alla folk på jorden, inte enbart 

för européerna! […] Att man lärde av de vita betydde inte att man ansåg att deras kultur, 

deras sätt att leva var överlägset”.69 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Hildingson, 1988, s.362. 
68 Ibid, 1988, s.363. 
69 Ibid, 1988, s. 363 
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6.4.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

Hildingsons narrativ är ett gott exempel av perspektivprincipens fungerande. Han utgår från 

den synvinkel som beskriver olika folkgruppers historiska uppfattningar och som oftast 

betraktas som underlägsen. Det finns dock även en västerländsk prägel i beskrivningen men 

detta är svårt att undvika för att en författare är oftast påverkad av sin samtid, miljö och 

förutsättningar. Läsaren får en tydlig bild av förändringen som skedde i kolonierna över 

tiden, särskilt i Indiens fall. Däremot kan Hildingsons perspektiv betraktas som en neutral 

skildring vilken införlivar båda sidors syn på historia, med tanken på den hårda kritiken som 

britterna utsättas för. Eleverna får inte en inblick i dåtidens tänkande. Detta kommer 

diskuteras vidare i diskussionskapitlet. Wikman hävdar åtminstone att ”en vetenskapsman 

strävar efter att ständigt se verkligheten från nya och tidigare obekanta perspektiv”.70 

 

I början av varje underrubrik finns det dock inga vägledande frågeställningar dvs. en 

problematisering av innehållet som kan aktivera elevernas nyfikenhet. Det finns dock 

instuderingsfrågor i slutet av kapitlet som syftar till att underbygga elevernas förståelse. 

”Visa hur britterna – utan att vilja det – förberedde Indiens frigörelse”.71 Hildingson tar i 

detta citat en tydlig ställning med sitt uttryck på synen på Storbritanniens kolonialpolitik, i 

enighet med sina egna åsikter och svaren kan hittas direkt i texten. Det innebär att det finns 

inget utrymme för eleverna att ifrågasätta författarens budskap. Det blir således svårt för 

eleverna att reflektivt analysera författarens innebörd. Wikman hävdar även i samma mån att 

” skolans läsvanor kan göra läsning ytinriktad”.72 

 

En stor emfas i Hildingsons narrativ läggs på att visa empati och medkänsla på de som 

betraktas som underlägsna. Det finns alltså flera exempel på lustprincipen i texten. 

Hildingson vill verkligen väcka elevernas intresse till liv ”denna rätt måste ju gälla för alla 

folk på jorden, inte enbart för européerna!”. Det är uppenbart att han tror på jämställhet, att 

allas olikheter är en tillgång och detta förmedlas genom sina speciella uttryck. Språket i 

texten varieras i hög grad och det kan konstateras att han har optimeringsprincipen i åtanke. 

Vid första ögonkast kan det betraktas som att Hildingson tar en neutral ställning till sitt 

narrativ men växlar även ibland utifrån en allvetande berättarstil, när han sedan klargör 

                                                           
70 Wikman, 2004, s.153. 
71 Hildingson, 1988, s.366 
72 Wikman, 2004, s.157. 
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informationen, trots att det är mycket subtilt. Detta innebär att språket i texten är varken för 

svårt eller för lätt. 

 

Elevernas förkunskaper utmanas i imperialismens avsnitt, medvetande eller omedvetande. 

Det beror på Hildingsons sätt att behandla imperialism utifrån en annan synvinkel. Det kan 

inte vara säkert att eleverna har mött denna form av narrativ tidigare även om eleverna är 

familjära med de negativa aspekterna av imperialism som utgångspunkt. Det kan dessutom 

påverka deras tidigare uppfattningar eller gammal kunskap. Wikman påstår att ”vid läsning 

bör texterna stöda läsarens aktivitet så att läsning förutom en avkodning av själva texten blir 

en interaktion mellan författarens budskap och elevens förkunskaper”.73 Hildingson har 

lyckats väcka elevernas intresse och tar en tydlig ställning i den hårda kritiken inriktad mot 

engelsmän. Relativitetsprincipen i detta fall innebär att de tidigare missuppfattningar om 

imperialism klargörs men är istället en direkt motsats till dåtidens syn. Även om han inte har 

motiverat eleverna till aktiva ställningstaganden, har han introducerat nya idéer och byggt på 

deras referensram. 

 

6.5 Samband Historia 2013 

 

I Samband Historia får imperialism ett eget kapital som är cirka nio sidor. Kapitlet heter 

Imperialismen cirka 1870–1914. Upplägget är lite annorlunda till skillnad från Levande 

Historia och de tidiga läromedlen. Det finns en större betoning på imperialismens orsaker, 

förlopp och en del konsekvenser. Avsnittet inleds med industrialiseringens inverkan på 

världen vilket förklaras av författarna att det då var möjligt för västvärlden att skaffa sig 

kolonier. Ericsson och Hansson listar fem motiv eller drivkrafter för imperialismen. Dessa 

motiv beskrivs som ett försök att förstå tänkandet bakom européernas agerande under den 

tiden. Det märks tydligt redan att texten är skriven utifrån ett västerländskt perspektiv. Trots 

att avsnittet kan anses vara en neutral beskrivning och förmedling av fakta, händelser och 

konsekvenser vid första ögonblicket, kan det konstateras att det största felet är att det 

mångsidiga perspektivet saknas. 

 

 

                                                           
73 Wikman, 2004, s.149 
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Citatet nedan är ett exempel på författarnas västerländska synsätt. Jag har benämnt tidigare i 

uppsatsens inledning att varje tids historiker är påverkad av sin samtid. Detta exempel belyser 

att författarna vilka förmodligen inte är medvetna om dess inställning eller påverkan, drar 

slutsatser utifrån occidentens beskrivning av historia. 

 

Ett exempel på en förbättring som de kristna missionärerna och västvärlden faktiskt förde 

med sig var avskaffandet av särskilt grymma traditioner, såsom änkebränning. De kristna 

missionärerna blev dock även ögonvittnen till imperialismens avigsidor och rapporterade 

hem om dessa. Det ledde med tiden till att en del av de värsta straffen som kolonisatörerna 

tillämpade, exempelvis stympning, avskaffades.74 

 

Problematiken med ovanstående citat är vad säger Ericsson och Hansson egentligen om 

imperialism i Afrika? Utgångspunkten är att det blev en viss ’förbättring’ för de lokala 

befolkningarna; att grymma traditioner togs bort samt även levnadsstandarder ökade tack 

vare kristna missionärer. Uttryck som ’imperialismens avigsidor’ förstärker argumentet att en 

tydlig västerländsk vinkel förmedlas i texten. Uttryck med större övertygelse hade varit mer 

lämpligt i detta fall. Ett annat problem i den stora kontexten är att det inte finns exempel på 

de stora grymheterna som kolonisatörerna själva hade begått. Texten skildrar således, dvs. i 

läsarens undermedvetande, enbart en bild av européernas positiva inverkan på Afrika. 

 

I motsatsen till Levande Historia, är inga lokala folkgrupper representerade i kapitlet. Ett 

aktörsperspektiv präglas fortfarande i hög grad i stycket Erövringen av Afrika. Författarna 

utgår från Livingstones och Stanleys ” […] upptäckter och upplevelser djupt inne i det 

okända Afrika”.75 Det är märkligt att områdena i Afrika fortfarande beskrivs av Ericsson och 

Hansson som ’okända’. Levande Historia skriven över 25 år innan denna läroboken 

förmedlar en mängd av fakta om några av den inhemska befolkningen i dessa områdena. 

Denna text kunde ha hämtats direkt ur de tidiga läroböckerna utan några märkbara skillnader. 

På det här sättet skildras Afrika som ett tomrum där folk inte existerade innan européerna 

kom. 

 

Kritiken mot kolonisatörernas handlingar i Afrika är väldigt subtil. Författarna beskriver som 

nämndes ovan huvudsakligen orsaker, förlopp och en del konsekvenser av imperialism. 

Konflikter mellan olika kolonialmakter får mer omfattande utrymme i läroboken än 

imperialismens orättvisor och effekter. Berlinkonferensen till exempel benämns som ett sätt 

                                                           
74 Ericsson & Hansson, 2013, s. 335 
75 Ibid, 2013, s.335-336. 
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att bromsa kapplöpningen men beskrivs endast hur det påverkade de ledande länderna i den 

imperialistiska processen. I enighet med Saids forskning skapar författarna en bild av ’de 

andra’ genom den ensidig europeiska beskrivningen av historia. Textens mottagare får ingen 

information om andra perspektiv och i slutändan formar en uppfattning av ’de andra’ som 

ociviliserade underlägsna människor i jämförelse med den progressiva europén. Denna 

slutsats dras i stort sett för att författarna har valt att exkludera en annan syn på imperialismen 

samt att européernas kolonisering berättas nästan som ett helt naturligt fenomen i texten. 

Däremot finns det ett stycke som lyfter fram ’imperialismens avigsidor’. Under rubriken 

Kongofristaten är texten laddad med negativa ord och förknippningar till imperialism med 

särskilt Kung Leopolds privata egendom i åtanke. Ord som girig, fruktansvärt, förtryck, 

slavliknande arbetsförhållande, grymhet och missförhållande används i detta lilla stycke som 

inte återkommer i resten av kapitlet.76 

 

 

Indien får väldigt lite utrymme i Samband Historia. Men avsnittet är skrivet även i samma 

form som det tidigare om Afrika. Ett västerländskt perspektiv präglas genom hela texten och 

någon form av kritik saknas, tvärtom blir det till stor del en hyllning till den brittiska 

ockupationen av Indien. 

 

Kolonisationen medförde också flera positiva bidrag till Indiens utveckling. 

Britterna förbättrade infrastrukturen med järnvägar och telegrafer. De 

effektiviserade bevattningsanläggningar, så att jordbrukarna blev mindre beroende 

av regnperioderna. Britterna såg också till att inrätta universitet, detta bidrog till att 

de indiska myndigheterna fick tillgång till utbildad arbetskraft. Men de högsta 

posterna reserverades dock för britter.77 

 

 

Problemet med citatet ovan är ordet ’också’. Det syftar till den uppfattningen att negativa 

bidrag eller aspekter tidigare nämnts före detta uttalande. Detta är dock inte fallet eftersom 

författarna misslyckas med att nämna några nackdelar med kolonisering. En förklaring ges 

till den brittiska erövring av Indien, att Indien var lönsamt för Storbritannien och även att 

indiska soldater gjorde uppror mot sina härskare. Men hur koloniseringen har påverkat 

Indiens folk negativt tas inte upp. Istället förmedlar författarna endast en västerländsk 

föreställning att landet förbättrades på grund av koloniseringen. Det är häpnadsväckande att 

dessa etnocentriska åsikter lever kvar. För att underbygga argumentet kan vi blicka tillbaka 

                                                           
76 Ibid, 2013, s.337. 
77 Ibid, 2013, s.339. 
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till Levande historia för att se hur Indien behandlas och även belysa ett tidigare perspektiv. 

”Indierna fick betala skatt för att de nya herrarna upprätthöll lag och ordning. En del av dessa 

pengar användes för inköp och bomull. På så sätt fick indierna egentligen gratis lämna ifrån 

sig de råvaror som fraktades till Europa. De färdiga tygerna exporterades sedan till Indien, 

vars hantverk slogs i spillror”.78 

 

6.5.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

Samband Historia presenterar imperialism och den förändring som har skett under perioden 

1870–1914. I avsnittet läggs större vikt på varför det skedde. Detta fokus är motsatsen till de 

tidiga läroböckerna. Fem olika motiv för européernas koloniala expansion påpekas med syftet 

att klargöra drivkrafterna bakom erövringen av Afrika. Genom detta perspektiv ger 

författarna eleverna en inblick i dåtidens koloniala tänkande. ”Enligt kolonialismens 

förespråkare skulle ’infödingar’ kristnas och därmed civiliseras till européernas nivå”.79 

Däremot byts detta dåtida västerländska tänkande ut mot en nutida västerländsk syn på 

imperialism i fortsättningen av texten. Vid första anblick kan texten anses vara en neutral 

faktabaserad berättelse av händelserna. Men texten präglas av små subtila hyllningar till 

kolonialmakternas agerande och förbättringar som gjordes. ” Att Storbritannien med mycket 

små arméstyrkor kunde behärska hela det folkrika Indien ... […]”.80 ” Ett exempel på en 

förbättring som de kristna missionärerna och västvärlden faktiskt förde med sig var 

avskaffandet av särskilt grymma traditioner, såsom änkebränning”.81 Teman presenteras inte 

ur andra synvinklar vilket innebär att de olika folkgrupper som drabbades av imperialism inte 

är representerade i Samband Historia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Hildingson, 1988, s.362. 
79 Ericsson, & Hansson, 2013, s. 335 
80 Ibid, 2013, s.338 
81 Ibid, 2013, s.335 
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Samband Historia har misslyckats med både problematiseringsprincipen och även 

lustprincipen. Det finns inga frågor som väcker elevernas intresse, nyfikenhet eller 

problematisering av materialet, det finns inte ens några instuderingsfrågor för att vägleda 

eleverna i vidare läsning. Inget försök görs av författarna att införliva någon form av empati 

eller känsla förutom ett litet utdrag som är ungefär elva rader om Kung Leopolds tyranniska 

styrning i Kongofristaten. Författarna borde ha belyst detta på ett mer utförligt och nyanserat 

sätt. 

  

Texten är optimerad dvs. är varken för svårt eller för lätt. Bilderna i avsnittet kan anses som 

ett hjälpmedel till textens innehåll. De afrikanska folkets ’eländiga’ situation skildras i 

bildform, dock finns det ingen koppling mellan textens innehåll och bilderna, det är som två 

separata sfärer utan samband. Texten blir således inkongruent med dess syfte. Med 

Konfliktprincipen i åtanke får elevernas förkunskaper konfronteras. Detta görs genom 

författarnas sätt att upplysa hur dåtidens människor tänkte. Drivkrafter för imperialism är 

utgångspunkten och huvudfokus för hela kapitlet. Kritiken av imperialismen ersätts med att 

sätta läsaren i dåtidens människors skor. Problemet med detta är att det finns en fortsättning 

av detta tänkande i resten av avsnittet, dock ett nutida västerländskt perspektiv istället. Det 

innebär att eleverna i samband med relativitetsprincipen inte är utmanade att ta en aktiv 

ställning när fakta förmedlas enbart på detta sätt utan en större vikt på problematisering. 

Samband historia vägleder inte eleverna i rätt riktning för att kritisk granska materialet och 

dra egna slutsatser och uppfattningar. 

  

6.6 Läromedel - NE 

 

Det digitala läromedlets upplägg är väldigt annorlunda dvs. en stor kontrast till läroböckerna. 

Kapitlet kallas för Kolonisering och imperialism och cirka 20 sidor är ägnat åt ämnet. 

Författaren eller författarna nämns inte. Det finns ett långt bakgrunds avsnitt som orienterar 

läsaren genom alla processerna som ledde till imperialism. Detta inleds med Christopher 

Columbus erövring av Amerika 1492. Utgångspunkten till skillnad från de tidiga 

läroböckerna är slaveri och rasismen som ideologi. Läromedel - NE syfte med detta är ett ge 

oss en förståelse av hur rasistiska tendenser utvecklades under århundradena. Rasism inom 

Europas gränser tas även upp. “Rasismen drabbade inte bara folkgrupper på andra 

kontinenter. Judar, romer och resande hade under flera hundra år varit utsatta för våldsamma 
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förföljelser och diskriminering i Europa”.82 Däremot är den största skillnaden mellan det 

digitala läromedlet och läroböckerna är en större betoning på imperialismens konsekvenser. 

Detta är beskrivet på ett väldigt utförligt sätt och utifrån olika kategorier såsom ekonomiska 

och politiska konsekvenser, kulturella förändringar, sociala effekter och ekologisk påverkan. 

 

I Samband Historia hade författarna endast nämnt att slaveriet avskaffades under 1800-talet, 

Läromedlen - NE lyfter fram en klarare bild av verkligheten. ”I USA förbjöds slaveriet först 

efter ett blodigt inbördeskrig mellan nordstaterna och sydstaterna 1861–1865. Rasism och 

slavliknande arbetsförhållanden levde dock slaveriet kvar i både Nord och Sydamerika under 

lång tid”.83 Författaren är välmedveten om att sin förmedling av historia måste inkorporera 

både positiva och negativa aspekter av en viss händelse. Detta är i enighet med vikten som 

läggs på konsekvenser av imperialism i kapitlet; sådana beskrivningar präglas genom hela 

texten. 

 

Läromedel - NE gör ett försök att förklara imperialismens inverkan på hela världen. Alla 

kontinenter tas upp, även Latinamerika som inte hade varit representerad i läroböckerna 

hittills, däremot innebär det att länderna och kontinenterna får mindre utrymme. Afrika tas 

upp med avseende på den europeiska kapplöpningen på 1880-talet. Journalisten Henry 

Stanley återkommer men beskrivs endast som Kung Leopolds medhjälpare. Detta är i direkt 

motsats till Sambands Historias beskrivning av det ’okända Afrika’ som upptäcktes av 

Stanley och Livingstone. Det finns fortfarande en västerländsk prägel i texten och kan synas. 

”När européerna väl hade bestämt sig för att avskaffa slaveriet vände många blickar mot 

Afrika där den arabiska slavhandeln fortfarande pågick. Genom att ta kontroll över Afrika 

ville européerna sätta stopp för slavhandeln – inte minst eftersom även européer förslavades i 

norra Afrika”.84 Även om det är viktigt att betona att den arabiska slavhandeln fortsatte in på 

1900-talet samt att belysa de hemska grymheterna de hade begått, så visar detta citat en 

uppenbar ’vi och dem’ attityd. Den här gången är det de islamiska araberna som skildras 

negativt av västerländska författare. Läromedel - NE påstår i stort sett att huvudorsaken till att 

’ta kontroll’ över Afrika var för att frigöra afrikaner och även européer. 

 

                                                           
82 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”. s.8 
83 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.6. 
84 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.7. 
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Indien är tillägnad endast sju rader under rubriken Brittiska Indien. Författaren förmedlar 

endast fakta och information om hur den indiska kolonin hade byggts upp. Det finns dock en 

positiv innebörd på britternas agerande i Indien i enighet med de tidiga läroböckerna och 

Samband Historia. ”Britterna satsade hårt på att modernisera Indien efter västerländsk 

modell. Nya lagar, skolor, skattesystem, järnvägar och kanaler infördes snabbt – och 

samtidigt blev brittiska köpmän allt rikare genom handeln med Asien”.85 Att ’civilisera’ ett 

annat folk efter västerländska modeller betraktas även i nutid som den viktigaste aspekten av 

koloniseringen. Denna positiva betoning på imperialism i Indien förtar det faktum att ett land 

hade ekonomisk, politisk och kulturell makt över ett annat med användning av militärstyrka. 

Man kan således ställa sig frågan varför Indien ville bli självständigt. 

Läromedel – NE beskriver inte imperialism utifrån varierande perspektiv. Texten är i mycket 

större utsträckning övervägande synpunkter av en västerländsk författare. Andras åsikter, 

bakgrundsinformation om olika folkgrupper, eller hänsyn till de lokala befolkningarna är 

uteslutna. Däremot är texten skriven mestadels på ett väldigt utförligt och nyanserat sätt. 

Läromedel- NE tar en neutral ställning i beskrivandet som syftar till att förmedla 

faktabaserade kunskaper vilket kan aktivera läsarens historiemedvetande. Detta görs genom 

det utförliga avsnittet om konsekvenser av imperialism. Det är då författarens neutrala 

ställning förändras och den hårda kritiken av imperialism betonas. ”Efter 300 år av europeisk 

kolonisering och erövring hade världen knutits tätare samman. Men det hade skett till ett högt 

pris. Miljontals människor hade förslavats eller dödats och flera urfolk hade utplånats för 

alltid”.86 

 

Läromedel - NE fortsätter i samma mån som tidigare att belysa både positiva och negativa 

aspekter av imperialism däremot läggs vikten och betoning på problem som är utbrett i 

dagens samhälle. ”Industrialiseringen i kolonierna gick långsamt framåt eftersom västvärlden 

i första hand använde kolonierna som leverantörer av råvaror och billig arbetskraft. Därmed 

skapades en klyfta mellan rika industrialiserade länder i väst och fattiga råvaruproducerande 

länder i övriga delar av världen”.87 Under kulturella förändringar förklarar först författaren 

de positiva effekterna av imperialismen i att världen har blivit alltmer tätare och 

multikulturellt, fast i enlighet med Saids forskning och postkolonial teori läggs större 

uppmärksamhet på ’de andras’ svåra samtida situation. ”Samtidigt innebar denna 

                                                           
85 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.13. 
86 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.16. 
87 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.17. 
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kulturimperialism att västvärlden blev en norm för världskulturen medan koloniernas 

traditionella kultur ofta betraktades som underlägsen, exotisk och annorlunda”.88 

 

6.6.1 Läroboken utifrån sex av de tio principerna för en god lärobok 

 

Det digitala läromedlet tar inte hänsyn till ’de andras’ perspektiv och synpunkter. Även om 

narritaven är mestadels opartiska i skildringarna, är det emellertid en övervägande 

västerländsk beskrivning av händelserna som skedde under imperialismens tid som har tagits 

upp med exempel ovan. Det skiljer sig dock från de andra läromedlen i sin orientering, 

hantering och utveckling av en ny syn på kunskapen om imperialismen vilket synliggörs i 

avsnittet. Detta är även en huvudfaktor i samband med perspektivprincipen. Förändringen av 

synen tar sin utgångspunkt i rasismens utveckling och en större emfas läggs på 

imperialismens följder som påverkar dagens samhälle. Med att applicera denna metod får 

eleverna en klarare bild på hur ’de andra’ påverkades av imperialism trots att de inte är 

representerade i avsnittet och författarens subtila västerländska influenser. 

 

Enligt problematiseringsprincipen får inte eleverna inledande frågeställningar i början av 

underrubrikerna eller i texten, dvs. inga instuderingsfrågor. Det innebär att eleven inte får 

chansen att problematisera innehållet, eller formulera några undringar innan texten läses. 

Läromedel.ne införliva en väldigt utförlig bakgrund till imperialismens uppkomst och 

vägleder även eleverna stegvis genom imperialismens orsaker, förlopp och konsekvenser. 

Däremot är det beskrivningarna av konsekvenserna som endast har förmågan att väcka 

elevernas intresse. Författarens ställning ändras och medkänsla samt empati visas med 

avseende till lustprincipen. ” Miljontals människor hade förslavats eller dödats och flera 

urfolk hade utplånats för alltid”.89 I samma mån med Optimeringsprincipen kan eleverna 

även se en förändring i språket i imperialismens konsekvenser till skillnad från resten av 

kapitlet. Språket i texten fram till dess saknade variation och kan anses vara för lätt för 

eleverna, vilket medför att eleverna tappar tråden. Men en variation syns nu tydligt i 

författarens narrativ och rösten har uppenbarligen förändrats vilket syftar till att aktivera 

elevernas reflektiva analys. ” Det var en globaliserad värld – men en värld med djupa 

klyftor”.90 

                                                           
88 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.18. 
89 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.16. 
90 NE-läromedel [webbplats]:”1815–1914 Nationernas tid: Kolonisering och imperialism”, s.17. 
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Enligt Wikman kan läroböcker ”bidra till och förändra och utveckla förhandskunskapen”.91  

Med detta i åtanke kan konfliktprincipen synas i Läromedel - NE. Elevernas förkunskaper 

eller gamla kunskap konfronteras med det nya sättet på hur författaren har behandlat teman. 

Detta är i hög grad den kopplingen till historiemedvetande som är avgörande. Vår uppfattning 

av nutiden och perspektiv på framtiden präglar avsnittet imperialismens konsekvenser. Även 

om författaren har inte direkt påstått hur det kommer ser ut i framtiden, finns det dock 

kopplingar till möjligheter om fortsatt krig, korruption, diskriminering och förtryck. Detta är i 

enighet med relativitetsprincipen, dvs. att fakta är inte alltid bestående därför måste eleverna 

vara aktiva. Det innebär att kunskapens relativitet spelar en viktig roll i hur framtiden 

utformas. Läromedel – NE lämnar utrymme till eleverna att reflektera, dock i det omedvetna 

utom uppenbarligen vägledning i form av frågeställningar. Det betraktas som utgångspunkten 

för att stimulera eleverna till aktiva ställningstaganden. 

7. Sammanfattning av läromedlen 

 

Som kan förväntas i enighet med tidigare forskning och teori varierar läromedlen en hel del 

från varandra. Det är inte häpnadsväckande att de tidiga läroböckerna förmedlar en 

överväldigande ensidigt västerländsk bild av imperialismens processer. Afrika och Indien 

beskrivs enbart utifrån ett aktörsperspektiv där fokusen läggs på den positiva inverkan 

imperialism hade på de andras kultur och förutsättningar. Trots att både Nya tidens historia 

och Allmän Historia är skriven av samma författare och båda upplagorna är i princip 

likadana, finns det dock ett försök i den senare upplagan av Jacobson att ändra sin ställning 

lite och rätta till vissa missuppfattningar som kan ha uppstått i den tidigare upplagan. Indien 

till exempel betraktas inte nu som lika ’fri’ utan som en koloni med majoritet av vit 

befolkning. Den nya attityden är dock ett enskilt fall i den stora kontexten vilket innebär att 

författarens etnocentriska tendenser genomsyras ytterligare i stor omfattning i avsnittet. 

 

Allmän Historia för realskolan (1954) fortsätter i samma mån som de tidiga läroböckerna 

med ett tydligt västerländskt synsätt. Trots att författarna hade tillgång till ny information om 

Indiens självständighet, valdes detta att uteslutas. I jämförelse med de tidigare läroböckerna 

kan det fastställas att författarna är alltmer grova samt uppenbara i sina europeiska vinklade 

                                                           
91 Wikman, 2004, s.160. 
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skildringar. Det märks tydligt att innehållet är påverkat av brittisk historia i hur läroboken är 

utformad. Författarna använder sig av värdeladdade ord och speciella uttryck för att 

underbygga dess synsätt. Man kan konstatera att Levande Historia (1988) är raka motsatsen 

till Allmän Historia. Denna lärobok är ett försök att införliva ett annat perspektiv utifrån de 

underlägsnas historia. Stort fokus läggs på att förstå och visa medkänsla mot den lokala 

befolkningen i de drabbade områdena, genom deras villkor och förutsättningar. Kritiken mot 

de européernas agerande präglas genom hela avsnittet. 

 

I Samband Historia (2013) återkommer en märkbar västerländsk prägel i liknande med de 

äldre läroböcker, dock på ett väldigt subtilt sätt. Textens mottagare får en inblick i 

kolonistaternas tänkande och motiv till expansion men ett nutids västerländskt synsätt 

dominerar kapitlet. Författarna hävdar själva att texten är skriven utifrån ett strukturalistiskt 

perspektiv däremot finns det flera exempel på ett aktörsperspektiv som kunde ha tagits direkt 

ur de tidiga läroböckerna med större emfas på de stora upptäckmännen Stanley och 

Livingstone i det ’okända’ Afrika. I denna bok tar de positiva effekterna av imperialismen 

prevalens över det negativa. Kolonialisternas politik och all form av kritik kommer undan. 

Läromedlen – NE (2016) tar inte hänsyn till andra kulturers villkor och förutsättningar skiljer 

sig från de andra läromedlen i kunskapshantering och orientering samt att uppmärksamma 

historiemedvetande. Författaren orienterar läsaren genom de positiva och negativa aspekterna 

av den imperialismen perioden samt hur det påverkar vår samtid och ger förutsättningar för 

vår framtid. Detta görs genom att belysa konsekvenserna av imperialism. 

8. Slutsatser och didaktisk diskussion  

 

Med Saids textuella inställning i åtanke finns det tendens att en läsare ’faller tillbaka på en 

text’ när vi känner oss osäkra. Reseskildringar hade banat vägen för våra uppfattningar av det 

som betraktades annorlunda eller exotiskt förr i tiden. Men läroböcker har även samma 

funktion dvs. att beskriva historien om världsdelar som vi har antagligen aldrig besökt. 

Läroböcker har en pedagogisk plikt att förmedla kunskaper och fakta som visar den stora 

bilden genom mångsidiga perspektiv. Denna forskning har bevisat att de tidiga läroböckerna 

utifrån postkolonial teori har upprätthållit en bild av den överlägsen européen. Genom att 

betrakta de andra som underlägsna kan västvärlden definiera sig själva. Detta ojämna 

maktförhållande mellan ’vi’ och ’dem’ syns även distinktare i läroboken från 1954. Man 
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skulle kunna tro att det finns en form av progression och ändrad synvinkel från författarnas 

sida men det är emellertid tvärtom där kolonialisternas politik hyllas i stort sett. Det finns 

dock ett undantag som har en motsatt effekt till argumentet. Irlands kamp om hemstyrelse 

beskrivs från ett väldigt sympatiskt synsätt och Storbritannien utsätts i detta avsnitt för hård 

kritik. Detta är inte i konsensus med författarnas syn på andra världsdelar. Den enda möjligen 

förklaring är att det är en fråga om ras. Irlands majoritet av vit befolkning anses som en 

motsvarighet till det av Storbritanniens; Indien och Afrika å andra sidan betraktas inte i 

samma mån pga. deras hudfärg. 

 

Resultatet av min undersökning bekräftar samt korrelerar med tidigare forskning att den 

dominanta västerländska synsätt präglar inte enbart äldre läroböcker men även dagens 

läromedel. Levande Historia (1988) kan dock anses som ett slags undantag där författarens 

utgångspunkt är att förmedla historia från ’de andras’ perspektiv. Det postkolonialt perspektiv 

genomsyras i Hildingsons verk, författaren ger de underlägsna en röst. Däremot är hans 

skildring av imperialism varken rättvis eller berättad ur olika synvinklar. Det kan hävdas att 

han även skapar en bild av ett ’vi’ och ett ’dem’. Den ’vilda’ afrikanen har förvandlats till ett 

offer i Levande Historias beskrivning. Detta har en motsatt effekt; man främjar inte den 

afrikanska kulturen eller visar respekt utan man tycker synd om dem istället. Detta är i 

enlighet med Mai Palmbergs forskning som nämndes ovan. Den hårda kritiken som är 

inriktad mot kolonialmakterna skapar en uppdelning och maktdimension mellan ’vår kultur’ 

och ’deras kultur’. Hildingson skapar omedvetet denna bild genom att använda uttrycket ’de 

vita’ som genomsyras i texten. Denna negativa klang framhäver ytterligare dikotomin mellan 

synen på oss och synen på de andra.  

 

Resultatet visade även att gamla etnocentriska tendenser lever kvar. Den största 

överraskningen var således Samband Historias beskrivning av imperialism, utgiven 2013. 

Författarnas uttryck och vissa utdrag i denna text kunde ha direkt kopierats från de äldre 

läroböckerna, dock finns det en strävan att förstå dåtidens människors tänkande. Vid första 

läsningen av avsnittet känns det som en faktabaserad förmedling av européernas 

kolonialpolitik. Genom författarnas val av ord kommer däremot små subtila hyllningar till 

kolonisatörerna som präglar texten. Det är häpnadsväckande med tanke på läroplanens 

betoning av värdegrund och det mångkulturella klassrummet.  
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Utifrån Wikmans tolkningsprinciper uppfyller inga av läromedlen alla krav för en god 

lärobok. Det som anses vara det största problemet med läromedlen är problematiseringen av 

innehållet som kan leda eleven till aktivt ställningstagande. Texterna ger inte utrymme för 

elevens funderingar och vägleder inte eleven att forska vidare. Levande Historia (1988) är 

den enda som inkorporera andras perspektiv, men misslyckas med att problematisera 

innehållet med inledande och goda instuderingsfrågor. Det kan tyckas att även Hildingson är 

för kritisk mot kolonialmakternas agerande som jag har belyst ovan. De digitala läromedlen 

har alla förutsättningar för en god lärobok men problemet är att författarna fokuserar alltför 

mycket på alla världsdelar och stoffet blir för brett. På detta sätt blir lokala folkgrupper 

exkluderade och synen på deras kultur försvinner. Det innebär i slutändan att beskrivningen 

blir en västerländsk berättelse trots textens försök att hålla sig neutral. 

 

I stor utsträckning har denna forskning varit av en didaktisk art dvs. en didaktisk 

undersökning som kan gynna mig sedan som lärare. Valet av material i undervisning spelar 

en oerhört viktig roll i hur kunskaper hanteras och förmedlas. Detta var problematiskt när jag 

var ute på praktik på skolorna. Vad ska man tänka på när man utför en lektionsplanering? Ska 

man utgå från läroboken? Vad ska vara med/uteslutas? Finns det bättre trovärdiga källor på 

nätet? Till slut gjordes en sammanslagning av olika källor med läroboken som huvudfokus. 

Denna forskning har bevisat att man måste ta en alltmer kritisk ställning till läromedlen. 

 

Alla tidens historiker påverkas av sin samtid och författare skapar en vinkel, varken medveten 

eller omedveten. En annan viktig aspekt att påpeka är ämnesplanens tryck på begreppen 

historiebruk och historiemedvetande. Huvudsyftet med denna studie har inte varit att se spår 

av historiebruk i läromedlen utan att se hur läromedel påverkar våra intryck av historia. Detta 

är en företeelse som är intimt kopplad till historiemedvetande, något som framträder mycket 

tydlig i Läromedel – NE, det senaste läromedlet som behandlar imperialismens historia. Den 

gamla kunskapssynen har ersatts med en ny där samband mellan olika historiska processer 

belyses. Därigenom kan vi förstå vår samtid bättre och även erbjuda nya perspektiv på vår 

framtid. Detta är ett historiemedvetande som av allt att döma även kommer att prägla 

framtidens läromedel. 
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