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Inledning 

Läroböcker är och har länge varit en central del för undervisningen i skolan, inte minst inom 

historieämnet där det finns mängder av olika författare och förlag som ägnar tid åt att 

producera läromedel i form av nyutkomna läroböcker år efter år. När förlag släpper nya 

böcker är det ofta upp till historielärare på skolor att välja vilken de vill arbeta med i sin 

undervisning. Denna process ser olika ut från skola till skola, men som historielärare har man 

ofta inflytande över skolans val när det är dags att köpa in nya böcker. Att bestämma vilken 

bok man som lärare vill arbeta med är präglat av många kriterier. Ett av kriterierna kan vara 

att böckerna i fråga ska föra fler kulturer in i ljuset än den kanoniska europeiska som 

traditionellt får stor plats i böckerna. Det är här som föreliggande uppsatsämne kommer på tal, 

nämligen interkulturalism. Uppsatsen kommer att handla om interkulturalism och europeisk 

etnocentrism i läroböcker. Fokus i denna uppsats ligger i frågan om elever får möjlighet att 

möta andra kulturer eller om det europeiskt etnocentriska tar för mycket plats för att ta del av 

och lära sig av dessa kulturmöten. Uppsatsen kommer att fokusera på framställningen av 

Nordamerika för att undersöka om interkulturalism får uttryck i läroböckerna eller om 

historien som framkommer är präglad av ett allt för stort europeiskt etnocentriskt perspektiv 

och i så fall hur? 

 I skolans läroplan finns mål om hur elever ska visa empati och sympati för olika kulturer i 

världen, en slags interkulturell kompetens förespråkas av läroplanen i dagens skola.1 Men hur 

hjälper läroböcker till med detta mål om det är ett sådant stort fokus på Västeuropa som 

Kenneth Nordgren (2006) menar att det är? Nordgren visar i sin forskning att över 60 procent 

av de bilder som existerar i läroböcker är från Europa. Nordgren menar att ett område som 

Nordamerika tillägnas sex procent av böckernas bildinnehåll. Detta anser Nordgren är 

orimligt lite när ett av målen i läroplanen är, som jag nämnde tidigare, att undervisa kring 

andra kulturer än den kanoniska europeiska som ägnas mest plats.2 Den här studien avser 

undersöka hur utomeuropeisk historia i läroböckerna framställs och hur läroböckerna strävar 

efter  att öka elevers förståelse för möten mellan olika kulturer genom historien. 

                                                           
1 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.5 
2 Nordgren, Kenneth (2006). Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006 s.179ff 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Nordamerikas historia presenteras i svenska 

historieläroböcker ämnade för gymnasiet. Mer specifikt intresserar sig undersökningen för på 

vilket sätt böckerna gestaltar historiska kulturmöten mellan infödda och invandrade, 

majoriteter och minoriteter i den amerikanska historien. Genom en sådan analys vill jag 

belysa på vilket sätt läroböcker i historia kan bidra till elevers interkulturella kompetens. De 

specifika frågorna för uppsatsen får betraktas mot bakgrund av uppsatsens övergripande 

teoretiska begrepp. 

 För att avgränsa min undersökning ställs följande frågor:  

Hur framställs Nordamerikas historia i svenska läroböcker för gymnasiet? 

- Vilka historiska aktörer och grupper ges utrymme i framställningen? 

- Hur framställs relationen mellan olika grupper i samhället; Vilka är det som intar 

”vi-rollen”? 

- Hur gestaltas kulturmöten genom den amerikanska historien? 

Ger läroböckerna uttryck för interkulturalism? 

 

Tidigare forskning 

Det existerar påfallande mycket forskning kring läromedel då det länge har varit, och 

fortfarande är, ett populärt forskningsområde. Forskning på läromedel har kretsat kring många 

ämnen och forskningsfrågor, inte minst om historieböcker och vad som finns i dessa. För att 

avgränsa det tidigare forskningsavsnittet till min undersökning kommer det handla om två 

forskare vars bidrag till forskning kring läroböcker har gett avtryck i form av många 

efterkommande bidrag som utgår från deras forskning. En forskare som ägnat mycket tid åt 

interkultur begreppet och etnocentrism kommer också att tas upp i samband med detta kapitel. 

Sist i kapitlet kommer en licentiatavhandling som behandlat ämnet Interkulturell kompetens. 

Kenneth Nordgren nämnde jag tidigare under inledningen, hans forskningsresultat kommer att 

utgöra grunden för min undersökning. Nordgren skrev avhandlingen Vems är historien? 

Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (2006).  I 

avhandlingen har Nordgren gjort tre olika studier, jag kommer att fokusera på den tredje 

studien i vilken Nordgren diskuterar styrdokument och läroböcker. I den tredje studien har 
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Nordgren använt sig av en kvantitativ metod där han analyserar och räknar bilder i läroböcker 

och fördelar hur dessa har grupperats geografiskt inom fyra olika gymnasieläroböcker.3 

Sammanlagt urskiljer Nordgren 2003 bilder ur dessa böcker där han kommer fram till 

resultatet att det är Västeuropa och Norden som är överrepresenterade i form av bilder vilket 

leder till en klar dominans av utrymmet i läroböckerna.4 Nordgren menar att en ståndpunkt 

kan vara att övriga världen får orimligt lite utrymme i förhållande till demografi och geografi. 

En förklaring kan vara att fördelningen i historieböcker faktiskt speglar kursplanernas 

betoning av svensk, nordisk och europeisk historia. Tillsammans upptar dessa tre områden 

fyra femtedelar av det totala utrymmet i läroböckerna.5 Avgränsningen som Nordgren gör är 

för gymnasieskolans grundkurs. Motiveringen till detta menar han är för att denna kurs läses 

av flest elever samt att dessa ”stoff-överflöd trängda översiktsverken” bättre möter 

historieämnets kanon än någon av fortsättningskurserna.6 

Niklas Ammerts avhandling (2008) Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i 

svenska historieläroböcker under hundra år har blivit minst sagt välanvänd i efterkommande 

undersökningar. I avhandlingen undersöker Ammert olika uttryck för historiemedvetande i 

den svenska skolans historieläroböcker. En central aspekt är hur läroböckerna ger uttryck för 

kopplingar över tid där förutsättningar för hur elevers historiemedvetande utvecklas är i 

centrum. I undersökningen analyseras historiemedvetande i förhållande till begreppen 

historiebruk, berättelse, multikronologi m.fl. Studien sträcker sig från 1900 och fram till 

sekelskiftet 2000.7 Ammerts ansats i avhandlingen ter sig hermeneutisk eftersom 

lärobokstexterna tolkas. Ammert menar att det finns två grundförhållanden som existerar i alla 

typer av tolkningar. Det första är att försöka förstå det historiska material som studeras på 

dess egna villkor och inte med utgångspunkt i nuet, vilket blir ett efterhandsperspektiv. Det 

andra menar Ammert, paradoxalt nog, är att ingen människa kan till fullo lämna sin egen tid 

och sina egna föreställningar.8 

Till skillnad från Nordgren kritiserar inte Ammert läroböckerna på samma sätt. T.ex. menar 

Ammert att läroböcker varken är eller kan vara neutrala, de är laddade med värden som ger ett 

kulturellt sammanhang för att underlätta för läsaren att orientera sig i relationerna mellan då, 

                                                           
3 Nordgren, Kenneth (2006). s.187f 
4 Ibid. s.181ff 
5 Ibid. s.188f 
6 Ibid. s.89 
7 Ammert, Niklas (2008) Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 

hundra år. Diss. Lund: Lunds universitet, 2008 
8 Ibid. s.75 
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nu och sedan.9  Dock är både Ammert och Nordgren inne på samma korrelation gällande 

kursplaner för historia och hur dessa betonar närområdet och Europa som väsentliga områden 

för historiestudier i skolan.10 

Ammert diskuterar i slutsatserna vikten av begrepp och deras föränderlighet. Ammert menar 

att med begrepps föränderlighet visas för eleverna hur samhällen och politiska uppfattningar 

har förändrats över tid och hur dessa förmodligen inte kommer att vara som de är nu i all 

evighet. Eleven ökar då sin förståelse för förfluten tid och den historiska processen genom att 

analysera centrala begrepp för att se vilken betydelse de hade genom att tolka och analysera 

det förflutna.11  

Ammert (2011) anser att läroböcker nästan alltid framträder starkast i undervisningen i 

skolan. Han visar hur läroböcker anses vara inflytelserika i uppfattningar om det innehåll som 

är viktigt. Ammert menar att det stora inflytande som läroböcker har är en stor orsak till 

varför forskning och studier av läroböcker är viktiga och hur de även förblir essentiella i 

framtiden.12 

Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik på Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation vid Mälardalens högskola, 2005 blev hon utnämnd till Sveriges första 

professor i interkulturell pedagogik.13 Detta gör Lahdenperä central för mitt arbete. 

Lahdenperä har forskat mycket kring interkulturalitet och dess uppkomst och utveckling. I 

artikeln ”Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration” 

diskuterar Lahdenperä bakgrunden till begreppets uppkomst och menar att FN först myntade 

begreppet interkulturalitet som ett ideal för utbildning som skulle gynna fred och förståelse 

kulturer emellan.14 Interkulturell undervisning som metod fördes fram i Europa då 

Europarådet utropade interkulturell undervisning som en lösning på utbildningsproblem som 

emanerar från invandringen. Dessa problem kan handla om diskriminering, rasism och 

fördomar av etnisk natur vad gäller invandrarelevers ”svaga” skolprestationer. Denna metod 

skapades med bland annat målet att integrera olika kulturer, länder och minoriteter i Europa 

                                                           
9 Ammert (2008) s.214f 
10 Ibid. s.209 
11 Ibid. s.201ff 
12Ammert, Niklas (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik s. 1. Uppl. Lund: 

Studentlitteratur s.26ff.  
13 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Pirjo Lahdenperä. 

http://www.mdh.se/ukk/personal/pea/pla01 
14 Lahdenperä, Pirjo ”Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration” ingår i 

Lahdenperä, Pirjo (red.) (2011). Forskningscirkel: arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Västerås: 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.  s.22 
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för att skapa en samhörighet.15 Lahdenperä menar att termen interkulturell har sitt ursprung i 

en interaktionsprocess där en ömsesidig kontakt mellan personer med olika bakgrunder står i 

centrum.16 Vidare menar Lahdenperä att det finns en kritisk aspekt av interkulturalitet som 

handlar om att kunna förhålla sig kritiskt till sin egen historia, kultur och värderingar för att 

utveckla en kritisk självmedvetenhet.17 I boken Interkulturellt ledarskap (2008) skriver 

Lahdenperä att den innovativa infallsvinkel som interkultralitet bidrar till är att skapa 

någonting som är nytt. Interkulturalitet innebär ett gränsöverskridande där kulturella barriärer 

ifrågasätts och vidgas.18 

Maria Johansson är verksam som lärare i historia och svenska på Globala gymnasiet i 

Stockholm och doktorerade 2012 på Karlstads universitet med avhandlingen 

Historieundervisning och interkulturell kompetens. Avhandlingen undersöker hur 

interkulturell kompetens kan se ut mer konkret i ett klassrum. För att undersöka detta 

använder sig Johansson av en klassrumsundersökning under hösten 2009 samt våren 2010 där 

hon är observatör i en klass på 28 elever som läser gymnasieskolans grundkurs i historia.19 

För att kunna genomföra undersökningen etablerades kontakt med två lärare, Daniel och 

Anna. Daniel skulle vara den lärare vars undervisningssituationer som Johansson skulle följa 

med på. Utgångspunkten för undervisningen som skulle ske i klassrummet var med syftet att 

förmedla interkulturella kompetenser till eleverna. För att denna undervisning skulle kunna 

födas krävdes det möten med dessa lärare där Johansson också deltog.20 Johansson översatte 

inledningsvis vid dessa möten vad interkulturell kompetens är för något som följande: 

”…[S]ådana kunskaper, färdigheter och attityder som vi behöver för att orientera oss i en 

mångkulturell och globaliserad värd som historieundervisningen kan bidra till att utveckla”21. 

De tre lärarna försökte operationalisera denna kunskap i form av historieundervisning. Detta 

skulle visa sig vara oerhört svårt och de diskuterade många olika tentativa områden som 

skulle kunna uppfylla kriterierna för interkulturell kompetens. Bland annat var uppfattningen 

att undervisningsinnehållet bör vara globalt till sin karaktär för att kunna utveckla en 

interkulturell kompetens hos elever. De två lärarna Daniel och Anna menade att frågor om 

                                                           
15 Lahdenperä (2011) s.22 
16 Ibid. s.23 
17 Ibid. s.25 
18 Lahdenperä, Pirjo. (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur. 
19 Johansson, Maria (2012) Historieundervisning och interkulturell kompetens. Licentiatavhandling Karlstad: 

Karlstads universitet, 2012 s.67ff 
20 Ibid. s.73 
21 Ibid. s.82f 
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interkulturalism inte kan behandlas inom en regional eller nationell kontext.22 Det hela 

kulminerade i att lärarna arbetar utifrån förmågor istället för frågor. Resultatet ledde till ett 

avdramatiserande då förmågorna blir utgångspunkten istället för det historiska stoffet. Dessa 

förmågor som lärarna menade att elever borde utveckla för att bli interkulturellt kompetenta 

var förmågan att se olika perspektiv och att skifta mellan dessa, att se olika människor i olika 

miljöer samt förmågan att kunna ställa sig bredvid sin egen kultur och värderingar för att 

kunna problematisera den och inte ta den för givet.23 En intressant och viktig slutsats som 

Johansson drar av resultatet från denna undersökning är att för att utveckla en interkulturell 

kompetens är det viktigt att som Johansson uttrycker det ”bråka” med den kanon som 

existerar i skolundervisning, samt att bråka med de berättelser som elever har med sig och tar 

för givet från tidigare skolår. Johansson menar att lärare bör försöka öppna upp de stängda 

(kanoniska) berättelserna för att underlätta för de interkulturella kompetenserna som 

läroplanen vill att elever ska uppnå.24 

Teori 

Interkulturell kompetens 

Jag vill undersöka om det är möjligt att tillämpa någon form av interkulturell kompetens 

utifrån det som läsarna får ta del av vid läsning om Nordamerikas historia. Detta är relevant 

för mina frågeställningar där en central del ligger i hur Nordamerikas kultur framställs i 

böckerna. 

Lahdenperä diskuterar i böckerna Interkulturella lärprocesser (1995) samt Interkulturell 

pedagogik i teori och praktik (2004) synen på interkulturell kompetens som 

överensstämmande med läroplanen (begreppet ”kulturell mångfald” går jag in på härnäst) då 

de båda förespråkar en medvetenhet om den egna kulturen för att kunna förstå och kunna leva 

sig in i andra kulturers villkor och värderingsgrunder.25 Vidare ser Lahdenperä tre olika delar i 

den interkulturella lärprocessen som centrala. Den första är förmågan att tänka ömsesidigt, 

alltså att leva sig in i andra människors liv. För det andra att se kontraster med andra kulturer 

för att bli medveten om sin egen kultur och dess sätt att tänka, värdera och kategorisera. Samt 

slutligen en bearbetning av den egna etnocentrismen.26  Denna bearbetning förklarar 

                                                           
22 Johansson (2012) s.85 
23 Ibid. s.90 
24 Ibid. s.238f 
25 Lahdenperä, Pirjo (red.) (1995). Interkulturella lärprocesser. Stockholm: HLS s.70ff 
26 Lahdenperä, Pirjo (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur s.24f 
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Lahdenperä är att individens uppfostran, kultur, samhälleliga förhållanden och förutsättningar 

står som referensram för tolkning, värderande och bemötande vid möte med andra och olika 

grupper.27 Detta resulterar i följande: interkultur är en gränsöverskridande process mellan 

människor från olika kulturer som interagerar sinsemellan.28 

Språkvetaren Michael Byram har likt Lahdenperä skalat ner interkulturell kompetens till tre 

delar. Han menar att kompetensen ser ut på följande vis: 

 Kunskaper om olika grupper och deras kultur. 

 Förmåga att tolka texter och händelser från en kultur för att sedan relatera denna till 

sin egen. Att kunna tolka en kultur på ett sätt som man kan använda i verkliga livet. 

 En nyfiken och en öppen attityd. Beredd att åsidosätta föreställningar om bådas kultur 

(den egna och den andra gruppens). 29 

Att lära sig om olika kulturer och få förståelse för dessa är något som läroplanen för 

gymnasiet förespråkar. Skolverket kallar denna form av interkulturell kompetens för 

”kulturell mångfald”.30 Kriterierna för kulturell mångfald stämmer överens med Byram och 

Lahdenperäs tre kriterier för interkulturell kompetens. I läroplanen talar man om ett 

inkluderande av alla människor som central del av kulturell mångfald, något som återfinns i 

kriterierna för interkulturell kompetens. Vidare menar läroplanen att det identitetsbyggande 

som ska ske för elever inte ska vara fast i det specifikt svenska och europeiska, utan även det 

globala. Detta för att utveckla en Interkulturell kompetens (kulturell mångfald).31 

Byram och Lahdenperäs definitioner stämmer bra överens med varandra vilket gör att jag har 

en konkret modell på vad interkulturell kompetens är för något. Som jag nämnde ovan 

använder läroplanen uttrycket ”kulturell mångfald”, något som jag tillsammans med  Maria 

Johansson (2012) anser stämma överrens med interkulturalism, de är synonymer. 32 I min 

uppsats definierar jag interkulturell kompetens som förmågan att bemöta kulturer med 

respekt, nyfikenhet och fri från kränkningar. Samt, av central vikt, är hur kriterierna för 

interkulturell kompetens enligt Byram och Lahdenperä uttryckligen framkommer i böckerna. 

                                                           
27 Lahdenperä (2011) s.33 
28 Lahdenperä (2004) s.15 
29 Byram, Michael (2008). From foreign language education to education for intercultural citizenship: essays 

and reflections. Clevedon: Multilingual Matters s. 68f 
30 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen  för gymnasieskola 2011 s.5 
31 Ibid. s.5 
32 Johansson, Maria (2012). Historieundervisning och interkulturell kompetens. Licentiatavhandling Karlstad: 

Karlstads universitet, 2012 s.52  
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T.ex. om jag som läsare får ”kunskaper om olika grupper och deras kultur”33 genom det 

utrymme som ges. Detta kriterium är lättast att tolka av de tre, dock ska de andra självklart 

också användas för att se om uttryck och utrymme för interkulturalism framkommer i 

läroböckerna. Inom ramen för min undersökning har jag valt att se Byram och Lahdenperäs 

kriterier för interkulturell kompetens som överensstämmande med varandra. 

 

Etnocentrism och Eurocentrism 

Lahdenperä (1995) diskuterar begreppet Etnocentrism i boken Interkulturella läroprocesser 

där hon menar att etnocentrism är när världen betraktas utifrån det egna folkets perspektiv, 

den egna kulturen blir en slags skala som vi utgår från när värdet mäts hos andra kulturer.34 

Lahdenperä ställer frågan om vi som lärare ska försöka motarbeta etnocentrismen men hon 

kommer fram till att etnocentrismen kan vara gynnsam om man använder den på rätt sätt. Ett 

exempel som Lahdenperä tar upp är en till synes  enkel sak som hur olika kulturer har olika 

traditioner när det kommer till läsning av böcker. Lahdenperä tar upp arabers kultur där deras 

tradition är att börja läsa en bok från sista sidan av boken (längst bak).35 Redan här har jag nu 

förhållit mig till ett europeiskt etnocentriskt perspektiv då jag utgår från att det ”rätta” sättet är 

att läsa en bok som vi gör det, alltså från vänster till höger. Detta menar Lahdenperä är svårt 

att förklara för elever, men om elever kan förstå sammanhanget blir etnocentrismen här något 

gynnsamt då vi kommer i kontakt med en annan kultur som då kan förstås utifrån sin egen 

kultur.36 Lahdenperä menar att vi inte ska skuldbelägga etnocentrismen då vi är en del av en 

kultur och inte kan frigöra oss från denna. Idealet menar Lahdenperä är istället att vi 

människor tillfälligt bör kunna ställa oss vid sidan av vår egen kultur för att kunna studera den 

och andra kulturer med förståelse för då när man har tagit del av andra kulturer öppnas 

tillfällen till att lära sig mer om sin egna.37  

Jörn Rüsen menar att etnocentrism kan te sig på ett tämligen enkelt sätt med hjälp av två 

begrepp som civilisation och barbarisk. Rüsen menar att dessa två är ett mycket framträdande 

exemplen på etnocentrism där man redan i forntida civilisationer beskrev  sitt egna folk som 

exklusivt humana, medan andra grupper var icke-humana vilket i sin tur ledde till att denna 

grupp (barbarer) kunde bli behandlad på ett sätt som den egna gruppen (civiliserade) aldrig 

                                                           
33 Ett av kriterierna för interkulturell kompetens enligt Byram (2008) s.68f 
34 Lahdenperä (1995) s.31f 
35 Ibid. s.32 
36 Ibid. s.34 
37 Ibid. s.34,71 
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kunde få för sig att behandla sina egna på. Här framkommer då två olika grupper i former som 

en civiliserad grupp, samt en barbarisk grupp. 38 

Ett annat centralt begrepp som går hand i hand med etnocentrism och är relevant för min 

uppsats är eurocentrism. Eurocentrism definieras som en typ av etnocentrism som icke desto 

mindre går steget längre genom att skapa specifika universella karaktärsdrag. I 

historiesammanhang kan etnocentrismen ta sig uttrycket att berättandet utgår och centreras 

kring den egna gruppen. Skillnaden mellan eurocentrism och etnocentrism är att 

eurocentrismen har universella anspråk samt kan sägas vara ett synsätt som föreskriver vad 

som menas vara vetenskapligt korrekt fakta eller inte. Med universella anspråk menas att den 

egna utvecklingsprocessen ses som en modell som alla bör följa. Eurocentrismen blir därmed 

ett perspektiv på historien som definierar och avgör vad som är sant eller falskt och utifrån det 

förmedlar vad som är relevant historia eller inte.39  

Hur gestaltas detta i historieböcker? Under tidigare forskning presenterade jag forskaren 

Kenneth Nordgren och de resultat han kom fram till. Nordgren använde sig av läromedel som 

alla var producerade i gamla läroplanens grunder, och det blir nu intressant att se i min 

undersökning om ett liknande resultat ter sig även i den nya läroplanens grunder (Lgy11) då 

en av Nordgrens reflektioner angav kursplanen som en orsak till varför läroböckerna är så 

etnocentriskt europeiska, då kursplanens huvudsakliga mål låg just i den europeiska 

historien.40 

En av anledningarna till att jag lutar mig mer åt etnocentrism inför min analys av 

läroböckerna är för att eurocentrism förefaller ha en mer negativ konnotation än vad 

etnocentrismen har. Maria Sjögren (2012) diskuterar eurocentrismen och säger på ett 

kortfattat och enkelt sätt att eurocentrismen diskriminerar den historia som inte är europeisk.41 

Däremot nämner Sjögren en enligt mig mycket viktig sak angående eurocentrism, och det är 

att vi som lärare bör utsätta meta-berättelser (europeisk historia) som t.ex. Industriella 

revolutionen för nya frågor som är kopplade till eurocentrismen. Ett exempel på sådan fråga 

menar Sjögren kan vara att problematisera industriella revolutionen och dess framväxt som 

                                                           
38 Jörn Rüsen (2004). ”How to overcome ethnocentrism: approaches to a culture of recognition by history in the 

twenty-first century”. Ingår i History and theory: studies in the philosophy of history. Theme issue. (2004). 

Middletown: Wesleyan U.P s.119ff 
39 Marks, Robert B (2004). Den moderna världens ursprung. Lund: Arkiv. s.21f 
40 Nordgren, Kenneth (2006). s.177, 188 
41 Sjögren, Maria (2012). Kritiska tankar om historia. 1. Uppl. Lund:studentlitteratur. s.7 
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skett i Europa, men som outtalat också anses vara ett mål för omvärlden där denna förändring 

ännu inte har skett.42 

Inom ramen för min undersökning kommer etnocentrism att definieras som när läroböckerna 

kopplar den okända historien till den kända. Ett exempel på denna koppling kan vara att i 

skildringen av Nordamerikas historia att man gör kopplingar till europeisk historia och ”våra” 

värderingar. Etnocentrismen blir en måttstock där man jämför andra kulturer med sin egen. 

Denna måttstock leder till tendenser av att den egna kulturen ses som överlägsen i många 

lägen.  

Metod och avgränsningar 
 

Undersökningens avgränsningar 

Nordamerika har en turbulent historia som innefattar många kulturmöten mellan olika 

grupperingar och genom olika skeenden i historien. För att urskilja undersökningsområden 

där uttryck ges för interkulturalism gjordes en inledande empirisk genomgång där det 

utkristalliserades fyra områden som jag tycker belyser böckernas representation av 

kulturmöten. Utifrån denna kvantitativt sett mest framträdande historieskrivning ska jag 

undersöka kulturmöten. De områden som urskiljer sig är följande om Nordamerikas historia: 

upptäckten av Amerika, amerikanska revolutionen, inbördeskriget samt 

medborgarrättsrörelsen. Dessa områden representerar den historia som belyser kulturmöten 

vilket är av intresse då jag ämnar undersöka hur böckerna ger uttryck för interkulturalism. 

Nordamerika valdes som område därför att det i dessa fyra läroböcker framkom en skildring 

av fyra historiska nedslag som representerades i samtliga böcker. Jag avsåg att ha fyra olika 

områden utspridda över historien för att se hur berättelser om olika grupperingar framkommer 

och ändras. Nordamerikas (USA:s) historia blev ett självklart val med detta i åtanke.  

De valda områdena motiveras som undersökningsområden med hjälp av Byram (2008) och 

Lahdenperäs (1995) beskrivning av interkulturell kompetens. Dessa fyra områden har alla 

något gemensamt: det rör sig om kulturer och deras möten. Områdena valdes utifrån två 

kriterier. Dels att områdena ska representera en berättelse som framträder i alla böckerna (en 

röd tråd), samt att dessa berättelser belyser kulturmöten. Områdena behandlar kulturmöten 

både på ett implicit och explicit plan. Detta gör det än mer intressant att undersöka dessa 

                                                           
42 Sjögren (2012) s.12-26 
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områden för att se hur läroböckernas uttryck för kulturmöten skiljer sig från bok till bok och 

från område till område. För att vara säker på att ha ett område som är mer explicit vad gäller 

kulturmöten valde jag medborgarrättsrörelsen därför att det inom ramarna för detta område 

uttryckligen framkommer ett kulturmöte; mötet mellan svarta och vita och diskrepanserna 

dem emellan. 

Undersökningen behandlar området Nordamerika, för att precisera detta ytterligare behandlar 

undersökningen Nordamerika innan det blir USA, för att sedan fokusera på USA när landet 

har förenats. Denna avgränsning görs dels för att minska undersökningen till att handla om 

kulturmöten i ett land, men också för att t.ex. nutidens Kanada får ett litet utrymme i 

läroböckerna. 

Metod 

Undersökningen kommer att struktureras utifrån en kvalitativ textanalys där jag fokuserar på 

innehållet i böckerna som utgångspunkt för diskussioner angående mina frågeställningar. Hur 

mycket text det ägnas åt de fyra områdena jag valt att undersöka samt vilken historia det är 

som framkommer i böckerna står i centrum. Detta kommer resultera i en diskussion där olika 

grupper och deras möten diskuteras. Vilken grupp är det som framstår som aktören i mötet 

med den andra gruppen? Det är här interkulturalism och kulturmöten ska försöka gestaltas. 

För att skildra interkulturalism kommer jag att från de tre kriterier som jag nämnde under 

teoridelen att använda dem för att försöka gestalta de uttryck av interkulturalism som 

läroböckerna innehåller i de fyra områdena som jag undersökt. 

Undersökningen kommer att struktureras på följande vis: jag går igenom bok för bok och 

analyserar vad som framkommer i böckerna. Först kommer jag att gå igenom kapitlen där 

Nordamerika mer specifikt framkommer i kapitelrubrikerna för att sedan söka efter relevant 

innehåll i böckerna där kulturmöten presenteras. Detta görs med frågeställningarna i 

bakgrunden som får styra analysen av Nordamerikas historia och hur denna framställs. Det är 

även av intresse hur kulturmöten framställs och problematiseras, om man som läsare utifrån 

denna framställning av t.ex. slaveriet och indianer kan tillämpa interkulturalism enligt 

Lahdenperä och Byrams tre kriterier för interkulturell kompetens som jag nämnde under 

teoridelen.  

Anledningen till en kvalitativ metod före en kvantitativ metod motiveras med att jag tror att 

det är lättare att bemöta och gestalta de frågeställningar som jag har valt med en kvalitativ 

ansats. De teoretiska ramar jag har valt ämnas bättre för en kvalitativ resultatanalys än en 
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kvantitativ då det är svårt att på ett gynnsamt kvantitativt sätt räkna samt diskutera uttryck för 

interkulturalism.  

 

Material och urval 

Kravet som ställdes på läromedlen var att de ska vara utgivna efter det att Lgy11 hade 

tillämpats på gymnasieutbildningen, alltså böcker som absolut tidigast släppts 2011. De 

följande fyra böckerna har alla uppfyllt det kravet. Samtliga läromedel är gjorda för 

gymnasiets grundkurs i historia, nämligen Historia 1b som är en 100 poängskurs. Dessa fyra 

valdes ut då de representerar ett kronologiskt upplägg av historien som är av intresse för att se 

hur böckerna rör sig från t.ex. urbefolkningen och vidare in till nationsbygget av USA. 

Motiveringen för denna avgränsning gjordes då kursen Historia 1b är upplagd på det sättet att 

det är många avstamp som ska göras kronologiskt i undervisningen, från tidigare år fram tills 

idag.43 Detta leder till att historieböcker som produceras för denna kurs gör många nedslag i 

historien. Allt från Mesopotamien till 9/11 kan finnas med i dessa böcker. Detta gör det 

intressant för mina frågor som handlar om utrymmet som ges till Nordamerika – vad är det 

som tas upp när elever läser om Nordamerika?  

Här ges en överblick av vilka läromedel som analyseras, jag kommer att gå in mer djupgående 

på dessa under resultatdelen. 

Epos 1b (2012) Skriven av Robert Sandberg och utgiven av Liber är en kronologisk 

genomgång av historien från tidens vagga framtill idag. Boken innehåller 416 sidor. 

Alla tiders historia 1b  (2012). Författad av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne 

Löwgren. Är utgiven av Gleerups utbildning AB. Läroboken behandlar historien kronologiskt 

från forntiden till början av 2000-talet. Boken innehåller 452 sidor. 

Epok: historia 1b (2011). Skriven av författarna Sten Elm och Birgitta Thulin. Är utgiven av 

Interskol. Läroboken behandlar historien kronologiskt från forntiden till början av 2000-talet. 

Boken innehåller 368 sidor. 

Perspektiv på historien 1b (2011). Skriven av Lars, Hans och Örjan Nyström, samt Kerstin 

Martinsdotter och Karin Sjöberg. Utgiven av Gleerups Utbildning AB. Boken har en 

                                                           
43 Skolverket. Ämne – Historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy 
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kronologisk struktur som sträcker sig från de första människorna tills idag. Boken innehåller 

416 sidor. 

Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att undersöka vad läroböckerna uttrycker om Nordamerika i de 

fyra områdena jag har valt att undersöka. De fyra områdena är följande: Nya världen, 

amerikanska revolutionen, inbördeskriget samt medborgarrättsrörelsen.  

Alla tiders historia 1b 

Nordamerika nämns första gången i samband med hur Europa upptäcker världen. Författaren 

Hans Almgren går igenom hur kontinenten upptäcktes av européer. Hur italienaren Cabot i 

engelsk tjänst nådde Newfoundland i slutet av 1400-talet ledde till engelsmännens dominans i 

Nordamerika tas upp. Även pilgrimsfädernas (britternas) ankomst nämns, samt holländarnas 

och fransmännens närvaro under 1600-talet.44 

I denna lärobok stöter vi på det första kapitlet om Nordamerika i samband med amerikanska 

revolutionen. Det är en del av en tematisk indelning med titeln ”Revolutionernas Tid” och är 

det andra kapitlet i serien, och följer efter den industriella revolutionen. Författarna ställer sig 

frågan ”hur kunde det hända?”45 och liknar Storbritannien vid andra kolonialmakter som 

försökte dra nytta av sina kolonier. Man nämner både negativa och positiva företeelser t.ex. 

att kolonier inte fick bygga masugnar/smedjor för då skulle de behöva järn från Storbritannien 

och en positiv sak var att kolonisternas skepp skyddades av den brittiska flottan, samt att de 

slapp konkurrens i handeln med moderlandet.46 Författarna nämner sjuårskriget som en 

väsentlig del till amerikanska revolutionen. Man nämner att den brittiska statsskulden 

fördubblades vilket bidrog till att Storbritannien ställde större krav på sina kolonier i form av 

tullar och skatter. Detta utmynnade i protester från kolonister i former som t.ex. att de 

bojkottade britternas varor. Detta i sin tur resulterade i ”Boston Tea Party” 1773.47 

Revolutionen blir en faktor 1776 då 13 kolonier skrev under självständighetsförklaringen och 

”frihetskriget” som revolutionen också kallades bröt ut. Författarna nämner både Frankrike 

och Spaniens inblandning i kriget på kolonisternas sida som en väsentlig faktor till att 

                                                           
44 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Läwgren, Arne (2011). Alla tiders historia. 1b. 1. Uppl. Malmö: Gleerup 

s.99 
45 Ibid. s.172 
46 Ibid. s.172 
47 Ibid. s.172f 
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britterna 1783 tvingades erkänna koloniernas självständighet.48 Värt att nämna här är att 

författarna nämner upplysningens idéer som en bakgrund till grunden för 

självständighetsförklaringen. Efter denna snabba krigsgenomgång följs ett stycke av 

Nordamerikas författning, alltså hur styret kom att se ut då USA bildades, samt en koppling 

till nutiden då samma grunder gäller än idag.  

Nästa kapitel som tillägnas Nordamerika är det amerikanska inbördeskriget (1861-1865) 

Författaren börjar med att nämna USA:s befolkningsväxt som hade växt från tre miljoner vid 

undertecknandet av självständighetsförklaringen till att överstiga 70 miljoner i slutet av 1800-

talet. Här nämns även att USA har blivit världsledande inom industri och att regeringen var 

stark och effektiv.49 Men detta sker inte helt fredligt, och under 1860-talet blir USA både 

vittne och skådeplats för ett mycket blodigt inbördeskrig där 618 000 amerikaner mister livet. 

En större siffra än vad USA mister under revolutionskriget samt 1900-tals krigen som de är 

inblandade i.50 Här nämns slaveriet som en faktor till kriget, då det fanns motsättningar inom 

USA som gällde hur slaveriet skulle skötas. Författaren nämner sydstaternas behov av 

arbetskraft till skillnad från nordstaterna, samt hur de flesta i nordstaterna inte hade något 

problem med slaveri, bara det inte spreds till de nya staterna i väst vilket skulle leda till att 

slavstaterna fick majoritet i unionen.51 USA:s president Abraham Lincoln och hans agenda 

nämns först som att han ville hindra att slaveriet spreds till nordstaterna. Under kriget ändras 

Lincoln och republikanernas hållning vilket leder till att alla slavar inom landets gränser 

förklaras fria 1863.52 

I denna bok finns inget specifikt kapitel angående slaveriet i Nordamerika, eller 

jämställdhetskampen. Dessa fick alltså sökas fram med hjälp av relevant innehåll där 

kulturmöten gestaltas. Det som framkommer om de svartas kamp finner jag under temat 

”Tiden efter 1945” samt under rubriken ”Första världen – väst”. I detta segment får läsaren ta 

del av bl.a. rassegregeringen i skolorna som förbjöds av president Eisenhower, men fortsatte 

ändå. Detta leder läsaren till baptistpastorn Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen 

som kulminerade 1963 med Kings tal ”I have a dream” som ledde till att alla former av 

rasdiskriminering förbjöds. Den avslutande paragrafen problematiserar detta genom att säga 

att andelen afroamerikaner, latinamerikaner samt indianer är överrepresenterade när det 

                                                           
48 Almgren, Bergström & Löwgren (2011) s.174 
49 Ibid. s.200f 
50 Ibid. s.200-203 
51 Ibid. s.201 
52 Ibid. s.202f 
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kommer till människor som lever i fattigdom i USA. Dessutom befinner sig fler unga svarta 

män i fängelse än i college.53 

Sammanlagt ägnar Alla tiders historia 1b 9 sidor av 452 om Nordamerikansk historia innan 

1900-talet, samt om slaveriet och dess konsekvenser. 

Epos 1b 

I boken Epos 1b möter man Nordamerika första gången under rubriken ”Nya världen: 

Amerika”. Denna text förklarar hur de första människorna bosatte sig samt spred ut sig över 

Amerika.54 Denna text handlar om både Syd- och Nordamerika då titeln är Amerika.  

Nästa kapitel som tar upp Nordamerika mer explicit är ”En ny tid” där amerikanska 

revolutionen beskrivs. Här börjar Sandberg med att citera första raderna i 

självständighetsförklaringen, det var med dessa ord som revolutionen startade i Amerika och 

som så småningom skulle nå Europa för att fylla människor med hopp om jämlikhet och 

frihet. Sandberg menar att revolutionens framgång medförde idéer som fick stor betydelse för 

utvecklingen i Europa.55 Vidare ger Sandberg en snabb överblick över Nordamerikas historia 

under rubriken ”Engelsmän slår sig ner i Nordamerika”. Befolkningstillväxt och jordbruk är 

delar som Sandberg fokuserar på, samt att han problematiserar denna utveckling i kontrast 

med urbefolkningen (indianer) som levde på dessa marker sedan innan. Sandberg menar att 

indianerna ”skulle lätt ha kunnat driva tillbaka de vita i havet” men att de var intresserade av 

europeiska varor så de tolererade de nya bosättarna.56 Under nästkommande rubrik 

”Engelsmännen driver ut sina konkurrenter” nämner Sandberg bl.a. kolonin ”nya Sverige” 

och nämner att den anlades 1638 men blev relativt snabbt övertagen av holländarna 1655.57 

Detta är dock inte det enda Sandberg nämner om den svenska kolonin utan det tillkommer en 

inforuta vid namn ”Nya Sverige” där Sandberg ägnar mer textutrymme åt den svenska 

kolonins historia än åt själva amerikanska revolutionen (en sida ägnat kolonin, samt en halv 

sida ägnat revolutionen).58 Sandberg nämner att Frankrike och England skulle komma att från 

1600-talet till freden i Paris 1763 utkämpa fyra krig, där det sista kriget (sjuårskriget) slutade 

med en ”total” brittisk seger där Frankrike tvingades överlämna bl.a. hela Kanada till 

engelsmännen.59 ”Amerikanarna revolterar” är nästa rubrik som tas upp. Nu har befolkningen 

                                                           
53 Almgren, Bergström & Löwgren (2011) s.350ff 
54 Sandberg, Robert (2012). Epos: [historia]. 1b. 1. uppl. Stockholm: Liber s.40f 
55 Ibid. s.77 
56 Ibid. s.78 
57 Ibid. s.78 
58 Ibid. s.79 
59 Ibid. s.79 
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ökat tiodubbelt från 1600-talet och stiger upp mot 2,5 miljoner vid tiden för revolutionen. Ett 

ståndssamhälle hade inte utvecklats i Nordamerika, dock hade en aristokrati av godsägare och 

handelsmän utvecklats. Dessa aristokrater styrde kolonierna med viljan att få stifta lagar och 

bestämma över skatter. Detta leder till en häftig reaktion när London bestämmer sig för att 

införa skatt på te för kolonisterna. Revolutionen blir ett faktum 1773 då kolonister smyger 

ombord på ett engelskt fartyg och vräker lasten av te ner i havet och kulminerar 1776 med 

självständighetsförklaringen. Efter flera års stridigheter mellan engelsmän och kolonister 

tvingas England att erkänna USA som självständigt.60 

Nästa kapitel som tas upp som är relevant för min undersökning är ”Socialism i Västeuropa – 

Inbördeskrig i USA” där den första relevanta rubriken är ”Slaveriet i Amerika”. Sandberg 

inleder med att nämna hur slaveriet i Europa hade förbjudits redan under 1800-talets första 

hälft. I sydstaterna var slaveriet tillåtet med motiveringen att slaveriet behövdes för 

bomullsproduktionen som krävde en enorm arbetskraft. Nordamerika stod för tre fjärdedelar 

av den totala världsproduktionen av bomull. År 1850 fanns 3,2 miljoner slavar i sydstaterna.61  

”Abolitionisterna – en kvinnorörelse?” är nästa rubrik där det framkommer hur kvinnor var 

framstående i abolitionismrörelsen. Sandberg nämner att det var i och med abolitionismen 

som kvinnor själva uppmärksammade att de saknade politiska rättigheter. Kvinnorna fick 

större framgång i abolitionismrörelsen än vad de lyckades med på den kvinnliga politiska 

fronten då manliga slavar får rösträtt 1867 medan det skulle dröja länge innan kvinnor 

uppnådde samma resultat.62 ”Nord och syd – två världar” tar upp hur olika staterna var. 

Harriet Beecher’s bok Onkel Toms Stuga nämns i detta kapitel som en faktor till kriget, boken 

handlar om slaveriet utifrån slavarnas perspektiv.63 I en sammanfattande rubrik och 

tillhörande sida går man igenom vägen till kriget och händelserna under kriget. Detta leder in 

på denna boks innehåll om medborgarrättsrörelsen då Martin Luther King och Rosa Parks 

gestaltas på en bild med tillhörande text där man går igenom medborgarrättsrörelsen som ses 

som en konsekvens av kriget och dess framgångar under 1900-talets senare hälft.64 

Sammanlagt ger boken Epos 1b 13 sidor av 416 om Nordamerikas historia samt slaveriet och 

dess konsekvenser. 

                                                           
60 Sandberg (2012) s.79 
61 Ibid. s.138 
62 Ibid. s.139 
63 Ibid. s.140 
64 Ibid. s.141 
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Epok 1b 

Upptäckten av Amerika, av Christofer Columbus, nämns i Epok 1b enbart i förbifarten i 

kapitlet som handlar om alla de stora upptäckterna. Intressant är en bild som visar skilda 

sjömäns olika navigeringar på haven, däribland visas Cabot, som Alla tiders historia 1b 

nämnde som Amerikas upptäckare, visas på bild som att han vände tillbaka mot Europa innan 

han ankrade vid Newfoundland.65 

”De politiska revolutionernas tid” är nästa kapitel som ägnar text åt Nordamerika i en 

berättelse om amerikanska revolutionen. Till skillnad från de tidigare böckerna ägnar Epok 1b 

mer utrymme till George Washington som många frivilliga anslöt sig till då kriget bröt ut.66 

Författaren Sten Elm målar upp George Washington som en hjältefigur  då läsaren får ta del 

av en bild på Washington med tillhörande text där ord som enastående, ståtlig och majestätisk 

framkommer. Det är också fokus på Washingtons presidentskap.67 Washington lyckas vålla 

britterna stora problem under frihetskriget, trots brist på utrustning och pengar. Början till 

slutet för britterna står Frankrike för då de skickade trupper till Washingtons hjälp. Britterna 

kapitulerar 1781 och freden slöts i Versailles 1783 då Storbritannien erkände koloniernas 

självständighet.68 Kapitlet avslutas liksom i de tidigare läromedlen med en genomgång av 

statsskicket som skulle komma att styra USA.69 

”De amerikanska kontinenterna” är nästa kapitel som diskuterar Nordamerika. En intressant 

inforuta talar om 1800-talets början och hur indianstammarna i Nordamerika i början av seklet 

fortfarande hade kontroll över inlandet. Vid slutet av 1800 talet utkämpade de sina sista 

strider om att försöka hålla tillbaka den vita befolkningen, som skulle visa sig vara omöjlig att 

kontrollera.70 USA nämns i form av en dröm som många européer hade om hur ett land skulle 

vara. Drömmen handlade om socialt jämlikhet och rösträtt för alla, men de sociala och 

ekonomiska klyftorna var stora även i USA.71 Här talar boken om hur tre skilda ekonomiska 

system kom att växa fram i de tre olika områdena i USA (väststater, nordstater samt 

sydstater).72 Inbördeskriget ägnas två sidor i denna bok och inleds med slaveriet som anges 

som brännpunkten som skiljde nord- och sydstater från varandra, dock menar författaren Elm 

att det fortfarande inte är helt klart att slaveriet var den avgörande faktorn som ledde till 

                                                           
65 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) Epok: historia. 1b. 2. Uppl. Limhamn: Interskol s.67f 
66 Ibid. s.117ff 
67 Ibid. s.120 
68 Ibid. s.118 
69 Ibid. s.119 
70 Ibid. s.160 
71 Ibid. s.163 
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kriget.73 Nordstaterna var överlägsna på alla fronter under krigets gång, Elm nämner 

nordstaternas flotta som en av anledningarna till att sydstaterna går under då deras export av 

bomull hölls i schack av nordstaternas blockad.74 Elm beskriver också svensken John 

Eriksson som bidrog till avgörandet i kriget då han hade designat det pansarskepp som var 

mycket effektivt i striderna mot sydstaternas flotta. Sydstaterna kapitulerade 1865.75 Följden 

av krigsslutet blir en ockupation av sydstaterna där nordstaterna och Abraham Lincoln tvingar 

sydstaterna att ge slavarna rösträtt, dock skulle motsättningar mellan svarta och vita leva kvar 

länge. Elm nämner Harriet Beecher och hennes bok Onkel Toms stuga som en faktor som 

väckte de känslor som drev fram kriget.76 

Det som nämns om kampen för jämställdhet innan medborgarrättsrörelsen är ett stycke på fem 

meningar där man problematiserar USA:s demokrati genom att säga att det fanns ”fläckar” i 

form av rasåtskillnader. Dessa ökade så pass under 1920-talet i sydstaterna att många färgade 

fick flytta till nordstaterna där de fick ta lågstatusarbeten.77  Medborgarrättsrörelsen och 

Martin Luther Kings framgångar nämns tillsammans med hur den amerikanska livsstilen 

började förändras och ifrågasättas, vilket leder till 1960-talets ”revansch” för minoriteterna i 

samhället.78 

Sammanlagt ger boken Epok 1b 18 sidor av 368 som handlar om Nordamerikas historia samt 

slaveriet och dess konsekvenser. 

Perspektiv på historien 1b 

I kapitlet ”Europa upptäcker världen” nämns Nordamerika tillsammans med Christofer 

Columbus då han år 1492 for tillsammans med tre andra fartyg över Atlanten tills man nådde 

land. Columbus trodde att de hade landstigit på den asiatiska kusten, något som han kallade 

för Västindien. Det visade sig dock att han hade landstigit på en annan plats – Amerika.79 

”Revolutionernas tidevarv” är namnet på en större tematisk indelning där kapitlet ”Världen 

binds samman” nämner stora historiska skeenden som t.ex. upplysningen och amerikanska 

revolutionen. Det som nämns om Nordamerikas historia innan revolutionen är framförallt hur 

européer breder ut sitt herravälde över den amerikanska kontinenten. Storbritannien blir 

                                                           
73 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.164 
74 Ibid. s.164 
75 Ibid. s.164 
76 Ibid. s.165 
77 Ibid. s.237 
78 Ibid. s.327f 
79 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2011). Perspektiv på historien. 1b. 1. Uppl. Malmö: 

Gleerup s.100 
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framstående i Nordamerika under 1700-talet, och genom sjuårskriget 1756-63 blir de allt mer 

dominerande då de även tar över Frankrikes landområden.80 Det skulle dock dröja innan de 

inre delarna av Nordamerika övertogs av européer. I dessa områden levde många indianer och 

de kunde där både bevara sin egen kultur och samtidigt ta del av intryck med mötet mellan 

dem själva och européer.81 Östkusten var det område som blev koloniserat först av européer. 

1607 anlade engelska kolonisatörer den första kolonin i nutidens Virginia.82 I norr bedrev man 

jordbruk som i hemlandet, men i söder där klimatet lämpade sig bättre för tropiska grödor 

skapades en plantageekonomi. De viktigaste grödorna var från början tobak och sockerrör. 

Problemen uppstod då dessa plantager krävde stora arbetsinsatser, något som européer 

betackade sig för och majoriteten indianer hade dött i de sjukdomar som européerna bar med 

sig från hemlandet. Lösningen blev att importera slavar från Afrika.83 Följande segment i 

denna bok handlar om slavhandeln och dess bedrövligheter. Det som skiljer Perspektiv på 

historia 1b från andra böcker som har liknande ingångar till slavhandeln är att denna bok 

ställer frågan ”hur kunde man utveckla ett sådant grymt system?”. För att få fram svaret på 

denna fråga diskuteras det hur många som faktiskt tjänade på detta: afrikanska hövdingar som 

fick vapen i utbyte, plantageägare som får arbetskraft och konsumenter i Europa som får 

tillgångar till de produkter som plantagen producerar. Den enda förloraren i denna 

triangelhandel är slaven.84 

Nästa del som berör Nordamerika i denna tematiska indelning är ”Den Amerikanska 

Revolutionen”. Denna bok tar upp samma delar som de andra böckerna, alltså t.ex. 

sjuårskrigets följder, Boston tea party, självständighetsförklaringen och frihetskriget. Det som 

är intressant i detta kapitel är hur författarna motiverar revolutionen genom upplysningens 

idéer, alltså hur denna amerikanska revolution även blir viktig för Europas framtid då 

revolutionen visade på att ett ideal som tog form i USA också var ett mål man ville uppnå i 

Europa – fria jämlika individer.85 

”Nationsbygget i USA” är det kapitel som tar upp inbördeskriget, som har fått plats i alla 

undersökta böcker. Även i denna bok är berättelsen snarlik de tidigare böckernas berättelser 

om inbördeskriget. Av särskilt intresse under denna del är t.ex. att man även talar om 

expansionen västerut. Nyström menar att det är från denna tid då västernfilmernas 
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glorifierande av denna epok visar hur nybyggare bosätter sig i ett timmerhus på sin mark och 

sedan tämjer vildmarken. I verkligheten  var varje framryckning av nybyggare en kränkning 

av indianernas rättigheter. Fler och fler indianstammar tvingades in i särskilda reservat där de 

vita inte ville bo.86 Efter denna genomgång går författarna igenom inbördeskriget där 

konsekvensen av kriget förvisso innebar att slavarna gick fria, dock fick de inte tillgång till 

någon mark vilket ledde till att de fick livnära sig som daglönare. Dessutom, när 

nordstatsarméerna lämnar södern införde den vita befolkningen ett grovt rasförtryck som kom 

att vara långt in på 1900-talet.87 

”Medborgarrättsrörelsen” är formad som en stor inforuta i denna bok, där det bl.a. är en bild 

på Rosa Parks, samt en berättelse om denna kvinna och hur hon satte sig på en buss i ett säte 

som var reserverat för ”whites only”.88 Denna aktion blev startskottet för rörelsen vars ledare, 

Martin Luther King Jr, fick enormt inflytande då han bl.a. propagerade för ett icke-

våldsbudskap. Kulmen på medborgarrättsrörelsen skedde 1963 då 200 000 deltagare 

marscherade till Washington där King höll sitt berömda ”I have a dream” tal vars efterföljd 

blev lagar som förbjöd all rasdiskriminering i USA. Orättvisorna blev dock kvar och bl.a. 

hade svarta ofta sämre jobb än vita, kortare utbildning, och lägre lön samt att fattigdomen var 

stor. Detta får King att inleda en ny kampanj där fattigdomen i samhället var på agendan. 

Under detta arbete mördades King av en vit rasist. Han dör i ett samhälle som på många vis 

ännu ej är helt jämlikt.89 

Sammanlagt ger boken Perspektiv på historien 1b 13 sidor av 416 som handlar om 

Nordamerikas historia samt slaveriet och dess konsekvenser. 

Detta resulterar att sammanlagda sidor som handlar om Nordamerikas historia samt slaveriet 

och dess konsekvenser i fyra stycken läroböcker är 53 sidor av 1652 

Diskussion 

Inom ramen för diskussionsdelen kommer jag att dela upp denna i olika delar där jag går 

igenom del för del om vad det är som gestaltas i läroböckerna. Genomgången har gett först 

och främst tre områden som finns med i samtliga läroböcker, dessa tre är: Nya världen, 

amerikanska revolutionen samt inbördeskriget. Utöver dessa tre kommer jag även att 
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undersöka medborgarrättsrörelsen som finns med i samtliga läroböcker men som inte är lika 

utförligt beskrivet som de tre ovan nämnda områdena. Fokus för diskussion kring dessa 

områden kommer att ligga på hur de olika grupperingarna framstår: hur och vilka aktörerna är 

samt kulturmötet mellan ”vi” och ”dem” grupperna. Med denna fokus ska jag försöka besvara 

mina frågeställningar:  

Hur framställs Nordamerikas historia i svenska läroböcker för gymnasiet? 

- Vilka historiska aktörer och grupper ges utrymme i framställningen? 

- Hur framställs relationen mellan olika grupper i samhället; Vilka är det som intar 

”vi-rollen”? 

- Hur gestaltas kulturmöten genom den amerikanska historien? 

Ger läroböckerna uttryck för interkulturalism? 

 Lahdenperäs och Byram’s beskrivningar av interkulturell kompetens finns med i bakgrunden 

för att analysera läroböckernas uttryck för interkulturalism. 

Nya Världen: Nordamerika 

Tre av fyra läroböcker nämner under det här temat européer som aktörer när det gäller hur den 

”nya världen” hittas och i någon form ”skapas” i form av kolonier etc. Epok 1b samt 

Perspektiv på historien  1b anger Columbus som upptäckare medan Alla tiders historia 1b 

nämner Cabot som upptäckare av Nordamerika. Alla tiders historia 1b skriver även hur 

britterna kom att bli dominerande i Nordamerika, vilket kan ses som ett försök till att åberopa 

en etnocentrisk syn då man strävar efter att koppla texten till det som är ”känt” för eleven i 

fråga, nämligen Europa. Man bemöter den nya kulturen utifrån sin egen kulturs värderingar.90 

Den bok som skiljer sig mest vid skildringen av upptäckten av Nordamerika är Epos 1b som 

till skillnad från de andra tre läroböckerna inte nämner någon europeisk upptäckare utan 

istället lägger fokus på hur de första människorna för 15 000 år sedan vandrade över det vi 

idag kallar Berings sund men som då var en landförbindelse mellan Sibirien och Alaska. Detta 

gör att berättelsen utgår från en annan aktör än den europeiska upptäckarens och istället blir 

en övergripande historia om hur människor spred sig snabbt söderut över Nord- och 

Sydamerika. Vid slutet av denna text framstår dock européers kultur som överlägsen då man 
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problematiserar Amerikas utveckling som aldrig innefattade brons och järn vilket gjorde att 

redskap och vapen fortfarande tillverkades av sten och trä när européer landsteg i Amerika.91  

I dessa fyra skildringar av upptäckten av Nordamerika framgår samma huvudberättelser som 

har vissa skillnader i innehåll med olika aktörer och grupperingar. Det som framkommer är att 

den dominerande aktören i dessa läroböcker är europeiska upptäckare som representerade de 

europeiska nationerna England och Spanien, vilket i sin tur bör ses som ett förtydligande av 

det etnocentriska perspektiv som t.ex. Kenneth Nordgren (2006) menar att läroböckerna 

förhåller sig till.92 Det finns dock vissa försök till interkulturalism, om man utgår från de 

kriterier som Lahdenperä och Byram tog fram som t.ex. att kunna problematisera den egna 

etnocentrismen. Ett tydligt försök till interkulturalism och att ifrågasätta den europeiska 

etnocentrismen finner jag i boken Perspektiv på historien 1b. I denna boks skildring av 

området om ”Nya Världen” finns det en sektion om kulturmöten som boken har kommit att 

kalla för ”mötet med det okända”.93 I denna berättelse framkommer det ett problematiserande 

av den egna ”europeisk[a] synvinkel[n]” som existerar i läroboken. Det författarna förmedlar 

med denna text är att ”man måste inse att det finns andra perspektiv på historien än det som vi 

själva valt att följa.”94. Vidare i texten menar författarna att ordet ”upptäcker” visar att 

gestaltningen av historien skildras utifrån ett europeiskt perspektiv då kontinenten som vi 

upptäcker utifrån andra perspektiv har varit kända platser under lång tid.95 En liknande 

förklaring till hur och varför författarna har skildrat en historia saknas i resterande böcker. Det 

är bl.a. sådana här texter som åberopar interkulturell kompetens då en problematisering av den 

egna kulturens värderingar genomförs i texten. Denna typ av förklaring kan öppna upp för 

reflektioner hos läsaren som kan leda till en bearbetning där de tre kriterierna för interkulturell 

kompetens som Byram och Lahdenperä talar om kan uppnås. 

Då skildringarna av  den Nya Världen och Nordamerika i böckerna är till synes korta (1-3 

sidor i respektive bok där inte allt är om Nordamerika) är det oerhört lite som skrivs om t.ex. 

kulturmöten, som är en väsentlig del i mina frågeställningar. De böcker som skildrar 

kulturmöten är Epos 1b samt Perspektiv på historien 1b. Dessa två läroböcker försöker med 

sina unika berättelser att problematisera etnocentrismen. Detta leder i sin tur till att aktörerna i 

dessa berättelser blir något annat än om man jämför Epok 1b samt Alla tiders historia 1b som 
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båda utgår från en europeisk upptäckare när man förmedlar denna historieskildring. Det ska 

dock sägas att Perspektiv på historien 1b också utgår från en europeisk upptäckare i början av 

sin skildring av ”Nya Världen”, men sedan problematiserar man denna etnocentriska syn på 

historien vilket gör att aktören i fråga (Columbus) ses i nytt ljus. Epos 1b har som tidigare 

nämnt en helt annan historia när det kommer till upptäckandet av Nordamerika. I denna 

berättelse finns det ingen tydlig aktör som boken utgår från när historien förmedlas, utan det 

är strukturella förklaringar som t.ex. ekonomiska och materiella ting som är kontentan av 

berättelsen.  

Amerikanska Revolutionen 

Läroböckerna gestaltar den amerikanska revolutionen på ett liknande sätt. I korta drag kan 

man säga att tidslinjen ser ut på följande sätt enligt de fyra böckernas framställningar av 

revolutionen: 1. Sjuårskrigets följder. 2. Boston tea party. 3. Självständighetsförklaringen. 4. 

Frihetskrig. 5. Britter kapitulerar och erkänner därmed kolonierna som självständiga. 

Det som jag finner i dessa skildringar är att de visar olika tendenser till aktör- och 

strukturperspektiv på revolutionen. Jag ser t.ex. tendenser till ett aktörsperspektiv i Epok 1b, 

som har valt att lägga ned mycket text och utrymme för att ge en bild av George Washington.  

I denna bok porträtteras Washington som en hjältefigur och blir en stereotypisk patriot som 

många kolonister ansluter sig till. Författaren Elm refererar till en svensk diplomat som 

beskrev Washington med hjälp av superlativ som majestätisk, ståtlig och enastående när han 

beskrev Washington och vad han gjorde. Gestaltningen av Washington i boken Epok 1b kan 

ses som etnocentriskt. Skildringen av Washington innebär en anknytning till en känd 

berättelse, särskilt då eftersom Washington är en vit man. Detta resulterar i att 

hjältegestaltningen av Washington skildrar en vit mans berättelse, vilket i sig kopplar den 

kända historien till det okända, eftersom det inte är första gången i historien som en vit man 

attribueras sådana superlativ som tillägnas Washington i detta kapitel.  

Detta aktörsperspektiv är unikt för Epok 1b då de andra böckerna tenderar att ha större fokus 

på strukturella förklaringar, dock förekommer grupperingar såsom ”kolonisterna” ofta i dessa 

böcker, därav är det inte helt oproblematiskt att kategorisera böckerna efter aktör- och 

strukturperspektiv. Jag menar att ett aktörsperspektiv kan underlätta för interkulturalism då 

det handlar om olika aktörer som representerar olika grupper och kulturer. Medan strukturella 

förklaringar fokuserar mer på materiella förändringar vilket kan försvåra för 

interkulturalismen. Epok 1b är dock inte helt unik med sin beskrivning av George 
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Washington, han förekommer också i Alla tiders historia 1b där man nämner hans 

presidentskap samt visar en stor bild där han står vid fören på en båt där han och kolonister 

gör sig redo för att bekämpa rödrockarna.96 Här framstår han likaså som en hjältefigur, dock 

inte i samma utsträckning som i Epok 1b där det är ännu större fokus på Washingtons 

karaktär. Strukturella förklaringar finns i alla böckerna, men ett större fokus på strukturella 

förklaringar står Perspektiv på historien 1b för då man skildrar historien utifrån 

upplysningens idéer som ett främjande av revolutionen. Författarna förklarar hur den franska 

revolutionen kom att gagnas av den amerikanska revolutionen, eftersom den amerikanska 

revolutionen visade hur upplysningens idéer kunde omsättas i praktiken och hur det exempel 

som amerikanarna författade i sin självständighetsförklaring också blev ett mål att nå i 

Europa.97 Epos 1b framställer en helt annan utveckling gentemot de andra böckerna när det 

kommer till revolutionen. Det är ett transparent fokus på orsakerna till revolutionen istället för 

skildringen av revolutionen i sig. Gestaltningen i Epos 1b kan uppfattas som en fortsättning 

från det tidigare området som jag diskuterade, ”Den nya världen”. I detta kapitel förklaras det 

hur engelsmän slår sig ned i Nordamerika under 1600-talet och hur denna händelse gestaltas 

som en orsak till revolutionen.98 Till skillnad från de andra böckerna, som har fokus på 

framförallt sjuårskriget 1756-63 som den huvudsakliga bakgrunden till revolutionen, går Epos 

1b längre tillbaka i tiden för att förklara händelseutvecklingen fram till revolutionen. 

Uttrycker då läroböckerna interkulturalism i fallet amerikanska revolutionen? Kulturmöten 

gestaltas, dock är de inte vanligt förekommande i läroböckerna utan mer sällsynta. Perspektiv 

på historien 1b problematiserar den europeiska framryckningen över kontinenten innan 

revolutionen och ställer den i förhållande till indianernas kultur. I bakgrunden till revolutionen 

talas det om hur indianerna tolererade nybyggarna då de var intresserade av europeiska varor. 

Här nämns det även att indianerna fick ett ”andrum” tills på 1800-talet då européerna tog 

kontrollen över de inre delarna av kontinenten.99 Under själva revolutionstiden 1773-83 

framställer två av fyra böcker indianerna. Alla tiders historia 1b nämner hur indianerna också 

framställs som en stor förlorare i revolutionen då de stod på britternas sida. Mycket av det 

land som fanns i de brittiska kolonierna tillhörde indianerna, men detta land fick britterna ge 

upp då de erkände kolonierna som självständiga vilket ledde till att allt land nu tillhörde 
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kolonisterna och indianerna förflyttades istället västerut över kontinenten.100 I Epok 1b nämns 

kortfattat i en mening hur indianernas livsstil inte fungerade i den vita civilisationen.101 

Kulturmöten är alltså ett begränsat område inom den amerikanska revolutionens ramar, det 

ägnas mer tid åt grupperingarna britter och kolonister i och med att dessa parter var de främst 

förekommande i kriget. Något som är intressant är hur fransmännens agerande i kriget 

framställs, orsaken till fransmännens stöttning av kolonisterna är ofta implicit och förklaras 

som mest med att det fanns ett missnöje med freden som slöts efter sjuårskriget.102 

Gestaltningen av fransmännen blir att de hjälper kolonisterna så att britterna tvingas till ett 

erkännande av koloniernas självständighet. Fransmännen som grupp blir här inkorporerad i 

kolonisterna tillsammans med deras värderingar istället för att man gestaltar fransmännen som 

en egen grupp med egna värderingar. En till synes enkel anledning till detta kan vara att inte 

skapa förvirring hos läsaren då kapitlet handlar om amerikansk historia och inte europeisk. 

Något som annars är karaktäristiska egenskaper för dessa läroböcker: att gestalta europeiska 

aktörer som majoritet. 

 

Inbördeskriget 

Vad gäller inbördeskrigets orsaker är samtliga böcker överens om att slaveriet är en faktor till 

kriget, sedan har böckerna egna resonemang kring detta och resonerar kring om det fanns 

annat som låg bakom kriget. Tvisterna mellan delstaterna blev för stora vilket till slut ledde 

till att sydstaterna förklarade sig som konfederation och kriget var ett faktum. Böckerna 

skildrar inbördeskriget på få sidor, det handlar om ett par sidor som max, där böckerna går 

igenom bakgrund, händelseutvecklingen samt konsekvenser. Bakgrunden är som sagt 

böckerna överens om då det handlar om tvister om hur slaveriet skulle se ut. Böckerna Epok 

1b samt Epos 1b vidareutvecklar orsakerna bakom kriget till att inkorporera boken Onkel 

Toms Stuga som de menar är en stor faktor till kriget, då boken skildrade de hemskheter som 

slaveriet bar med sig.103 Likaså är händelseutvecklingen relativt överensstämmande. En bok 

som sticker ut vad gäller händelseutvecklingen av kriget är Epok 1b som är den enda bok som 

menar att nordstaterna var överlägsna i allt, vilket leder till ett skildrande av nordstaternas 

flotta och hur blockaden av sydstaternas flotta ledde till undergången för sydstaterna då de 

inte kunde exportera sin bomull vilket blev epilogen för dem. Intressant här är även hur Epok 
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101 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.117ff 
102 Nyström (2011) s.154 
103 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.167 & Sandberg (2012) s.140 
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1b väljer att nämna svensken John Eriksson som en faktor till hur nordstaternas flotta kunde 

vara så dominerande, nämligen genom hans design av det pansarskepp som visade sig vara 

oerhört effektivt i strid.104 Det som Epok 1b gör här är att motivera Nordstaternas framgång 

genom en svensk mans uppfinning. Är denna framställning motiverad? Med tanke på att de 

andra böckerna inte nämner Erikssons uppfinning alls så kan man ifrågasätta om 

pansarskeppet verkligen var så pass revolutionerande som Epok 1b försöker få det att framstå 

som. Detta är ett tydligt exempel på hur författarna i vissa skildringar har ett tydligt 

etnocentriskt perspektiv för att koppla det okända till det kända.  

Var det slaveriet som ledde till kriget? Alla tiders historia 1b menar att nord accepterade 

slaveriet som princip men nordstaterna ville inte att det skulle spridas till andra delstater.105 

Perspektiv på historien 1b menar att allt fler i nord ville avskaffa slaveriet.106 Epok 1b ställer 

sig neutralt.107 Epos 1b menar att det kan ha varit sociala skillnader som ledde till kriget 

(plantageägare levde som aristokrati, något som inte tolererades av nordstater då de hade 

familjejordbruk – producerade för eget bruk och lämnade handeln till handelsmän) samt att 

det var en brist på samhörighet mellan staterna, dessutom ökade politiska och ekonomiska 

diskrepanser dem emellan under 1800-talet.108 Frihandel eller inte var också en skillnad 

mellan staterna där syd ville ha frihandel och nord ville ha tullar för att gynna 

industriutvecklingen. 

Perspektiv på historien 1b är den enda boken som nämner indianerna i detta kapitel om 

inbördeskriget. Boken, som har valt att kalla kapitlet för ”Nationsbygget i USA”, väljer här att 

skildra konsekvenserna av detta nationsbygge för indianerna. Befolkningen ökar från 7 

miljoner till 80 miljoner under 1800-talet. Detta är möjligt genom en expandering västerut 

över kontinenten – där indianerna lever.109 Författarna menar att det är om denna epok som 

nutidens västernfilmer berättar: hur nybyggare bygger sina hus på obebodda marker. I 

verkligheten var det dock så att för indianerna var varje framryckning av nybyggare en 

kränkning av deras rättigheter och territorium. Detta leder till att indianer tvingades in till 

marker där den vita befolkningen inte ville bo.110  

                                                           
104 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.164 
105 Almgren, Bergström & Löwgren (2011) s.201 
106 Nyström (2011) s.198f 
107 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.166 
108 Sandberg (2012) s.139f 
109 Nyström (2011) s.198f 
110 Nyström (2011) s.199 



Jonas Olsén 

27 
 

I Alla tiders historia 1b finns en historiedebatt som skildrar olika perspektiv på slaveriet och 

om det var inhumant eller ej. Artikeln nämner två källor som menar att slaveriet inte var 

inhumant och istället beskriver slaveriet som positivt då slavarna i allmänhet levde ett bra och 

ordnat familjeliv samt att om man jämför med en europeisk industriarbetare fick slaven i 

Amerika bättre mat. Den tredje källan vänder sig emot denna positiva syn och menar att 

slavarna levde i en hård miljö likt den som fanns i koncentrationsläger under andra 

världskriget, samt att slaveriet var oerhört gynnsamt för slavägarna.111 Denna artikel ter sig 

lite märklig i ett kapitel om inbördeskriget då man i bakgrunden gestaltar det inhumana 

inslaget av slaveriet som den stora klyfta som skiljde Nordstaterna från Sydstaterna och som 

så småningom ledde till kriget. Denna artikel menar jag hade passat bättre i ett kapitel om 

källkritik då man t.ex. i slutet av stycket problematiserar en av källorna och menar att den 

källan har generaliserat sina antaganden utifrån data från en enda plantage.112 På ett faktiskt 

plan ges i artikeln uttryck för interkultur då det handlar om att ställa sig bredvid det kända för 

att blicka på slaveriet utifrån andra perspektiv. Dock, anser jag, att placeringen av artikeln blir 

kontraproduktiv utifrån ett moraliskt perspektiv då läsaren på sidorna innan denna debatt får 

ta del av slaveriet som något inhumant som många ville avskaffa. Uttrycket för 

interkulturalism försvinner i min mening då utgångspunkten att slaveriet är moraliskt 

oförsvarbart endast är en underliggande mening i texten. Istället menar jag att man borde ha 

konkretiserat detta innan man går in på ekonomiska och sociala förhållanden genom att 

klargöra för läsaren att slaveriet är en mörk del av historien. Efter det klargörandet skulle det 

vara mer berättigat att t.ex. problematisera slaveriet utifrån ett ekonomiskt perspektiv, som 

artikeln redan gör. Lärobokens mål med artikeln behöver dock inte vara att ge uttryck för 

interkulturalism, utan målet med artikeln kan vara att få elever att debattera slaveriet utifrån 

dessa perspektiv. 

Medborgarrättsrörelsen 

Medborgarrättsrörelsen har en sak gemensamt i varje bok: det lämnas bildutrymme för att 

skildra rörelsen. Ofta är det Rosa Parks och Martin Luther King som gestaltas på bilderna. I 

korta drag är böckerna likartade när det kommer till skildringen av medborgarrättsrörelsen, 

det handlar först och främst om Martin Luther King och vad han gjorde för den svarta 

befolkningen. Däremot är det en bok som sticker ut genom att visa att rörelsen inte bara var 

en solskenshistoria utan att det även fanns mörkare fläckar. Perspektiv på historien 1b är den 

enda bok som problematiserar konsekvenserna av Kings ”I have a dream”-tal och menar att 

                                                           
111 Almgren, Bergström & Löwgren (2011) s.204 
112 Ibid. s.204 



Jonas Olsén 

28 
 

även efter detta kvarstår det olikheter och orättvisor vilket leder till Kings andra kampanj för 

att förbättra förhållandena för de fattiga i samhället där kampanjen får ett abrupt slut då King 

mördas i ett samhälle som fortfarande inte är helt jämlikt.113 En kontrast till denna skildring 

av King finns i Alla tiders historia 1b där man väljer att inte skildra Kings andra kampanj, 

eller att det ens fanns ett behov av någon. Boken nämner t.ex. att all diskriminering förbjöds 

vilket ledde till att ”svartas andel av valmanskåren ökade dramatiskt i många stater under 

1960-talet”114 Det finns dock en underliggande mening till att de sociala strukturerna 

fortfarande är ojämlika vilket författaren lyfter fram genom att säga att det idag fortfarande 

finns fler unga svarta män i fängelse än på college.115 Detta är ett exempel på aktörs- och 

strukturperspektivsskildringar. Perspektiv på historien 1b gestaltar King som den 

huvudsakliga faktorn till förändringarna medan Alla tiders historia 1b  har fokus på stiftade 

lagar som förklarar hur diskrimineringarna kom att avta under 1960-talet. 

Detta segment av historia belyser uttryck för interkulturalism i samtliga böcker. Jag vill dock 

påstå att uttrycket för interkulturalism får mest utrymme i Perspektiv på historia 1b som 

väljer att gestalta ”hela” historien om Martin Luther King och inte bara den delen som leder 

upp till ”I have a dream” som t.ex. Epok 1b har fokus på och som menar att talet ”väckte det 

vita Amerika”116 Gemensamt för böckerna är att den svarta befolkningen i och med 

medborgarrättsrörelsen benämns som ”vi”. ”Vi-gruppen” som i tidigare områden diskuterats 

som den vita amerikanen, har nu förändrats till att belysa de svarta och deras förhållanden 

gentemot de vita. Detta leder till att Lahdenperä och Byrams tre kriterier för interkulturalism 

kan uppnås då läsaren lever sig in i berättelsen om den svarta befolkningens förhållanden. 

Detta gestaltar de kontraster som existerar mellan etniciteternas (svarta/vita) kulturer. 117 

Slutligen, som nämnt ovan, bearbetas den egna etnocentriska synen genom att ifrågasätta den 

berättelse som visats sig i tre av fyra läroböcker om Martin Luther King. 

Reflektioner 

Som Nordgren diskuterar i sin avhandling om hur läroböcker är etnocentriska kan jag även se 

detta inom ramen för min undersökning. I vissa fall gestaltar böckerna ett etnocentriskt 

perspektiv i berättelserna om Nordamerika som till synes är problematiska. Ett exempel på 

detta finns i Epos 1b där man i kapitlet om amerikanska revolutionen väljer att lägga fokus på 

                                                           
113 Nyström (2011) s.339 
114 Almgren, Bergström & Löwgren (2011) s.353 
115 Ibid. s.353 
116 Elm, Sten & Thulin, Birgitta (2011) s.328 
117 Lahdenperä (2004) s.24f 
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hur detta kan kopplas till det kända etnocentriska. Det Epos 1b gör är att lägga ned mer tid 

och utrymme på den svenska kolonin och dess utveckling än den amerikanska revolutionen 

vars namn är skrivet som kapitelrubrik. Berättelsen om den svenska kolonin hade passat bättre 

i ett kapitel som har med Sverige att göra, men nu blir historien mer omotiverad och 

därigenom lyser etnocentrismen med sin närvaro i en kontext där den inte är berättigad. Den 

svenska kolonins påverkan på amerikanska revolutionen är obefintlig, vilket i sig gör 

berättelsen närmast eurocentrisk då fokus riktar sig mer åt Sverige än åt Amerika, vilket 

således har negativa konsekvenser på skildringen av revolutionen då mest utrymme ägnas åt 

Sverige. I andra fall kan de etnocentriska inslagen vara mer berättigade, t.ex. i fallet med 

Perspektiv på historien 1b som i samma kapitel som tidigare nämnda bok har ett till synes 

stort fokus på hur upplysningen och dess idéer kan ses som en prolog för den amerikanska 

revolutionen som i sin tur lägger grunden för den franska revolutionen.118 Detta gör att man 

som läsare har ett annat perspektiv, eller åtminstone ett ytterligare perspektiv, i åtanke när 

man läser bokens gestaltning av revolutionen. Detta menar jag har positiva effekter för 

uttrycket för interkulturalism som här görs tillgängligt då man ställer sig bredvid sina 

värderingar och det man vet för att ta del av olika perspektiv där man åtar sig den historia som 

är känd, men i ett annat ljus.119  

Sammanfattat sagt uttrycker samtliga böcker interkulturalism i varierande former i skilda 

situationer, likaså uttrycks en etnocentrisk syn på historien i olika skildringar av historien. En 

slående likhet mellan böckerna är utifrån vilka aktörsperspektiv som gestaltas i berättelser om 

amerikanska revolutionen och inbördeskriget. I dessa två händelser läggs fokus på den vita 

befolkningen och man förklarar hur historiska skeenden har gestaltats utifrån deras ögon. Här 

kan jag se likheter med Rüsen och förklaringen mellan civiliserade och barbarer, alltså att den 

vita befolkningen ses som civiliserade och utvecklade människor och därför formas dessa som 

metaaktörer genom historien och blir därmed den grupp som det är fokus på. ”Barbarerna” 

blir i detta fall först och främst indianer, men även den svarta befolkningen. 120  Dessa två 

aktörer nämns sällan i egna berättelser, utan får främst utrymme i berättelser där metaaktörers 

inverkan på historien presenteras.  

Är etnocentrism en nödvändig del i läroböcker? Utan att utgå från en etnocentrisk syn kan 

man i många lägen missa poängen med olika perspektiv, t.ex. behöver vi vara del av en kultur 

                                                           
118 Nyström (2011) s.155 
119 Lahdenperä (2004) s.24 & Byram (2008) s.68f 
120 Jörn Rüsen (2004) s.119f 
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och dess värderingar för att förstå en annan kultur. Etnocentrismen blir kontextuellt 

nödvändig i många lägen i läroböcker för att kunna ge uttryck för interkulturalism.  

Slutsatser 

Av det som har framkommit under diskussionen kan jag sluta mig till om interkulturalism och 

läroböcker och samspelet där i mellan. Först måste jag dock definiera utgångspunkten för 

läroböckerna vars uppgift är att förmedla en kronologisk översikt av världens historia på ett 

sådant sätt att en elev i gymnasiets 100poängs kurs historia 1b kan förstå och ta del av dessa 

berättelser. Lärobokens uppgift är till synes inte ett utvecklande av en interkulturell 

kompetens hos eleverna utan mer konkreta mål hos läroboken är att spegla det som 

framkommer i kursplanen för historia 1b med målet att lärare kan använda sig av läroboken 

för att uppnå det centrala innehåll och tillhörande mål som står inom ramen för kursplanen. 

För att undersöka läroböckernas innehåll samt uttryck för interkulturalism ställdes följande 

frågor till hjälp: 

Hur framställs Nordamerikas historia i svenska läroböcker för gymnasiet? 

- Vilka historiska aktörer och grupper ges utrymme i framställningen? 

- Hur framställs relationen mellan olika grupper i samhället; Vilka är det som intar 

”vi-rollen”? 

- Hur gestaltas kulturmöten genom den amerikanska historien? 

Ger läroböckerna uttryck för interkulturalism? 

Resultatdiskussionen visar att samtliga läroböcker ger uttryck för interkulturalism i varierande 

former och i olika situationer. Mycket av det som skildras i läroböckerna går att koppla till 

etnocentrismen, vilket i sig har både positiva och negativa konsekvenser. För att läroböckerna 

ska kunna ge uttryck för interkulturalism menar jag att etnocentrismen är nödvändig. Utan 

den etnocentrism som dominerar i böckerna och som ger kontext i form av vår kulturs 

värderingar blir det således omöjligt att tillämpa en interkulturell kompetens utifrån Byram 

och Lahdenperäs tre kriterier som jag har utgått ifrån. Dock kan det tydliga etnocentriska 

perspektivet tendera till att bli allt för tydligt i böckerna, vilket kan leda till ett hinder för 

uttryckandet av interkulturalism. Det tydliga fokuset på att sammankoppla den okända 

historien med det kända är av stor vikt i läroböckerna, alltså att författarna väljer i historier 

om Nordamerika försöka koppla historien till det ”kända” svenska för att det då kommer 
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närmare eleverna som är den tänkta målgruppen för läroböckerna. Detta reflekteras väl i 

läroböckernas utgångspunkter som ämnar uppfylla de kriterier som finns i kurs- och 

läroplaner. För lärare som vill utveckla elevers interkulturella kompetens kan böckerna ses 

som ett verktyg för att uppnå denna kompetens, dock behövs det andra verktyg för att 

komplimentera denna slutprodukt. Då läroböckerna är en produkt av läroplanen som är ett 

resultat av vår samtid kan en slutsats vara att om interkulturalism ska få större utrymme i 

läroböckerna behöver denna även få större och mer explicita uttryck i läroplanen som idag på 

ett översiktligt plan går igenom ”kulturell mångfald”121 som ett övergripande mål för skolor 

att arbeta med. 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka historieläroböckers uttryck och utrymme för 

interkulturalism. Det undersökta källmaterialet var fyra samtida historieläroböcker på 

gymnasienivå med utgångspunkt i Lgy 11. För att undersöka dessa läromedel ställdes 

relevanta frågor till källmaterialet, samt utformades det en begreppsapparat där begreppen 

interkulturalism och etnocentrism är centrala för uppsatsens övergripande mål och syfte. 

Undersökningen visar att läroböckerna ger både uttryck och utrymme för interkulturalism, 

dock inte omfattande. Läsaren kommer i kontakt med interkulturalism vid läsning om 

Nordamerikas historia, men det kända etnocentriska är en tydlig kärna i läroböckerna som 

ibland hindrar för interkulturalismen. Mitt bidrag till forskningen visar  att läroböcker ger 

bitvis uttryck och utrymme för interkulturalism och detta leder till att läroböcker kan tolkas 

som ett verktyg för att arbeta interkulturellt. Dock måste fler verktyg omsättas både teoretiskt 

och praktiskt för elever i syftet att utveckla en interkulturell kompetens. 

Nyckelord: Interkulturalism, etnocentrism, läroböcker, historia, USA. 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen  för gymnasieskola 2011 s.5 
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