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Sammanfattning 
Föreliggande studie undersöker hur ett urval av historieläroböcker för årskurs 7-9 inom den 

svenska grundskolan behandlar fenomenet slaveri från förhistoria till nutid. 

 

Syftet med studien är att analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och förklaras i ett urval 

svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka former av 

historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. Fokus ligger på fyra 

aspekter: hur förklaras slaveriets uppkomst, dess vidmakthållande, dess konsekvenser för 

individ och samhälle, samt slaveriets upphörande. 

 

Den tillämpade metoden är läromedelsanalys från ett funktionellt perspektiv med 

historiedidaktisk ansats, och med fokus på historiebruk efter en typologi framtagen av 

historieprofessorn Klas-Göran Karlsson. 

 

Resultatet visar att tre av de fyra undersökta läroboksserierna inte gör några ansatser till att 

försöka förklara hur slaveriet som fenomen kan ha uppstått. Vidmakthållandet och 

konsekvenserna av slaveriet förklaras ur ekonomiska- och nyttoperspektiv med få andra 

perspektiv representerade. Slaveriets upphörande förklaras genom legislativa beslut på ett sätt 

som begränsar möjligheten till diskussion av nutida relaterade fenomen som trafficking, 

skuldslaveri och sexslaveri. Resultatet påvisar även ett övergripande eurocentriskt narrativ i de 

undersökta läroboksserierna. 
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1 INLEDNING 
Genom den för oss kända historien har människor köpts och sålts till slaveri, och de flesta 

kulturer har eller har haft en särskild term för den förslavade. I antikens högkulturer fanns till 

exempel det antika Greklands δοῦλος (Harrison 2006, s. 97), Romarrikets servus (Harrison 

2006, s. 29), och arabiskans عبد (Harrison 2006, s. 292; Rodriguez 2011, s. 73). I de nordiska 

länderna och på Island fanns begreppet þræl (Harrison 2006, s. 237) som term för slav i ett 

system som existerade fram till den äldre medeltiden. Att en nästan ofattbar mängd afrikanska 

människor under den Nya tiden, från 1400-talet fram till och med mitten på 1800-talet, fråntogs 

sin frihet och såldes till slaveri på den amerikanska kontinenten är för oss västerlänningar väl 

känt, men att en lika omfattande slavhandel pågick i österled är inte lika allmänt känt. Slaveri 

återfinns i en eller annan form i alla kända civilisationer från forntiden fram till våra dagar, och 

även idag sker människohandel i form av trafficking, om än utanför lagen, över hela världen. 

Enligt rapporten Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, som 

sammanställts i samarbete mellan International Labour Organization, Walk Free Foundation 

och International Organization for Migration, uppskattas att åtminstone 40 miljoner människor 

världen över var offer för olika former av slaveri år 2016 (2017, s. 5). Slaveri och 

människohandel är fortfarande ett samhällsproblem, men det finns stora luckor i gemene mans 

kunskap om fenomenens historia och utsträckning (Harrison 2006, s. 30ff). Eftersom detta både 

är ett historiskt och ett nutida fenomen är det väsentligt att detta reflekteras i undervisningen, 

särskilt om ett av målen med den grundläggande utbildningen är att fostra demokratiska 

medborgare. Artikel 4 i Förenta Nationernas Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 

lyder ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara 

förbjudna” (United Nations 2016), vilket speglas i den svenska läroplanen där fenomen som 

den ”ökade handeln mellan världsdelarna under 1700-1800-talet”, ”kolonialism” och ”kampen 

mot slaveriet” finns med bland det centrala innehållet som historieundervisningen ska behandla 

under årskurserna 7-9 i den svenska skolan (Skolverket 2011, ss. 191-193). Slaveriets 

bakomliggande legitimerande argument, att det skulle vara skillnad på människa och människa 

utifrån ursprung, hudfärg, socioekonomisk bakgrund eller kultur, har inte försvunnit. Rasism, 

ojämlikhet och diskriminering existerar fortfarande i 2000-talets samhällen. 

 

Enligt Niklas Ammert, docent i historia, är läroboken ett centralt inslag i undervisningen, som 

alla inom skolans värld på ett eller annat sätt måste förhålla sig till (Ammert 2008, s. 24). Även 

Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i ämnesdidaktik, skriver att läroboken har en 

plats i undervisningens centrum, till stor del eftersom lärarutbildningen innehåller mindre 

ämnesdidaktik än önskvärt (Hermansson Adler 2014, s. 62). Vidare skriver han att läroboken i 

historia står mellan vetenskap och propaganda (Hermansson Adler 2014, s. 64), särskilt om man 

tar i beaktande grundskolans explicit demokratifostrande aspekt. För att kunna ge grundskolans 

elever kontext och insikt i odemokratiska företeelser måste skolans undervisning lyfta dessa 

ämnen och här har historieundervisningen en viktig roll att fylla. Ett flertal studier och 

undersökningar har påvisat att historieläroboken ofta är ett centralt inslag i denna undervisning 

(Ammert 2008, s. 24; Johnsen 1993, s. 177; Skolverket 2005, s. 35). I detta arbete ämnar jag 

undersöka i vilken utsträckning historieläroboksinnehållet svarar mot vad som står i läroplanen, 

med fokus på hur slaveriets uppkomst, slaveriets olika former och vidmakthållande, samt 

kampen mot detta, beskrivs och förklaras i ett urval av svenska historieläroböcker. 

Läroboksinnehållet och läroplanen diskuteras enligt historiedidaktisk teori och metod, med 

fokus på historiebruk. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och 

förklaras i ett urval svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka 

former av historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. 

Underliggande frågeställningar:  

• hur beskrivs och förklaras orsakerna bakom slaveriets uppkomst? 

• hur beskrivs och förklaras mekanismerna bakom slaveriets vidmakthållande? 

• hur beskrivs och förklaras slaveriets konsekvenser för individ och samhälle? 

• hur beskrivs och förklaras kampen mot slaveriet och ytterst slaveriets upphörande? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Här definieras ett antal begrepp som är av vikt för studien. Begreppen är organiserade i 

bokstavsordning eftersom inget av ämnena är överordnat något annat i relation till studien. 

 

Etnocentrism och eurocentrism 

Etnocentrism definieras i Nationalencyklopedin som: 

 
[en] benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller 

tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det 

egna kultursystemet.  

(Nationalencyklopedin 2016) 

 

Begreppet eurocentrism i sin tur bygger på ovanstående, men med antagandet att Europa är en 

kulturellt homogen enhet. 

 

Livegenskap 

Livegenskap räknas ofta inte till slaveri i egentlig mening, eftersom fenomenet skiljer sig 

genom att de livegna inte räknas som en annan individs egendom. Den livegne var, istället för 

att vara rättsligt bunden till en ägare, rättsligt bunden till jorden de brukade. En livegen har 

historiskt inte haft rätten att flytta på eget bevåg och har haft en skyldighet att utföra oavlönade 

dagsverken för sin överherre, godsägaren (Lindkvist 2016). Den praktiska skillnaden mellan 

livegenskap och slaveri kan sägas vara att där slaven i form av egendom var helt rättslös, hade 

den livegne vissa rättigheter och kunde inte säljas eller köpas. Marken som den livegne var 

bunden till kunde dock byta ägare. I detta arbete behandlas livegenskap och slaveri som ofrihet 

under samma villkor, eftersom skillnaden mellan systemen som sådana inte är omfattande nog 

för är särskilja dem i en studie som denna.  

 

Träldom 

Träldom1 är benämningen på det slaveri som utövades i Norden fram till den äldre medeltiden 

(Harrison 2006, s. 237; Nationalencyklopedin 2016). I denna studie kommer träldom att 

likställas med slaveri, eftersom praktiken med att hålla människor som egendom är densamma. 

 

1.3 Källor och urval 
Källmaterialet för den här studien är fyra lärobokserier i historia för årskurs 7-9, utgivna av fyra 

olika förlag. Urvalet är gjort efter kontakt med högstadieskolor i Borås Stad, och är baserat på 

vilka böcker som aktivt används i undervisningen. De läroböcker som valdes ingår i etablerade 

läroboksserier. Eftersom Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, är den vid studiens utförande gällande läroplanen har enbart läroboksutgåvor från 2011 

eller senare tagits med i urvalet.  

                                                 
1 efter det fornnordiska ordet þræl, som finns kvar i isländskan med betydelsen slav (ISLEX 2016). 

http://islex.se/se?ord=47625&dict=SE&samleit=träl&nlo=1&nlj=1&fuzz=1&mal=SE
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I samtliga fall finns utgåvorna i åtminstone två varianter, vilka utgörs av en bok per årskurs 

eller en stadiebok som omfattar högstadiets tre årskurser. Där det är möjligt har stadieböcker 

använts för undersökningen, men i ett fall har istället tre årskursinriktade böcker undersökts. 

Detta bör inte ha någon inverkan på undersökningen, eftersom innehållet är identiskt mellan 

varianterna. I båda fallen kommer de böcker, de kapitel och de stycken som specifikt relaterar 

till studien undersökas. 

 

Källmaterial: 

Hi: Historia åk 7-9 från Gleerups, utgiven 2013, Historia Maxi från Liber, utgiven 2014, PRIO 

Historia 7-9 från Sanoma Förlag, utgiven 2014, samt SOL 4000 Levande Historia 7-9 från 

Natur och Kultur, utgiven 2011. 

 

2 LÄROMEDELSANALYS 
I den här studien utgår jag från tre tidigare fastlagda perspektiv, eller inriktningar, när det gäller 

läromedelsanalyser. Dessa tre perspektiv går under olika terminologier beroende på vilka 

forskare man utgår från, men huvudsakligen ter de sig lika. Jag har i min studie valt att använda 

mig av Niklas Ammerts terminologi: 

 

• Det processuella perspektivet innebär att läroboken analyseras som en del av en process. 

Lärobokens framställande, från den samhälleliga kontext som den tillkommit i, från 

författaren till det färdiga läromedlet är en distinkt process i sig, men det går även att se 

en fortsatt process där läroboken som färdig produkt förmedlas vidare till en mottagare 

och dess användning i det fortsatta skapandet av samhället som eleven är en bidragande 

del i. I det processuella perspektivet studeras läroboken som en ”verkan av de 

omständigheter som rådde då den skrevs” (Ammert 2011, s. 32) 

• Det strukturella perspektivet innebär att de bakomliggande strukturer som påverkar 

framställningen av läroboken analyseras. Dessa strukturer innefattar styrdokument, 

vetenskapliga rön, marknadskrav, politiska intressen och andra yttre och inre 

påverkansfaktorer (Ammert 2011, s. 32; Englund 2005, s. 258). Detta perspektiv torde 

ha högst värde i en analys av läroplaner och läroböckers utveckling över tid. 

• Det tredje perspektivet, som är det mest avgörande för den här studien, är det 

funktionella. Detta är även det perspektiv som kommer närmast lärobokens betydelse 

för och i undervisningen (Ammert 2011, s. 33). Genom att utgå från ett funktionellt 

perspektiv läggs fokus på vad läroboken förmedlar och vilken information som eleverna 

möter i läsningen och i arbetet med den i klassrummet.  

 

Det finns alltså flera sätt att närma sig en läromedelsanalys. Då syftet med den här studien är 

att undersöka vilket historiebruk som kan utläsas ur källmaterialets behandling av slaveri genom 

historien, är det funktionella perspektivet det som lämpar sig bäst. Det över tiden förändrade 

perspektivet på slavhållning och slavhandel – oftast representerat i återgivningen av den 

transatlantiska slavhandeln – i läroböckerna har undersökts tidigare, bland annat av Mai 

Palmberg (Palmberg 1987; 2000), och redogörs endast för i korthet i denna studie. Detta 

eftersom det snarare är processen som slaveriet företräder som explicit nämns i läroplanen och 

inte stoffet som sådant. 

 

Det är lärobokens innehåll och de perspektiv som läsaren erbjuds som ligger i fokus för denna 

studie. Urvalet av stoff för läroboken förändras över tid, på grund av ändringar i politiskt fokus 

såväl som samhälleliga förändringar. Den faktor som påverkar stoffvalet i högsta grad torde 

vara formuleringarna i läroplanen. Även om läroboksförfattare är autonoma, och påverkas av 

egna värderingar i urval och tolkning av stoffet som kommer att utgöra den färdiga läroboken, 
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så måste de ta läroplanen i beaktande i urvalet. Läroplanen är i sig öppen för tolkning, eftersom 

den inte fastställer specifikt stoff utan snarare fenomen och processer, och i vissa formuleringar 

gör läroplanen det svårt att åstadkomma en lärobok som omfattar alla delar av det centrala 

innehållet som den fastställer (Hermansson Adler 2014, ss. 58-63; Skolverket 2011, ss. 189-

193). 

 

3 FORSKNINGSLÄGE 
Forskningsläget för studien delas här in i ett antal olika områden för överskådlighet. Först 

behandlas läromedelsanalys och forskning om hur fenomen kan framställas i läroböcker, sedan 

slavhållning och slavhandel ur ett historiskt perspektiv. Avslutningsvis knyts dessa aspekter 

samman. 

 

3.1 Läromedelsforskning 
Det finns ingen brist på tidigare läromedelsforskning som tangerar samma ämnen som 

föreliggande studie. Klas-Göran Karlsson undersöker utformningen av läroböcker i relation till 

det politiska läget i Sovjetunionen i sin avhandling från 1987, med fokus på historiebruk. 

Studien visar att den sovjetiska staten genom att lägga tonvikten på önskvärda historiska 

perspektiv i historieundervisningen kunde påverka utvecklingen i en önskad riktning (Karlsson 

1987, ss. 202-204) vilket bekräftas i senare studier (Karlsson 1999, s. 265). Ytterligare studier 

har visat att liknande påverkan även har skett i det postsovjetiska Ryssland under Putins 

ledarskap (Karlsson 2011, s. 54).  

 

I sin doktorsavhandling Det var en gång ett land... från 2012 undersöker Ingmarie Danielsson 

Malmros historieläroböcker från 1930-talet fram till 2010-talet med fokus på skildringar om 

Sverige och svenskhet. Danielsson Malmros frågeställningar riktas mot menings- och 

identitetsskapande berättelser i de svenska historieläroböckerna under den historiedidaktiska 

premissen att läroböckerna och undervisningen är en del av den identitetsskapande processen 

hos eleverna. Danielsson Malmros pekar på ett samband mellan narrativ identitet och 

historiebruk (2012, ss. 398-399), men poängterar att identitetsskapande sker utifrån den 

inofficiella vardagshistorien såväl som genom den mer officiella lärobokshistorien. Likväl är 

den historieskrivning som eleverna möter i historieläroboken en del av den information som 

implementeras i den bild av sig själva och sitt samhälle som de skapar. Eftersom grundskolans 

historieläroböcker hör till den litteratur som alla svenska medborgare på ett eller annat sätt 

kommer i kontakt med, torde de ha stor inverkan både genom att vara en del av den officiella 

historieåtergivningen och genom att deras innehåll kontinuerligt implementeras i den 

inofficiella vardagshistorien (Berggren & Johansson 2006, s. 9ff).  

 

Marta Araújo och Silvia Rodriguez Maeso har analyserat portugisiska historieläroböcker, med 

ett fokus på eurocentrism och rasism. Kort sammanfattat är eurocentrism ett begrepp som 

beskriver en diskursiv tendens att framhäva Europa som normen som resten av världen ska 

jämföras med, där Europa är den aktiva parten medan andra världsdelar snarare ses som 

reaktiva. Begreppet eurocentrism får vikt genom att en stor del av den västerländska 

historieskrivningen har utgått från en skev bild av Europa som världens civiliserade centrum, 

och detta har i sin tur påverkat historieläroboken (Araújo & Maeso 2012, s. 1268; Hussein 2004, 

s. 273-374). Eurocentrism anges vara en speciell form av etnocentrism, där ett flertal europeiska 

länder inte räknas med (Joseph, Reddy & Searly-Chatterjee 1990, s. 1). För min analys är 

eurocentrism och etnocentrism viktiga begrepp, eftersom tidigare läromedelsstudier har påvisat 

förekomst av båda fenomenen i svenska historieläroböcker (Palmberg 2000, s. 57).  Araújo och 

Maeso argumenterar bland annat att eurocentrism fungerar som en döljande faktor i såväl den 

vetenskapliga som den pedagogiska debatten om kolonialism och imperialism. De kritiserar 
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den rådande uppfattningen om att eurocentrism kan utmanas och bekämpas genom tillämpning 

av andra, utomeuropeiska, perspektiv på historia, eftersom eurocentrismen är så vida accepterad 

att den tas som sanning på många plan i samhälle och skola (Araújo & Maeso 2012, s. 1267). 

Araújo och Maeso's argumentation kan förtydligas av följande citat av Göran Palm, som lyder: 

[eftersom] ”man i varje väletablerat samhälle är så van vid de egna grundvärderingarna att man 

inte längre upplever dem som värderingar utan som självklarheter, som allmänmänskliga 

sanningar” (Palm 1968, s. 6). Även Niklas Ammert och Klas-Göran Karlsson uttrycker sig 

liknande (Ammert 2008, s. 187; Karlsson 1999, s. 11). Enligt Araújo och Maeso räcker det inte 

att inkludera andra historiska perspektiv för att förhindra att eurocentrismen reproduceras, och 

deras resultat visar att även om fenomen som till exempel slavhandel behandlas i de undersökta 

läroböckerna, så förläggs rasistiska, koloniala och därtill tillhörande gärningar till områden och 

projekt som ligger utanför Europa. Försök att lägga till ytterligare perspektiv och validerande 

representationer av ”den andre” i historieläroböckerna får litet genomslag om dessa läromedel 

inte diskuterar och problematiserar vilket ”vi” som denna ”andre” polariseras mot. I 

undersökningen av de portugisiska historieläroböckerna fann Araújo och Maeso att bilden av 

det egna (vi/oss) tenderade att förbli både implicit och oproblematiserad. Samtidigt fann de att 

Afrika ofta framställdes som underutvecklat, medan afrikanska länder som i historisk kanon 

tillhör högkulturerna, som Egypten, ställdes utanför Afrika i återgivningen (Araújo & Maeso 

2012, s. 1273). 

 

Melissa F. Weiner har analyserat nederländska historieläroböcker, med fokus på hur 

information om Afrika och slaveri förmedlas i dessa, i en studie från 2014. Wiener fastställer 

att amerikansk forskning gör gällande att läroplanerna ofta gynnar ett samhälles dominerande 

kultur genom att exkludera minoritetsgrupper, och därigenom dölja den historiska bakgrunden 

till samtida ojämställdhet och särbehandling (Weiner 2014, ss. 329-330), vilket torde gå att 

jämställa med Araújo och Maesos argumentation runt eurocentrism. Weiners resultat visar på 

att de nederländska läroböckerna har ett övergripande eurocentriskt perspektiv, där rasism, 

kolonialism och slaveri beskrivs explicit i texterna, men samtidigt rättfärdigas genom behov av 

arbetskraft eller på grund av profit. Eftersom de nederländska läroböckerna har vidmakthållit 

bilderna av Afrika, kolonialism och Nederländerna som nation, bidrar de till att vidmakthålla 

de olika samhällsgruppernas identiteter och särställningar (Weiner 2014, s. 345). 

 

Både Araújo och Maesos och Weiners undersökningar fann att Afrika tenderade att beskrivas 

efter en annan tidslinje än Europa, något som man skulle kunna kalla för segregerad historia. 

Genom en sådan segregerad historia kan Egyptens historiska uppfinningsrikedom och storverk, 

som konstbevattning i Nildalen och byggandet av pyramider, associeras med Europa samtidigt 

som samma fenomen i andra afrikanska länder kan återges som underlägset och efterblivet 

(Palmberg 2000, s. 45). 

 

Mai Palmberg har genomfört studier i hur bilden av Afrika förmedlas i svenska läroböcker, med 

resultat som liknar Araújo och Maesos och Weiners. Palmberg har funnit att den koloniala 

ideologin om européernas fostrande och civiliserande uppgift i Afrika har hjälpt till att minska 

betoningen på den transatlantiska slavhandeln i läroböckerna (Palmberg 1987). Utöver detta 

har Palmberg funnit att återgivningen av Afrika och afrikaner ofta tenderar att presentera både 

samhällen och invånare som passiva gentemot de agerande européerna och araberna (Palmberg 

1987, s. 32; 2000, s. 121ff).  

 

Passiviteten är något som även återkommer i Niklas Ammerts forskning om hur olika skeenden 

återges i historieläroböcker, inte bara genom att grupper av människor objektifieras som varor 

eller motståndslöst accepterar övergrepp utan även genom att historisk och samhällelig 

förändring framställs som något som bara sker (Ammert 2008, s. 179). Ammert har funnit flera 
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fall där ageranden övergick till händelser och beskrivningar där de agerande individerna istället 

blivit ansikts- och identitetslösa2. Till detta tillkommer att det sällan lyfts sammanhang där 

vanliga medmänniskors aktioner leder till förändring, utan att fokus ofta ligger på kända, starka 

personligheter och myndigheter. 

 

3.2 Slaveri, slavhandel och livegenskap 
När det gäller svensk forskning om slaveri och slavhandel har historieprofessorn Dick Harrison 

skrivit omfattande böcker om slaveri genom historien (Harrison 2006; 2007; 2008; 2015). 

Harrison skriver att vi sällan grubblar över luckorna i det vi lärt oss om slaveri, som till exempel 

hur fenomenet en gång uppstod eller vilka former av det som existerar utanför den historiska 

kanon som vi fått med oss från grundskolan (Harrison 2006, s. 30). De äldsta källorna som 

behandlar slaveri som finns bevarade är kilskriftstexter från Mesopotamien nedtecknade så 

tidigt som 2000-talet f.Kr. (Harrison 2015, ss. 19-20). Dessa källor beskriver ett småskaligt 

slaveri där slavarna till stor del fungerade som uppassare och statussymboler för slavägarna 

(Ibid, s. 21, 26). Uppkomsten av slaveri är starkt knuten till ett samhälles förmåga att utöva, 

och därigenom hota med, ett organiserat våldsmonopol samt till ett allmänt vedertaget 

ekonomiskt system där en individ i brist på kapital kan hamna i en skuldsituation. Dessa två 

faktorer, våldsmonopol och ekonomiska tillgångar, representerar ett maktkapital. Den som 

saknar makt i ett sådant samhällssystem, antingen genom att råka tillhöra den förlorande sidan 

i en konflikt eller genom att hamna i ekonomisk skuld, kan tvingas till slaveri. Maktskillnaden 

mellan vinnaren och förloraren i ett sådant militärt, politiskt eller ekonomiskt spel är det som 

gör slaveriet möjligt som system, eftersom en föreställning om överlägsenhet kontra 

underlägsenhet kan växa under sådana förutsättningar. Harrison beskriver detta som att 

maktinnehavaren upplever sig ha ”tillskansat sig en ointaglig social ledning” över den 

besegrade (Ibid, s. 20). Att det inte huvudsakligen handlar om en ekonomisk ledning blir tydligt 

då det historiskt sett funnits en större grupp hus- och hushållsslavar än storgodsslavar. Detta 

kan beläggas ytterligare genom att forskning visar att det snarare handlar om identitet och 

grupptillhörighet än ekonomi när frågan om vem som kunde förslavas besvarades (Eltis 1993, 

s. 1400). Till detta tillkommer att de tyngsta arbetena, så som gruvarbete och stenbrytning, 

historiskt sett till största delen varit straffarbete för brottslingar som tvingats till slaveri som del 

av sitt straff och för slavar som begått brott eller deltagit i uppror (Harrison 2015, s. 25). Vidare 

skriver Harrison att det, trots att slaveri är förbjudet i lag i de flesta av världens länder, 

fortfarande finns en betydande utövning av olika former av slaveri världen över idag. 

 

I detta arbete avser begreppet slaveri en situation eller ett system där en eller flera individer 

hålls som egendom av en annan individ eller institution. Det är egendomsstatusen som sätter 

vidden av begreppet, vilket gör skälet till att en individ gjorts till slav sekundärt. Ofrihet 

existerar i flera olika former, som till exempel fängelsestraff eller tvångsvård, men att göra en 

individ till egendom är unikt för slaveriet. 

 

Enligt definitionen ovan bör begreppet slavhandel definieras som utbyte av människor mot 

varor eller andra betalningsmedel. Slavhandel bygger på att de inblandade parterna kan se 

människorna som köps och säljs som egendom eller varor. En slavekonomi i sin tur är ett 

ekonomiskt samhällssystem, där slavar utför en majoritet av arbetssysslorna – till den grad att 

samhället gör sig beroende av möjligheten att köpa och sälja arbetskraft i form av slavar. 

                                                 
2 Till exempel att uppfinningar som förbättrade jordbruket under den industriella revolutionen tycks ha delats ut i 

och med formuleringar som ”Bönderna fick bättre plogar och kunde då odla mer”. I flera fall övergår även grupper 

från att vara en del av oss till att bli dem, till exempel i återgivningen av slavhandel där de aktiva blir ansiktslösa 

européer istället för att återges som européer som tillhör vår kultursfär (Ammert 2008, 135-137). 
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Slavekonomin i en sådan definition bygger inte på de vinster som kan göras inom slavhandeln 

som sådan, utan på förmågan att tvinga stora grupper av människor att arbeta oavlönat. Denna 

oavlönade arbetskraft kan konkurrera ut vanlig arbetskraft från fria människor som kräver lön, 

med stora konsekvenser för den samhälleliga ekonomin. 

 

Utöver ovanstående definitioner bör här även klargöras vad jag menar när jag skriver om ”kamp 

mot slaveri”. Handlar det om slavarnas kamp mot den egna ofriheten och mot de förhållanden 

de tvingats in i, eller handlar det om en moralisk eller politisk kamp mot ett system som man 

vet är fel? När jag undersöker historieläroböckerna i denna studie har jag en vid definition av 

kamp för ögonen. Allt motstånd som explicit behandlas i anslutning till slavsystem faller inom 

ramarna för kampen. Detta innefattar abolitionism, slavuppror och de processer som föregår 

lagstiftning mot slaveri. Abolitionismen3 är namnet på en ideologisk rörelse med ursprung i 

upplysningens idéutveckling och -traditioner. Det finns flera välkända personer som motsatte 

sig slaveriet under 1700-talet av olika ideologiska och religiösa skäl, bland dessa till exempel 

den skotske ekonomen Adam Smith och den franske filosofen Charles-Louis de Secondat 

Montesquieu. Abolitionismen som rörelse antas ha haft sitt ursprung i Storbritannien och 

spridits därifrån. Det bör även anges här att abolitionisterna kom från vitt spridda 

samhällsgrupper, och kunde ha olika ideologiska- och religiösa tillhörigheter med 

slaverimotståndet som den enda egentliga gemensamma nämnaren (Harrison 2015, ss. 238ff). 

Abolitionismen är ett viktigt begrepp för denna studie eftersom rörelsen förde en mycket aktiv 

juridisk och ideologisk kamp mot slavhandeln under en lång tidsperiod.  

 

3.3 Sammanfattning forskningsläge 
Historiskt sett har behovet av att skilja på olika grupper av människor funnits av ett flertal skäl. 

Ett sätt att skapa en känsla av gemenskap har varit genom att definiera vad den egna gruppen 

är och inte är genom att polarisera den egna identiteten mot något annat. För att åstadkomma 

en nationell gemenskap krävs det att det finns någon som står utanför denna gemenskap. En 

definition av gemenskap är omöjlig utan utanförskap. 

 

Historieskrivning, och därmed av nödvändighet historieläroboksskrivningen4, har under långa 

tider tenderat att utgå från en eurocentrisk världsbild – först på grund av ett behov av att skapa 

en bild av en stabil europeisk gemenskap och senare på grund av att denna tradition inte 

uppmärksammats. Förutsättningarna för en bibehållen bild av det europeiska som det 

ursprungliga och rätta propageras i läroböcker hela (den europeiska) världen över. Att till 

exempel innefatta forntida Egypten i denna gemenskap när det passar, men utesluta Egypten i 

annat fall är en del av denna eurocentrism, likaväl som att utesluta europeiska länder som inte 

lever upp till den önskade västerländska världsbilden (Araújo & Maeso 2012; Palmberg 1987; 

2000; Weiner 2014). Det handlar inte nödvändigtvis om en aktivt konstruerad historia eller 

politisk historierevisionism, utan kan vara resultatet av seglivade värderingar och fördomar 

snarare än en aktivt förd politik. 

 

För att ett slavsystem ska kunna uppstå och vidmakthållas krävs det ett etablerat socialt system 

med en ojämn fördelning av makt, där en föreställning om skillnader mellan människa och 

människa kan växa, och där det mänskliga värdet ligger i ekonomisk och social framgång. 

Ekonomisk vinning är inte en tillräcklig förklaring till varför slavsystem har uppkommit eller 

upprätthållits, eftersom systemens uppkomst har varit beroende av en redan etablerad ekonomi 

                                                 
3 Från latinets abolere = avskaffa/utplåna. 
4 Detta antagande bygger på att stoffet i historieläroboken är baserat på gängse historieboksskrivning, vilket 

beläggs av Hermansson Adler (2014, s. 63). 
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och styrande klass. Det är snarare i behovet av att skilja på människor för att skapa gemenskap 

och utanförskap som grunden för ett slavsystem ligger (Harrison 2015, s. 20). 

 

Identitetsfrågan är avgörande för den föreliggande studien, eftersom den är ett av de få svaren 

på varför framställningarna av aktörerna skiljer sig åt beroende på vad det är som skildras. Ett 

historiebruk har sitt ursprung i ett individuellt eller kollektivt behov av att förklara skeenden, 

och den egna identiteten spelar stor roll för ett sådant behov (Danielsson Malmros 2012, s. 226). 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I analysen av vilket historiebruk som representeras i läroböckerna kommer jag att utgå ifrån 

Klas-Göran Karlssons typologi (se Tabell 1) av historiebruk som presenteras i Historia som 

vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (Karlsson 1999, s. 57) och som 

utvecklats vidare i Historien är nu (Karlsson & Zander 2009, s. 59), och anpassa verktyget för 

de specifika områden som undersöks. Karlssons typologi är framtagen för att vara ett verktyg i 

ansatsen att analysera hur olika former av historiebruk kan manifesteras i läroböcker. 

Utgångspunkten ligger i sju mänskliga behov av historia, kollektiva såväl som individuella, 

samt vilken funktion historien kan fylla utifrån dessa behov. 

 

Tabell 1. Typologi över olika former av historiebruk (Karlsson & Zander 2009, s. 59). 

BEHOV BRUK BRUKARE FUNKTION 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning 

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt 

 

Verksamma inom reklam 

och ekonomi 

 

Kommersialisering  

 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk- 

Pedagogiskt 

Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

 

Det vetenskapliga bruket av historia har två inriktningar och är begränsat till specifika utövare, 

vilka är utbildade historieforskare. Den första inriktningen fokuserar på sökandet, 

upptäckandet, av historiskt material och att undersöka fynd efter vetenskaplig metod för att 

fastställa äkthet och tillämplighet för vidare forskning. Den andra inriktningen fokuserar på att 

rekonstruera, det vill säga tolka, historiska fakta utifrån detta material. Ett vetenskapligt, 

objektivt arbete i denna form kräver god kännedom om vetenskaplig praxis, och därmed 

professionell utbildning inom områdena, och har som mål att förklara eller förstå de förflutna 

utifrån dess historiska sammanhang och på dess egna villkor. Inom historievetenskapligt 
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professionella kretsar ses återgivningen av materialet inom till exempel undervisning som icke-

vetenskapligt, eftersom objektiviteten påverkas av utomvetenskapliga intressen via läroplaner 

och andra styrinstrument (Karlsson 1999, 58). I relation till föreliggande studie har denna 

brukskategori ändå användningsberättigande genom att målet med läroböckerna torde vara att 

förklara historiska skeenden på ett sätt som ger möjligheter till förståelse hos eleverna. 

Försiktighet bör ändå tillämpas i vad som bedöms falla inom denna brukskategori, och endast 

objektiva återgivningar tas i beaktande för detta. 

 

Det existentiella bruket av historia bör, enligt ovanstående definition, ses som ett icke-

vetenskapligt bruk. Det existentiella historiebruket är kopplat till identitet, och genom detta till 

de kollektiva minnen som ger legitimitet till, och utgör del av, konstruktionen av sociala 

enheter, så som nationstillhörighet och etniciteter (Karlsson 1999, s 59; Karlsson & Zander 

2009, s 60). Ett existentiellt bruk av historia bidrar till att fylla ett behov av att känna tillhörighet 

och stabilitet, genom att definiera vad som karaktäriserar det egna, oundvikligen relaterat till 

det som karaktäriserar det som inte hör dit. Minnestraditioner som skapelsemyter och 

berättelser om nationalhjältar faller inom denna brukskategori. För den föreliggande studien är 

denna brukskategori intressant av flera skäl, däribland genom att historieläroböckerna riktas till 

elever i det svenska skolsystemet. Detta torde betyda att ett eventuellt existentiellt historiebruk 

i läroböckerna kan ge inblick hur en svensk identitet karaktäriseras i relation till andra delar av 

världen. 

 

Det moraliska bruket av historia är, likt det existentiella, ett icke-vetenskapligt bruk, och 

definieras av en upptäckt eller återupptäckt av historiska företeelser som tidigare förträngts från 

det officiella historieberättandet, och ett arbete för att återställa dessa företeelser till sin rätta 

plats i historieåtergivningen. Förträngningen av historiska fakta kan ha skett som en del i ett, 

medvetet eller omedvetet, existentiellt historiebruk där ett behov av att glömma till exempel 

missgärningar som inte passar inom den egna kollektiva självbilden har fyllts, men kan också 

ha varit resultatet av politisk rationalisering eller legitimering av en övermakt genom påverkan 

uppifrån. Det moraliska bruket av historia är i de flesta fall en reaktion, eller ett svar, på 

maktutövning där olika grupper drabbats eller förtryckts. Exempel på ett moraliskt historiebruk 

relaterat till den föreliggande studien är framlyftandet av historiska missgärningar och oförrätter 

som tidigare utelämnats från läroböckerna, så som 1900-talets svenska rasbiologiska forskning 

och tvångssteriliseringar (Karlsson 1999, s. 59; Karlsson & Zander 2009, ss. 61-62). 

 

Det ideologiska bruket av historia innebär att historiska företeelser används för att legitimera 

maktförhållanden. Huvudsakligen beskrivs det ideologiska historiebruket som sprunget ur ett 

behov av att försvara ett politiskt styre eller en förd politik, genom en justering eller ett 

tillrättaläggande av den officiella historieåtergivningen. Genom att tillämpa falska dikotomier, 

polariseringar och framställningar av tvingande omständigheter kan ett agerande legitimeras, 

framgångar lyftas och bakslag förminskas genom en ideologisk historieskrivning (Karlsson & 

Zander, ss. 63-64). I den ursprungliga typologin är det huvudsakligen socialism/kommunism 

och nationalism som avses med ideologi i definitionen, men för den föreliggande studien 

innefattas utöver dessa även kapitalism som en verksam ideologi. Utöver detta räknas all 

legitimering av maktförhållanden, som till exempel genom social indelning, till det ideologiska 

bruket, vilket gör att rationalisering av exploatering baserat på ras eller etnisk grupp även 

hamnar i denna kategori. 

 

Icke-bruk av historia innebär en ansträngning att distansera sig från det förgångna, antingen 

drivet av en uppfattning om att historien inte har något värde för samtiden eller av ett politiskt 

eller ideologiskt behov av att bryta helt med det förflutna. Oavsett vilket behov icke-bruket av 

historia utgår i från, så karaktäriseras bruket av att man säger sig se till framtiden utan att tyngas 
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ned av det förflutna. I stället för ett historiskt- och kulturellt arv, fokuserar icke-bruket på 

samtida eller tänkbara framtida förhållanden. Det är viktigt att betona att icke-bruket avser ett 

medvetet brott med det förflutna, och att de tillfälliga bortfall av historiska företeelser som 

bland annat beskrivs under existentiellt historiebruk ovan inte räknas hit (Karlsson 1999, s. 60; 

Karlsson & Zander 2009, ss 64-65). För den föreliggande studien bör det här noteras att 

Karlsson och Zander skriver att ”det svenska efterkrigssamhällets användning av historia kan 

karaktäriseras som ett icke-bruk” (2009, s. 65) fram till 1990-talet, och att en sådan inställning 

till historien troligen lever kvar i vissa delar av den intellektuella och den politiska sfären. Detta 

står i kontrast mot läroplanens och kursplanens direktiv för historieämnet, vilka förespråkar att 

eleverna ska utveckla sitt historiemedvetande såväl som en historisk referensram (Skolverket 

2011, s. 188). 

 

Politisk-pedagogiskt bruk av historia innebär ett jämförande historiebruk. Ett politiskt bruk 

ställer en nutida aktuell fråga i relation till en historisk företeelse i syfte att bygga upp en debatt 

eller främja en politisk ståndpunkt. I regel innebär detta historiebruk att den nutida och den 

historiska företeelsen jämförs utifrån deras likheter, och jämförelseobjekten är utvalda efter en 

specifik agenda och efter affektiv potential. Förhållandet mellan nutiden och dåtiden 

problematiseras inte i en sådan jämförelse, utan förenklas snarare för att passa det politiska 

syftet. 

 

Den pedagogiska varianten av detta bruk är också jämförande, och här beror värdet för detta i 

undervisningen på hur denna är strukturerad efter didaktiska ställningstaganden. En 

oproblematiserad jämförelse mellan företeelser från skilda historiska tidsperioder har inte 

särskilt stort didaktiskt värde, utan kan istället leda till en skev uppfattning om historiska 

händelser, deras bakgrund och konsekvenser för sin samtid såväl som för nutiden (Karlsson & 

Zander 2009, ss 66-67). För den föreliggande studien har den politisk-pedagogiska 

historiebrukskategorin användningsberättigande på flera nivåer, men bör tillämpas med 

försiktighet och med kontextualitet och didaktisk komplexitet för ögonen. Lärobokens natur 

gör det nödvändigt för författaren att förenkla och generalisera i många fall. De former av 

jämförelser som hittas i de undersökta läroböckerna tolkas därför utifrån den didaktiska 

kontexten och endast omotiverade förenklingar bör hamna i denna brukskategori. 

 

Det kommersiella bruket av historia beskrivs av Karlsson och Zander som något som är till 

största delen begränsat till olika medieproduktioner som film, böcker och TV-serier som bygger 

på ett fiktivt narrativ som i sin tur anges bygga på verkliga historiska händelser eller ger skenet 

av en historisk dimension genom allusion. Den här brukskategorin innefattar även 

populärhistoriska media och reklam där historisk anknytning till en plats eller en händelse 

används för att sälja en produkt. Kommersialiseringen av historia är starkt knuten till kulturella 

kontexter och likt det politiska historiebruket ofta baserat på historiska företeelsers affektiva 

potential, vilket leder till att återgivningen av dessa historiska företeelser ofta blir starkt 

förenklad och ensidig (Karlsson & Zander 2009, ss. 67-68). För den föreliggande studien är den 

kommersiella brukskategorin både relevant och inte relevant. Relevansen ligger i den kulturella 

aspekten, där vardagskonsumtionen av historia påverkas av medieproduktioner från till 

exempel USA och denna påverkan ger även avtryck i historieläroboken där referenser till 

populärkultur görs för att öka elevernas intresse av innehållet och för att relatera till något de 

känner igen. Att läroboken i sig är en kommersiell produkt spelar också in här, vilket kan 

påverka vilket stoff som kommer med i böckerna. 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke här är att historiebruket kan ses och tolkas på flera sätt, och att 

samma historiebruk kan användas för flera olika syften. Flera former av historiebruk kan även 

överlappa, eller representeras parallellt i en text (Ammert 2008, s. 63). Att påstå att 
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läroboksförfattarna har haft en viss intention med texten är inte kontroversiellt, men att påstå 

att denna intention varit att specifikt skriva om historien är kontroversiellt och ett sådant 

påstående kan inte verifieras genom en enkel läromedelsstudie i denna omfattning, och detta är 

inte heller avsikten med denna studie. Ur typologin över historiebruk som används har ett 

avvägt urval gjorts för att öka relevansen för studien. Danielsson Malmros (2012, s. 53) 

beskriver historiebruk som något som är skilt från missbruk av det förgångna, där 

historiebruksforskningens fokus ligger på historiens funktion för människa och samhälle. 

Karlsson i sin tur skriver att ”en historia som diskriminerar, stigmatiserar och skapar konflikter, 

men bara den, är missbruk av historia” (Karlsson 2009, s. 69). Med detta i åtanke vill jag här 

förtydliga att min avsikt med den här studien inte är att skuldbelägga läroboksförfattarna på 

något sätt, utan enbart att, om möjligt, försöka peka på företeelser som kan ligga bakom urvalet 

och tolkningen av det stoff som tas med i historieläroboken. När jag i det här arbetet skriver om 

historiebruk är det alltså snarare det kulturella och samhälleliga bruket av historia som avses 

och inte de individuella läroboksförfattarnas, om inte detta explicit anges. 

 

5 METOD 
Metoderna som tillämpas i studien är dels en kvantitativ undersökning, dels en kvalitativ, 

komparativ textanalys av fyra lärobokserier i ämnet historia för grundskolans senare del från 

fyra olika förlag. Analysen är riktad mot att undersöka i vilken utsträckning slaveri och 

slavhandel behandlas i läromedlen och hur fenomenet förklaras, utifrån en historiedidaktisk 

analysmodell. 

 

Den första delen av studien är en kvantitativ undersökning där antalet fullständiga meningar 

som explicit behandlar slavhållning, slavhandel och livegenskap sammanställs för de olika 

läroböcker som undersöks. Anledningen till att fokus ligger på de meningar som explicit 

nämner företeelserna är att det inte går att dra några slutsatser om hur implicit information 

tolkas av individer, som eleverna som kommer i kontakt med informationen i läroböckerna i 

fråga. Den explicita informationen är tydligare och inte lika beroende av den individuella 

tolkningen.  

 

Sammanställningen görs utifrån representerad tidsepok, världsdel och utgivande förlag. 

Avsikten med den kvantitativa undersökningen är att försöka fastställa i vilken omfattning dessa 

fenomen behandlas i relation till historisk- och geografisk indelning av läroböckerna. Genom 

att kategorisera läroböckernas behandling av fenomenen efter historisk tidsepok och 

geografiskt område ämnar jag undersöka om slaveri behandlas som en avgränsad företeelse, 

och genom eventuella avgränsningar även se om det finns tecken på eurocentrism i 

framställningen. Den tidsmässiga aspekten av den kvantitativa undersökningen ger även 

möjlighet att se om böckerna behandlar nutida inkarnationer av fenomenen. Den kvantitativa 

undersökningen ligger sedan som underlag för den kvalitativa undersökningen.  

 

Den kvalitativa delen av undersökningen fokuserar på hur slaveri, slavhandel och livegenskap 

beskrivs och förklaras i förhållande till läroplanen. Fokus ligger på de historiedidaktiska 

grundfrågorna vad, hur, varför och för och till vem, och analysen av materialet utgår från vad 

texten säger och vad texten inte säger. Verktyget som används för analys och tolkning av 

materialet (Figur 1, se sida 8) är framtaget för att användas tillsammans med en hermeneutisk 

tolkningsansats, vilket gör det lämpligt för den här formen av analys. En kvalitativ 

forskningsinsats kräver att det finns något att analysera, men även frånvaron av ett fenomen 

kan vara ett resultat. Detta gäller i hög grad läromedelsstudier, särskilt om det är representation 

som undersöks (Ammert 2008, s. 64), och eftersom stoffet i en historielärobok genomgått ett 

urval är det relevant att granska vad som valts bort så väl som vad som faktiskt representeras i 

det färdiga verket. 
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Genomförande 

Vid den första genomläsningen av materialet låg fokus på att identifiera och avskärma de kapitel 

och stycken i de undersökta läroböckerna som explicit nämner företeelserna som undersöks. 

Identifikationen utgick från ett system där textstycken innehållande begrepp derivata från orden 

”slav”5, ”livegen”6 eller ”träl”7 markerades för djupare analys. Dessa textstycken delades in i 

mindre enheter som utgjordes av den enskilda meningen där orden förekom, samt den 

föreliggande och efterkommande meningen för att ge kontext utöver det aktuella kapitlet. Vid 

de tillfällen där kontexten inte klargjordes av denna indelning granskades meningen i kontexten 

av hela det omkringliggande stycket. För att säkerställa att inga instanser av de företeelser som 

studien undersöker missats i genomläsningen gjordes detta flera gånger över en längre 

tidsperiod. 

 

Nästa steg i granskningen utgjordes av att de enheter som identifierats transkriberades och 

kategoriserades efter vilken historisk tidsepok och världsdel som de återfanns inom i 

läroböckerna, och till detta lades även information om vilken civilisation8 som avsågs. 

 

Det tredje steget utgjordes av att enheterna tolkades kvalitativt efter det funktionella 

perspektivet på läromedelsanalys som presenterats tidigare i detta arbete, och utifrån denna 

tolkning kategoriserades de in i ett system efter vilka företeelser som de behandlade. De 

parametrar som avgjorde hur en specifik enhet kategoriserades var baserade på var fokus i 

meningarna låg. En enhet där begreppet slav utgjorde en av flera varor i ett handelssystem 

kategoriserades under ekonomi, eftersom den snarare illustrerade bredden av handelsvaror än 

slaveriet som företeelse, medan en enhet där begreppet utgjorde en av flera samhällsgrupper 

som inte omfattades av ett politiskt system9 kategoriserades under samhällsskillnader. 

 

I det fjärde steget sammanställdes och granskades materialet utifrån studiens fyra 

frågeställningar. 

 

Nedan följer en tabell (Tabell 2) som visar omfattningen av läroboksserierna som undersökts 

och antalet sidor som granskats per läroboksserie. 

 

Tabell 2.  

Lärobok Form Totalt sidantal Antal granskade sidor 

Hi: Historia åk 7-9 Stadiebok 360 27 (8%) 

Historia Maxi Stadiebok 464 39 (8%) 

PRIO Historia 7-9 Stadiebok 680 75 (11%) 

SOL Levande Historia 7-9 Serie  443 46 (10%) 

Tabell över totala sidantal, samt antal granskade sidor, efter lärobokserie. Tabellen avser 

att ge en överblick över förekomsten av de granskade fenomenen i relation till övrigt 

                                                 
5 Exempel: slavar, slaven, slaveri, slavhandel, slavarbete. 
6 Exempel: livegna, livegenskap. 
7 Exempel: trälar, träldom. 
8 Med civilisation avses här övergripande historisk indelning, som romersk, grekisk, arabisk och så vidare. 
9 Exempel: som del av en lista över vilka grupper i samhället som inte hade rätt att rösta inom den atenska 

demokratin. 
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innehåll i respektive läroboksserie, samt omfattningen av det empiriska underlaget som 

undersökts, men visar inte omfattningen av fenomenen inom dessa sidor. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Läromedelsanalysen har begränsningar, bland annat att det genom en textanalys inte går att 

bedöma eller värdera lärobokens potential i klassrummet då den oftast bara är en del av det 

material som utgör en lektion. Läroboken är då en pusselbit i lärarens pedagogiska upplägg, 

och ett stöd för undervisningen (Nordgren, 2011). Dock är det inte alltid som undervisningen 

leds ämne för ämne, och innehållet i läroboken får då stå för sig självt, utan vidare 

problematisering. I Läromedlens roll i undervisningen skrivs det att Skolverkets granskning 

visar att ”beskrivningar och urval av stoff är alltid färgade av bl.a. författarnas kunskaps- och 

historiesyn” (Skolverket 2006, s. 138), vilket inte kommer som någon överraskning eftersom 

det inte kan finnas någon helt objektiv individ som är opåverkad av sin samtids värderingar 

(Danielsson Malmros 2012, s. 17). 

 

Undersökningen utgår från att historieläroboken existerar som ett hjälpmedel för läraren i sin 

pedagogiska yrkesutövning, men också att historieläroboken har ytterligare funktioner och 

egenskaper; den är en produkt av samhället den är framställd i, men den är samtidigt i sig själv 

en kommersiell produkt som skall kunna säljas. I framställandet av en nyutgåva av en lärobok 

eller läroboksserie investeras både pengar och tid. I studien Författarröst och Lärobokstradition 

noterar Sture Långström, fil. dr. i historia, att monetära intressen har en betydande roll i 

framställningen av läroböcker (Långström 1997, s. 89), vilket även beskrivs av Danielsson 

Malmros (2012, s. 397). En kontroversiell lärobok har inte samma förutsättningar att bli en 

kommersiell framgång, vilket leder till en viss stagnation i hur nydanande stoffet kan vara 

(Danielsson Malmros 2012, s. 397). Detta torde innebära att det kan finnas en stor risk för att 

den vedertagna historielärobokens innehåll av ekonomisk nödvändighet reproduceras, vilket i 

sin tur kan leda till reproduktion av seglivade värderingar eller fördomar. Långström skriver 

även att det är ”ganska vanligt att elever och lärare relativt okritiskt accepterar läroboken som 

riktig och sann” (1997, s. 10), något som även beskrivs av Boel Englund, som kallar detta för 

lärobokens kunskapsgaranterande-auktoriserande roll (Englund 2006, s. 26). Kombinationen 

av ett seglivat material och en okritisk inställning till läroboken gör läromedelsanalysen och 

analysen av det faktiska innehållet i böckerna mycket viktig. 

 

Studien har sin utgångspunkt i läroplanens följande formuleringar:  

 
Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika […] Vad 

historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och 

förbättra sina egna och andras livsvillkor, till exempel genom […] kampen mot slaveri 

[…] skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av 

kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta  

(Skolverket 2011, ss. 191-193).  

 

I studien utgår jag även från att triangelhandeln, och slavhandeln som en betydande del i denna, 

ligger som bas för den ökade världshandeln som nämns i läroplanen. Man kan argumentera att 

formuleringen i läroplanen inte är tvingande, utan nämner kampen mot slaveri som ett av flera 

exempel i ett större fält, men slavhandelns betydelse för de övriga fenomenen, som 

världshandel, imperialism och kolonialism, torde göra det svårt att behandla det ena utan att 

behandla det andra. 
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5.2 Validitet och reliabilitet 
Huruvida begreppen validitet och reliabilitet är lika relevanta för en kvalitativ studie som de är 

för en kvantitativ studie har debatterats (Fejes & Thornberg 2009, s. 219; Svensson 1996, s. 

211), och andra begrepp har föreslagits som bättre lämpade. I min bedömning är begreppen 

adekvata för att diskutera kvaliteten på både den kvantitativa och den kvalitativa delen av 

studien, då skillnaderna inte är stora nog att befoga användandet av olika begrepp inom arbetet. 

 

En studies validitet är beroende av hur väl anpassad forskningsmetoden och -processen är till 

det som avses undersökas (Fejes & Thornberg 2009, s. 219; Olsson & Sörensen 2011, s. 106). 

För den kvantitativa delen av den här studien är validiteten avhängig av att alla relevanta enheter 

har hittats i det empiriska materialet och att kategoriseringen av enheterna varit konsekvent. I 

syfte att stärka studiens validitet genomfördes kontroller i form av upprepade genomläsningar 

av det empiriska materialet över en längre tidsperiod. Eftersom kategoriseringen av de 

meningsbärande enheterna baserades på definitiva egenskaper, som explicit förekommer i det 

empiriska materialet, torde validiteten av den kvantitativa undersökningen kunna anses vara 

adekvat för ändamålet. En studies reliabilitet avser hur reproducerbart resultatet är, det vill säga 

om en utförd mätning skulle stämma överens med ytterligare mätningar utförda med samma 

verktyg och empiri vid ett annat tillfälle (Olsson & Sörensen 2011, s. 123). Genom den metod 

som beskrivits ovan torde även reliabiliteten för den kvantitativa delen av den föreliggande 

studien kunna anses vara hög. 

 

Den andra delen av studien har som syfte att undersöka hur fenomen beskrivs i de utvalda 

läroböckerna. En kvalitativ, hermeneutisk forskningsansats är väl lämpad för detta ändamål 

(Olsson & Sörensen 2011, ss. 158-159; 162). Som delar i den hermeneutiska ansatsens helhet 

tas historisk bakgrund och läroplanens formuleringar in i bearbetningen tillsammans med det 

empiriska materialet som de granskade läroböckerna utgör. Den kvalitativa delen av studien 

och dess resultat utgår från tolkningar av materialet, där tolkaren alltid har ett bagage av 

förförståelse och sociokulturell bakgrund. Detta innebär att det finns en risk för feltolkning av 

komplexa textstycken och formuleringar, och att tolkningar färgas av forskarens förväntningar. 

I syfte att öka den kvalitativa undersökningens validitet eftersträvas transparens genom hela 

arbetet, vilket dels karaktäriseras av en noggrann beskrivning av analysverktyget (se 4.2 

Historiebruk, samt Figur 1) och genom noggrann beskrivning av tillvägagångssättet samt 

genom att exempel ges i form av att citat med tillhörande tolkning presenteras i resultatsdelen. 

Reliabilitet är, som nämnts ovan, omdebatterat som kvalitetsbegrepp för kvalitativa studier, 

men en viktig faktor för kvalitativ reliabilitet är att empirin är pålitlig för frågorna som ställs 

och för slutsatserna som dras från resultatet (Olsson & Sörensen 2011, s. 107). Det är min 

bedömning att formuleringarna i studiens syfte och frågeställningar gör dessa i hög grad 

relevanta för det empiriska underlaget.  

 

Studiens validitet torde kunna ha ökats ytterligare genom att även låta undersökningen omfatta 

författarbiografier och -bibliografier, vilket skulle bidra med ytterligare dimensioner till analys 

och diskussion, men omfattningen av föreliggande studie tillåter inte detta. 

 

6 RESULTAT OCH ANALYS 
Presentationen av undersökningens resultat har här delats in i två delar. Först presenteras 

resultatet av den kvantitativa undersökningen, som i sin tur både fungerar som pilotstudie och 

underlag för den kvalitativa undersökningen och analysen som följer därpå. 
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6.1 Den kvantitativa undersökningen 
Den kvantitativa delen av den här undersökningen fokuserar på framställningen av fenomenen 

slaveri, slavhandel, träldom, livegenskap, och motståndet mot dessa utifrån vilka kontexter de 

omnämns inom. Det som har tagits i beaktande för indelningen är vem som framstår som den 

agerande parten och inom vilken tidsrymd sammanhanget är placerat. Den kvantitativa 

jämförelsen sker mellan historiska tidsepoker och mellan världsdelar, och då syftet inte är att 

jämföra hur stort utrymme fenomenen får i relation till det övriga innehållet i kapitlen jämförs 

istället hur mycket utrymme som ges i relation till historisk tidsepok och världsdel. Det är detta 

som de första fyra diagrammen visualiserar (Figur 1-4). 

 

Sammanställningarna (Figur 1-4) är av hur många meningar som innehåller orden slav (slav, 

slaveri, slavarbete, slavhandel etc.), träl (trälar, träldom) eller livegen (livegna, livegenskap) 

samt vilken historisk tidsepok och vilken världsdel som representeras. Indelningen av 

tidsepoker har skett enligt följande resonemang: 

  

• förhistorisk tid omfattar all tid fram till år 3000 f.v.t.,  

• Antiken omfattar åren 3000 f.v.t. till 500 e.v.t.,  

• medeltiden omfattar åren 500 e.v.t. till 1500 e.v.t.,  

• tidig-modern tid omfattar åren från medeltidens slut 1500 e.v.t. till året för USA:s 

självständighetsförklaring 1776 e.v.t.,  

• modern tid utgör perioden från 1776 e.v.t. till nutid.  

 

Anledningen till att brottet mellan tidig-modern tid och modern tid görs vid 1776 e.v.t. och inte 

som traditionellt vid året för den franska revolutionen, 1789 e.v.t., är att samtliga läroböcker 

nästan uteslutande behandlar slaveri i relation till USA från 1700-talet och framåt. Detta innebär 

att slaveri behandlas i kontexten av det amerikanska frihetskriget och senare det amerikanska 

inbördeskriget, men inte däremellan, vilket gör 1776 e.v.t. till en naturlig brytpunkt för 

indelningen i den här undersökningen. Indelningen av kulturer i världsdelar är strikt geografisk, 

vilket till exempel innebär följande kategorisering (Tabell 3): 

 

Tabell 3. Tabell som exemplifierar indelning av kulturer/civilisationer efter geografiskt 

område. 

Afrika Amerika Asien Europa 

Benin 

Egypten 

Kongo 

Aztekriket 

Inkariket 

Mayariket 

Syd- och Nordamerika 

Arabvärlden 

Fenicien 

Mesopotamien 

Ryssland 

Antikens Grekland 

Antikens Rom 

Storbritannien 

 

Indelningen som tabellen visar utgår från vilka kulturer som representeras i samband med det 

undersökta området i de granskade läroboksserierna, vilket är anledningen till vissa kulturer, 

som till exempel det Osmanska riket, inte finns med. Indelningen baseras på kulturtillhörigheten 

som den aktiva, agerande, parten tillskrivs i källmaterialet. Arabvärlden hamnar under Asien i 

indelningen, eftersom läroboksserierna oftast beskriver arabisk slavhandel före den arabiska 

expansionen.   
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Nedanstående fyra diagram visar inom vilka tidsramar de undersökta läroböckerna behandlar 

fenomen som är relaterade till slaveri, slavhållande och slavhandel. Antika samhällen, som 

Mesopotamien, Aten och Rom tillsammans med de europeiska länderna och USA från 1500-

talet och framåt får mest utrymme. Medeltida slaveri och träldom behandlas relativt lite i 

böckerna. I regel är det Antiken som utgör startpunkten och det amerikanska inbördeskriget 

som utgör slutpunkten för tidsspannet inom vilket slaveri och slavhållning behandlas i 

böckerna, med undantag för SOL 4000 Levande Historia (Figur 4). Utöver detta finns det få 

referenser till slaveri, och när det nämns är det i anslutning till nutida rasism och 

främlingsfientlighet eller amerikanska samhälls-/klasskillnader. 

 

 
Figur 1. Diagram över antalet fullständiga meningar som innehåller slavrelaterade begrepp i läroboken Hi: 

Historia stadiebok 7-9, utifrån vilken historisk tidsepok och geografiskt område de tillskrivs. Diagrammet visar 

fördelningen av totalt 76 enheter. 

 

 
Figur 2. Diagram över antalet fullständiga meningar som innehåller slavrelaterade begrepp i läroboken SO-

Serien Historia MAXI stadiebok 7-9, utifrån vilken historisk tidsepok och geografiskt område de tillskrivs. 

Diagrammet visar fördelningen av totalt 99 enheter.  
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Figur 1. Hi: Historia Stadiebok 7-9
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Figur 2. SO-Serien Historia MAXI 7-9
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Figur 3. Diagram över antalet fullständiga meningar som innehåller slavrelaterade begrepp i läroboken PRIO 

Historia stadiebok 7-9, utifrån vilken historisk tidsepok och geografiskt område de tillskrivs. Diagrammet visar 

fördelningen av totalt 180 enheter. 

 

 

 
Figur 4. Diagram över antalet fullständiga meningar som innehåller slavrelaterade begrepp i läroboksserien 

SOL 4000 Levande Historia 7-9, utifrån vilken historisk tidsepok och geografiskt område de tillskrivs. 

Diagrammet visar fördelningen av totalt 173 enheter. 

 

Den kvantitativa undersökningen visar att det är relativt stor skillnad mellan vilka geografiska 

områden som representeras i de olika läroboksserierna, och även vilken omfattning fenomenet 

får. Ett exempel på detta är att PRIO Historia är den enda läroboksserien som behandlar 

livegenskapen i Ryssland under modern tid, vilket representeras av Asien-stapeln i Figur 6. 

 

En åtskillnad som inte gjorts i pilotstudien är mellan amerikansk urbefolkning och europeiska 

kolonisatörer, men generellt gäller att de staplar som ligger inom spannet för medeltiden 

representerar urbefolkning så som Aztek-, Maya- och Inkafolken som aktiva utövare, medan 

staplarna i de följande tidsepokerna representerar europeiska erövrare och -kolonister som detta. 
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Figur 3. PRIO Historia Stadiebok 7-9

Sanoma Utbildning

Afrika

Amerika

Asien

Europa

Historisk tidsepok

A
n

ta
l 
m

e
n

in
g

a
r 

s
o

m
 i
n

n
e

h
å

ll
e

r 
s

la
ve

ri
 e

ll
e

r 
li
ve

g
e

n
s

k
a

p

Mer än 3000 f.v.t 3000 f.v.t.-500 e.v.t. 500 e.v.t.-1500 e.v.t. 1500 e.v.t.-1776 e.v.t. 1776 e.v.t.-Nutid

Förhistoria Antiken Medeltiden Tidigmodern tid Modern tid

0

10

20

30

40

50

60

70

Figur 4. SOL 4000 Levande Historia 7-9
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Det övergripande resultatet av den kvantitativa delen av studien är fördelningen av 

återgivningar av slaveri och slavhandel i de granskade läroboksserierna. Som demonstreras av 

diagrammen (Figur 1-4), domineras återgivningarna av européer och europeiska kolonisatörer 

som aktiva agenter, följt av arabiska handelsmän och ryska godsägare, och till sist av afrikanska 

hövdingar. För tidsspannet 3000 f.v.t. till 500 e.v.t. är detta resultat inte helt oväntat, och 

korrelerar med största sannolikhet med fördelningen av utrymme för de olika världsdelarna i 

dessa kapitel i läroboksserierna. Det ligger ett stort fokus på antikens Grekland och antikens 

Rom i relation till denna tidsepok i samtliga läroboksserier. För jämförelse ägnas i Hi: Historia 

14 sidor åt antikens Grekland, 15 sidor åt antikens Rom, och tre sidor åt Egypten som det enda 

representerade afrikanska landet, medan arabvärlden utelämnas helt inom detta tidsspann och 

ersätts av Mesopotamien och Perserriket som ägnas fyra sidor. I SO-Serien Historia Maxi är 

fördelningen 18 sidor åt antikens Grekland, 18 sidor åt antikens Rom, sex sidor åt Egypten och 

fem sidor åt arabvärlden. I PRIO Historia får antikens Grekland 31 sidor, antikens Rom tilldelas 

18 sidor, Egypten fyra sidor och arabvärlden 13 sidor. Slutligen är fördelningen i SOL 4000 

Levande Historia 28 sidor för antikens Grekland, 30 sidor för antikens Rom, 13 sidor för 

Egypten samt 12 sidor för arabvärlden. I samtliga läroboksserier beskrivs det dagliga livet i 

antikens Grekland och antikens Rom långt utförligare än vad det görs för Egypten eller 

arabvärlden, och tydliga kopplingar görs mellan antikens Grekland och antikens Rom och 

dagens moderna västerländska samhällen och -kulturer (Almgren 2014, s. 78-79; Hildingson & 

Hildingson 2011, s. 77; Ivansson & Tordai 2014, s. 55; Nilsson et al 2013, s. 11, 61). Denna 

fördelning påvisar ett starkt fokus på Europa genom de historiska återgivningarna i 

läroboksserierna, ofta på bekostnad av andra perspektiv. Resultatet för de övriga tidsepokerna 

påvisar samma eurocentriska fokus, vilket gör att till exempel återgivningen av hela den 

afrikanska kontinenten domineras av européer i samtliga läroboksserier, och kontinenten 

behandlas nästan enbart utifrån dess betydelse för Europa och europeisk ekonomisk utveckling 

i relation till de undersökta fenomenen. Liknande återgivningar av historiska skeenden har 

påvisats och poängterats i tidigare forskning som tydliga tecken på eurocentrism (Palmberg 

2000, s. 57). Resultatet av den kvantitativa delen av studien har vikt för tolkningen av resultatet 

i den kvalitativa delen, särskilt gällande omfattningen av återgivningarna för respektive 

kultur/civilisation. Eftersom arvet från både antikens Grekland och antikens Rom anges ligga 

till grund för en stor del av den västerländska kulturen, blir omfattningen och fördelningen av 

utrymmet, tillsammans med historiebruket som kan utläsas i återgivningarna av slaveri och 

slavhandel, faktorer i analysen. 

 

6.2 Den kvalitativa undersökningen 
Materialet för den kvantitativa undersökningen utgörs av 528 enheter, som består av de 

meningar som innehåller begreppen som studien undersöker, samt de direkt föregående och 

efterföljande meningarna, som har lagts till för att bedöma och tolka kontexten. Dessa enheter 

ligger till grund för den kvalitativa undersökningen som presenteras nedan. 

 

Det är även viktigt att fastställa ett antal variabler före resultatet av studien presenteras här. 

Dessa variabler är relevanta för studiens grundläggande historiedidaktiska teori. 

Historiedidaktiken utgår från de grundläggande didaktiska frågorna, och för den här studien är 

det mer specifikt fem av dessa som avses: vad, hur, varför, av vem och för vem. I anknytning 

till studien fastställs följande definitioner av, och svar på, dessa frågor: 

 

Svaren på tre av dessa frågor är variabla, och hör ihop med studiens frågeställningar: 

1. Vad? I studien definieras frågan ”Vad?” som läroböckernas innehåll i avseende till 

frågeställningarna. Innehållet varierar från läroboksserie till läroboksserie, och 

presenteras därför inom separata, avgränsade stycken. 
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2. Hur? För studien är frågan ”Hur?” starkt knuten till analysverktyget, eftersom det är 

denna fråga som besvaras genom analysen av historiebruket. Likt innehållet kan 

historiebruket variera från läroboksserie till läroboksserie. 

3. Varför? För studien avser frågan ”Varför?” syftet med innehållet i läroboksserierna, 

och kan delvis besvaras genom formuleringarna i läroplanen. Frågan ”Varför?” är här 

också starkt knuten till analysverktyget, eftersom läroplanen inte fastställer specifikt 

stoff. Detta görs istället på förlag- och författarnivå, vilket innebär att syftet kan 

variera från läroboksserie till läroboksserie och även avvika från läroplanen.  

 

De två sista didaktiska frågorna har statiska svar, som är desamma oavsett läroboksserie: 

4. Av vem? För studien besvaras denna fråga på två sätt, dels på myndighetsnivå 

eftersom det är där som läroplanen fastställs, och dels på förlag- och författarnivå 

eftersom det är där som urval och formulering görs. 

5. För vem? För studien definieras denna fråga som ”För vem är materialet framtaget?”, 

och besvaras med att målgruppen är svensk skola och elever inom svensk skola. 

 

Enligt historiedidaktisk teori kan läroböcker inte uppfylla kriterierna för det vetenskapliga 

historiebruket (Karlsson 1999, 58), och därför kan detta utelämnas från resultatredovisningen. 

De relevanta aspekterna av det kommersiella historiebruket bedöms vara både ofrånkomliga 

och universella i sin inverkan på materialet, och därför har även detta bruk valts bort ur 

redovisningen av resultaten för de individuella läroboksserierna. Återstår gör då fem 

historiebruk: existentiellt, moraliskt, ideologiskt, politisk-pedagogiskt och icke-bruk. 

 

6.2.1 Hur beskrivs och förklaras orsakerna bakom slaveriets uppkomst? 
De övergripande historiebruken som kan utläsas ur alla fyra läroboksserierna i anknytning till 

den här frågeställningen är det existentiella och det ideologiska. Presentationerna av fenomenet 

saknar de karaktäristika som kännetecknar det moraliska- och det politisk-pedagogiska 

historiebruket samt icke-bruket av historia. 

 

Existentiellt historiebruk 

Att ett existentiellt historiebruk kan utläsas ur de granskade läroboksserierna kan härledas till 

den tidigare forskningen om eurocentrism och identitetsskapande som presenterades i kapitel 

tre. Under premissen att eurocentrism ligger som en undermedveten och dold påverkansfaktor 

i materialframställningen kan flera aspekter av läroboksseriernas innehåll förklaras. 

 

Det är inte ovanligt att begreppen slav och slaveri används tidigt i läroböckerna för att illustrera 

till exempel historieanvändning, utan kontext eller förklaring, vilket gör det underförstått att 

läsaren redan bör vara införstådd med begreppen (Ivansson & Tordai, s. 9; Nilsson et al 2013, 

s. 7). I både Historia Maxi och PRIO Historia omnämns slavar som en redan existerande grupp 

som gavs rättigheter genom den babylonske kungen Hammurabis lagar, vilket anges vara den 

äldsta bevarade lagsamlingen (Almgren 2014, s. 31; Ivansson & Tordai 2014, s 23). Hi: 

Historia, Historia Maxi och PRIO Historia beskriver alla slavarna som en specifik, redan 

etablerad, samhällsgrupp som togs för given, när ämnet behandlas i anknytning till antikens 

högkulturer (Almgren 2014, s. 52; Ivansson & Tordai 2014, s. 40; Nilsson et al 2013, s. 36). I 

Historia Maxi anges i relation till antikens Rom att ”De flesta slavar var ättlingar till människor 

som en gång blivit tillfångatagna efter romerska erövringar” (Ivansson & Tordai, s. 70). 

Eftersom ingen bakgrund ges till slaveriet som företeelse, och den enda direkta referensen till 

ett eventuellt ursprung är att slavarna var ättlingar till tidigare slavar, framstår det som något 

naturligt som inte ifrågasätts. 

 



 

20 

 

Undantaget från ovanstående är SOL 4000 Levande Historia, som beskriver slaveriets ursprung 

som ett resultat av människans övergång till bofasthet. Slaveri presenteras som en praktisk 

lösning på problem som uppstår när man tar en fiende tillfånga (Hildingson & Hildingson 2011, 

s. 29). Krigsfångar beskrivs som källan till slaveriet i det stora hela, även i anknytning till 

antikens Aten och Rom (Ibid, ss. 71, 118), därefter kommer beskrivningar av att människor 

kunde bli slavar på grund av ekonomiska skulder eller som straff för begångna brott (Ibid, ss. 

71, 119). Genom att fokus ligger på dessa tre sätt som en individ kunde förslavas på, ges hela 

fenomenet en viss legitimitet: en soldat som går i krig kan antas vara införstådd i riskerna, 

medan en person som inte kan betala sina skulder eller en brottsling sonar sina felsteg genom 

att bli slav. Detta är dock en falsk legitimitet, som döljer andra offer for fenomenet. 

 

Väl värt att lyfta fram här är att det i Hi: Historia kan uttydas en tidslinje i återgivandet av de 

olika geografiska områdenas slavsystem; antikens slaveri är det tidigast återgivna, följt av 

arabiskt som i sin tur följs av europeiskt, vilket kan utläsas ur formuleringar som den följande: 

  
De [arabiska köpmännen] hade också seglat längs den afrikanska östkusten under 

hundratals år. Då handlade de för det mesta med slavar. Slavhandlarna, som ofta själva 

var afrikaner, trängde djupt in i Afrika och tömde byarna på människor […] När 

européerna anlände fanns därför redan en omfattande slavhandel.  

(Nilsson et al 2013, s. 89) 

 

Någon direkt förklaring till vad bakgrunden till de presenterade slavsystemen kan ha varit 

erbjuds inte. Definitionen av det existentiella historiebruket kan här förklara den tidslinje som 

presenteras i citatet ovan, då denna exkluderar de historiskt dokumenterade formerna av slaveri 

som återfinns inom Europa i det intermediära tidsspannet. Det existentiella historiebruket kan 

även förklara den implicita europeiska gemenskapen, och det angränsande arabiska och 

afrikanska utanförskapet. 

 

Varför är då ovanstående framställningar exempel på ett existentiellt historiebruk? Ur ett 

historiedidaktiskt perspektiv, som tar eurocentrism i beaktande, finns det fog för 

kategoriseringen. Det har tidigare i det här kapitlet fastställts att läroböckerna är framställda för 

den svenska skolan och svenska elever, och tillsammans med begreppet eurocentrism förklarar 

detta skillnaderna i hur Europa, Afrika och Asien framställs. Det existentiella historiebruket har 

som funktion att skapa en föreställning av gemenskap och tillhörighet. Det ligger i samhällets 

intresse att hos befolkningen skapa en identitet som medborgare i en nation som är en del av ett 

vidare kollektiv, Europa, i en gemensam värld. De grundläggande värden som presenteras i den 

svenska läroplanen fastställer att det svenska samhället vilar på grundläggande demokratiska 

värderingar, en kristen tradition och västerländsk humanism (Skolverket 2011, s. 7). Det är 

allmänt vedertaget att de största influenserna på den västerländska kulturen historiskt sett har 

ansetts vara arvet från antikens Grekland och antikens Rom. Det ligger därmed, enligt 

historiebruksperspektivet, i brukarens intresse att tona ned företeelser som inte är samstämmiga 

med den moderna västerländska självbild som ska fostras. Slaveriets realitet är en sådan 

företeelse.  

 

Ideologiskt historiebruk 

Det ideologiska historiebruket som utläses ur de granskade läroboksserierna underbygger det 

existentiella historiebruket genom att legitimera extremt asymmetriska maktstrukturer. Det 

ideologiska historiebruket manifesterar sig i avsaknaden av förklaringar till slaveriets ursprung, 

vilket i de flesta återgivningar ger för handen att det handlar om ett naturligt system som alltid 

har funnits. Detta är viktigt för att kunna bibehålla bilden av antikens Aten och Rom som den 

civiliserade världens vagga, särskilt i och med att slavsystemen tillskrivs sådan vikt för dessa 

samhällen vilket demonstreras av omfattningen av referenser till nämnda system (se Figur 1-
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4). Genom att inte diskutera slaveriets uppkomst i anslutning till de kapitel där slaveriet först 

och mest omfattande behandlas i läroboksserierna, ges en viss legitimitet till fenomenet. Detta 

förstärks genom att värderingar kring slaveriet generellt uteblir, och genom att de orsaker som 

anges till att en individ kunde förslavas framställs som rimliga hamnar skuldansvaret hos offret 

(Weiner 2014, s. 332). Eftersom detta inte problematiseras och ingen anges ha varit först med 

att förslava någon annan, och ingen egentligen drabbats negativt av slaveriet i återgivningen, 

försvinner behovet av att diskutera skuldfrågan i anknytning till Grekland och Rom. Detta 

resulterar i ett ideologiskt historiebruk, eftersom det handlar om maktstrukturer som legitimeras 

genom att inte ifrågasättas. Däremot har arabvärlden traditionellt inte kopplats till framväxten 

av det västerländska kulturarvet, och därför kan det arabiska slaveriet tillskrivas större negativ 

påverkansgrad, vilket i hög grad stämmer överens med forskningen kring eurocentrism (Araújo 

& Maeso 2012, s. 1273). Eftersom arabvärlden i en sådan återgivning blir ”först” med att 

exploatera Afrika, minskar det ansvaret för européerna som i jämförelse bara anammar ett redan 

etablerat system. 

 

6.2.2 Hur beskrivs och förklaras mekanismerna bakom slaveriets 

vidmakthållande?  
De mest framträdande historiebruken som kan utläsas ur alla fyra läroboksserierna i anknytning 

till den här frågeställningen är det existentiella, det ideologiska och det politisk-pedagogiska. 

Presentationerna av fenomenet saknar här de karaktäristika som kännetecknar det moraliska 

historiebruket samt icke-bruket av historia. Flera historiebruk löper parallellt genom texterna. 

 

Existentiellt historiebruk 

Det existentiella historiebruket utläses som övergripande i framställningarna kring slaveriets 

vidmakthållande. Detta härleds till samma historiedidaktiska perspektiv som angavs för den 

tidigare frågeställningen, och på samma grunder. Det existentiella historiebruket ligger här till 

grund för manifestationerna av både politisk-pedagogiskt och ideologiskt historiebruk i 

resultatet som följer, eftersom samtliga läroboksserier fokuserar på västerländsk ekonomisk 

utveckling som förklaring till mål för, och följd av, slavhandeln. Motiv som girighet och 

personlig vinning utelämnas allt som oftast från återgivningarna. Resultatet blir att européerna, 

som läsaren förväntas identifiera sig med, framstår som framsynta entreprenörer, som agerade 

för (det västerländska) samhällets bästa. 

 

Politisk-pedagogiskt historiebruk 

Hi: Historia framställer i regel slavsystemen som en ekonomisk och social nödvändighet i 

relation till de antika högkulturerna (Nilsson et al 2013, ss. 52, 54, 58, 89). I de sociala 

förklaringarna kan ett politisk-pedagogiskt historiebruk utläsas, då slavfenomenet ofta används 

för att illustrera samhällsskillnader där en jämförelse görs för att påvisa social stratifiering. Det 

är värt att lyfta fram att de ofria slavarna inte anges ha varit lägst på samhällsstegen i antikens 

Rom, utan där befann sig de fria men medellösa proletärerna (Ibid, s. 52). Det politisk-

pedagogiska bruket syftar här till att läsaren ska göra kopplingar mellan det antika samhället 

och dagens moderna samhälle, både gällande medborgerliga rättigheter och skyldigheter och 

sociala skillnader. Framställningen av slaveriet blir sekundär. 

 

Ideologiskt historiebruk 

I övrigt är det ett ideologiskt historiebruk som dominerar Hi: Historia, eftersom det oftast är 

ekonomiska och sociala fördelar som läggs fram.  

 
Hur hade romarna råd att bygga upp Rom och alla andra städer i romarriket? Ett svar 

är att romarrikets ekonomi i hög grad byggde på slavarbetskraft, det vill säga att det 
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fanns massor av människor som inte hade någon frihet och som tvingades att arbeta 

utan lön. 

(Ibid, s. 54) 

 

I anknytning till antikens Rom anges också att slaveriet vidmakthölls genom våld i ett stycke 

som handlar om det slavuppror som leddes av Spartacus år 73 f.v.t. (Ibid, s. 54). Detta förklarar 

hur, men ger inte läsaren något svar på frågan varför. Den förhärskande ekonomiska och sociala 

förklaringen som ges faller under ett ideologiskt historiebruk, enligt definitionen som fastställts 

i teorikapitlet. Texten innehåller få värdeladdade begrepp i anknytning till slaveriet som sådant, 

utan det är istället påverkan på, och fördelarna för, samhället som bär fokus. 

 

Historia Maxi framställer också slavsystemen under antiken som en ekonomisk och social 

nödvändighet (Ivansson & Tordai 2014, ss. 40, 75), men ger ett exempel på hur delar av 

samhället anpassade sig för att systemen skulle kunna vidmakthållas genom den kristna 

religionen: 

 
Alltså skulle männen bestämma över kvinnorna både i kyrkan och i hemmen. Och de 

som blev kristna skulle inte sälja alla sina ägodelar och flytta in till församlingen, 

eller frige slavarna, som de brukade. 

(Ibid, s. 73) 

 

Citatet ovan refererar till en framställning av hur de kristna prästerna under 300-talet e.v.t. 

anpassade budskapet om att alla människor var lika inför den kristna guden, för att locka fler 

att konvertera till kristendomen. I sammanhanget kan citatet förstås som att man gjorde en 

medveten ansträngning att tilltala den större, rikare och slavägande, befolkningen genom denna 

anpassning. Detta är intressant eftersom det troligen fanns fler fattiga och slavar i romarriket än 

vad det fanns rika slavägare, och anpassningen torde ha påverkat många som redan konverterat 

till kristendomen negativt. I återgivningen framstår detta som ett högst pragmatiskt beslut, med 

nyttan i fokus, vilket i analysen placerar återgivningen i det ideologiska historiebruket. 

 

PRIO Historia beskriver inte några mekanismer som kan sägas ligga bakom slaveriets 

upprätthållande, och inte heller några direkta hot eller protester mot slavsystemet som sådant, i 

anknytning till antiken. Det anges att det gick att tjäna stora pengar på slavhandeln (Almgren 

2014, ss. 64, 104), men i övrigt behandlas slaveriet som ett naturligt och självklart tillstånd i 

Aten, Rom och arabvärlden. Ett exempel på detta är följande citat: 

 
Vete, olivolja och vin skepades [sic!] från olika delar av det stora riket till hamnstäder 

nära Rom. Därifrån fraktades varorna nattetid av slavar via floden Tibern in i Rom. 

(Ibid, s. 83) 

 

Beskrivningar som den ovanstående lägger ingen specifik tonvikt på slaveriets betydelse för 

Rom, utan utgör en närmast neutral återgivning av ett skeende. Till största delen återges vad 

slavarna gjorde och vilket arbete de utförde (Ibid, ss. 53, 60-64, 77, 83, 84, 86-87), snarare än 

anledningarna till att man höll sig med slavar i första läget eller varför systemet vidmakthölls. 

Detta innebär ett ideologiskt historiebruk, eftersom avsaknaden av problematisering ger ett 

intryck av att dessa maktförhållanden var legitima och därför inte behövde upprätthållas aktivt. 

 

SOL 4000 Levande Historia beskriver slavsystemen som en ekonomisk och social 

nödvändighet i relation till antiken, där en del av orsaken till vidmakthållandet anges vara 

erövringskrig (Hildingson & Hildingson 2011, ss. 47, 71, 112, 118, 122, 138-139). De antika 

civilisationernas beroende av slavar beskrivs som i citatet nedan, som handlar om det romerska 

riket: 
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När erövringskrigen upphörde fick romarna inte längre några krigsfångar och därmed 

heller inte några slavar att sälja. Det blev allt svårare att få arbetskraft till godsen. 

Skördarna minskade och det blev ännu svårare att driva in skatter. 

(Ibid, s. 122) 

 

Genom formuleringar som den ovanstående återges slaveriet som en nödvändighet, där ett 

konstant tillflöde av nya slavar är samhällets livsblod. På grund av detta kan nyttoperspektivet 

förklara drivkraften bakom slaveriets vidmakthållande, genom att det låg i medborgarnas 

intresse att systemet fortsatte hållas vid liv. Den nytta som beskrivs här är dock begränsad till 

de fria klasserna i de antika samhällena, och en sådan legitimering av maktförhållanden faller 

under det ideologiska historiebruket. 

 

När Hi: Historia återger triangelhandeln och slaveriet i Amerika (Nilsson et al 2013, ss. 92-93, 

96, 97, 161) är det ekonomi och handel som ligger till grund för förklaringarna. Det kan här 

tilläggas att Hi: Historia i regel inte ger exempel på protester mot slaveriet. I vissa återgivningar 

ges inte några orsaker till slaveriets fortlevnad, utan det framstår som att det var någonting som 

gjordes av hävd (Ibid, s. 123). Detta kan kategoriseras under det ideologiska historiebruket, 

eftersom det fortfarande är fokus på nyttan för de samhällen som handlade med slavar. 

 

I återgivningen av triangelhandeln och slaveriet i Amerika i Historia Maxi anges ekonomiska 

anledningar ligga bakom slavsystemets vidmakthållande i det stora hela (Ivansson & Tordai 

2014, ss. 129, 175, 212, 218), men här tillkommer även andra förklaringar som rasfrågan: 

 
För att försvara slaveriet använde de vita därför olika påhitt om att de svarta tillhörde 

en annan och underlägsen ras. 

(Ibid, s. 266) 

 

Det bör även tilläggas att framställningen i Historia Maxi benämner människorna som 

drabbades av de afrikanska och europeiska slavhandlarna som fångar i relation till Afrika och 

som slavar i relation till Amerika (Ibid, s. 129). Detta kan kopplas till eurocentrismbegreppet, 

som poängterar att det är relativt vanligt med denna form av distinktioner, och att de ofta är 

omedvetna. I citatet ovan visar formuleringen att det som ska förmedlas till läsaren är en 

medvetenhet om att slavhandeln saknade legitima skäl och att det var därför som dessa 

påståenden framkom. Detta visar på ett visst moraliskt historiebruk, som syftar till att läsaren 

ska fostras till att ta avstånd från dessa företeelser (Ammert 2008, s. 64). Det är dock fortfarande 

den ekonomiska förklaringen som dominerar i texten, och eftersom den står relativt 

oproblematiserad innebär det i praktiken ett ideologiskt historiebruk. 

 

I PRIO Historias återgivning av triangelhandeln och slaveriet i Amerika beskrivs att det var till 

stor del amerikanska sockerplantager, och behovet av arbetskraft på dessa, som låg till grund 

för slaveriets upprätthållande under tidig-modern och modern tid (Almgren 2014, ss. 161-162, 

207, 251, 262). Det anges att plantageägare i sydstaterna såg slaveriet som en nödvändighet för 

att de skulle kunna driva sina sockerplantager (Ibid, s. 161-162, 262, 274), och efterfrågan på 

socker förklaras med att européerna vid den här tiden ville ha socker i sitt te, som i sin tur kom 

från Kina (Ibid, s. 161). Utöver detta framstår i många fall de vinster som kunde göras på 

handeln som både bakomliggande och upprätthållande orsak, även om dessa sällan explicit 

anges som detta (Ibid, s. 144, 151-152, 160-162, 164-165). Återgivandet av yttre tvång, behov 

av arbetskraft och vinster gör PRIO Historia till ett av de tydligaste exemplen på både hur 

eurocentrism och ideologiskt historiebruk kan manifestera sig. Dessa faktorer är legitimerande 

ursäkter snarare än förklaringar, och rationaliserar exploateringen av Afrika. Det behöver i det 

här fallet inte handla om ett medvetet historiebruk, men effekten blir densamma. I många av 
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dessa återgivningar omnämns slavar som en handelsvara bland många. Det är först i anknytning 

till ett stycke om kapitalism som aktioner för att vidmakthålla slavsystemet beskrivs: 

 
Många av den här sortens affärsmän hade makt i parlamentet (riksdagen), något de 

såg till att utnyttja genom att förhindra alla förslag om att stoppa slavhandeln. Det 

dröjde ändå till 1833 innan slavhandeln förbjöds i Storbritannien. 

(Ibid, s. 163) 

 

Utöver ovanstående kan även beskrivningen av sydstaternas utbrytning ur unionen 1860 e.v.t. 

och det efterföljande inbördeskriget ses som en återgivning av ett försök att vidmakthålla 

slavsystemet i dessa stater (Ibid, s. 263), även om detta inte ger några förklaringar till 

bakomliggande mekanismer. 

 

I SOL 4000 Levande Historias återgivning av triangelhandeln och slaveriet i Amerika är det 

också främst ekonomiska anledningar som anges ligga bakom slaveriets vidmakthållande 

(Hildingson & Hildingson 2011, ss. 171, 272, 273). Exempel på detta är följande citat angående 

triangelhandeln och slaveriet i den amerikanska södern: 

 
Européerna hade inga egna varor som lockade de kinesiska och indiska härskarna. 

Därför behövdes de stora vinsterna från slavhandeln, eftersom de kinesiska och 

indiska handelsmännen bara tog emot guld och silver som betalning för sina varor, 

exempelvis siden och kryddor. 

(Ibid, s. 171) 

 
Den växande brittiska textilindustrin köpte all bomull som sydstaterna kunde få fram 

(se s. 226). Därför ville inte plantageägarna göra sig av med slavarna. 

(Ibid, s. 272) 
 

Återgivningen ger alltså yttre ekonomiska påtryckningar som skäl till att slavsystemen 

upprätthölls. Dels genom att vinsterna var nödvändiga för att upprätthålla sydstaternas 

levnadsförhållanden, och dels genom att samma vinster behövdes för att bekosta andra 

handelsföretag. Sydstaternas utbrytande från unionen och det amerikanska inbördeskrigets 

utbrott förklaras med samma resonemang (Ibid, s. 274). Precis som i fallet med PRIO Historia 

ovan resulterar återgivningen som bygger på fabricerade tvång i ett ideologiskt historiebruk, 

som legitimerar ett maktförhållande på grunden av vilken nytta det innebar för ett samhälle eller 

vilka ekonomiska problem det löste. Detta visar även prov på eurocentrism, eftersom 

västerländska kapitalvinster framstår som viktigare än de exploaterade ländernas välmående 

och välstånd (Araújo & Maeso 2012, s. 1273).  

 

6.2.3 Hur beskrivs och förklaras slaveriets konsekvenser för individ och 

samhälle? 
De framträdande historiebruken som kan utläsas ur alla fyra läroboksserierna i anknytning till 

den här frågeställningen är det existentiella, det moraliska, det ideologiska och det politisk-

pedagogiska. Presentationerna av fenomenet saknar här de karaktäristika som kännetecknar 

icke-bruket av historia. Flera historiebruk löper parallellt genom texterna. 

 

Existentiellt historiebruk 

I Hi: Historia är återgivningen av den arabiska slavhandeln, som är den första som beskrivs i 

anknytning till Afrika, är också den första texten i läroboken som belyser slavhandelns 

konsekvenser för Afrika (Nilsson et al 2013, s. 89). Denna distinktion, att den utomeuropeiska 

slavhandeln tillskrivs negativa egenskaper som inte anges i anknytning till Aten eller Rom, är 

tecken på ett existentiellt historiebruk och kan ses som ett exempel på eurocentrism. 
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Politisk-pedagogiskt historiebruk 

Slaveriet i Aten beskrivs enbart i förhållande till den atenska demokratin, och dess 

begränsningar (Ibid, s. 36). Det är viktigt att notera att begreppet slaveri i mycket stor 

utsträckning används för att diskutera något annat än slaveriet i sig, som till exempel 

begränsningar i antikens demokratiska system, samt socioekonomiska skillnader och 

genusordning i antikens samhällen (Ibid. ss. 7, 36, 46, 52, 54, 60, 61). Det är även vanligt att 

slaveriet används för att diskutera andra fenomen i de antika kulturerna i Historia Maxi, som 

samhälleliga-, politiska- och sociala skillnader hos de fria invånarna (Ivansson & Tordai, s. 40, 

43, 69, 71-73). Detta stämmer överens med definitionen av det politisk-pedagogiska 

historiebruket, eftersom det handlar om relativt godtyckliga jämförelser av fenomen som inte 

har relevanta kopplingar till varandra. Resultatet blir att många textstycken som tycks diskutera 

slaveri egentligen inte gör det. 

 

PRIO Historia beskriver inga direkta konsekvenser av slaveriet i anknytning till antikens 

kulturer. Vad som beskrivs i de enheter där begreppet slaveri ingår är till största delen andra 

företeelser som de tidigare nämnda begränsningarna i antikens demokratiska system, samt 

socioekonomiska skillnader och genusordning i dessa kulturer (Almgren 2014, ss. 52-53, 61-

64, 77, 83, 86-87). Exempel på detta är följande citat: 

 
Den [grek] som hade råd med en slavinna slapp bära hem varorna själv. Den fattige 

ägde varken penningpung eller slavinna. Han bar mynten i munnen, även de slantar 

han fick tillbaka av fiskhandlaren. 

(Ibid, s. 61) 

 

Det fanns rika [grekiska] män som köpte slavar för sina pengar för att sedan hyra ut 

dem. Ju fler slavar han hade till uthyrning, desto rikare blev han. 

(Ibid, s. 64) 

 

I mörkret härskade rånarna, inbrottstjuvarna och lönnmördarna, En grupp slavar med 

facklor följde de rika [romarna] hem. 

(Ibid, s. 83) 

 

Vanligt [romerskt] folk hade inte råd med slavar. Hos dem skötte kvinnorna hemmen. 

(Ibid, s. 87) 

 

I ovanstående citat har omnämnandet av slavarna eller slaveriet ingen annan funktion än att 

belysa ekonomiska skillnader mellan olika grupper av fria invånare i antikens Grekland och 

Rom. Effekten blir att ägandet av en slavinna likställs med vilket ägande som helst, och 

jämförelsen med att en fattig grek skulle behöva bära sina mynt i munnen kan ses som tecken 

på ett politisk-pedagogiskt historiebruk. Jämförelsen blir både mellan rik och fattig och mellan 

antik- och modern demokrati. Till detta kan även tilläggas att anekdoten om att fattiga greker 

var tvungna att bära mynten i munnen troligtvis bygger på den satiriska pjäsen Fåglarna av 

Aristofanes, och att sanningshalten i påståendet bör ifrågasättas. 

 
När [den grekiska] hustrun någon gång besökte en väninna var hon klädd i en lång 

mantel och hade en slavinna i sällskap. 

(Ibid, s. 62) 

 

Det grekiska samhället var ett manssamhälle och ett slavsamhälle. Kvinnor och 

flickor var inte så synliga i samhället. 

(Ibid, s. 77) 
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Ovanstående citat beskriver skillnaderna mellan fria män och fria kvinnor i antikens Grekland. 

Kontexten för det första citatet är att kvinnorna hölls hemma större delen av tiden, och när de 

väl lämnade hemmet kunde de inte göra det på egen hand utan att åtföljas av åtminstone en 

slavinna. Formuleringen av det andra citatet visar också på en social skillnad mellan män och 

kvinnor i detta samhälle. Citaten omnämner slavar men berör inte deras faktiska situation, utan 

slaveriet används här för att påvisa andra samhällsföreteelser. Genom att definiera det grekiska 

samhället som ”ett manssamhälle och ett slavsamhälle” som ovan, görs en implicit jämförelse 

mellan de som står högst och de som står lägst. Men genom att kvinnor och flickor sätts åt sidan 

och omnämns för sig framstår de som mindre viktiga än slavarna för samhället. En sådan 

formulering håller bara om det rådande perspektivet utgår från ekonomisk nytta. Detta innebär 

att historiebruket i dessa sammanhang utläses som en kombination av ett ideologiskt och ett 

politisk-pedagogiskt sådant. 

 

Ideologiskt historiebruk 

Hi: Historia beskriver konsekvenserna av slaveriet under antiken först i anknytning till 

romarriket (Nilsson et al 2013, s. 54), och det är huvudsakligen konsekvenserna för samhället 

som behandlas. Slavekonomin anges här vara en av de viktigaste förklaringarna till Västroms 

undergång (Ibid, s. 58). Några direkta konsekvenser av slavsystemet för slavarna återges inte, 

med undantag för ett stycke om Spartacusupproret och vad som hände med de slavar som 

medverkade i upproret (Ibid, s. 54). Eftersom fokus här återigen ligger på samhällsnivå och på 

ett nyttoperspektiv, blir resultatet ett ideologiskt historiebruk. Detta visar sig särskilt i det 

faktum att slaveriet som system enbart anges ha negativ inverkan när det slutar att fungera.  

 

Historia Maxi beskriver konsekvenserna av slaveriet till största delen på samhällsnivå i relation 

till antikens kulturer. Tillgången till slavarbete anges vara det som gav romarna dels möjlighet 

till ett ekonomiskt välstånd, och dels möjlighet att uppföra stora byggnadsprojekt i form av 

akvedukter, palats och monument (Ivansson & Tordai 2014, ss. 68, 70, 75). Negativa 

konsekvenser av slaveriet på samhällsnivå lyfts även fram genom att det orsakade fattigdom 

och arbetslöshet hos de medellösa medborgarna i Rom (Ibid, s. 60). I en återgivning av en 

intervju med fiktiv slav framgår det att slavarnas största problem var om någon annan slav 

misskötte sig, för då kunde de drabbas av kollektiva straff (Ibid, s. 70). Det framstår alltså som 

att det inte var systemet eller slavhållarna det var fel på, utan individuella slavar. De utläsbara 

historiebruken här är det ideologiska, på samma grunder som för Hi: Historia ovan. 

 

SOL 4000 Levande historia beskriver konsekvenserna av slaveriet under antiken på två nivåer; 

dels på individnivå, och dels på samhällsnivå. På individnivå beskrivs hur olika omständigheter 

påverkade de individuella slavarnas levnadsförhållanden, där enstaka individer hade det bättre 

än andra (Hildingson & Hildingson 2011, s. 119). På samhällsnivå beskrivs att slaveriet som 

system kan ha fördröjt den tekniska utvecklingen i antikens Rom, och att slaveriet orsakade 

arbetslöshet och fattigdom bland romerska medborgare (Ibid, s. 120). Brist på slavar anges 

också vara en av orsakerna till Västroms fall 476 e.v.t. (Ibid, s. 122). Eftersom fokus ligger på 

konsekvenserna för samhället och för medborgarna i långt högre grad än konsekvenserna för 

slavarna, samt att tonvikt läggs vid att systemet var nödvändigt för samhället blir resultatet ett 

ideologiskt historiebruk. Detta underbyggs även av att slavsystemet inte problematiseras utifrån 

gruppen som drabbades. 

 

Överlag dominerar ett ideologiskt historiebruk i återgivningen av slaveriets konsekvenser under 

tidigmodern- och modern tid, med inslag av existentiellt- och politisk-pedagogiskt historiebruk 

i några av de granskade läroboksserierna. Det ideologiska historiebruket manifesterar sig dels i 

ett nyttoperspektiv med rationalisering och legitimering av maktförhållanden genom 
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ekonomiska termer som vinst och tillväxt, och dels i att negativa konsekvenser till stor del 

utelämnas eller förminskas. 

 

Gällande triangelhandeln och slaveriet i Amerika är de vanligaste utläsbara konsekvenserna av 

slaveriet de som påverkade samhället och ekonomin i västvärlden i Hi: Historia. En mening 

sätter tonen för stycket om triangelhandeln: ”1700-talets handel med slavar är ett mycket dystert 

kapitel i världens historia” (Nilsson et al 2013, s. 92). Detta följs dock inte av någon ytterligare 

information om varför det var ett dystert kapitel, eftersom det enda som kan utläsas ur den 

efterföljande texten är att slavarna utnyttjades och användes i gruvor och på plantager och att 

slavhandlarna gjorde vinster på handeln (Ibid, s. 92). Istället framstår triangelhandelns följder 

som positiva, eftersom det var denna handel som gav kapitalägarna medel till att starta 

industriföretag vilket leder till den industriella revolutionen (Ibid, s. 103). Detta, att ett stycke 

börjar med att beskriva en negativ del av slavhandeln men fortsätter med att enbart lyfta positiva 

konsekvenser, kan bara utläsas som ett ideologiskt historiebruk. På samma sätt beskrivs 

slaveriets konsekvenser i USA enbart genom att slavfrågan anges vara den avgörande orsaken 

till det amerikanska inbördeskriget, och i mindre utsträckning som en bakomliggande anledning 

till nutida rasism i USA (Ibid, s. 162). Avsaknaden av konsekvenser för de drabbade eller 

samhällena de kom från gör framställningen skev, eftersom perspektiven och agerandena utgår 

från Europa (se Figur 1). Sett från ett historiebruksperspektiv kan det här handla om ett behov 

av att rationalisera ageranden som har lett till vårt moderna västerländska samhälle och -kultur. 

I ett sådant fall handlar det om ett existentiellt historiebruk, möjligen sprunget ur en omedveten 

eurocentrisk tradition, där fenomenet slaveri medges ha haft negativa sidor men att det ändå 

fick positiva följder. Detta möjliggör ett lättat västerländskt samhällssamvete genom 

förklaringen att det då inte var meningslös exploatering för individuell personlig vinning. 

 

I anknytning till triangelhandeln och slaveriet i Amerika beskrivs konsekvenserna av slaveriet 

på samhällsnivå, med få undantag, i Historia Maxi. Ett dubbelsidigt uppslag diskuterar specifikt 

slaveriet i USA utifrån två källor, för att förklara hur slavarna faktiskt hade det. Informationen 

i uppslaget anges komma från intervjuer utförda på uppdrag av USA:s regering under 1930-

talet och från forskningsmaterial framtaget av historieforskaren Robert Fogel (Ivansson & 

Tordai 2014, s. 268-269). Dubbeluppslaget verkar vara avsett att låta eleven reflektera och själv 

komma fram till slutsatser om slavarnas omständigheter i USA, och det finns två tillhörande 

frågor i detta syfte. Granskningen av texten visar att det är väldigt lite information som 

framkommer, och en jämförelse med originalintervjuerna, som finns tillgängliga på Internet, 

visar att texten som läsaren kommer i kontakt med är kraftigt reducerad (Ibid, s. 268-269; jfr 

Library of Congress 2016). Det framgår i andra kapitel att ursprungsbefolkningen i Västindien 

och Nordamerika nästan dog ut på grund av slavarbetet (Ibid, s. 129), och det finns en 

återgivning där kung Alfonso I av Kongo protesterar mot portugisernas exploatering av 

befolkningen i Kongo (Ibid, s. 131), men i det stora hela är det de positiva ekonomiska 

konsekvenserna av triangelhandeln som får mest utrymme (Ibid, ss. 127, 129, 132-133, 175). 

Triangelhandelns rikedomar knyts sedan samman med tillväxt och utveckling genom den 

industriella revolutionen (Ibid, s. 175). Detta utläses som exempel på ett ideologiskt 

historiebruk, eftersom det återigen är samhällsnyttan och den positiva ekonomiska utvecklingen 

som ligger i fokus. I Historia Maxi presenteras det amerikanska inbördeskriget som skilt från 

slavfrågan, till skillnad från de övriga granskade läroböckerna. Det anges snarare vara ett 

förskönande och legitimerande argument för ett krig som bedrivits på ekonomisk och politisk 

grund (Ibid, ss. 267, 270). Detta resulterar också i ett ideologiskt historiebruk, eftersom slaveriet 

framställs som en politisk spelbricka snarare än det fenomen det faktiskt utgör, med resultatet 

att både den systematiska exploateringen och motståndet mot den förminskas. De direkt 

utläsbara konsekvenserna av slaveriet i den amerikanska södern är istället segregering, 
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diskriminering och rasism, med efterföljande sociala och samhälleliga problem i USA under 

1900-talet och in i nutiden (Ibid, ss. 9, 364). 

 

I PRIO Historia är det först i anknytning till Christopher Columbus upptäckt av, och 

spanjorernas ankomst till, Amerika som direkta konsekvenser av slaveri beskrivs. Här är det 

ursprungsbefolkningen som tvingas arbeta till döds som slavar åt spanjorerna som beskrivs 

(Almgren 2014, s. 152). I relation till triangelhandeln och slaveriet i Amerika är det 

behandlingen av slavarna före och under resan över Atlanten (Ibid, s. 162, 165) samt 

dödligheten bland slavarna på sockerplantagerna som får fokus (Ibid, s. 161) på individnivå, 

och detta är också de enda konsekvenserna som omnämns i anknytning till de förslavade. På 

samhällelig nivå kan slaveriets och triangelhandelns konsekvenser utläsas genom ekonomisk 

vinst och -tillväxt för de inblandade köpmännen och uppkomsten av kapitalismen (Ibid, s. 163). 

Dessa ekonomiska vinster anges sedan ligga till grund för den industriella revolutionen (Ibid, 

s. 207). I anknytning till USA är det slavfrågan som ligger bakom det amerikanska 

inbördeskriget (Ibid, ss. 262-263, 274). Överlag är det ett ideologiskt historiebruk som kan 

utläsas i dessa återgivningar, där negativa konsekvenser lyfts i en eller ett par meningar (jfr 

fördelningen i Figur 3), men där de positiva konsekvenserna i form av utveckling och 

ekonomisk framgång får större utrymme. Slaveriets konsekvenser för Afrika behandlas i 

anknytning till imperialism och kolonialism i kapitlet ”Européerna behärskar världen”, där 

jakten på slavar anges vare en bidragande faktor till splittringen och nedgången av de rika 

afrikanska länder som funnits på kontinenten (Ibid, ss. 310, 313, 321). Här återfinns vissa 

tendenser till ett moraliskt historiebruk där konsekvenserna av imperialismen och 

kolonialismen lyfts. Det är dock ofta privatpersoner eller bolag som anges ligga bakom de 

ageranden som fördöms (Ibid, s. 313). 

 

I anknytning till triangelhandeln och slaveriet i Amerika beskrivs slaveriets konsekvenser till 

största delen på en samhällsnivå i SOL 4000 Levande Historia. 

 
Slavhandeln skapade rikedomar i Europa och Amerika. Men rikedomarna byggde på 

människors lidande. Miljoner afrikaner dog. Familjer splittrades och stora områden i 

Afrika ödelades under jakten på slavar. Än idag lider stora delar av Afrika av 

slavhandelns skador. 

(Hildingson & Hildingson 2011, s. 172) 

 

Väl värt att notera är att ovanstående citat utgörs av en bildtext, och informationen som 

förmedlas här reflekteras inte i den löpande texten om triangelhandeln. Till detta kapitel finns 

frågor för eleven att arbeta med (Ibid, s. 175), men dessa kan inte besvaras till fullo utan 

informationen från bildtexten. I den löpande texten återfinns enbart beskrivningar av 

triangelhandelns konsekvenser i relation till Europa och Amerika, vilka då blir ekonomisk vinst 

och tillväxt kopplat till nya uppfinningar som spinnrockar och vävstolar (Ibid, ss. 172-173). 

Resultatet blir att stora delar av SOL 4000 Levande Historia visar prov på ett ideologiskt 

historiebruk, men att detta ibland löper parallellt med både ett existentiellt- och ett moraliskt 

historiebruk. I senare kapitel beskrivs slaveriets konsekvenser för Afrika ytterligare, och här 

finns även en koppling till slaveriets konsekvenser för människosynen i Europa och dess 

betydelse för imperialism och kolonialism och det framgår att denna människosyn ”levde kvar 

långt in på 1900-talet” (Ibid, s. 187). Slaveriet anges som bakomliggande orsak till det 

amerikanska inbördeskriget (Ibid, s. 274) och som en orsak till diskriminering och rasism i USA 

under 1900-talet (Ibid, s. 418). Detta utläses som exempel på ett moraliskt historiebruk, 

eftersom återgivningen tydligt förväntas få läsaren att ta avstånd från både människosynen och 

de närliggande fenomenen diskriminering och rasism. 
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6.2.4 Hur beskrivs och förklaras kampen mot slaveriet och ytterst slaveriets 

upphörande? 
Framställningen av slaveriets upphörande domineras av ett ideologiskt historiebruk, enligt 

analysmodellen, med enstaka inslag av ett existentiellt historiebruk. En möjlig förklaring till 

varför det existentiella historiebruket inte kan urskönjas här skulle kunna vara att återgivningen 

kommit in i modern tid där USA har blivit en suverän stat med färre kopplingar till Europa, 

enligt forskningen kring eurocentrism. Ett motargument mot detta skulle då vara att ur en 

eurocentrisk världsbild skulle det ligga i historiebrukarens intresse att framhäva europeisk 

inblandning i slaveriets upphörande. Detta sker dock inte, utan slaveriets upphörande i Europa 

behandlas bara i korthet, med några få ord.  

 

Ideologiskt historiebruk 

Hi: Historia beskriver Spartacusupproret 73 f.v.t. (Nilsson et al 2013, s. 54) som ett exempel 

på slavuppror under antiken och ett exempel på att slavarna i Rom inte alltid fann sig i sina 

levnadsvillkor. I Hi: Historia förklaras att Spartacus var en slav från Grekland och att upproret 

omfattade 70 000 förrymda slavar från romerska jordbruk, men ingen bakgrund till upproret 

eller direkt anledning till varför de begick uppror eller vad de ville åstadkomma ges (Ibid, s. 

54). Ur ett historiebruksperspektiv faller detta under det ideologiska bruket, eftersom det är 

återgivet på ett sätt som inte bara legitimerar maktförhållanden, utan ger för handen att försök 

att påverka dessa maktförhållanden var meningslösa. 

 

Historia Maxi beskriver ingen direkt kamp mot slaveriet i anknytning till den antika världen. 

 

PRIO Historia återger slaveriet i den antika världen huvudsakligen som någonting som inte 

ifrågasattes eller reflekterades över, utan mer som något för dessa samhällen helt naturligt. Ett 

undantag tas upp i förbigående:  

 
En slav som behandlades hårt och slet i ett jordbruk eller en fabrik var inte att lita på. 

Ofta saboterade slavarna och förstörde till exempel redskapen. Högst tio slavar 

vågade en uppsyningsman (vakt) ha under sig, oftast färre. Det här gjorde det dyrt att 

hålla sig med slavar. 

(Almgren 2014, s. 87) 

 

Den kamp som återges i anknytning till antikens Rom i citatet ovan beskrivs som någonting 

som orsakas av att ägaren har behandlat slavarna illa, och att de negativa konsekvenserna av 

detta var ekonomiska. Att slavarna framställs som skrämmande och farliga för samhället är 

vanligt i en retorik som är ägnad att förminska slavägarnas ansvar (Weiner 2014, s. 332). Citatet 

ovan följs direkt av beskrivningar av slavar som hade det bättre än så här och att det var många 

som frigavs från slaveriet efter trogen tjänst (Ibid, s. 87). Även här blir resultatet ett ideologiskt 

historiebruk, eftersom texten anger att slavägarna hade monetära anledningar till att behandla 

sina slavar väl och att detta är tillräcklig anledning till att förutsätta att de flesta slavarna hade 

det bra. Det är alltså inte slaveriet i sig som framstår som problematiskt, utan snarare 

individuella slavar och slavägare. 

 

SOL 4000 Levande Historia beskriver, i anknytning till antikens Rom, Spartacusupproret år 73 

f.v.t. i två korta stycken (Hildingson & Hildingson 2011, s. 118). Till skillnad från Hi: Historia 

anges här att gruppen slavar som Spartacus tillhörde utgjordes av tränade gladiatorer, men i 

likhet med den tidigare nämnda boken ges varken bakgrund till eller mål med upproret i texten. 

Det poängteras dock att romarna som en konsekvens av upproret blev försiktigare med att samla 

slavar i större grupper. I anknytning till arabvärlden under samma period beskrivs ett liknande 

resonemang, där slavar aldrig tilläts få för höga positioner i sina egna hemländer på grund av 
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upprorsrisken (Ibid, s. 139). Även här blir resultatet av texterna att det till största delen är ett 

ideologiskt historiebruk som representeras. Detta eftersom det bara tycks vara slavarna som 

behandlades illa som hade något att invända mot sin fångenskap och sitt tvångsarbete, och att 

det motstånd mot slaveriet som beskrivs diskuteras ur ett ekonomiskt- och samhällsperspektiv. 

 

I anknytning till det amerikanska frihetskriget ges Hi: Historias första explicita antydan till att 

det fanns grupper som var intresserade av att kämpa mot slaveriet:  

 
Slavarna hade erbjudit sig att kämpa mot Storbritannien om de i belöning fick sin 

frihet – men svaret blev nej. Freden medförde inte heller någon förbättring för 

slavarna. 

(Nilsson et al 2013, s. 122) 

 

Ovanstående citat följs av en beskrivning som kort säger att införsel av slavar till USA förbjöds 

1808, men inte av vem eller för vem (Ibid, s. 123). I nordstaterna anges slaveriet ha avskaffats 

”redan år 1850” (Ibid, s. 161) och att det var slavfrågan som var den avgörande orsaken till det 

amerikanska inbördeskriget när ”slavmotståndaren Abraham Lincoln” valdes till president 

(Ibid, s. 162). Med sydstaternas kapitulation bevarades unionen och ”slaveriet avskaffades” 

(Ibid, s. 162). De utläsbara historiebruken i dessa återgivningar är dels ideologiskt, eftersom det 

fastställer maktrelationer där slavarnas försök att påverka sin situation är makt- och 

verkningslösa, och dels existentiellt, eftersom det fastställer slaveriets upphörande som en 

konsekvens av den goda västerländska demokratins vinst i USA. Utanför USA anges att 

slaveriet började avskaffas i de franska kolonierna som en följd av den franska revolutionen 

(Ibid, s. 141). 

 

I Historia Maxi är det först i anknytning till tidig-modern och modern tid som någon form av 

protester eller invändningar mot slaveriet kan påträffas (Ivansson & Tordai 2014, ss. 205, 218). 

I anslutning till Kongo i slutet på 1800-talet e.v.t. beskrivs Vilhelm Sjöbloms arbete med att 

uppmärksamma hur slaveri och tvångsarbete användes i gummiframställningen. Fokus ligger 

dock mer på den belgiske kung Leopolds styre i landet och protesterna mot detta än ett direkt 

arbete mot slaveriet som sådant. Frågan löses också genom att Leopold lämnar ifrån sig makten 

i Kongo (Ibid, s. 219). I anknytning till USA beskrivs protester mot slaveriet i förbigående, som 

i följande bildtext ”Bilder som denna på en slavtransport användes av dem som ville protestera 

mot slaveriet”, samt med orden ”Samtidigt förstod många vita att slaveriet egentligen var fel, 

att de svarta var människor med samma värde som alla andra” (Ibid, s. 266). Det anges dock 

inte vilka det var som protesterade, eller vilken verkan detta hade. Slaveriets avskaffande och 

upphörande förklaras med att Abraham Lincoln förbjuder slaveriet i sydstaterna mitt under 

inbördeskriget, även om det poängteras att Lincoln hade en bakomliggande agenda till detta, 

vilket var att kunna ”säga att det var ett krig för att befria slavarna” (Ibid, s. 270). Det 

övergripande intrycket är av ett ideologiskt historiebruk, eftersom det enda som är verksamt i 

frågan är politisk och ekonomisk makt, både när det gäller Kongo och USA. Det torde vara 

viktigt att notera att Historia Maxi explicit uttrycker att inbördeskriget startades av Lincoln, och 

att ekonomiska och politiska motiv låg bakom: 

 
Elva sydstater bröt sig därför ur USA och bildade ett eget förbund. De anfölls då av 

arméer från nordstaterna, på order av president Abraham Lincoln. 

Det var inte så att nordstaterna startade inbördeskriget för att stoppa slaveriet i 

syd. Kriget handlade mest om pengar och makt. 

(Ibid, s. 267) 
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Den faktiska kamp som beskrivs i Historia Maxi är 1900-talets afroamerikanska 

medborgarrättskamp i USA vilken, även om den är sprungen ur slaveriet och dess människosyn, 

inte kan räknas till kamp mot slaveriet som sådant (Ibid, s. 364). 

 

I kapitlen som behandlar den tidig-moderna och moderna tiden i PRIO Historia beskrivs kamp 

mot slaveriet i anknytning till triangelhandeln och Amerika, men inte särskilt utförligt. En 

bildtext anger att: 

 
Teckningen från 1788 visar det brittiska slavskeppet Brooks med högsta antal tillåtna 

passagerare – slavar tätt packade i lastutrymmet. Bilden togs fram av motståndare mot 

slaveriet för att visa den grymma och omänskliga hanteringen av människorna. 

(Almgren 2014, s. 162) 

 

Texten anger att det fanns motståndare mot slaveriet och att de försökte uppmärksamma hur 

skadligt fenomenet var, men det finns ingen förklaring till vilka dessa motståndare var eller hur 

stort inflytande de hade. I flertalet kapitel anges bara att slaveriet förbjöds eller avskaffades, 

utan vidare förklaring (Ibid, ss. 107, 165, 285) och vilket årtal detta skedde. I ett stycke i 

anknytning till den franska revolutionen anges att slaveriet i de franska kolonierna hade 

avskaffats, som en bestående konsekvens av revolutionen (Ibid, ss. 186, 191). Den mest 

utförliga återgivningen av kamp mot slaveriet återfinns i bokens kapitel om USA, och det 

amerikanska inbördeskriget (Ibid, s. 262). Här skrivs det: 

 
I Södern ansåg de vita att slavarna var helt nödvändiga för att de skulle kunna försörja 

sig på sina bomulls-, ris- och sockerplantager. De tyckte att de själva borde få avgöra 

frågan om slaveriet, att det inte var något beslut som skulle fattas på central nivå. Men 

i norr fanns starkt stöd för att helt förbjuda slaveriet. 

 

Efter hårda förhandlingar fick varje stat rätt att själv välja om slaveri skulle vara 

tillåtet. Dessutom fick slavar som flytt rätt till skydd i stater där slaveri var förbjudet. 

(Ibid, s. 262) 

 

Ovanstående citat beskriver att det fanns en konflikt mellan stater där slaveriet var tillåtet och 

stater där det var förbjudet. Det är dock sydstaterna som tycks kämpa för att behålla slaveriet, 

och det är även de som tycks gå vinnande ur konflikten, så detta kan inte anses vara en 

återgivning av kamp mot slaveriet i egentlig mening. Istället är det president Abraham Lincoln 

som förklarar slavarna fria, mot bakgrund av att han ”tillhörde ett parti som ville förbjuda 

slaveriet” (Ibid, s. 263). I samtliga återgivningar i PRIO Historia är det den styrande regeringen 

eller stadsöverhuvudet som har makten att förbjuda slaveriet, och inget annat framstår som 

verksamt. Detta får som resultat att framställningen domineras av ett ideologiskt historiebruk. 

 

I anknytning till tidig-modern och modern tid behandlas inte någon direkt kamp mot slaveriet i 

SOL 4000 Levande Historia. Det som beskrivs är konflikten mellan nordstaterna, där slaveriet 

redan förbjudits, och sydstaterna där det fortfarande var tillåtet (Hildingson & Hildingson 2011, 

ss. 272, 273). Här återges dock vad som anges vara nordstaternas argument för att förbjuda 

slaveriet: 

 
För nordstaterna var det otänkbart att tillåta slaveri i de nya stater som kom med i 

USA. För sydstaterna var det omöjligt att tänka sig en framtid utan slavar. Konflikten 

mellan nord och syd riskerade att dela USA i två länder. 

 

I nordstaterna var många emot slaveriet. De påpekade att USA:s grundare gjort 

uppror mot engelsmännen enligt principen att inget folk skulle tillåtas härska över ett 

annat. 

(Ibid, s. 273) 
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Ovanstående citat visar en konflikt mellan två olika intressenter, snarare än en kamp mot 

slaveriet som system. Det anges ligga en moralisk och ideologisk bakgrund till varför slaveriet 

skulle förbjudas. Men i anknytning till ovanstående citat anges också att det fanns ekonomiska 

motiv bakom nordstaternas förbud mot slaveri, nämligen att: 

 
I de stora områdena västerut var det brist på arbetskraft. Om sydstatarna skulle ta med 

sig sina slavar dit, slavar som arbetade utan lön, skulle de få en orättvis fördel ansåg 

nordstatarna. 

(Ibid, s. 273) 

 

Likt de tidigare presenterade läroböckerna anger SOL 4000 Levande Historia att slaveriet 

upphörde med Abraham Lincoln och nordstaternas seger över sydstaterna i det amerikanska 

inbördeskriget. Det förklaras här att Lincolns löfte om att alla slavar skulle bli fria om 

nordstaterna vann kriget var det som ledde till slaveriets avskaffande (Ibid, s. 274). Bristen på 

exempel på faktisk kamp mot slaveriet gör att återgivningen här blir ett exempel på ideologiskt 

historiebruk. Det blir istället en tillrättalagd historia där en stark personlighets, i det här fallet 

Lincolns, ensamma agerande avslutar slaverisystemet. 

 

7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Resultatet visar att det bara är en av de fyra granskade läroboksserierna som gör en ansats till 

att förklara hur slaveriet kan tänkas ha uppkommit. SOL 4000 Levande Historia anger att 

slaveriet kan ha uppstått som en lösning på problemet att krigsfångar utgjorde en börda för 

samhället, och att man genom övergången från jägare och samlare till bofasthet fick möjlighet 

att dra nytta av dessa fångar genom att sätta dem i arbete. Denna förklaring framstår dock som 

relativt platt och ensidig ställd mot forskningen kring fenomenet. De grundläggande faktorerna 

för etableringen av ett slavsystem, som det avancerade sociala systemet, den ojämna 

maktfördelningen, våldsmonopolet och behovet av att skilja på människa och människa (Eltis 

1993, ss. 1400-1401; Harrison 2015, ss. 28, 32) diskuteras inte i förklaringen. Eftersom dessa 

faktorer uteblir ur beskrivningen riskerar en läsare, som enbart har texten i SOL 4000 Levande 

Historia att utgå ifrån, att få intrycket av att slaveriet som fenomen uppstod som en positiv 

lösning på ett samhällsproblem, utan några direkt negativa konsekvenser för de inblandade. Det 

följer på detta att återgivningen implicit anger att antikens greker och romare hade slavar i ett 

redan existerande system som endast kan utläsas som naturligt, givet bristen på argument runt 

dess uppkomst. Naturliga fenomen ifrågasätts inte, och genom att inte problematisera slaveriets 

uppkomst bekräftas dess validitet. 

 

Vidare visar undersökningen att de slavsystem som tillskrivs antikens Grekland och Rom i SOL 

4000 Levande Historia, såväl som övriga granskade läroboksserier, står i stort sett helt 

oproblematiserade i återgivningen. Det är först i anknytning till den arabiska slavhandeln längs 

Afrikas östkust som företeelserna beskrivs i mer färgade ordalag, som till exempel ”övergrepp” 

och ”tvång” (Hildingson & Hildingson 2011, s. 89). Eftersom det grekiska och romerska 

slaveriet ges mer utrymme (jfr Figur 1-4), framstår det arabiska som grymmare och allvarligare 

i jämförelse. Resultatet visar också på en form av progression som kan utläsas ur en av 

läroboksserierna, Hi: Historia, där återgivningen av slaveri börjar i antikens Grekland och Rom, 

fortsätter i anknytning till arabvärlden och sedan återgår till Europa och slutar i Amerika. 

Eftersom de granskade läroböckerna i mycket hög utsträckning utelämnar alla former av slaveri 

i anknytning till europeisk medeltid, blir resultatet ett intryck av att det inte fanns något slaveri 

i Europa under denna tid, och att det återupptäcktes av européerna när de kom i kontakt med 

den arabiska slavhandeln längs den östafrikanska kusten. Specifikt anges i SOL 4000 Levande 

Historia att ”upptäcktsfärderna är […] startskottet för den europeiska slavhandeln […] de första 
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slavarna togs av portugiserna på 1400-talet” (Hildingson & Hildingson 2011, ss. 186-187). 

Denna återgivning går emot forskningen, som visar att slaveri och slavhandel fortfarande 

pågick i olika former i Europa, Norden och Ryssland under stora delar av medeltiden (Harrison 

2015, ss. 55ff). Återgivningen av ett nödvändigt och relativt milt slaveri under den europeiska 

antiken, följt av återgivningen av ett vinstdrivet och hårdare arabiskt slaver, i som i sin tur följs 

av den nya europeiska slavhandeln, öppnar upp för tolkningen att den mer destruktiva 

triangelhandeln bara har kopplingar tillbaka till den arabiska slavhandeln. På så sätt uppstår ett 

brott mellan den antika och den moderna europeiska slavhandeln. Detta, tillsammans med att 

de grekiska och romerska samhällena anges ha varit beroende av slaveriet för arbetskraft, 

stämmer överens med resultaten av Weiners forskning (2014, ss. 337-338) som påvisar att 

eurocentriska läromedel tenderar att antingen rättfärdiga ageranden genom att ange 

arbetskraftsbehov eller placera skadan utanför den egna kulturen. Eftersom arabvärlden inte har 

samma traditionella koppling till uppkomsten av det västerländska kulturarvet är det möjligt att 

tillskriva de arabiska köpmännen en slavhandel som motiveras av personlig profit (Hildingson 

& Hildingson 2011, s. 89), och där negativa konsekvenser också kan diskuteras utan att omfatta 

de greker och romare som gjorde samma sak (Weiner 2014, s. 331). Det europeiska slaveriet, 

hela vägen från antikens Grekland och Rom fram till modern tid och triangelhandeln, är det 

enda som legitimeras genom behov av arbetskraft eller genom sin nödvändighet för 

samhällsekonomin. I återgivningen av den arabiska slavhandeln är slavarna viktiga 

handelsvaror som man kunde tjäna pengar på, men de framstår inte som absolut nödvändiga för 

samhället och ekonomin på det sätt som anges för européerna. 

 

Resultatet påvisar att de granskade läroboksserierna även gör skillnad mellan antikens grekiska 

och romerska slaverisystem och den Nya tidens triangelhandel (Almgren 2014, s. 161; 

Hildingson & Hildingson 2011, s. 172, 187; Ivansson & Tordai 2014, s. 129; Nilsson et al 2013, 

s. 92). Bland skillnaderna lyfts grupptillhörigheten och främlingskapet fram, två faktorer som 

forskningen om slaveriet påvisat vara viktiga för slavsystemen (Eltis 1993, ss. 1400-1401; 

Harrison 2015, ss. 28, 32), men dessa faktorer diskuteras inte utifrån sin betydelse för slaveriet 

som sådant. Istället anges att man i antikens Grekland och Rom inte gjorde skillnad på vem som 

kunde förslavas, grundat på att romarna gärna hade grekiska slavar som lärare och husläkare 

(Hildingson & Hildingson 2011, ss. 119, 187). Den grundläggande åtskillnaden mellan 

människor från olika bakgrund och grupp samt statusen som socialt död (Harrison 2015, s. 16) 

tillskrivs alltså endast slaven i det transatlantiska slavsystemet och inte antikens slavar. 

Resultatet blir att den avgörande skillnadsfaktorn mellan de olika systemen är afrikanerna, och 

både praktiken med att hålla sig med afrikanska slavar och idéer om afrikanernas särställning 

som underlägsna och mindre värda tillskrivs araberna först, i åtminstone en av de granskade 

läroboksserierna (Almgren 2014, s. 456). Efter att det fastställts att det var under de arabiska 

köpmännen som den afrikanska handeln etablerats och vunnit mark introduceras européerna 

som en grupp som drog nytta av ett redan existerande system. Att polarisera europeisk 

slavhandel mot arabisk dito är inte nytt. I sin forskning fann Palmberg att äldre svenska 

läroböcker gjorde en än större poäng av att förminska den transatlantiska slavhandeln och 

istället framhäva den arabiska slavhandeln (1987, s. 14). Det intressanta är vilka anledningar 

som kan finnas till att göra sådana distinktioner. Ställt mot Araújo och Maesos och Weiners 

forskning är mitt resultat intressant av flera anledningar. Den största av dessa är att både Araújo 

och Maeso och Weiner undersöker ett källmaterial framtaget i och för nationer med ett stort 

intresse av att förminska den egna inblandningen i den transatlantiska slavhandeln (Araújo & 

Maeso 2012, ss. 1267-1268; Weiner 2014, s. 330). Mitt underlag har inte riktigt samma 

förutsättningar, eftersom den svenska inblandningen i den transatlantiska slavhandeln enligt 

forskningen var kortlivad och begränsad till det Svenska Afrikakompaniet och kolonierna Cabo 

Corso och Saint-Barthélemy (Harrison 2015, ss. 213-215), och samma behov av ett existentiellt 

historiebruk för att glömma eller försköna denna inblandning torde inte finnas här. Ändå påvisar 



 

34 

 

både mitt resultat och tidigare svensk läromedelsforskning (Palmberg 1987, ss. 14-15; 2000, s. 

57) att en majoritet av återgivningarna av slaveri och slavhandel i de granskade svenska 

läroboksserierna domineras av samma sorts retorik som de portugisiska och nederländska 

läroböckerna. 

 

Men om då Sverige inte har samma koppling till vare sig det grekiska och romerska slaveriet 

eller den transatlantiska slavhandeln, vad är det då för behov som uppfylls genom användningen 

av legitimerande omskrivningar och orsaker i de svenska läroböckernas återgivningar av 

fenomenen så som de relaterar till andra nationer? Danielsson Malmros poängterar narrativets 

förmåga att antingen inkorporera den egna identiteten i, eller avgränsa densamma från, 

historiska gemenskaper och fenomen och lyfter det ideologiska historiebrukets tillämpning i 

syftet att hantera en historia som utmanar en eftersträvad kollektiv identitet (2012, s. 53-54). 

Detta styrks av Weiners beskrivning av denna form av omskrivningar som ett sätt att hantera 

nödvändigheten av att minnas en historia som är problematisk för den egna identiteten (2014 s. 

344). Det finns dock ingen uttalad legitimering av fenomenen som kan kopplas till en strikt 

svensk identitet i de granskade läroboksserierna. Om fokus däremot flyttas från en tänkt svensk 

identitet till en tänkt europeisk, kan det handla om att hantera olika historiska manifestationer 

av slaveri och slavhandel på ett sätt som inte förändrar narrativet om Europa, med grund i 

antikens Grekland och Rom, som ursprunget till den demokratiska fria världen. Danielsson 

Malmros forskning påvisar att det ofta finns ett dominerande narrativ, som sätter 

förutsättningarna för alla angränsande berättelser, och som övriga berättelser anpassas efter 

(2012, ss. 393ff). I mitt resultat är det den europeiska narrativa identiteten som tycks utgöra det 

dominerande narrativet i anknytning till slaveri och slavhandel i de granskade läroboksserierna. 

Detta torde kunna styrkas bland annat av en del av det resultat som redovisas av Ammert:  

 
I samtliga böcker syns mer eller mindre tydligt att historieskrivningen har oss, 

svenskar genom tiderna, som subjekt och utgångspunkt. Böckerna ger otvetydigt 

uttryck för en identitetsskapande funktion, även om nyanseringar och motbilder 

stundom förekommer. 

(2008, s 179)  

 

Byt ut svenskar mot européer och Ammert kunde ha beskrivit resultatet av föreliggande studie. 

Européer framstår som centrala i nära nog alla manifestationer av det undersökta fenomenet i 

de granskade läroboksserierna (jfr Figur 1-4), med andra kulturer enbart presenterade som 

aktiva där de kan utgöra en mitigerande funktion. Det är vanligt att beskrivningar av europeisk 

handel kompletteras med en förklaring om att det var afrikanska slavjägare som möjliggjorde 

detta genom att tillhandahålla slavarna, där detta enbart bidrar till att mörka skuldfrågan. Det 

finns ingen separat beskrivning av utvecklingen i Afrika, utan det är enbart i relation till Europa 

som detta återges. Det är inte underligt att flera olika gruppers agerande lyfts fram i anslutning 

till den transatlantiska slavhandeln, men när de enda tillfällena då afrikanska människor 

beskrivs som aktiva i sammanhanget är när de utgör en mitigerande roll i förhållande till 

européernas agerande blir dessa återgivningar bekräftande berättelser i relation till det 

eurocentriska dominerande narrativet (Danielsson Malmros 2012, ss. 393-394). I granskningen 

av slaveriets betydelse för de olika kulturer och samhällen som det existerat inom, är det mest 

intressanta fyndet att begreppet slaveri i mycket stor utsträckning används för att diskutera 

andra fenomen än slaveriet i sig, särskilt i anknytning till den europeiska antiken. I många fall 

används slavägande som ett mått på rikedom eller fattigdom hos fria invånare i antikens 

kulturer, och slaven framstår mer som en lyxvara än en faktisk frihetsberövad person. Dessa 

beskrivningar löper ofta paradoxalt parallellt med återgivningar av slavsystemets nödvändighet 

för hela samhället (Weiner 2014, s. 340). I andra fall används slavarna för att kontrastera de 

antika kulturernas samhällsskick mot dagens demokrati, och för att belysa skillnader mellan 

män och kvinnor i de kulturer som omnämns. Genom analysverktyget, och med begreppet 
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eurocentrism för ögonen, leder tolkningen till slutsatsen att dessa återgivningar innehåller en 

döljande faktor. Detta tillsammans med att många återgivningar av olika anledningar till att en 

individ historiskt kunde förslavas lägger stor del av ansvaret på offret, eller den kultur offret 

tillhörde, verkar för att förminska och/eller legitimera den europeiska slavhandeln genom 

historien (Weiner 2014, s. 332). 

 

Problematiskt är även att den enda av de granskade läroböckerna som uttryckligen presenterar 

källor till historien, Historia Maxi, relativt omotiverat har valt ut material som beskriver 

slavarnas situation i USA i ljusare dager än vad originalkällan gör (Ivansson & Tordai 2014, ss. 

268-269). Här återges delar av intervjuer med forna slavar som får det att framstå som att 

slavarna hade det bra på plantager i de amerikanska sydstaterna, vilket påminner om innehållet 

i de nederländska läroböckerna (Weiner 2014, 339-340). En av de mest intressanta detaljerna 

här är att det i Historia Maxi återges att en av de intervjuade forna slavarna sagt att 

matransonerna de fick på plantagen var ungefär som idag, men man missar att tillägga att 

intervjun ägde rum någon gång mellan 1936 och 1938, alltså i effekterna av den stora 

depressionen i USA. Det finns även ett stycke där den forna slaven anges ha sagt att folk blev 

piskade, men att det oftast var så att den som inte skötte sig helt enkelt såldes vidare. Detta är 

ett selektivt utdrag ur originalintervjun, där det förutom detta återges att piskstraff var vanligt, 

att stupstock användes som bestraffning, och att slavar som misskötte sig försvann, vilket 

förklarades av förmännen med att slavarna bara hade dött (Library of Congress 2016). Ria 

Sorrell, den kvinnliga forna slaven, avslutar sin intervju med: 

 
A lot of de niggers in slavery time wurked so hard dey said dey hated to see de sun 

rise in de mornin'. Slavery wus a bad thing, 'cause some white folks didn't treat dere 

niggers right. 

(Library of Congress 2016, s. 305) 

 

och Henry James Trentham, den manlige forna slaven, avslutar sin intervju med orden ”Slavery 

wus pretty rough and I am glad it is all over” (Ibid, s. 366), men inget av detta återges i 

läroboken. Det finns ingen förklaring till varför man har valt att utelämna dessa delar ur 

återgivningen i Historia Maxi, men resultatet blir att läsaren får en uppfattning om slavlivet 

som mildare än de forna slavarna själva återgivit det. Att texter i läroböcker ofta utelämnar 

referenser till både brutala bestraffningar och slavägares mord på slavar finns även belagt i 

tidigare forskning, som en del av en förminskande retorik och ansvarsförskjutning (Weiner 

2014, ss. 332, 339). 

 

När den kanske mest aktuella konsekvensen som slaveriet har haft för dagens samhälle, 

rasismen, behandlas är det även här ett existentiellt historiebruk som kan utläsas. Det är 

intressant att fördomar och rasism gentemot afrikaner tillskrivs araberna först (Almgren 2014, 

s. 456; Nilsson et al 2013, s.89), vilket ger för handen att det ursprungligen är ett utomeuropeiskt 

fenomen. I anknytning till den västerländska världen återges även att rasismen och synen på 

vissa folkgrupper som oönskade eller underlägsna ”levde kvar in på 1900-talet” (Hildingson & 

Hildingson 2011, s. 187), vilket ger för handen att detta tillsammans med slaveriet har 

försvunnit helt genom att det beskrivs i preteritum. 

 

Kamp mot slaveri berörs förvånansvärt lite i de undersökta läroböckerna. Som beskrivits i 

diskussionen ovan problematiseras slaveriet till största delen utifrån dess konsekvenser för 

samhället i stort, och inte utifrån dess konsekvenser för de förslavade. I anknytning till antikens 

Grekland och Rom återges slaveriet som en företeelse som var självklar för den dåtida 

befolkningen. Hypotetiska återgivningar av slavar som ”slet ont nere i gruvor” (Hildingson & 

Hildingson 2011, s. 139) åtföljs nästan alltid av återgivningar av andra slavar som hade det 
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bättre, eller som frigavs efter trogen tjänst (Almgren 2014, s. 64). Det som varierar från lärobok 

till lärobok i detta avseende är vilken inbördes ordning dessa två företeelser får, men i många 

fall blir resultatet att det ena neutraliserar det andra (jfr Weiner 2014, ss. 331-332). Resultatet 

blir att slaveriet i de antika kulturerna inte ifrågasätts och inget motstånd mot det kan därför 

utläsas. I de återgivningar där slavar upphör att vara slav eller återgår till frihet, framgår det att 

de fått sin frihet av någon annan, som uteslutande är europeisk slavägare eller politiker vilket 

också är vanligt i nederländska läroböcker (Weiner 2014, s. 342). 

 

Som även diskuterats ovan förekommer det fler beskrivningar som kan tolkas till att beröra 

kamp mot slaveriet i anknytning till triangelhandeln och slaveriet i Amerika. Det långt 

vanligaste är att detta handlar om en eller två meningar som förklarar att det fanns människor 

som protesterade mot hur slavarna behandlades under transporten över Atlanten eller på 

plantagerna i de amerikanska sydstaterna (Ibid, s. 342). I dessa fall återges de som protesterade 

som antingen passiva eller verkningslösa. Man beskriver att det fanns en medvetenhet om att 

slaveriet var skadligt och moraliskt fel, men denna medvetenhet verkar inte leda till några 

faktiska aktioner. Ingen av de undersökta läroböckerna beskriver någon faktisk kamp mot 

slaveriet, utan det är bara genom återgivningen av andra fenomen som detta kan utläsas. 

 

Slaveriets upphörande beskrivs som en konsekvens av att Abraham Lincoln blev president i 

USA, och av att nordstaterna gick segrande ut det amerikanska inbördeskriget, i samtliga 

läroböcker. Den vanligaste förklaringen är att Abraham Lincoln aktivt förklarar slavarna fria 

(Almgren 2014, s. 263; Hildingson & Hildingson 2011, s. 274; Ivansson & Tordai 2014, s. 270), 

med undantaget att slaveriets avskaffande beskrivs som en passiv konsekvens av inbördeskriget 

i en av de granskade läroboksserierna (Nilsson et al 2013, s. 162). För majoriteten av de 

granskade läroböckerna är det amerikanska inbördeskriget slutet för behandlingen av slaveriet 

som system. Det finns ingen återgivning av nutida slaveri eller relaterade samhällsproblem, 

med undantag för korta återkopplingar i anknytning till nutida rasism i USA. Som resultatet av 

både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen har visat ger samtliga läroböcker en 

framställning av slaveri som ett avgränsat och avslutat historiskt kapitel (Almgren 2014, s. 191; 

Hildingson & Hildingson 2011, s. 187; Ivansson & Tordai 2014, ss. 272-273; Nilsson et al 

2013, s. 92), där själva fenomenet har upphört även om andra efterverkningar klingar vidare. 

Detta innebär att det inte ges utrymme för nutida fenomen som exempelvis indiskt skuldslaveri, 

sexturism eller trafficking. 

 

Gemensamt för samtliga undersökta läroböcker är alltså att det inte beskrivs någon aktivt förd 

kamp mot slaveriet som system, vare sig i antikens kulturer eller i den moderna världen, vilket 

beläggs bland annat av Palmbergs forskning (2000, ss. 80-81). I de fall de förslavade beskrivs 

ha försökt förbättra sin situation, i uppror eller genom att erbjuda sig kämpa mot Storbritannien 

i frihetskriget, har de slagits ned och avrättats eller fått ett nej från den styrande makten. I de 

fall andra har beskrivits protestera mot slavsystemen har det tydligt markerats att dessa varit 

européer, och alltså utanför slavsystemet, samtidigt som dessa protester framstår som 

verkningslösa och passiva ställda mot en nästintill oöverkomlig övermakt i form av andra 

européer som var för slaveriet. Att det specifikt är européer som anges vara de som protesterade, 

även om det framstår som verkningslöst uttryckligen på grund av omständigheterna och inte 

ansträngningen, torde detta kunna argumenteras vara en representation av både ett existentiellt 

och ett ideologiskt historiebruk. Det existentiella representeras i att det återigen framstår som 

en eurocentrisk bild, där det är européerna som agerar (jfr Figur 1-4) och afrikanerna är både 

röstlösa och passiva, något som styrks av Palmbergs forskning (2000, ss. 209-210). Det är även 

viktigt att notera att man väljer att lyfta fram att det fanns grupper av européer som var moraliskt 

medvetna och engagerade, vilket i återgivningen balanserar ut de européer som var engagerade 

i handelssystemet (Weiner 2014, s. 332). Däremot framkommer det inte vilka dessa grupper 
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var, och de som faktiskt var engagerade i kampen mot slaveriet, som abolitionister och andra 

aktivister utelämnas helt från återgivningen, vilket även är fallet i de portugisiska och 

nederländska läroböckerna (Araújo & Maeso 2012, s. 1280; Weiner 2014, ss. 335, 341-342). I 

slutänden anges avskaffandet av slaveriet som en lycklig konsekvens av något annat, antingen 

som ett resultat av den franska revolutionen, det amerikanska inbördeskriget eller som ett 

resultat av en stark personlighets agerande, som i fallet med Abraham Lincoln. I det stora hela 

överensstämmer dessa fynd med tidigare forskning (Ammert 2008, s. 179; Weiner 2014, s. 

342). 

 

Slutsatsen av detta blir att föreliggande studie påvisar att det finns ett övergripande 

eurocentriskt narrativ som dominerar berättelserna i de granskade läroboksserierna och att de 

övriga perspektiv som lyfts inkorporeras i detta narrativ som förstärkande faktorer (Danielsson 

Malmros 2012, ss. 394-395) istället för att utmana den europeiska narrativa identiteten (Araújo 

& Maeso 2012, s. 1267). De historiebruk som kan utläsas ur återgivningarna i de granskade 

läroboksserierna i den genomförda studien styrker detta. Det dominerande eurocentriska 

narrativet förminskar eller legitimerar slaveriets inverkan och följder, både lokalt och globalt, 

genom historien. Det möjliggör en hantering av en historia av exploatering av hela världsdelar 

som inte utmanar eller ifrågasätter narrativet om Europa, med grund i antikens Grekland och 

Rom, som ursprunget till den demokratiska fria världen och det moderna industriella samhället. 

Detta gör det i sin tur möjligt att undvika att diskutera de historiska fördelar och privilegier som 

denna form av vinnarens historieskrivning möjliggör för vita människor på bekostnad av andra 

etniciteter (Weiner 2014, s. 340), särskilt då rasism och rasbaserade ideologier diskuteras i 

kapitel skilda från de kapitel som behandlar slaveri och slavhandel (Ibid, s. 344). 

 

7.1 Avslutande diskussion 

Som tidigare nämnts i detta arbete är det läroplanens formuleringar som ligger som bakgrund 

till undersökningen. I synnerhet är det följande formuleringar som är avgörande för studien: 

 
Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten 

och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och 

förändra vår egen tid. 

(Skolverket 2011, s. 188) 

 

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och 

förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, 

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. 

 

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär 

diktatur och motstånd mot detta. 

(Skolverket 2011, s. 192) 

 

I anknytning till slaveriet som fenomen, från dess förekomst i antikens kulturer och fram till 

modern tid, ges stora möjligheter att diskutera ovanstående, men samtliga undersökta 

läroboksserier uppvisar brister när innehållet ställs mot läroplanen. Ingen av de fyra granskade 

läroboksserierna återger faktisk kamp mot slaveriet, eller att det fanns – och finns – individer 

och grupper som systematiskt motsatte sig fenomenet. Istället för att lyfta aktivt motstånd, som 

till exempel abolitionism, den underjordiska järnvägen, slavuppror i USA eller den politiska 

vägen fram till legislativa förbud mot slavhandel, sammanfattas kampen mot slaveriet till en 

juridisk aktion utförd av Abraham Lincoln. På samma sätt sammanfattas kampen mot slaveriet 

i Europa till att man på beslutande nivå, utan vidare motivering, helt enkelt tänkte om i samband 

med den franska revolutionen. Det ligger i lärobokens begränsade natur att författaren måste 

generalisera och förenkla, samt vara restriktiv med stoffet, men ovanstående reduktioner 
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påverkar innehållet och vad det förmedlar i mycket hög grad. Resultatet blir att läsaren relativt 

lätt kan få uppfattningen om att motstånd mot den form av rasism, exploatering och orättvisa 

som slaveriet innebär är verkningslös och meningslös på individ- och gruppnivå och att 

lösningen på dessa problem är att vänta på att en stark politisk ledare eller ett politiskt styre ska 

ordna upp allt på regeringsnivå. Detta går stick i stäv med läroplanens övergripande mål och 

riktlinjer, som fastställer att varje elev ska kunna göra etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, ta avstånd 

från förtryck och kränkande behandling, medverka till att hjälpa andra människor och utveckla 

empati gentemot andra människors situation och handla med även andras bästa för ögonen 

(Skolverket 2011, s. 12). 

 

I den kvantitativa undersökningen som utgjort arbetets pilotstudie framgår det att begreppen 

som undersöks förkommer i större utsträckning i relation till antikens kulturer än till någon av 

de andra historiska tidsepokerna (se Figur 1-4). Resultatet blir annorlunda om tidig-modern och 

modern tid slås samman till en tidsenhet, men även där är en större representation av begreppen 

i anknytning till antiken skönjbar i hälften av de granskade läroböckerna. Detta är signifikant i 

ett avseende i synnerhet, nämligen att antikens slaveri inte anges ha någon inverkan på nutiden, 

medan den tidig-moderna och moderna tidens slaveri anges ha haft inverkan på det moderna 

samhället i de granskade läroböckerna. Mot en sådan bakgrund borde fallet vara det motsatta, 

att slaveriet behandlas i större utsträckning i anknytning till modern tid än till antiken. Som det 

föreligger blir resultatet, tillsammans med det faktum att medeltida slaveri inte behandlas, att 

fenomenet distanseras ännu mer från en tänkt modern europeisk identitet. Slutsatsen blir att den 

eurocentrism som tidigare forskning (Palmberg 1987; 2000) påvisat i de svenska läromedlen i 

stor grad fortfarande går att finna där.  

 

7.1.1 Didaktiska konsekvenser 

Genom att slaveriet återges som ett avskilt och avslutat kapitel i historien, motsvaras detta av 

ett icke-bruk av historia eftersom det begränsar utrymmet för vad som kan diskuteras i relation 

till läroboken. Detta måste inte ha negativa konsekvenser för undervisningen, eftersom en 

verksam lärare kan, och bör, komplettera läroboken med ytterligare material för diskussion i 

klassrummet – men i de fall där innehållet i läroboken får stå oproblematiserat kan det leda till 

att elever får uppfattningen att moderna fenomen som trafficking, skuldslaveri och sexslaveri 

är skilda från det slaveri som beskrivs i läroböckerna, och därigenom mindre allvarliga. 

 

I den bästa av världar är ovanstående resultat ett underlag för undervisande lärare att diskutera 

källkritik, demokrati, eurocentrism och relaterade fenomen utifrån. Detta är dock bara möjligt 

om läraren besitter en bred kunskap om ämnen som under lång tid återgivits i reducerade former 

eller ur ett skevt perspektiv, och detta är till stor del avhängigt av lärarens individuella intresse. 

För att återknyta detta till Klas-Göran Karlsson, vars typologi använts för analyserna i detta 

arbete, ligger det ett sorts maktförhållande till grund för läroböckernas innehåll (Karlsson 1999, 

s. 50). Ett sådant maktförhållande torde över tid kunna bli både reciprokt och undermedvetet, 

allt eftersom det inlemmas i undervisnings- och samhällskulturen. En medvetet reducerad och 

tillrättalagd historia som lärs ut kommer, om den står oemotsagd, att dominera 

identitetsskapandet hos skoleleverna och när de i sin tur agerar som aktiva medborgare är det 

denna identitet som de har för ögonen. Som aktiva medborgare kommer några av dem bli lärare 

och läromedelsförfattare, och som sådana torde de utgå från den historia de lärt sig i tolkningen 

av det undervisningsstoff som de kommer att använda i sin yrkesutövning. Att svenska 

läroböcker inte längre genomgår statlig granskning skulle kunna vara ett argument för att denna 

form av påverkan inte är möjlig i Sverige, men samtidigt så innebär just detta att det snarare 

finns större risk för att till exempel en förlegad samhällssyn ska kunna överleva i läromedlen. 
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I förhållande till resten av innehållet i historieläroböckerna ges fenomenet slaveri relativt lite 

utrymme. Detta innebär att det inte går att dra generella slutsatser om andra företeelser eller 

ämnen som presenteras i läroböckerna utifrån det resultat som nåtts i föreliggande studie. 

Däremot torde det finnas fog att hävda att läroböckerna innehåller brister som kan vara 

allvarliga, och att lärare och elever som har läroboken som en viktig del i undervisningen bör 

ha ett kritiskt förhållningssätt till den. Historieläroboken anges vara en del av den litteratur som 

alla svenska medborgare kommer i kontakt med (Berggren & Johansson 2006, s. 9ff), och den 

framställning av slaveri som rationaliserar och legitimerar exploatering genom vinst, oavsett 

om det är explicit eller implicit, riskerar att ha negativ inverkan på existerande samhällsproblem 

och förhållningssättet till dessa. 
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