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1. Inledning 
Anders Lindberg i Aftonbladet skriver att: ”I skuggan av den ekonomiska krisen riskerar ett 

nytt Europa växa fram. Där hopplöshet och politikerförakt dominerar. Där nationalismen är på 

väg tillbaka och islam är fienden.”1 Så här ser verkligheten ut på många platser i världen idag. 

I ett samhälle där utanförskap och segregation ökar så har skolan ett stort ansvar att fungera 

som ett drivande organ för att motverka dessa företeelser. I Lgr 11:s värdegrund står det att 

det är en av skolans huvudsakliga uppgifter att motverka främlingsfientlighet. Skolan ska 

bidra till identitetsskapande, inte präglas utav en viss nationell tillhörighet utan identiteten ska 

kunna relateras till omvärlden. Vidare ska skolan verka för en global världsåskådning som ger 

eleverna de verktyg som behövs för att förstå världen över de nationella och kulturella 

skiljelinjer som existerar.2 

Om vi ser till politiska debatter i Sverige så är ett aktuellt ämne vems eller vilken historia som 

undervisas i skolan. David Mellberg förklarar att det svenska samhället blivit ett 

mångkulturellt samhälle i och med den ökade invandringen under 1900-talets senare hälft. 

Vidare förklarar han att i ett mångkulturellt samhälle så står massor med historiekulturer 

bredvid varandra. En högst relevant fråga att ställa sig blir då: Vilket innehåll i 

historieundervisningen det ska fokuseras på?3  

Under en av mina praktiker under ämneslärarutbildningen så fick min handledare frågan av en 

muslimsk elev: ”Varför måste jag lära mig om svenska kungar? Jag är mer intresserad av 

historien om mitt eget folk.” Angående liknande fenomen förklarar Mellberg att i ett samhälle 

innehållande individer med olika nationella bakgrunder, finns stora möjligheter för 

historieämnet att bidra med historiska perspektiv med olika nationell inriktning. Vidare 

skriver han att det är en kritisk uppgift för lärare att möta klasser med elever från olika 

historiekulturer. Att kunna anpassa historieundervisningen så att den blir relevant och 

intresseväckande för alla bör ses som en högst relevant aspekt att ta hänsyn till som lärare i 

ämnet.4 

Det som Mellberg förespråkar lyfts också fram i Lgr 11:s värdegrund: att skolan ska bidra till 

en ökad förståelse för sina medmänniskor, att eleverna ska utveckla sin förståelse för andra 

människors kulturer, språk, religioner och så vidare.5 Det är skolans uppgift att visa acceptans 

och förståelse för det som är främmande. Skolan måste aktivt arbeta för att motverka negativa 

föreställningar om kulturer som skiljer sig ifrån den majoritetskultur som råder i landet i 

fråga.6 Med vetskapen om att skolan bland annat skall verka för förståelse och acceptans 

gentemot människor och kulturer som skiljer sig från ens egna har historieämnet ett ansvar att 

förmedla liknande insikter hos eleverna.  

                                                           
1 Lindberg, Anders (2011), http://www.aftonbladet.se/ledare/article13906845.ab Hämtad: 2015-04-13. 
2 Skolverket (2011), Lgr 11s värdegrund, s. 7 ff. 
3 Mellberg David, (2012), Kap 17: Det är inte min historia! i Historien är nu, s. 343 f. 
4 Mellberg (2012), s. 344 ff. 
5 Skolverket (2011), s. 7. 
6 Håkansson, Jan, Sundberg, Daniel (2012), Utmärkt undervisning, s. 108 ff. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/article13906845.ab
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Detta leder in på min undersökning då jag anser att valet av ämnesinnehåll i historieämnet är 

en bidragande faktor till vad som kan anses som god historieundervisning. På ett övergripande 

plan har jag undersökt vems historia det fokuseras på inom läromedel i historieämnet i 

Sverige. Jag har också undersökt hur och vilka globalhistoriska perspektiv som det ges uttryck 

för i läroböckerna. Slutligen har jag försökt att förstå vilket typ av stöd lärare och elever kan 

få utifrån läroböckernas förmedling av globalhistoria. Jag anser att ämnesvalet är högst 

relevant då den svenska skolan har genomgått en förändring från homogen till en mer 

mångkulturell mötesplats de senaste åren.  

1.2 Syfte 
Syftet med mitt arbete blir således att se hur historieämnet anpassat sig till det mångkulturella 

samhället. Jag har genom en textanalytisk metod undersökt aktuella historieläroböcker 

anpassade för Lgr 11. Utifrån dessa har jag skapat mig en bild över vems historia som det ges 

utrymme för i läroböckerna samt hur den globala historieförmedlingen uttrycks. Med globala 

historieförmedling menar jag vilken globalhistoria som gestaltas, vilka länders historia som 

ges utrymme i böckerna samt hur historien om dessa förmedlas. Som underlag för 

läroboksanalysen presenterar jag i bakgrunden en genomgång av äldre och aktuella 

styrdokument, detta för att påvisa hur de anpassats till samhällets och skolans förändring. 

Styrdokumenten jag inriktat mig på är Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11. I styrdokumenten har jag 

analyserat värdegrunden samt deras mål och riktlinjer med verksamheten. Vidare ligger fokus 

på mångkulturbegreppets utrymme i dessa styrdokument. Utöver själva begreppet har jag tagit 

hänsyn till andra ord som faller innanför ramen av temat, exempelvis integration, segregation, 

kulturella skiljaktigheter och rasism. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden följer ett tematiskt upplägg. Den syftar dels till att ge läsaren en bild av hur det 

svenska samhället förändrats med fokus på emigration och migration. Därefter ge läsaren en 

bild av hur skolverksamheten förändrats i Sverige, samt hur mångkulturen letat sig in i den 

svenska skolan och hur detta påverkat lärarnas situation. Slutligen följer en redogörelse för 

hur mångkultursbegreppet successivt fått större utrymme ifrån Lgr 80 till Lgr 11. 

2.1 Samhällets förändring 
Under 1800- och 1900-talen genomgick det svenska samhället stora förändringar. Människor 

utvandrade från och invandrade till Sverige i hopp om ett bättre liv. Om vi ser till utvandring 

från Sverige så flyttade ca en miljon svenskar till Amerika mellan år 1850 till 1930. 

Orsakerna till utvandringen var flera bland annat så räckte inte odlingsmarkerna till för den 

stora befolkningsökning som just skett. Sverige, likt många andra länder under denna tid, 

präglades av sträng politik och religiöst förtryck. I Amerika såg svenskarna möjligheter till 

arbete, religiös frihet och ett mer demokratiskt politiskt system. För de svenskar som 

utvandrade så gavs vissa möjligheter till ett bättre liv medans andra under slavliknande former 

fick en sämre tillvaro än de haft i Sverige.7 Under mitten av 1900-talet började en ökad 

invandring istället ske till Sverige, detta i samband med andra världskrigets slut. Det handlade 

dels om arbetskraftsinvandring och dels en stor del flyktingar som flytt krigets terror. Under 

1970- och 80-talet reglerades invandringen och människor som ville flytta hit blev tvungna att 

ansöka om asyl. Ett högt tryck av människor som ville invandra gjorde att väntetiden för de 

asylsökande kunde bli mycket lång. År 1995 gick Sverige med i EU där en gemensam politik 

fördes angående emigration och migration.8  

2.2 Skolans utveckling 
I takt med att det svenska samhället har förändrats så har den svenska skolan också gjort det. 

Christina Florin skriver om folkskolestadgan som infördes år 1842 där det bland annat 

fastslog att varje enskild socken skulle ha en skola till hands för barn på landsbygden. 

Däremot fanns det på denna tid ingen skolplikt, vilket gjorde att flertalet barn blev kvar på 

gårdarna de växte upp på för att hjälpa sina föräldrar med det vardagliga arbetet.9 Under 

början av 1900-talet skedde förändringar i skolans värld och år 1919 slogs det fast att alla 

barn hade skolplikt. Folkskolans utbildning förlängdes och öppnade dörrar för vidarestudier, 

något som bidrog till att den inte längre sågs som en skola endast för de lägre klassernas barn. 

Lärarutbildningen förbättrades under det tidiga 1900-talet och skolorna rustades upp för att få 

en högre status i samhället. I och med andra världskrigets slut så fick demokratibegreppet 

stort fokus i politiska debatter angående skolan. För att förhindra liknande händelser i 

framtiden så ställdes det krav på att medborgarnas kunskaper och språkliga färdigheter 

behövde förstärkas. Kravet på en mer välutbildad befolkning kunde inte mötas av de svenska 

skolorna, då exempelvis inte folkskolan gav samma möjligheter till vidareutbildning på 

                                                           
7 Nordström, Byron, (2010), http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/ Hämtad: 2015-04-24 
8 Migrationsverket, (2015), http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om 

migration/Historik.html Hämtad: 2015-04-24 
9 Florin, Christina, (2010), Från folkskola till grundskola 1842-1962, s. 4 f.  

http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om%20migration/Historik.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om%20migration/Historik.html
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universiteten som läroverken gav.10 Stora krav på likvärdig utbildning kom att leda fram till 

att grundskolestadgan infördes 1962. Den slog fast att alla barn oavsett bakgrund ska ha 

samma rätt till utbildning och kom att ersätta folkskolan och läroverken. Det tidigare 

parallellskolsystemet ersattes med den 9-åriga grundskolan som än idag är verksam i det 

svenska samhället.11 Efter år 1962 har det svenska samhället blivit allt mer mångkulturellt och 

då även skolan. Margareta Sandström och Pirjo Lahdenperä förklarar att skolan numera är en 

mångkulturell mötesplats. Homogena skolor där alla pratar samma språk och har liknande 

bakgrund är ovanligt. De förklarar att dagens lärare står inför en didaktisk utmaning då 

klasserna numera är heterogena med elever av olika etnisk, kulturell och språklig bakgrund.12 

Vidare förklarar de att i den mångkulturella skolan har uppkomsten av nya didaktiska 

utmaningar satt press på lärare. Kommunikativa hinder uppkommit i form av 

kulturskiljaktigheter och språkliga svårigheter. Läraren kan inte längre endast rikta sin 

undervisning åt den svenska majoriteten utan ta hänsyn till alla elever.13  

2.3 Mångkultursbegreppets insteg i läroplanerna 
Begreppet mångkulturalism och de fenomen som faller inom ramen för det temat har påvisat 

en tydlig progression som skett i styrdokumenten ifrån Lgr 80 till Lgr 11. Om vi ser till Lgr 

80 så har dokumentet ingen utskriven värdegrund utan den är invävd i skolans mål och 

riktlinjer. I dessa mål och riktlinjer står det att det är skolans ansvar att alla elever får lika 

goda chanser till att utveckla sina förmågor utifrån sina egna förutsättningar oavsett om 

eleven tillhör en minoritetsgrupp. Skolan ska aktivt arbeta för att elever med annat modersmål 

än det svenska får språklig undervisning, vidare måste skolan visa acceptans emot kulturer 

som elever från andra länder bär med sig.14 Vidare står det att skolverksamheten: ”skall aktivt 

verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen.”15  

Om vi nu riktar ögat emot Lpo 94 och dess värdegrund så står det att det i skolan inte får 

förekomma diskriminering på grund av exempelvis etnisk tillhörighet eller religion. Rasism 

och annan kränkande behandling ska bemötas med lärdom, aktiva insatser och samtal.16 

Vidare står följande:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald.
17 

I Lpo 94s värdegrund betonas det att skolan är en kulturell mötesplats vilket öppnar för 

möjligheten att förstärka begåvningen att förstå människor med uppfattningar om världen som 

skiljer sig från ens egna.  

                                                           
10 Florin, (2010), s. 8 ff. 
11 http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1960-talet Hämtad: 2015-04-27 
12 Lahdenperä, Pirjo, Sandström, Margareta, (2011), Kap 4: Klassrummets mångfald som didaktisk utmaning i 

Allmändidaktik, s. 92 f. 
13 Lahdenperä, Sandström, (2011), s. 98 ff. 
14 Skolverket, (1980), Läroplan för grundskolan allmän del, s. 14 f. 
15 Skolverket, (1980), s. 17 
16 Skolverket, (1994), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet lpo 94, s. 3 
17 Skolverket, (1994), s. 4 

http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1960-talet
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Vidare lyfts det internationella perspektivet fram som centralt för arbetet i skolan, detta då det 

öppnar för en ökad acceptans gentemot mångkulturen i det egna landet, men även en bredare 

förståelse för människan ur ett globalt sammanhang.18 Om vi slutligen ser till Lgr 11 och dess 

värdegrund så står det att skolan aktivt ska arbeta för att visa tolerans och acceptans gentemot 

alla grupper i samhället. Likt Lpo 94 så förklarar också Lgr 11 vikten av att ingen ska 

diskrimineras i skolan, och att skolverksamheten ska motverka främlingsfientlighet. Vidare 

står det precis som i Lpo 94 att samhället internationaliseras och att kulturell mångfald måste 

ses som värdefullt. I värdegrunden står det också att skolan är en kulturell mötesplats och att 

detta kan stärka förmågan att förstå andra människor. I Lgr 11 lyfts också det internationella 

perspektivet som skolan måste arbeta efter fram.19  

Utifrån detta går det konstatera att det skett en tydlig progression i hur styrdokumenten 

hanterar mångkulturen i det svenska samhället. I Lgr 80 lyfts det fram att man ska acceptera 

andra kulturer och att invandraren ska integreras i det svenska samhället. Det står dock inget 

om att svensken faktiskt kan ha nytta av en ökad kulturell mångfald i samhället, då i den 

meningen att man kan utbyta erfarenheter och värderingar med kulturer olik den egna. Om vi 

ser till de två nyare läroplanerna så lyfts det globala perspektivet fram tydligare, ett samhälle 

som internationaliseras måste kunna integrera med omvärldens kulturer. Det framgår tydligt 

att människan kan ha stor nytta av förståelse för andra människor och mångkulturen ska ses 

som positiv. Anmärkningsvärt kan vara att Lgr 11 inte utvecklat resonemangen kring 

mångkulturens positiva inverkan på landet, dokumentet har snarare kopierat det som står i 

1994 års läroplan. Dock ställer jag mig frågan om ändå inte det svenska samhället genomgått 

en förändring under de 17 år som gick mellan dokumentens publikation? 

  

                                                           
18 Skolverket, (1994), s. 4 ff. 
19 Skolverket, (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7 ff. 
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3. Forskningsläge 
Mitt forskningsläge följer en tematisk struktur där jag med stöd i forskningen lägger en grund 

för min kommande analys. Forskningsläget består av tre teman där det första behandlar 

mångkultursutmaningen i skolverksamheten. Det andra temat behandlar läroböckers 

förändring under 1900-talet och det tredje behandlar didaktiska utmaningar som historieämnet 

handskas med. Slutligen följer en sammanfattning av forskningen där jag förklarar varför 

forskningen är relevant för mig. Innan presentationen av den tidigare forskningen inom min 

undersökningsram vill jag förtydliga återkommande teoretiska begrepp i min studie. 

3.1 Teoretiska perspektiv och begrepp 
Mångkulturalism: Enligt nationalencyklopedin så står begreppet mångkulturalism för att flera 

olika kulturer lever sida vid sida av varandra. Det finns en strävan att inom dessa 

kultursplittringar integrera med varandra, men också ett krav på att få behålla sina egna 

utmärkande egenskaper ur ett kulturellt perspektiv.20 Nihad Bunar förklarar att begreppet fått 

en negativ innebörd i svensk folkmun, begreppet är stigmatiserat och associerat alltför ofta 

med felaktiga föreställningar om ordets egentliga betydelse. Han förklarar att svenskar ofta 

associerar mångkultur med social utsatthet, invandrartäthet och en samhällelig underklass. 

Vidare beskriver han att de negativa associationerna med begreppet leder till flera andra 

negativa företeelser som exempelvis främlingsfientlighet.21 Här går det tydligt se att 

mångkultursbegreppets positiva grundbetydelse har missbrukats genom åren och fått en 

negativ innebörd i skolsammanhang men även i samhället som helhet. 

Nationalism: Nationalencyklopedin hävdar att nationalismen vill bevara eller lyfta fram 

karaktäristiska särdrag med en viss grupp eller nation. Det finns en underliggande syfte där 

vad som sker inom nationens gränser är viktigare än vad som sker i omvärlden. Nationalismen 

var som starkast under 1800-talet samt tidigt 1900-tal. Vissa typer av nationalism kan ge 

upphov till etnisk splittring och främlingsfientlighet, ett typexempel på en farlig typ av 

nationalism var den som nazisterna använde sig utav då de förkastade bland annat judar.22 

Henrik Åström Elmersjö sätter in begreppet nationalism i skolans värld och förklarar att 

historieämnet aktivt arbetat sig bort ifrån den nationalistiska prägel det tidigare haft mot en 

mer global inriktning. Han menar att detta varit nödvändigt då han ser världskrigen som 

exempel på hur en nationalistisk världssyn bidragit till exempelvis folkmord och förakt 

gentemot andra folkgrupper.23 Harry Haue däremot ser nationalism som grundläggande för att 

inte förlora uppfattningen om sitt eget ursprung. För att kunna skapa en förståelse för globala 

fenomen behövs en grund att stå på, något att utgå ifrån och detta menar Haue är den 

nationella historiens uppgift.24 

 

                                                           
20 Järtelius, Arne, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mångkulturalism, Hämtad: 2015-04-24 
21 Bunar, Nihad, (1999), Multikulturalism är död, leve multikulturalism!, s. 114. 
22 Johansson, Rune, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalism, Hämtad: 2015-04-24 
23 Elmersjö, Åström, Henrik, (2013), Norden, nationen och historien – perspektiv på föreningarna Nordens 

historieläroboksrevision 1919-1972, s. 61 f. 
24 Haue, Harry, (2013), Transformation of History textbooks from national monument to global agent, s. 86 f. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mångkulturalism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalism
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Globalhistoria: Arne Jarrick och Janken Myrdal definierar globalhistoria som ”syftar till att 

avtäcka och förklara generella mönster i det mänskliga samhällets historia genom studium av 

hela det globala rummet över lång tid.”25 Vidare förklarar författarna att inom ramen för 

globalhistoria kan fenomen som påverkat världen i stort fokuseras, exempelvis digerdöden 

som startade lokalt med spred sig globalt och blev om världsomfattande epidemi.26 Vid 

Oxford universitet så definieras globalhistoria utifrån flera aspekter. Likt Jarrick och Myrdal 

så definierar de globalhistoria som gränsöverskridande där man kan jämföra olika fenomen. 

Med globalhistoriska perspektiv kan vi se människans rörelser i världen och hur dessa rörelser 

av människor påverkat historien. De kallar det för en dialog mellan olika kulturer ur ett 

historiskt perspektiv. Globalhistoriska perspektiv skapar en brygga mellan den lokala och den 

globala historien.27  

3.2 Den mångkulturella utmaningen inom skolverksamheten 
Ungdomsforskaren Nihad Bunar diskuterar i sin artikel Multikulturalismen är död bland annat 

den negativa klang som begreppet multikulturalism har fått inom skolverksamheten. Han ger 

inledningsvis tre exempel på hur begreppet ofta uppfattas av allmänheten. För det första så 

lyfts multikulturalism ofta fram som krävande och uppfattningar om att lärare ofta tycker 

invandrarelever är krävande är inte ovanligt. För det andra så är begreppet stigmatiserat, det 

med andra ord fått en negativ innebörd då det associeras med bland annat social utsatthet, 

dåliga studieresultat och bristande kommunikation. För det tredje så främjar begreppet för 

främlingsfientlighet, detta då gemene man associerar mångkultur med allt negativt som lyfts 

fram i debatter och sociala medier.28  

Vidare förklarar han att det har vuxit fram invandrarskolor parallellt med de svenska skolorna. 

Det har kommit att ske en kamp mellan statusen på olika skolor, där de såkallade 

invandrarskolorna i regel har dåligt rykte jämfört med skolor där merparten elever är 

svenskar. För att motverka denna negativa trend påpekar författaren att Skolverket måste 

arbeta mer aktivt för att ge begreppet multikulturalism sin positiva grundinnebörd tillbaka. 

Han ställer också krav på de verksamma lärarna att kombinera begreppet med andra värdeord 

från styrdokumenten som exempelvis jämlikhet samt tolerans gentemot kulturella och sociala 

olikheter. Slutligen poängterar han att de multikulturella skolorna är framtiden för det svenska 

samhället, vi har inte råd att göra dem till ett misslyckande. I ett mångkulturellt samhälle är 

det viktigt att styrdokument, läroböcker och alla verksamma i skolan aktivt arbetar för att 

framhäva det positiva med detta för att bli av med den negativa stämpeln begreppet erhållit.29  

Utbildningsforskaren Caroline Ljungberg lyfter likt Bunar fram i sin avhandling Den svenska 

skolan och det mångkulturella att vissa skolor ses som mer svenska än andra. Hon ser en 

problematik i värdeorden i styrdokumenten då de är svävande i sin natur. Det finns en 

problematik då skolan fungerar som ett hjälpmedel för bildandet av identiteter som faller 

innanför ramen av vad som anses vara en god medborgare av det svenska samhället.  

                                                           
25 Jarrick, Arne, Myrdal, Janken, (2010), Globalhistoria och forskning om långa förlopp, s. 620 
26 Jarrick, Myrdal, (2010), s. 620 
27 http://global.history.ox.ac.uk/ Hämtad: 2015-05-07 
28 Bunar, (1999), s. 113 f. 
29 Bunar, (1999), s. 125 ff. 

http://global.history.ox.ac.uk/
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Detta menar Ljungberg är en svår uppgift i ett samhälle som präglas av etniska, kulturella och 

sociala bakgrunder.30 Vidare förklarar hon att samhället står i ständig utveckling, och att det 

svenska samhället globaliseras mer och mer. I ett mångkulturellt samhälle möter man 

utmaningar och då skolverksamheten i synnerhet. Hon lyfter fram vikten av att skiljaktigheter 

mellan religioner, etniciteter och andra kulturella fenomen inte ska uppfattas som hinder för 

lärande utan ett hjälpmedel för att skapa en bredare förståelse för omvärlden.31  

Precis som Bunar så förklarar hon att den svenska skolan i dagsläget misslyckats med att 

hantera mångkulturalismen. Språkproblematiken är den faktor som givits störst fokus i 

politiska debatter och dylikt. När författaren intervjuat rektorer på olika skolor så framgår det 

tydligt att den första associationen med ordet mångkultur i skolan ses som synonym till bland 

annat invandrarskolor.32 Författaren poängterar att skolverksamheten är alldeles för 

konservativ och traditionsstyrd och måste arbeta mer aktivt för att anpassa sig till de 

samhälliga förändringarna som sker. Istället för att se mångkulturella skolor som ett hot emot 

en västerländsk tradition måste pedagogiken ta en riktning som aktivt motarbetar dessa 

föreställningar.33 Slutligen förklarar Ljungberg att människor tillsammans måste arbeta för att 

motverka de förställningar om mångkultur som existerar idag. Hon förklarar att forskning 

visat att majoritetsgrupper i länder ibland ger minoritetsgrupper en negativ stämpel. 

Föreställningar som att exempelvis se invandrarelever som framtida kriminella måste rensas 

bort, på samma sätt behövs det inte lyftas fram när en invandrarelev lyckats som något 

extraordinärt.34  

Didaktikforskaren Lena Granstedt skriver i sin avhandling Synsätt, teman och strategier att 

klassrummen i svenska skolor har blivit mer etniskt heterogena de senaste åren. Vidare 

poängterar hon att en växande främlingsfientlighet har brett ut sig i det svenska samhället. 

Hon förklarar att det inte är sällsynt att ungdomar med en annan etnisk bakgrund än den 

svenska majoriteten känner sig utanför eller diskriminerade. Likt Bunar och Ljungberg så 

förklarar hon att skolan blivit ett centrum för negativa företeelser och att lärare som verkar i 

dessa miljöer står inför en utmaning.35  

I sin studie har Granstedt delvis fokuserat på lärares uppfattningar om mångkulturella frågor i 

skolverksamheten. Författaren lyfter i sin diskussion fram två olika teman som går att urskilja 

vid frågor angående mångkultur, ett problemtema och ett skillnadstema. Dessa teman kan 

relateras till de utmaningar som mångkultursfrågor ofta behandlar. Inom ramen för 

problemtemat framträder praktiska frågor som rör lärare, elev och föräldrar med olika etnisk 

bakgrund. Det kan handla om kommunikativa svårigheter, kulturella skillnader eller dåliga 

resultat i skolan. Skillnadstemat handlar mer om segregationen i skolan mellan svenska elever 

och invandrarelever samt de negativa aspekterna av denna segregation.  

                                                           
30 Ljungberg, Caroline, (2005), Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox?, s. 17 f. 
31 Ljungberg, (2005), s. 97 ff. 
32 Ljungberg, (2005), s. 115 ff. 
33 Ljungberg, (2005), s. 179 ff. 
34 Ljungberg, (2005), s. 189 ff. 
35 Granstedt, Lena, (2010), Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i 

ett praktiknära projekt, s. 11 ff. 
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Inom ramen för skillnadstemat lyfts klyftorna i studieresultat fram då svenska elever i regel 

presterar bättre än utländska elever.36 Likt Bunar och Ljungberg så klargör Granstedt att en 

lösning till den problematiska associationen med mångkulturen i skolan är att 

skolverksamheten måste sluta se mångkulturen som ett hinder, och istället se möjligheterna 

med den. Skolan måste bli mindre konservativ och traditionsstyrd, våga ta risker och anta 

utmaningar på ett effektivare sätt än de hittills gjort i frågan om mångkultur.37 

3.3 Historieläroböckers förändring 
Historikern Henrik Åström Elmersjö diskuterar sin bok Norden, nationen och historien att det 

under 1900-talet debatterats kring vad som ska läras ut i respektive skolämne. I sin bok 

undersöker han hur den nordiska läroboksrevisionen strävade efter att sätta en nordisk prägel 

på innehållet i läroböckerna. Han förklarar att den nationalistiska historia som präglat 

historieämnet gett upphov till potentiella risker. Han lyfter första världskriget som ett exempel 

där nationalism med viss härstamning ur historieböcker bidrog till förakt gentemot andra 

folkgrupper. I samband med krigsslutet så ställdes krav på ökad kontroll vad det gällde det 

egna landets historia, samt hur den framställdes i andra länders historieböcker.38 Han gör en 

historisk redogörelse för historieämnet och beskriver att under 1800-talet så hade det egna 

landets historia en framträdande roll i historieböckerna. Fokus i läroböckerna låg på 

nationalfostran, denna fokus förflyttades dock långsamt till demokratifostran vilket idag ses 

som en viktig del av ämnet historia.39 Under 1900-talet började historieämnets utformning 

ifrågasättas, första världskriget kom att bli en stor anledning till att den politiska debatten om 

vilken historia som skulle läras ut. Dock skedde inga stora förändringar i ämnet under 

mellankrigstiden även om historien om grannländer som Danmark, Finland och Norge gavs 

lite mer utrymme.40  

Efter andra världskriget började historieämnet att på allvar byta riktning i fråga vad som 

skulle läras ut. Under 1960-talet så tog historieämnet en mer internationell och liberal 

riktning. Vidare förklarar han att historieläroböckerna kom att gå ifrån sin tidigare 

nationalistiska prägel emot ett mer globalhistoriskt perspektiv.41 Det nationalistiska utrymmet 

i nordiska läroböcker minskade efter andra världskriget. När väl nordisk eller nationalistisk 

historia lärdes ut ställdes större krav på att koppla den egna historien till ett mer 

världsomfattande perspektiv. Den största anledningen till ett ökat globalt perspektiv i 

historieböckerna var en underliggande rädsla för att något likt de tidigare världskrigen kunde 

upprepas.42 Slutligen förklarar författaren att trots att nationalism fått stå tillbaka i läroböcker 

så är det ändå en pågående debatt om vad som ska läras ut i historieämnet. Han ställer sig 

frågan hur historien påverkas av de politiska och vetenskapliga krafter som ständigt drar i den 

och vill forma den efter sina egna föreställningar?43 

                                                           
36 Granstedt, (2010), s. 167 ff. 
37 Granstedt, (2010), s. 175 ff. 
38 Elmersjö, (2013), s. 13 
39 Elmersjö, (2013), s. 53 ff. 
40 Elmersjö, (2013), s. 56 f. 
41 Elmersjö, (2013), s. 61 f. 
42 Elmersjö, (2013), s. 275 f. 
43 Elmersjö, (2013), s. 304 ff. 
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Historiedidaktikern Harry Haue diskuterar likt Åström-Elmersjö historieämnets progression, 

här gällande global inriktning under 1900-talets senare del i danska historieläroböcker. Han 

förklarar att historieämnet har ett viktigt uppdrag då det ska främja kommunikation och 

förståelse för människor på både ett nationellt och globalt plan. Han lyfter fram att det är 

historielärarnas uppgift att få eleverna att förstå att människan påverkas av vad som sker på 

den globala arenan, både ur ett ekonomiskt och ur ett kulturellt perspektiv.44 Vidare förklarar 

han att danskarna som genom åren ofta sammanvävt sin egen historia med tysk historia fick 

handskas med en problematik efter andra världskriget. Nationalism kom till stor del att 

kopplas samman med nazism och efterkrigstiden kom att präglas av en frånskjutning från 

nationell till en mer global historieinriktning i både Tyskland och Danmark.45  

Under 2000-talet skedde en reformering av historieämnet i Danmark. Nya läroböcker trycktes 

och i dessa låg stort fokus på att försöka koppla ihop den nationella historien med globala 

processer. Han lyfter fram ett exempel där det i läroböckerna framgick tydligt hur judar från 

olika länder under andra världskriget for illa ur en mer global synvinkel än bara ur det danska 

perspektivet. Både Åström-Elmersjö och Haue ser dock inte bara fördelar med den globala 

riktningen i historieböcker. Haue ställer sig själv frågan om fokuset på globalhistoria kan göra 

att vi förlorar uppfattningen av vårt eget land och dess historia.46 

Historiedidaktikern Thomas Nygren diskuterar historieämnets förändring under 1900-talet. I 

sin studie fokuserar han på hur historieämnet arbetar för att följa internationella mål och 

riktlinjer. Hans studie visar att historieämnet på alla plan gått emot en mer internationell 

riktning, inom såväl läroböcker som styrdokument. Likt Haue och Åström-Elmersjö fastställer 

författaren att världskrigen och i synnerhet det andra kom att bli en viktig faktor i övergången 

från nationellt till mer internationellt fokus inom historieundervisningen. Han förklarar att 

historieämnet i Sverige progressivt börjat avverka större geografiska områden vilket bidrar till 

en mer världsomfattande historia. Vidare konstaterar Nygren att trots en mer internationell 

riktning i ämnet, så ges den europeiska historieinriktningen en dominerande plats inom ramen 

för val av ämnesinnehåll. Angående val av ämnesinnehåll så förklarar han att valet av 

undervisningsstoff inom historieämnet numera påverkas av läraren och dennes samspel med 

eleverna.47  

Idéhistorikern Nils Anders skriver i sitt kapitel om historieböcker och interkulturalitet om hur 

globalhistoriska perspektiv presenteras i läroböcker. Likt Nygren så menar han att läroböcker 

har en europeisk utgångspunkt, där stater utanför det västerländska ges litet utrymme, när de 

väl ges utrymme så kopplas de i regel samman med den västerländska historien.48 För att 

stärka sina resonemang lyfter han fram ett exempel där han jämför historieläroböckers 

förmedlade perspektiv på den amerikanska självständighetskampen med avkoloniseringen av 

afrikanska stater efter andra världskriget.  

                                                           
44 Haue, (2013), s. 81 
45 Haue, (2013), s. 82 ff. 
46 Haue, (2013), s. 86 f. 
47 Nygren, Thomas, (2011), History in the service of mankind, s. 56 f.  
48 Andersson, Nils (2008), Kap 5: Självständighetsrörelser i Syd och Nord – Historieböcker och interkulturalitet, 

i Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet, s. 59 ff 
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Han förklarar att det vid analysen i läroböckerna rörande Amerikas självständighetskamp 

tydligt framgick hur amerikanerna lyfts fram som goda människor som strider för sitt lands 

frihet och demokratiska styrelsesätt. Vidare förklarar han att själva kampen för självständighet 

redogörs grundligt med nedslag i de avgörande händelserna, exempelvis Boston Tea Party. 

Det framgår tydligt i läroböckerna att den engelska kolonialmakten blev besegrad av 

övermakten USA. Därefter riktar han blicken emot de afrikanska koloniernas befrielsekamp. 

Vid beskrivning av kampen så lyfts inte afrikanerna fram som självständighetskämpande utan 

som ett passivt folk. Amerikaner lyfts fram som individuella aktörer som stred för sin 

självständighet. Afrikas befolkning framställs som individlös där några grupper lyfts fram 

samt någon enstaka ledare.49 Vidare poängterar Andersson att tillskillnad från Amerikas kamp 

så ges inte några enskilda afrikanska staters kamp utrymme. Angående detta förklarar 

Andersson att: ”Det specifika i ländernas historia suddas ut och de behandlas som om den ena 

befrielsen byggde på samma förutsättningar som den andra och såg likadan ut i alla länder.”50 

3.4 Historiedidaktiska utmaningar 
Historiedidaktikern David Mellberg diskuterar i sitt kapitel Det är inte min historia några av 

de utmaningar som historieämnet står inför i ett multietniskt samhälle. Genom att intervjua 

historielärare sökte han svar på ”vems historia” som lärdes ut. Han förklarar att det i dagens 

svenska samhälle lever historiekulturer bredvid varandra, för det mesta råder samsyn på 

historien men ibland så kolliderar historiesynerna med varandra.51 Vidare beskriver han att det 

inte är ovanligt att elever ges flera historiska perspektiv, ett i skolan och ett annat i hemmet. 

Han skriver att historiemedvetande och identitetsskapande är relevanta fenomen inom 

historieundervisningen. I ett mångkulturellt klassrum kan det vara svårt att enas under en form 

av historiemedvetande då olika världsåskådningar, religioner och liknande komplicerar 

förmedlingen av historien.  Det är i mötet mellan lärare och elev som utbytet av historia sker, 

om aktörerna har liknande historiekulturella bakgrund så underlättar detta för 

historieförmedlingen. Vidare trycker författaren på vikten av att som lärare ta hänsyn till alla 

elever och just deras historia, detta för att undervisningen ska kännas givande för alla 

inblandade.52  

Vid intervjuerna med de aktiva historielärarna så gav de uttryck för en såkallad ”dold 

läroplan”. Med detta menade de att undervisningen inom historieämnet i regel börjar med att i 

7an undervisa om antiken och grekerna, genomarbetas kronologiskt och avslutas med att i 9an 

undervisa om exempelvis förintelsen. Vidare framgick det vid intervjuerna att lärarna var 

eniga om att ett svenskt historieperspektiv ska läras ut då vi bor och verkar i Sverige. Enligt 

dem så finns det helt enkelt inte resurser och tid att arbeta med varje elevs egen historia även 

om det vore önskvärt.53 Vid intervjutillfällena diskuterades också förkunskaper i historia och 

bristfälligheten i dessa förkunskaper. Lärarna ansåg att elevers kunskaper om exempelvis 

hemlandets historia i regel var mycket bristfälligt och ofta nationalistisk.  

                                                           
49 Andersson, (2008), s. 66 ff 
50 Andersson, (2008), s. 68 
51 Mellberg, (2012), s. 343 ff. 
52 Mellberg, (2012), s. 346 f. 
53 Mellberg, (2012), s. 348 ff. 
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Vidare framkom att elever inte alltid är intresserade av att höra historia som berör hemlandet i 

skolan, de är mer intresserade av deras föräldrars berättelser om hemlandet. Det framgick 

också att elever ibland är skeptiska angående läroböckernas innehåll, de känner att de blir 

övertalade till att lita på en absolut sanning som lärs ut.54 

I sitt resultat förklarar Mellberg att han inte anser att lärare anpassar sin historieundervisning 

speciellt mycket efter den mångkulturalism som präglar klassrummen. Han förklarar att 

minoritetsgrupper i Sverige och deras historia ges lite utrymme i undervisningen, även 

minoritetsgruppen i sig vore en majoritetsgrupp i en klassrummet. En bidragande faktor till 

detta kan vara att lärare tycker det är problematiskt med historia som präglas av konflikter. De 

har inte självsäkerheten att lära ut all historia då rädslan för att vissa grupper kan ta illa vid sig 

är stor. Författaren anser att det är ett problem när elever inte får ta del av sin egen historia. 

Ett av de stora problemen med en historieundervisning som inte tar hänsyn till elevers olika 

bakgrund kan vara att det lägger grund för exempelvis främlingsfientlighet. Författaren menar 

att en undervisning som präglas av globala perspektiv istället för nationella kan minska 

rasismen i samhället. Slutligen drar Mellberg slutsatserna att undervisningsstoffet som 

historieämnet erbjuder måste breddas för att kännas relevant för alla elever i skolan. Eleverna 

måste erbjudas chans till fördjupning i deras egen historia. Undervisningen måste lyfta fram 

fler perspektiv när det exempelvis undervisas om historiska konflikter, detta för att få en 

fördjupad förståelse kring konflikten och varför den uppkom. Lärare bör när de undervisar om 

svensk historia lyfta fram förändringen från ett etniskt homogent land, till det multietniska 

landet som Sverige numera är.55 

Angående didaktiska utmaningar så diskuterar didaktikforskarna Sven-Erik Hansén och Jan 

Sjöberg i antologin Allmändidaktik läroplanens utveckling samt hur lärare konkretiserar den i 

sin undervisning. De förklarar att trots en långtgående politisk debatt om jämlikhet i skolan, 

och då särskilt efter grundskolereformen på 1960-talet, så fortsätter skolan att vara en arena 

för ojämlikhet. De menar att trots att läroplanerna formellt sett står för likabehandling och 

jämlikhet så är det den dominerande samhällskulturen som genomsyrar läroplanernas stoff 

och bestämmer vilka perspektiv som lyfts fram.56  

Sammanfattning 

För att sammanfatta vad forskningen konstaterar så visar den att mångkulturalism i 

skolväsendet upplevs som en utmaning. Mångkultur ses som ett hinder för lärande snarare än 

en möjlighet där kommunikativa och kulturella skiljaktigheter försvårar lärares arbete. Det 

pågår en maktkamp mellan skolor där de med mindre antal invandrarelever givits högre status 

än de såkallade invandrarskolorna. De negativa associationerna mångkulturbegreppet fått 

måste motverkas. Forskarna menar att mångkultur måste ses som en möjlighet snarare än en 

begränsning, en möjlighet att studera exempelvis historia ur fler perspektiv än det typiskt 

svenska. Detta ställer krav på lärarna som måste ta i beaktande vems perspektiv som 

undervisningen skall riktas emot.  

                                                           
54 Mellberg, (2012), s. 352 ff. 
55 Mellberg, (2012), s. 355 ff. 
56 Hansén, Sven-Erik, Sjöberg, Jan, (2011), Kap 13: Att förstå och använda läroplanen, i Allmändidaktik – 

vetenskap för lärare, s. 282 ff. 
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Forskarna menar att undervisningen inte enbart kan riktas emot majoritetskulturen utan ta 

hänsyn till de minoritetskulturer som existerar i det svenska samhället. Det måste ställas krav 

på lärare att välja relevant innehåll i undervisningen som motiverar och engagerar elever 

oavsett sitt etniska ursprung. Det ställs krav på lärare att kunna omvända läroplanens teorier 

till praktiskt arbete. Lärare får inte gå i fällan att endast låta den dominerande 

samhällskulturen bestämma hur undervisningen ska gå till utifrån läroplanen, utan istället se 

till så att utbildningen i möjligaste mån blir jämlik och givande för alla inblandade. Forskarna 

inom utbildningshistoria konstaterar att historieämnet tagit en mer global riktning under de 

senaste åren. Från att ha en tydligt nationalistisk prägel under början 1900-talet så har vyerna 

vidgats och ett mer globalt perspektiv tillämpas. Detta ser forskarna som positivt då Sverige 

och många andra länder numera är heterogena samhällen med flera kulturer levandes sida vid 

sida. De lyfter fram att det fortfarande förekommer nationell historia, fast denna ges mindre 

utrymme och lärarna är mer noggranna med att koppla det nationella perspektivet till det 

globala.  

Forskningen ligger till grund för min undersökning då jag ämnar analysera historieläroböcker. 

Utifrån analysen av böckerna hoppas jag kunna se vilket stöd historielärare får när han eller 

hon vill anlägga ett globalhistoriskt perspektiv på sin undervisning. Genom analysen vill jag 

också kunna identifiera hur elever från andra kulturer än den svenska ges möjlighet att 

utveckla en egen historisk identitet med hjälp av läroböckerna. Som tidigare nämnt så har jag 

vid analys av läroböckerna fokuserat på hur globalhistoriska perspektiv ger uttryck för sig, 

samt vems historia som ges utrymme i läroböckerna. Forskningen om den mångkulturella 

utmaningen visar att den ställer på skolverksamheten, detta ger mig något att utgå ifrån 

samtidigt som det ger min studie högre relevans då det är aktuellt bemöta utmaningen på bästa 

sätt.  

  



14 
 

4. Problem och frågeställningar 
Jag anser att det i dagsläget är högst relevant att undersöka hur läroböcker i historieämnet har 

anpassat sig till den rådande mångkulturen i dagens Sverige. De luckor jag funnit i 

forskningen är själva analysen av läroböckernas innehåll. Det har gjorts undersökningar om 

läroböckers innehåll tidigare men jag har inte funnit några studier där fokus ligger på vems 

historia som lärs ut eller hur globalhistoriska perspektiv uttrycks. Något som skiljer min 

undersökning från tidigare är att de böcker jag analyserat är aktiva historieläroböcker 

anpassade efter Lgr 11s mål och riktlinjer för historieämnet. Genom fokus på ”vems historia” 

som undervisas vill jag undersöka vilka globalhistoriska perspektiv som ges utrymme i 

historieläroböcker anpassade för Lgr 11. Tillvägagångssättet blir att granska läroböcker som 

används i dagens grundskolor. Det jag fokuserar på vid granskningen av läroböckerna är vilka 

globalhistoriska perspektiv som uttrycks, vems historia som ges utrymme och hur de 

historiska berättelserna skildras. Som underlag för min undersökning har jag visat 

progressionen av mångkulturens utrymme i styrdokumentens värdegrunder från Lgr 80 fram 

till den aktiva läroplanen. Genomgången av styrdokumenten ger en tydlig bild över hur de 

anpassat sig till det svenska samhället, frågan är om läroböckerna gjort detsamma.  

Mina frågeställningar blir således: 

 Hur förmedlas globalhistoriska perspektiv i historieläroböcker anpassade för Lgr 11? 

o Vilket stöd kan lärare och elever finna med utgångspunkt i böckerna om de vill 

arbeta utifrån ett globalhistoriskt perspektiv? 

 Vems historia ges utrymme i historieläroböcker i den mångkulturella skolan? 
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5. Material 
Det material jag har analyserat bestod av tre historieläroböcker för årskurs 9 samt anpassade 

efter Lgr 11. Vid sökning av material till min studie så fann jag en begränsning i mängden 

läroböcker. Mitt urval i form av de tre läroböckerna grundar sig således i att jag inte kunde 

finna fler läroböcker inom ramen för årskurs 9 som samtidigt var anpassade för historieämnet 

och Lgr 11. Det smala urvalet har skapat en potentiell lucka då mitt källmaterial endast består 

av tre läroböcker. Önskvärt hade varit att undersöka fler läroböcker, detta skulle potentiellt 

kunnat styrka mina resultat. Jag valde de tre böckerna då jag kunde urskilja skillnader och 

likheter inom dem i fråga om hur de presenterar globalhistoriska perspektiv. Jag fann detta 

intressant då böckerna skiljer sig åt trots att samtliga ska vara anpassade till Lgr 11:s riktlinjer 

för historieämnet. Vidare så valde jag att fokusera på årskurs 9 för att jag genom den tidigare 

forskningen fått veta att skolor i regel avhandlar 1900-talets historia i den årskursen. 1900-

talet präglades av stora förändringar, konflikter och händelser som påverkade de flesta av 

jordens alla länder, därför tyckte jag mig finna relevans i att undersöka hur böckerna lyfter 

fram globala perspektiv. I och med min avgränsning till årskurs 9 kan jag inte dra slutsatser 

om hur historieämnet lyfter fram globala perspektiv genom hela högstadiet, utan endast hur 

det ser ut i en årskurs. Nedan följer en kort presentation av respektive lärobok. 

Materialpresentation: 

SOL 4000 Levande historia 9 Elevbok, Stockholm: Natur och kultur, 151 sidor 

Sammanfattning: År 2013 släpptes läroboken Levande historia skriven av Kaj och Lars 

Hildingson. Boken behandlar teman som exempelvis världskrigen, mellankrigstiden, kalla 

kriget, Sovjetunionens resning och förfall, avkoloniseringen samt två kapitel kring svensk 

1900-tals historia.57 Hildingsons är de som lägger störst fokus på den svenska historien, de 

avhandlar två kapitel som berör svensk 1900-tals historia. Lars Hildingson är före detta lärare 

och har skrivit flertalet läroböcker under åren, hans son Kaj Hildingson är i grunden journalist 

och medverkade vid författandet av just denna lärobok.58 Författarna presenterar fakta 

genomgående via text kombinerat med bilder, i respektive kapitel följer en rad uppgifter och 

frågor för eleverna att arbeta med. 

PRIO historia grundbok 9, Stockholm: Sanoma utbildning, 230 sidor 

Sammanfattning: År 2013 släpptes läroboken PRIO-historia skriven av Hans Thorbjörnsson, 

Bengt Almgren, Berndt Tallerud och David Isaksson. Boken är anpassad för Lgr 11s riktlinjer 

för historieämnet. Den syftar till att förmedla både fördjupande och översiktlig fakta omkring 

det historiska innehållet.59 Det framgår tydligt att boken tillskillnad från de andra två 

läroböckerna presenterar fördjupande historiska skildringar samt andra historiska perspektiv. 

Om vi ser till bokens ämnesinnehåll så behandlar den ett kapitel om svensk 1900-tals historia, 

det kalla kriget, avkoloniseringen, Asiens 1900-tals historia, Mellanösterns 1900-tals historia 

och slutligen ett kapitel om globaliseringsprocesser.60  

                                                           
57 Hildingson, Kaj, Hildingson, Lars, (2012), SOL 4000 Levande historia 9 elevbok, s. 291 
58 Näbrich, Ulrika, (2004), Historieämnet i skolan – en studie av elevers möjligheter till historiemedvetande ur 

ett genusperspektiv, s. 17 
59 Bengtsson, Ingela, Sanoma Utbildning, http://www.sanomautbildning.se/laromedel/grundskolan-6-

9/historia/baslaromedel/prio-historia-7-9/ Hämtad: 2015-06-04 
60 Thorbjörnsson, Hans, Almgren, Bengt, Tallerud, Berndt, Isaksson, David, (2013), PRIO Historia 9, s. 4 f. 

http://www.sanomautbildning.se/laromedel/grundskolan-6-9/historia/baslaromedel/prio-historia-7-9/
http://www.sanomautbildning.se/laromedel/grundskolan-6-9/historia/baslaromedel/prio-historia-7-9/
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Likt Levande historia så presenterar författarna fakta genomgående via text kombinerat med 

bilder, i respektive kapitel följer en rad uppgifter och frågor för eleverna att arbeta med. 

SO-serien historia årskurs 9, Stockholm: Liber AB, 150 sidor 

Sammanfattning: År 2012 släpptes läroboken SO-serien skriven av Mattias Tordai och Robert 

Sandberg. Boken behandlar teman som exempelvis världskrigen, mellankrigstiden, kalla 

kriget, avkolonisering samt ett kapitel om Asiens, Afrikas och Sydamerikas 1900-tals 

historia.61 Boken skiljer sig ifrån de andra då den inte avlägger något kapitel på den svenska 

historien, här väljer istället författaren att i viss mån sammanväva globalhistoriska processer 

med svensk historia, exempelvis Sverige under världskrigen. Sandberg är lektor vid historiska 

institutet i Södertörn och har för övrigt tidigare utgett flera historieläroböcker, exempelvis 

Epos serien.62 Likt de andra läroböckerna så presenterar författarna fakta genomgående via 

text kombinerat med bilder, samt uppgifter och frågor för eleverna att arbeta med. 

5.1 Källkritik 
I studien har jag arbetat med källkritik, jag ifrågasätter inte sanningshalten i vad som står 

skrivet i läroböckerna. Istället problematiserar jag eventuella perspektiv böckerna väljer att 

lyfta fram samt inte lyfta fram, och slutligen vilket ämnesstoff som de ger utrymme. Vid 

genomgången av styrdokumenten tog jag hänsyn till att de är skapade på en politisk arena, 

vilket innebär att de kan vara färgade av den regering som satt vid publikationen av respektive 

styrdokument. Anmärkningsvärt är att styrdokumenten skiljer sig markant i fråga om 

mångkultur, vid analysen tog jag hänsyn till att samhället såg annorlunda ut vid respektive 

publikation av dokument och detta har givetvis präglat innehållet. Vid analys av läroböckerna 

tog jag hänsyn till att en utav läroböckerna är betydligt bredare i sin sidmässiga omfattning, 

denna bok kunde då fördjupas i olika perspektiv. 

5.2 Metod 
Jag har arbetat utifrån en kvalitativ textanalyserande metod med komparativt fokus. Vid 

analys av läroböckerna har jag letat efter vilka globala perspektiv som lyfts fram och hur 

perspektiven skiljer sig böckerna emellan. Genom att lyfta fram de globalhistoriska 

perspektiven i respektive bok så kunde jag skapa mig en bild över vems historia som böckerna 

tog hänsyn till, vidare skapades underlag för en diskussion om vilket stöd lärare och elever 

som vill anlägga en globalhistorisk prägel på historieundervisningen kan få med läroböckerna 

som hjälpmedel. För att möjliggöra för den komparativa metoden valde jag att fokusera på 

vissa teman som samtliga läroböcker behandlar exempelvis mellankrigstiden, första- och 

andra världskriget, kalla kriget och slutligen statsomvälvningar under senare delen av 1900-

talet. Vid analys av dessa teman lade jag vikt vid jämförelse av böckerna, detta för att se om 

de lyfter fram olika perspektiv på händelserna samt vilken globalhistoria som ges huvudfokus. 

För att konkretisera vad som menas med ”fokus på globala perspektiv” så sökte jag 

exempelvis efter vilka stater som gavs utrymme, hur författarna visade på fördjupande 

perspektiv av olika skeenden samt om staternas befolkning målades upp som aktörer eller ett 

passivt folk.  

                                                           
61 Tordai, Mattias, Sandberg, Robert, (2012), SO - Serien historia 9, s. 3 
62 Sandberg, Robert, https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Robert-Sandberg-

forfattare-till-Epos/ Hämtad: 2015-06-04 

https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Robert-Sandberg-forfattare-till-Epos/
https://www.liber.se/Kampanjer/GyVux-kampanj/Forfattarkronikor/Robert-Sandberg-forfattare-till-Epos/
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Anledning till valet av specifika teman var att jag ville lyfta fram skeenden i historien som 

påverkat samhällen på en global skala. Världskrigen, kalla kriget och de revolutioner som 

skedde under 1900-talets senare del påverkade jordens befolkning på en bred skala och det 

bör därför anses som relevant att se hur läroböckerna tar hänsyn till detta. Jag valde att inte 

lägga något vidare fokus vid den svenska historien även om samtliga läroböckerna 

behandlade den. Detta då jag ansåg att det skulle bli svårt att urskilja några globalhistoriska 

perspektiv genom en presentation av den svenska historien. Dock så valde jag att lyfta fram 

en jämförelse kring hur läroböckerna behandlade den växande mångkulturen i det svenska 

samhället, skillnader i hur och om de behandlade svensk migration och emigrationshistoria. 

För att ytterligare stärka mina resultat gjorde jag i analysen en fördjupning av ett specifikt 

tema, vilket blev läroböckernas olika perspektiv på avkoloniseringen. Vid analys av den 

tidigare forskningen så visade sig att Nils Andersson genomfört en studie som behandlade 

historiska perspektiv på avkoloniseringen utifrån läroböcker. Jag fann det då extra intressant 

att se hur de läroböcker jag valt att analysera skildrade händelsen. En ytterligare faktor som 

stärkte valet av det specifika temat var att jag vid genomgång av materialet tydligt kunde 

urskilja flera skillnader läroböckerna emellan ifråga om hur de återspeglade händelserna. Vid 

analys av avkoloniseringen arbetade jag utifrån en komparativ metod. Här visade resultatet på 

stora skiljaktigheter mellan läroböckerna i fråga om hur de återspeglar globalhistoriska 

perspektiv. Genom att väga resultaten emot varandra bäddade detta för en fördjupande 

diskussion om läroböckernas innehåll angående temat avkoloniseringen. Det framgick 

exempelvis vilka stater som ges utrymme i böckerna och vilka utesluts, hur befolkningen i de 

koloniserade länderna beskrivs samt förklaringen av själva avkoloniseringsprocessen.  

5.3 Avgränsning 
Jag valde att avgränsa mig till historieämnet då jag fann det intressant som framtida 

ämneslärare i historia. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att fokusera på den svenska 

grundskolan och årskurs 9 vid analysen av de tre läroböckerna, samt till grundskolan vid 

genomgången av styrdokumenten. Jag avgränsade mig till läroböcker anpassade för Lgr 11, 

detta då Lgr 11 enligt mig tar hänsyn till det mångkulturella samhället, därför såg jag en stor 

relevans i att se om läroböcker gjort detsamma då de ska vara anpassade efter 

styrdokumenten. Syftet med studien var att se hur globalhistoriska perspektiv presenteras 

samt vems historia som ges utrymme i läroböcker. Jag valde att avgränsa mig till årskurs 9s 

historieämne då jag vet att skolor i regel avhandlar 1900-tals historia under just det läsåret. 

1900-talet var ett sekel som innefattade en rad globalhistoriska händelser och därför såg jag 

det som relevant att undersöka hur läroböckerna speglar dessa. Vidare så valde jag att 

avgränsa mig till historieämnet, årskurs 9 och mångkultur för studiens relevans, detta då jag 

inte funnit någon liknande studie. Önskvärt hade varit att analysera läroböcker ifrån alla 

årskurser i högstadiet, alltså inte enbart årskurs 9. Dock finns inte den tid som krävs för en 

sådan typ av studie i denna C-uppsats och därför har jag valt att göra de avgränsningar som 

jag gjort.  
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6. Läroboksanalys av globalhistoriska perspektiv  
Analysen består två delar, där den första delen består utav en översiktlig redogörelse för 

böckernas huvudsakliga innehåll. Vid analysen har jag kunnat konstatera att två av böckerna 

till stor del liknar varandra innehållsmässigt, jag har därför valt att sammanväva analysen av 

dessa två där jag försöker lyfta fram de få punkter där de faktiskt skiljer sig åt. Den tredje 

boken presenterar jag enskilt då jag anser att innehållet i den boken skiljer sig markant 

gentemot de två andra läroböckerna. Den andra delen av analysen består av en fördjupning på 

ett utvalt globalhistoriskt perspektiv som samliga läroböcker återspeglar. Här har jag valt att 

rikta min fokus emot avkoloniseringsprocesserna runt om i världen under 1900-talet. 

Anledningen till att jag väljer just avkoloniseringen är att jag vid analysen av materialet 

kunnat urskilja flertalet skiljaktigheter mellan böckerna i hur de återförmedlar 

globalhistoriska perspektiv kopplat till denna företeelse. Jag väljer därför att helt utelämna 

innehållet läroböckerna förmedlar om avkoloniseringen i den första delen för att istället 

presentera innehållet angående den i del två. 

6.1 Levande historia 9 och SO-serien historia 9 
Hildingsons bok börjar med svensk historia och det tas i första kapitlet upp hur de svenska 

arbetarna mobiliserade sig och gick ut i strejker under slutet av 1800-talet. Fackföreningar 

startades för att kämpa arbetarnas rättigheter och arbetarrörelsen startades som ett medel för 

kampen för arbetarnas rättigheter. Därefter beskrivs striden för allmän rösträtt i Sverige. 

Denna kamp kom år 1921 att leda till att både män och kvinnor fick rättigheten att rösta 

oavsett social status eller klasstillhörighet.63 Tillskillnad från Hildingsons som till stor del 

fokuserar på Sverige under det tidiga 1900-talet så fokuseras det i Tordai och Sandbergs bok 

på Sverige under efterkrigstiden. I denna del beskriver de hur Sverige blev den välfärdsstat vi 

är idag, de förklarar att Sverige hade stort fördel gentemot andra länder då vi klarat oss 

relativt oskadda ifrån första och andra världskrigets förödelser. Industrier blomstrade, mer 

bostäder byggdes och folk flyttade i större utsträckning in till städerna under mitten av 1900-

talet. 64  

Tordai och Sandberg lyfter kortfattat fram den växande mångkulturen i Sverige. 

Arbetslöshetskriser i Europa bidrog till arbetskraftsinvandring till Sverige under 1970-talet. 

Från 1980-talet har arbetskraftsinvandringen minskat men flyktinginvandringen ökat, Sverige 

befolkas inte enbart av människor från Europa utan av människor från hela världen.65 Efter 

kapitlet om tidig svensk 1900-tals historia så riktar Hildingsons fokus emot det första 

världskriget som präglade början av 1900-talet. Tillskillnad från Tordai och Sandberg som 

inte överhuvudtaget ägnar det första världskriget något utrymme i sin lärobok. I kapitlet om 

det första världskriget så lyfts det fram hur det fanns en rivalitet mellan stormakterna i 

Europa. Denna maktkamp kom att bidra till att flera allianser mellan stormakter i Europa 

bildades.  

                                                           
63 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 293 ff. 
64 Tordai, Sandberg, (2012), s. 76 ff. 
65 Tordai, Sandberg, (2012), s. 83 f. 
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I kapitlet klargörs vilka länder som allierade sig med varandra och en bakgrund till hur de 

mobiliserade sig för ett framtida krig presenteras.66 Vid beskrivningen av själva krigets 

globala omfattning lyfter Hildingsons fram att:  

Det var i Europa som kriget började och där fick det störst konsekvenser. Men kriget blev ett 

världskrig. Tyska ubåtar jagade över hela Atlanten och tyska krigsfartyg bombarderade den 

indiska hamnstaden Madras. Japan och Kina gick in i kriget mot Tyskland, Tiotusentals soldater 

från kolonierna kämpade i kriget.67 

Den här korta redogörelsen för att det första världskriget påverkade länder utanför Europas 

gränser är allt som lyfts fram i kapitlet. Resterande fokus ligger på hur kriget på västfronten i 

skyttegravarna såg ut, samt kriget på östfronten mot Sovjet lyfts fram. Slutligen redogörs för 

hur ubåtskriget mellan Tyskland och Storbritannien fortskred, samt när USA år 1917 gick in i 

kriget.68  Hildingsons förklarar i samband med första världskriget tillskillnad från Tordai och 

Sandberg sovjetunionens bildande och hur det ryska samhället förändrades. Dels av den ryska 

revolutionen med Vladimir Lenin som ledare för revolutionsgruppen bolsjevikerna, samt 

genom Stalins diktatur som resulterade i fysiskt och psykiskt lidande för invånarna i Sovjet.69 

Det efterföljande kapitlet i Hildingsons bok berör mellankrigstiden och ligger huvudfokus på 

nazistpartiets bildande, Hitlers väg mot makten över Tyskland, det växande judeförtrycket 

samt hur de Europeiska länderna mobiliserar sig för ett nytt krig. Här redogörs för hur 

börskraschen i USA blev ett startskott för en växande kris i övriga världen och då särskilt 

Europa där människor gick hungriga och utan arbete. Franklin D Roosevelt, presidenten i 

USA, lyfts fram som en avgörande faktor till att USA kunde komma på fötter igen efter 

börskraschen. Detta genom ”the new deal” programmet som syftade till att skapa arbete för de 

arbetslösa.70 I Tordai och Sandbergs kapitel om mellankrigstiden så presenteras likt 

Hildingson börskraschen i USA och den efterföljande depressionen samt Roosevelts program 

som skulle ge människor arbete. Här presenteras också övergripande olika diktatorers väg till 

makten.71 Något som skiljer böckerna åt är att Tordai och Sandberg behandlar Sverige under 

mellankrigstiden där det beskrivs hur landet påverkades av de ekonomiska kriserna i Europa 

under 1920-1930 talet.72 

I Hildingssons kapitel om det andra världskriget, en konflikt som kom att påverka alla jordens 

länder så ligger det huvudsakliga fokuset på Europa och USA. Rörande länder utanför Europa 

och USA så lyfts Japans blixtanfall emot den amerikanska flottbasen Pearl Harbour fram. 

Händelsen drog in USA i kriget, samt kom att leda till att USA atombombade Hiroshima och 

Nagasaki i Japan vid krigsslutet. Ett annat globalt perspektiv som presenteras är Egypten som 

stod på Tysklands sida led nederlag emot britterna vilket gjorde att Tyskland förlorade 

greppet om Nordafrika.73  

                                                           
66 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 305 ff. 
67 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 311 
68 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 310 f. 
69 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 320 ff. 
70 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 336 ff. 
71 Tordai, Sandberg, (2012), s. 10 ff. 
72 Tordai, Sandberg, (2012), s. 24 ff. 
73 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 358 ff. 
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Om vi ser till Tordai och Sandbergs kapitel om det andra världskriget så kan vi se att det inte 

skiljer sig avsevärt mycket ifrån Hildingsons lärobok. Här ligger fokus på de största 

händelserna, vilka länder som allierade sig med varandra och förintelsen av miljoner judar.74 

Tillskillnad från Hildingsson så avslutas kapitlet med att se till Sveriges roll under andra 

världskriget. En problematisk bild lyfts fram av ett Sverige som var rädda för att dras in i 

krigets terror. Ett kappvändarpräglat Sverige presenteras då landet stödde Tyskland till en 

början, men ju närmare förlust i kriget tyskarna gick så började Sverige stödja de allierade. 

Slutligen lyfts även en positiv bild av Sverige fram då de efter krigsslutet sände bussar för att 

hämta människor ifrån koncentrationslägren. Här lyfts även det finska vinterkriget lyfts fram 

där Finland stred mot Sovjet. Finnarna stod emot de sovjetiska anfallen i tre månader trots att 

de manskapsmässigt var i stort underläge redan från början.75 

De båda böckerna avverkar det kalla kriget. I Hildingsons bok läggs störst fokus på USA och 

Sovjet då de var de två supermakterna i centrum. Ett intressant globalt perspektiv som 

förmedlas är att USA kämpade emot kommunismen. Ett USA som av många sågs som de 

”goda” i sammanhanget tappade respekt när de försökte stoppa kommunismens spridning i 

Vietnam. Om detta skriver Hildingsons följande: 

Under Vietnamkriget fällde USA fler bomber över Nordvietnam än alla länder hade fällt 

sammanlagt under andra världskriget. USA använde också kemiska stridsmedel, vilket i 

efterhand visat sig ge befolkningen mycket svåra skador. Mängder av journalister och fotografer 

rapporterad från kriget. Över världen spreds bilder på ihjälskjutna bybor och brinnande byar. 

Respekten för USA föll över hela världen. Att bomba ett fattigt land sågs som höjden av 

barbari.
76 

Sovjetunionen kunde använda USA:s förlorade anseende till sin fördel, de sågs nu som den 

goda makten då kritiken mot USA var massiv från omvärlden. Dock så lyfts ytterligare ett 

globalt perspektiv fram då Sovjet invaderade Afghanistan efter konflikter angående just 

kommunism. Likt USA så fick Sovjet ta emot en massiv kritik för sin invadering av 

Afghanistan, författarna skriver att: ”Kriget förstörde en stor del av Sovjetunionens anseende. 

Miljoner människor tyckte att landet visat sig vara lika imperialistiskt som USA.”77  

Tordai och Sandbergs text om det kalla kriget behandlar likt Hildingsons maktkampen mellan 

Sovjetunionen och USA. Till skillnad Hildingson så lyfter författarna dock fram fler globala 

perspektiv i samband med det kalla kriget. Författarna presenterar Koreakriget där en stor 

konflikt rådde mellan det kommunistiska Nordkorea och det antikommunistiska Sydkorea. 

Här stödde USA Sydkorea medan Sovjetunionen och Kina som präglades av kommunism 

stödde Nordkorea. Likt Hildingsons så lyfts Cubakrisen fram där dess ledare Fidel Castro stod 

i konflikt med grannen USA och sökte då stöd hos Sovjet. Krisen löstes dock innan några 

strider hann äga rum.78  

 

                                                           
74 Tordai, Sandberg, (2012), s. 34 ff. 
75 Tordai, Sandberg, (2012), s. 50 ff. 
76 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 386. 
77 Hildingson, Hildingson, (2012), s. 389. 
78 Tordai, Sandberg, (2012), s. 94 ff. 
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Om kalla krigets slut så lyfter Tordai och Sandberg fram andra länder som påverkades av 

dessa händelser. Polen som varit under kommunistiskt styre fick den första 

ickekommunistiska regeringen i Östeuropa. Därefter skedde en demokratisk revolution i andra 

öststatsländer där kommuniska partier avsattes makten. Exempel på länder som lyfts fram är 

Ungern, Rumänien, Bulgarien och Tjeckoslovakien.79 

Om vi ser till Hildingssons bok så tar den efter världskrigen en mer globalhistorisk riktning. 

Här lyfts bland annat Kina fram som ett praktexempel på ett land som gått ifrån att vara ett 

isolerat land med begränsad ekonomi, till ett land med internationella kontaktnät, världens 

snabbaste ekonomiska tillväxt och förutspås att bli en nästkommande supermakt.80 

Befolkningen i Kina framställs som aktörer för att gemensamt skapa den välfärdsstat de är 

idag. I Tordai och Sandbergs bok så ges Kinas väg emot den välfärdsstat de är idag också 

utrymme. Däremot ges även kommunismen i Kina stort utrymme i boken. Här lyfts 

kommunistledaren Mao Zedong fram och hans grymma tillvägagångssätt för att skapa ett 

blomstrande Kina. Det stora språnget förklaras där Mao försökte göra det fattiga Kina till ett 

modernt industriland. I Kina fanns gott av arbetskraft, detta utnyttjade Mao genom att under 

slavliknande former sätta Kinas befolkning i massarbete, något som slutade i katastrof och 

massmord. Efter Maos död öppnade Kina sina gränser mot omvärlden och förbättrade sin 

demokrati, något som kom att leda till att de utvecklades till en stormakt.81 I delen om Maos 

styre så presenteras bilden av ett Kina styrt med järnhand, där befolkningen fick lida på grund 

av en ensam diktators föreställningar om hur landet skulle blomstra ekonomiskt. 

Därefter lyfter Hildingsons fram judarnas bildande av staten Israel och de konflikter 

händelsen kom att leda till. Arabstaterna och då främst Egypten stred mot Israel, dock ledde 

globala insatser till att en fred förhandlades fram. Kuwaitkriget lyfts också fram mellan Irak 

och Kuwait där bland annat USA stödde Kuwait.82 Även Tordai och Sandberg riktar fokus 

emot arabvärlden och dess konflikter under efterkrigstiden, här diskuteras Palestinakonflikten 

mellan Israeler och Palestinier.83  

Vidare presenterar författarna lite olika globalhistoriska händelser. Hildingsons presenterar 

demonstrationerna emot diktaturen och korruptionen i Tunisien, som fick namnet den 

arabiska våren. Strävan efter förändring spreds och liknande typer av demonstrationer emot 

politiska system kom att ske. Här presenteras inbördeskrigen i Libyen och Syrien samt 

protesterna i Egypten, Algeriet och Jemen.84 Tordai och Sandberg väljer att istället presentera 

de konflikter som under 1990-talet kom att prägla Jugoslavien och ledde till att landet 

splittrades. Här läggs fokus på Bosnienkriget och konflikterna i Kosovo där häftiga strider om 

självständighet från Jugoslavien ägde rum.85 Vidare presenterar Tordai och Sandberg andra 

fördjupande globalhistoriska perspektiv som skiljer sig ifrån det som står i Hildingsons bok.  
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Exempelvis så förmedlar de en genomgång av militärkuppen i Chile som ägde rum på 1970-

talet. Den dåvarande presidenten Salvador Allende störtades av Augusto Pinochet som blev 

diktator i landet. Från att ha varit en fungerande demokrati blev nu landet Chile en diktatur 

styrt med järnhand, de som motsatte sig Pinochet blev avrättade.86 I båda böckerna framgår 

det tydligt hur lokalbefolkningen i konfliktdrabbade stater kämpade emot den respektive 

diktatorn eller den politiska ideologin som styrde staterna ifråga. 

Slutligen förklarar Hildingsons det förtyck som svarta människor led under i Amerika under 

1800-och 1900-talet. Kampen för lika rättigheter oavsett hudfärg kom att präglas av två 

framstående personer, nämligen Rosa Parks och Martin Luther King Jr. I kapitel presenteras 

avgörande steg i kampen emot rasismen i USA. Händelser som lyfts fram är Martin Luther 

Kings berömda tal ”I have a dream”, den långa marschen ifrån Selma till Montgomery och 

black power hälsningen vid OS i Mexico år 1968.87. Likt Hildingssons så presenterar Tordai 

och Sandberg också de svartas kamp i USA. Det som skiljer böckerna åt är att Tordai och 

Sandberg också lyfter fram den växande ungdomskulturen under 1960-talet i USA. Här ligger 

fokus på film, musik, klädstilar och det sexuella umgängets omvälvningar under denna tid.88 I 

båda böckerna lyfts de svartas kamp i USA fram på ett starkt sätt. Den vita befolkningens 

förtryck och de svartas kamp för jämlika rättigheter oavsett hudfärg. 

6.2 PRIO Historia 9 
Om vi ser till innehållsförteckningen ser vi stora skillnader mellan denna och de två tidigare 

läroböckerna. I denna lärobok ges varken det första världskriget, mellankrigstiden eller andra 

världskriget någon vidare uppmärksamhet. Det enda som nämns om dessa händelser beskrivs 

i det första kapitlet. Här ligger Sveriges roll under samt mellan krigen ligger i fokus. Däremot 

finns det likt de tidigare läroböckerna ett kapitel som avhandlar det kalla kriget. Förutom 

kapitlet om det kalla kriget så skiljer sig resten utav kapitlen till stor del från de andra två 

läroböckerna. Om vi börjar med att se till det första kapitlet om Sveriges historia under 1900-

talet så skiljer sig det delvis ifrån de andra två läroböckerna. Likt Hildingson så tar även 

Almgren m.fl. upp arbetarstrejkerna under början av 1900-talet, något som ledde till stora 

politiska debatter. Det som skiljer denna bok ifrån tidigare är att den lyfter fram Sverige under 

första världskriget. Sverige var neutralt men påverkades ändå av kriget, ransoneringar av mat 

gjorde att hungerkravaller bör ut. Sjukdomar som transporterades genom kriget lyfts också 

fram där speciellt tuberkulosen skördade massvis med människoliv.89  

Därefter presenterar författarna ett historiskt perspektiv på Sveriges historia som skiljer sig 

ifrån de andra två läroböckerna, nämligen rasbiologin. På det rasbiologiska institutet i Sverige 

gjordes undersökningar på människor av olika etniskt ursprung. Här fastställde svenskar att 

den nordiska rasen var överlägsen och exempelvis judar var av sämre kvalitet. Vidare 

fastställdes att alla inte var kapabla att uppfostra barn, något som ledde till 

tvångssteriliseringar av befolkningen.90  
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Därefter följer en presentation om Sverige under andra världskriget. Likt Tordai och Sandberg 

så presenteras Sverige som en nation som ville vara andra nationer till lags. Därefter 

presenteras Sveriges roll i slutet av kriget då vi sände bussar med sjukvårdspersonal som 

hämtade överlevande judiska fångar.91 Efter den korta genomgången av andra världskriget så 

presenteras den svenska historien sekelvis och gör nedslag i avgörande händelser för det 

svenska samhällets utveckling. Jag väljer att inte presentera denna del då den inte lyfter fram 

några globalhistoriska perspektiv utan jag flyttar istället fokus till slutet av kapitlet där 

mångkulturen i Sverige lyfts fram. Här ges en redogörelse för migrationsprocesser i det 

svenska samhället ur ett historiskt perspektiv. Angående dagens Sverige skriver Almgren 

m.fl. följande: 

Här lever i dag fler än hundra tusen muslimer av olika nationaliteter. Här bor japaner, kineser, 

indier, sydamerikaner, afrikaner – ja, Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle, där de nya 

svenskarna gör ovärderliga insatser inom arbetsliv, idrott och annan kultur.92 

Vidare förklarar författarna att det i Sverige finns minoritetsfolk som exempelvis judar, 

romer, samer och Sverigefinnar. Författarna förklarar vikten av att bevara alla folkgruppers 

kulturer, traditioner och språk. Slutligen lyfter författarna fram att minoritetsgrupper genom 

historien blivit diskriminerade i omvärlden och även i Sverige, här lyfts judar och romer fram 

som tydliga exempel. De förklarar att kampen mot ökad jämlikhet mellan folkgrupper i det 

svenska samhället är en kamp som inte är löst utan den fortsätter att bekämpas.93 

Likt de tidigare böckerna behandlar boken det kalla kriget, och stort fokus hamnar på Sovjet 

och USA, det delade Europa och konflikter som följde av kalla kriget exempelvis 

Koreakriget, Vietnamkriget och Cubakrisen. Det som skiljer denna bok ifrån de tidigare två är 

att den presenterar några andra aspekter av det kalla kriget. Exempelvis så visade USA:s 

atombombningar emot Hiroshima och Nagasaki världen vilken skada som kunde göras, ett 

kärnvapenkrig var därför tvunget att undvikas till varje pris. Här presenteras också rivaliteten 

mellan supermakterna i andra sammanhang då de tävlade om att vara först med att sända 

människor till rymden. Ytterligare kraftmätningar förekom då exempelvis USA sände pengar 

till europeiska länder efter världskriget för att de inte skulle falla offer för kommunismens 

krafter.94  

Almgren m.fl. diskuterar likt de andra böckerna Mellanöstern och Asien och här kan vi se 

likheter men också skillnader med de två tidigare läroböckerna. Exempelvis så behandlas 

Kina historia, och likt de andra läroböckerna så tas det stora språnget, diktatorn Maos väg till 

makten och ländernas ekonomiska tillväxt upp.95 Vid presentationen av Mellanöstern så 

skiljer sig dock Almgrens m.fl. bok sig markant gentemot de andra läroböckerna i den 

bemärkelse då de fördjupar sig i de globala händelserna.  

 

 

                                                           
91 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 24 ff. 
92 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 49. 
93 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 49 ff. 
94 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 62 ff. 
95 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 129 ff. 



24 
 

Här avhandlas det osmanska riket innehållande flera stater runt medelhavet under 1900-talet, 

samt nederlaget i första världskriget som ledde till att riket splittrades, Egypten blev 

självständigt och flera andra stater hamnade under europeiskt kontroll. Likt de andra böckerna 

presenteras en genomgång av Palestina och Israels konflikter mellan den judiska och arabiska 

befolkningen. Inbördeskrig mellan folkgrupperna och förintelsen av judar kom att leda till att 

den judiska befolkningen behövde en egen stat. Palestina delades i en arabisk och en judisk 

del där Israel blev den judiska befolkningens stat. Delningen av landet Palestina kom att leda 

till blodiga konflikter mellan folkgrupperna, idag lever i princip inga judar kvar i arabländer 

utan har tvingats fly till bland annat Israel.96  

Vidare följer en genomgång av de konflikter som präglat Mellanöstern under 1900-talet. Jag 

väljer att inte gå in på djupet av dessa men några av de konflikter som lyfts fram är 

Suezkrisen där Israel, Frankrike och Storbritannien stred emot Egypten. Detta för att Egypten 

önskade att nationalisera Suezkanalen. Därefter presenteras sexdagarskriget och 

oktoberkriget, samt de efterföljande fredsprocesser som präglade Mellanöstern under slutet av 

1900-talet.97 Därefter en presentation av den arabiska våren. Här redogörs för hur Syrien, 

Libyen, Egypten och Tunisien påverkades händelsen. Likt Hildingson så förklarar författarna 

att protesterna i Tunisien skapade en dominoeffekt i mellanöstern med en protestvåg emot den 

politik som styrt länderna.98 Slutligen redovisas kort för Libanon, Syrien. Iran och Iraks 

historia under 1900-talet.99 

Det avslutande kapitlet i PRIO boken behandlar globaliseringsprocesser. Här presenteras hur 

sovjetunionen delades in i flera självständiga stater, exempelvis Estland, Lettland, Vitryssland 

och Ukraina. Här lyfts likt Tordai och Sandberg kriget i Jugoslavien fram som kom att leda 

till en uppdelning av landet till flertalet självständiga stater, exempelvis Kosovo, Serbien, 

Kroatien och Slovenien.100 Därefter förklarar författarna innebörden av globalisering och 

förklarar att länder numera är blir allt mer beroende av varandra. Vidare förklaras att världen 

förminskas då kommunikationen utvecklats genom den såkallade IT-revolutionen.101 

Avslutningsvis behandlas några nutida konflikter där författarna bland annat lyfter fram kriget 

emot terrorismen, här med fokus på talibankrigen i Mellanöstern och terrorgruppen Al-

Qaida.102  

 

 

 

                                                           
96 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 151 ff. 
97 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 156 ff 
98 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 177 ff. 
99 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 166 ff. 
100 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 188 ff. 
101 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 200 ff. 
102 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 212 ff. 



25 
 

6.3 Fördjupad analys av globalhistoriska perspektiv på avkoloniseringen  
Hildingsons redogör för kapplöpningen om de afrikanska stater som koloniserades av 

europeiska stormakter. Författarna förklarar vilka europeiska stater som koloniserade 

respektive stater. Här presenteras även koloniseringen av asiatiska länder där störst fokus 

ligger på Indien som koloniserades av Storbritannien. Den avkoloniseringsprocess som ges 

störst utrymme är Indiens. Här lyfts landsfadern Gandhi fram då han utan våld kämpade för 

att Indien skulle bli självständigt.103  

Därefter presenteras avkoloniseringen av afrikanska stater. Flera stater kämpade för 

självständighet och lyckades bli självständiga efter mer eller mindre blodiga strider. Några 

enskilda staters kamp ges inte något speciellt utrymme i läroboken. Här förklarar istället 

författarna hur de europeiska länderna stred för att behålla sina kolonier. Exempelvis så 

skriver Hildingsons följande om avkolonialiseringen av Kenya och Rhodesia: 

Men i Kenya och i Rhodesia blev det strider. Där fanns en rik vit elit som levde gott och den 

hade ingenting att vinna på avkolonisering. De vita förstod att de skulle förlora sin makt när de 

svarta tog över. Eftersom de var många fler skulle de vita omedelbart röstas bort från makten om 

allmän rösträtt infördes. De vita vägrade därför släppa taget. 104  

Därefter presenteras Frankrikes kamp för att behålla sina kolonier i Nordafrika, här lyfts 

Algeriet som enskild stat fram. Konflikten mellan staterna blev blodig och tillslut så blev 

Algeriet självständigt, därefter släppte Frankrike taget om resten av sina kolonier. Efter detta 

så presenteras ett kort avsnitt om Kongos självständighetskamp emot Belgien. Något som 

resulterade i en blodig konflikt på grund av kung Leopold av Belgien. Vidare ges en ytterst 

kort redogörelse för hur Portugal förlorade makten över Moçambique och Angola, det 

framgår inte hur självständighetskampen gick till. Slutligen presenterar författarna att en av 

anledningarna till koloniseringen av afrikanska stater var att Afrika var och är än idag rikt på 

råvaror.105 Efter analys av kapitlet så kan vi konstatera att författarna mycket kort i alla fall 

lyfter fram självständighetskampen i cirka sex stycken afrikanska länder. Indiens kamp ges 

särskilt stort utrymme som enskild stat. 

Tordai och Sandberg diskuterar likt Hildingson avkoloniseringen av afrikanska och asiatiska 

stater. De förklarar att Europa efter andra världskriget låg i ruiner och kunde inte längre 

regera över kolonierna. Något som kom att leda fram till att européernas makt i Asien och 

Afrika år 1964 i princip försvunnit. Vidare skriver de att de flesta kolonierna blev fria utan 

krig men i vissa länder bröt blodiga konflikter ut. Här lyfts likt Hildingsons Kenya och 

Rhodesia fram som exempel på stater där avkoloniseringen fick en blodig utgång.106 Detta är 

allt som nämns om den afrikanska avkoloniseringen. Därefter riktar författarna fokus mot 

Indiens självständighetskamp och Mahatma Gandhi lyfts fram som en folkhjälte för den 

Indiska befolkningen i samband kampen emot Storbritannien. Något mer nämns inte om 

avkolonisering av stater i Afrika eller Asien. Tillskillnad från Hildingson så lyfter författarna 

fram den maktkamp som kom att prägla de nyligen avkoloniserade länderna.  
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De förklarar att i flera stater så tog diktatorer makten då de efter avkoloniseringen präglades 

av ekonomiskt och politiskt kaos. Dock lyckades de flesta länderna komma på fötter genom 

förståelsen att diktatorerna inte kunde lösa den dåliga ekonomin, samt att möjlighet till 

utbildning i högre utsträckning gjorde att människor ställde krav på ett mer rättvist styre. 

Slutligen så kunde inte diktatorer få stöd av USA eller Sovjet i samband med kalla krigets 

slut.107 I avsnittet om maktkampen i de nyligen självständiga statera så lyfts inte en enda 

enskilt stat fram. Utifrån läsningen konstaterar troligtvis läsaren att i det i de flesta afrikanska 

nyblivna staterna såg det ut på det här sättet. 

Almgren m.fl. avhandlar likt de andra författarna kolonier runt om i världen och deras kamp 

för självständighet. Tillskillnad från de andra två läroböckerna så går författarna in på djupet i 

flera länders självständighetskamper. Till att börja med så presenteras likt i de andra 

läroböckerna Indiens självständighetskamp emot Storbritannien, här ges Gandhi och hans 

olika demonstrationer uppmärksamhet. En aspekt som skiljer sig från de andra läroböckerna 

är att här ges en bild av Indien efter avkoloniseringen, en tid som präglades av inre konflikter 

mellan politiska och religiösa grupperingar.108  

Efter genomgången av Indiens självständighetskamp så förflyttas fokus mot Afrika och dess 

innehållande stater. För att tydliggöra för vilka stater som avkoloniserades så presenterar 

författarna en kartbild över den afrikanska kontinenten där stater delas in under respektive 

kolonialstyre. Därefter presenteras självständighetsprocesser i exempelvis Algeriet, Egypten, 

Burundi, Malawi, Moçambique, Nigeria, Somalia, Angola, Kongo, Uganda, Rwanda, Zambia, 

Zimbabwe och Sydafrika.109 Här skiljer sig läroboken markant ifrån de andra, då de i princip 

drar Afrikas kolonier över en kant som om de vore en enskild stat likt Indien. Det handlar inte 

endast om antalet stater som ges utrymme utan även hur historien om själva kampen 

förmedlas. Författarna är noga med att presentera både självständighetskampen samt det 

efterspelet som inte sällan präglades av inre konflikter i länderna. Om Ugandas kamp skrivs 

exempelvis följande:  

Uganda blev självständigt 1962. Ett snabbt presidentbyte tydde på oro i landet. Särskilt galet 

gick det tio år senare när militären tog makten – som i många andra afrikanska stater. Den förre 

korpralen Idi Amin gjorde sig till diktator. Han tillhörde en folkgrupp i landets norra del och 

motarbetade andra grupper i landet. Han bestämde genast att 50 000 indier och andra asiater 

skulle utvisas från Uganda.110 

Vidare ägnar författarna utrymme åt de stater där vita fortsatte att bo även efter 

avkoloniseringen. Här lyfts Sydafrika fram som exempel där apartheid växt sig starkt. 

Apartheid innebar lagordningar som gjorde den svarta urbefolkningen till en underbefolkning 

för den vita. Svarta och vita fick inte gifta sig, den svarta befolkningen fick inte tillträde till 

vissa platser då de endast var avsedda för vita. Svarta kunde i regel heller inte arbeta med 

annat än lantbruk och industriarbete där lönen var mycket lägre än för den vita befolkningen.  
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Kampen emot apartheid presenteras och dess frontman Nelson Mandela som senare fick 

nobels fredspris presenteras.111 Därefter lyfter författarna fram ytterligare stater som 

exempelvis Kanada och Australien. De förklarar att i dessa stater tog inte 

ursprungsbefolkningen tillbaka makten efter avkoloniseringarna från Storbritannien. Istället 

fortsatte en europisk befolkning att leva i dessa länder separat med den ursprungliga 

befolkningen.112 Ett exempel på hur Almgren m.fl. skriver om ursprungsbefolkningen i 

Kanada är: 

I avtalen avstod indianerna från väldiga landområden som mot viss betalning övergick till de 

vita. Motstånd möttes med våld. Massor av indianer dödades. Ännu fler avled av européernas 

smittsamma sjukdomar. Bufflarna på de stora slätterna nästan utrotades.113 

Utifrån denna fördjupande analys över hur böckerna presenterar avkoloniseringen kan vi 

tydligt se att PRIO historia är den bok som lyfter fram flest globalhistoriska perspektiv. Här 

presenteras flest staters kamp på ett fördjupat plan utan konstant koppling till den 

västerländska inblandningen. 

6.4 Resultat  
Efter analys av läroböckerna kan vi som läsare konstatera att de liknar varandra men också 

skiljer sig i fråga om vad som ges utrymme i böckerna. Det framgår tydligt att huvudfokus 

ligger på den västerländska historien. 1900-talet var ett århundrade präglat av globala 

konflikter och dessa ges naturligtvis stort utrymme i läroböckerna, förutom i PRIO historia 

som exempelvis enbart riktar fokus emot Sverige under världskrigen och inte de stora 

förloppen. PRIO:s val av att utelämna världskrigsavsnitten ger den mer utrymme att 

presentera och diskutera andra globala händelser som exempelvis självständighetskamper, 

Mellanösterns och Asiens historia på ett djupare plan. Om vi ser till vilka globala perspektiv 

som lyfts fram så framgår det tydligare i Levande historia och i SO-serien historia 9 att de 

väljer att lägga sin globala inriktning emot Europa och USA. Annan globalhistoria nämns 

också men har då ofta en koppling till det västerländska genom exempelvis avkoloniseringen 

av afrikanska och asiatiska stater. 

Om vi ser till den svenska historien så kan vi se att ingen av böckerna lägger något större 

fokus vid beskrivningen av den. Sveriges roll under världskrigen, arbetarrörelsernas kamp och 

demokratins genomslag i det svenska samhället behandlas, men mycket mer än så presenteras 

inte. En potentiell anledning till detta kan vara att även om det svenska samhället förändrades 

under 1900-talet så var världen i så stor obalans så att det finns viktigare aspekter att lyfta 

fram ur ett globalhistoriskt perspektiv. Om vi ser till del två av analysen och hur djupt 

böckerna faktiskt behandlar ett specifikt tema så kan vi konstatera att PRIO historia 

presenterar ett fördjupat innehåll, medan de andra två presenterar de stora dragen. Angående 

avkoloniseringen så kan vi tydligt se att PRIO boken skiljer sig markant ifrån de två andra i 

fråga om omfattning, fördjupning och fokus på globalhistoriska perspektiv.  

                                                           
111 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 106 ff. 
112 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 112 f. 
113 Thorbjörnsson, Almgren, Tallerud, Isaksson, (2013), s. 113 f. 
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I boken lyfts bland annat fler enskilda stater fram, tillskillnad från de andra böckerna som i 

princip gör en sammanslagning av Afrika som ett enda stort land. Jag anser också 

avkoloniseringen i PRIO boken presenteras med mer fokus på den enskilda statens kamp. I de 

andra två böckerna så kopplas självständighetskampen ihop med de västerländska 

makthavarna, medan vi i PRIO boken kan följa självständighetskamper utan konstant 

koppling till exempelvis Europa.  
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7. Diskussion 
Analysens resultat ligger till grund för den följande diskussionen. För tydlighetens skull väljer 

jag att åter presentera mina frågeställningar inför diskussionen av resultatet.  

 Hur förmedlas globalhistoriska perspektiv? 

o Vilket stöd kan lärare och elever finna med utgångspunkt i böckerna om de vill arbeta 

utifrån ett globalhistoriskt perspektiv? 

 Vems historia ges utrymme i läroböckerna? 

Efter analys av läroböckerna kan vi konstatera att fokus på vems historia som förmedlas i 

böckerna skiljer sig åt. Jag tycker mig se en stark västerländsk prägel både i boken Levande 

historia och i SO-seriens bok. Detta stämmer väl överens med det Nygren och Andersson 

påvisar i sin forskning där den europeiska historien ofta är dominant i fråga utrymme och 

perspektiv. I böckerna lyfts alla konflikter som präglade Europa under 1900-talet fram 

samtidigt som ett stort fokus på USA och deras roll i olika företeelser. Jag håller dock likt 

Elmersjö, Haue och Nygren med om att det framgår ett internationellt fokus i samtliga 

läroböcker. Den nationella historien ges inte stort utrymme, utan ett tydligt riktat 

internationellt fokus kan urskiljas vid analysen. Däremot frågar jag mig vad som kan anses 

som internationell inriktning? Innebär ett internationell fokus att nästan enbart fokusera på 

den europeiska historien, att koppla företeelser runt om i världen till en europeisk eller 

amerikansk inblandning. Enligt mig så blir detta en form av nationalistisk historia där allt 

cirkulerar runt västvärlden i historieförmedlingen i böckerna. 

Om vi blickar tillbaka till Mellbergs forskning så argumenterade han för att historieämnets 

ämnesstoff måste breddas, och att lärare måste ta hänsyn till alla elevers historia. Om vi ser 

till läroböckerna så anser jag att de måste bredda sina globala perspektiv. I det mångkulturella 

klassrummet kan inte enbart ett västerländskt perspektiv på historien undervisas då alla elever 

inte kan relatera till det perspektivet. Samtliga böckerna behandlade 1900-talet och vi måste 

ha i åtanke att de största konflikterna under 1900-talet till stor del hade Europa som någon typ 

att centrumpunkt. Däremot så påverkades länder på en global skala av exempelvis 

världskrigen. Ett krig ges namnet ”världskrig” för att det påverkar hela jorden, inte bara en 

världsdel eller två. Inom ramen för temat hade jag gärna sett att författarna lyft fram större 

globalhistoriska perspektiv då krigen i det här fallet faktiskt påverkade fler stater än USA och 

europeiska stater. Angående krig och dylikt så noterade jag vid analys av materialet att stort 

fokus låg på just internationella konflikter. Detta skapar bilden utav en mörk och tragisk 

historia som präglat jordens befolkning under 1900-talet. Elmersjö förklarade i sin forskning 

att läroböcker skiftat fokus ifrån national- till globalhistoria, en anledning till detta är det finns 

en underliggande fruktan att något likt världskrigen kan återkomma. Mellbergs forskning 

visade på att elever inte är intresserade av att höra den historia om deras länder som lärs ut i 

skolan. De är mer intresserade av den som exempelvis deras anhöriga lär ut, något som enligt 

Mellberg ibland bidrar till en stark nationalistisk bild den egna historien. En anledning till att 

lyfta fram hemska perspektiv på historien kan enligt mig vara nödvändigt för att eleverna ska 

förstå vilket fördärv krig, ideologier, massmord av folkgrupper och diktaturiska förtryck lett 

till.  
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Jag anser också att det skulle finnas rum för att lyfta fram fredliga perspektiv på historien. Jag 

tycker det är viktigt och bra att samtliga böcker exempelvis presenterar Gandhi och hans 

ickevåldsideologi, samt att Tordai och Sandberg lyfter fram den svenska försändelsen av de 

vita bussarna ner till koncentrationsläger i Europa för att hjälpa överlevande fångar. Fenomen 

likt dessa bör lyftas fram i historieläroböcker, detta kan förmedla en hoppfullhet till eleverna 

om att jorden inte enbart är av ondo, utan det även finns inslag av godhet och då visa på vad 

godheten resulterar i. 

Om vi blickar tillbaka till genomgången av styrdokumenten så kunde vi se en tydlig 

progression i anpassningen till den numera mångkulturella skolan från Lgr 80. Jag är inte helt 

enig med Hansén och Sjöberg som skriver att det är den dominerande samhällskulturen som 

genomsyrar läroplanerna. Visst skulle vi kunna säga att styrdokumenten har en västerländsk 

prägel men jag tycker mig ändå se en god anpassning till mångkulturen vid granskningen av 

dem. Däremot så har inte läroböckerna enligt mig anpassat sig så mycket till mångkulturen 

som de borde göra. Anderssons forskning samt min analys av avkoloniseringen bevisar att 

alla läroböcker inte tar hänsyn till globalhistoriska perspektiv. Den västerländska prägeln på 

historien lyser ofta igenom, endast i PRIO historia får man känslan av att författarna inte 

buntar samman världsdelen Afrika som ett enda land. Mellberg förklarade att ämnesstoffet 

som väljs ut i historieämnet ofta sker i samspel mellan elever och lärare. Om läraren enbart 

skulle arbeta utifrån dessa läroböcker så anser inte jag att alla gruppers historia skulle ges 

rättvist utrymme. Läraren skulle heller inte få tillräckligt stöd att endast utifrån läroböckerna 

undervisa i det mångkulturella klassrummet. Det böckerna i alla fall gör är att de återspeglar 

de största historiska händelserna under 1900-talet, detta ger historieundervisningen en stadig 

och bred grund att stå på.  

Angående det fördjupande avsnittet om avkoloniseringen så framgår det tydligt en skillnad 

vid förklaringen av händelsen i böckerna. Likt Andersson så finner jag en stark koppling till 

det västerländska i SO-seriens bok och i Levande historia. I böckerna läggs inget fokus på det 

enskilda landets kamp för självständighet, där dras istället alla länder över en kant. I PRIO 

boken så ges det enskilda landets kamp större utrymme, här presenteras även befolkningen 

som aktörer som kämpar för sin självständighet, istället för att ses som ett passivt förtryckt 

folk. Jag vill lyfta fram en aspekt som skiljer PRIO boken ifrån de andra då den är bredare i 

sin sidmässiga omfattning och kan presentera fördjupande fakta på en större skala. Detta är 

däremot ingen ursäkt för att de övriga läroböckerna presenterar ytliga och icke-globala 

perspektiv. 

Något jag reagerade på vid analysen av materialet var mångkulturens historia i det svenska 

samhället enbart behandlas i boken PRIO historia. Mellberg skriver att skolan måste förmedla 

det svenska samhällets förändring ifrån ett homogent till ett heterogent land. Jag anser att 

migrations- och emigrationshistoria till och från det svenska samhället är den viktig del i vårt 

lands historia och det måste ges mer utrymme. Likt Ljungberg, Bunar och Granstedt så 

förmedlas det i PRIO historia hur minoritetsgrupper i vårt land genom åren har diskriminerats 

och nedvärderats. Dessa saker anser jag är viktigt att lyfta fram då vi lever i ett samhälle där 

rasism och främlingsfientliga ideologier fortfarande florerar omkring. Bunar förklarar att 

mångkultursbegreppet som fått en negativ klang i den svenska folkmunnen.  
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Vidare förklarar forskarna att skolor i nuläget misslyckats med den mångkulturella 

utmaningen som skolan står inför. Jag anser att historieämnet har en stor möjlighet att möta 

den mångkulturella utmaningen. Genom globalhistoriska perspektiv där det framkommer att 

majoriteten jordens samhällen i historien präglats av orättvisor, diskriminering av folkgrupper 

och förtryck kan detta öppna elevernas ögon. Därmed kan eleverna förstå vad liknande 

företeelser resulterat i som exempelvis massmord, krig och massflykter. Vidare är 

förhoppningen att detta i längden kan leda till att eleverna aktivt strävar emot att skapa ett 

samhälle fritt från liknande skadliga värderingar och företeelser.  

Som tidigare nämnt så har läroplanerna anpassat sig efter mångkulturen de visar en strävan 

efter att återskapa de positiva associationerna med begreppet. Min åsikt är att det nu är upp till 

historieämnet och andra samhällsorienterade ämnen att leda kampen med 

mångkulturutmaningen framåt. Granstedt förklarar att de aktiva inom skolverksamheten inte 

får vara konservativa, utan istället våga ta risker även om det känns riskabelt. Jag anser att om 

lärare är noga med att lyfta fram positiva aspekter av kulturell mångfald så bemöts 

utmaningen. Likt Mellbergs förklaring om att ämnesstoffet i historieämnet måste breddas så 

måste läroböcker likt PRIO historia lyfta fram vikten av acceptans och värdesättande emot 

andra folkgrupper. Om skolan aktivt arbetar för att motverka främlingsfientliga värderingar så 

löses en stor del av den mångkulturella utmaningen. Jag är helt ening med Granstedt, Bunar 

och Ljungberg då samtliga poängterar vikten av att människor måste sluta se mångkulturen 

som ett potentiellt hinder för undervisning, istället bör den ses som en möjlighet som öppnar 

för nya perspektiv och infallsvinklar på olika fenomen. 

7.1 Slutsatser 
För att slutligen återkoppla till mina frågeställningar så ser jag inte ett tillräckligt brett 

globalhistoriskt perspektiv i två av läroböckerna. Författarna måste ta hänsyn till alla elever i 

klassrummet, inte endast de som har en västerländsk bakgrund. Med fokus på vems historia 

som lärs ut genom läroböckerna så kan vi konstatera att majoriteten ämnesstoff ges åt eleven 

med västerländsk härkomst. I ett etniskt heterogent land med elever från jordens alla platser så 

måste perspektiven i böckerna breddas så att alla inblandade i undervisningen ska känna 

relevans och rättvisebehandling. Jag ser heller inte att alla läroböckerna ger tillräckligt med 

stöd till vare sig lärare eller elever som önskar en globalhistorisk prägel på undervisningen. 

Den enda bok som tar tillvara på den breda historien är boken PRIO historia, då den väljer att 

lyfta fram fler och fördjupade perspektiv än vad de andra böckerna gör. I boken kan lärare 

finna stöd för att anlägga ett globalhistoriskt perspektiv på sin undervisning. Jag anser att den 

boken passar alla elever oavsett deras etniska bakgrund, kulturella tillhörighet eller 

historieintresse. Slutligen vill jag återigen poängtera att historieämnet är ett av de ämnen i 

skolan som kan och ska bemöta den mångkulturella utmaningen i skolan. Detta dels genom att 

ge elever en bild över hur samhällen förändrats, hur skadliga politiska system och ideologier 

påverkat världen, dels genom förståelsen av att vi kan lära oss av varandras historia genom ett 

brett globalhistoriskt perspektiv i undervisningen.  
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8. Sammanfattning 
Sverige har de senaste åren blivit mer mångkulturellt. Mångkulturen har kommit att bli en 

utmaning för samhället såväl som skolan. Denna studie syftade till att se hur 

grundskoleläroböcker i historieämnet anpassat sig till den mångkulturella skolan. Vid analys 

av läroböckerna så låg fokus på hur globalhistoriska perspektiv presenterades samt vems 

historia som huvudfokus riktas mot i läroböckerna. Tillvägagångssättet blev att analysera tre 

läroböcker anpassade för Lgr 11 inom ramen för historieämnet i årskurs 9. Resultatet av 

studien visade att alla läroböcker inte anpassat sig till den mångkulturella utmaningen. Två av 

böckerna visade en stark västerländsk prägel i fråga om den globala perspektivbeskrivningen. 

Med västerländska perspektiv så menar jag i första hand Europa och USA gavs utrymme, de 

stater som lyftes fram utöver de två hade i regel någon form av koppling till den västerländska 

historien. Den tredje boken lyfte fram en bredare globalhistoria med fördjupande perspektiv, 

samtidigt som den lyfte fram svensk migration och emigrationshistoria. Läroböcker likt denna 

är ett hjälpmedel för att tackla den mångkulturella utmaningen enligt mig.  

Slutligen vill jag lyfta fram att jag som framtida lärare i ämnet historia ser fram emot att möta 

utmaningen med mångkulturalism. Denna studie har öppnat mina ögon i den bemärkelse då 

det är viktigt att som lärare vara situationsanpassad. Lärare måste vara kritiska emot 

läroböckers innehåll och inte slaviskt följa dem då det finns en risk att de inte tar hänsyn till 

globalhistoriska perspektiv. Jag förespråkar en kombination av med läroboksbaserat 

undervisningsinnehåll, samt exempelvis en elevuppgift där eleverna själva får välja vilken 

historia de vill undersöka, ett sådant upplägg i undervisningen tar hänsyn till alla inblandade. 

Som framtida lärare kommer jag vara noggrann med att se till klassens förutsättningar och 

önskemål i fråga om undervisningsinnehåll, även om jag sannolikt kommer ta hjälp av en 

lärobok som liknar PRIO historia. 
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