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Inledning 
Den 31 december år 2014 hade Sverige totalt 9 747 355 medborgare varav 1 603 551 av dessa 

medborgare var utrikes födda. För en historisk jämförelse kan man se att Sverige 1950 hade 

7 041 829 medborgare men då var endast 197 810 av dessa utrikes födda.1 Sverige har idag 

uppenbart blivit ett mer mångkulturellt land, det går inte att förneka. Sverige har dock blivit 

ett allt mer segregerat land där de rika blir rikare och de invandrartäta områdena får ännu fler 

invandrare som bland annat Dagens Nyheters rapport visar.2 

Sociologen Zenia Hellgren visar i sin text Myten om det mångkulturella samhället att Sverige, 

likt de flesta västeuropeiska länder, har blivit mer etniskt och kulturellt heterogent de senaste 

decennierna och att mångkulturalismen syns överallt i samhället. Hellgren menar dock att 

integrationspolitikens mål under en lång tid varit att invandrare ska anpassa sig till det 

svenska samhällets rådande normer, och förespråkar en förändring. Hon menar att både den 

svenska majoritetsbefolkning tillsammans med etniska minoriteter bör se det mångkulturella 

samhället som ett gemensamt integrationsprojekt för att Sverige verkligen ska kunna kallas ett 

mångkulturellt samhälle, istället för ett svenskt samhälle som inte har erkänt sin nya 

mångkulturella identitet till fullo.3 Läroplanen för gymnasieskolan 2011 tar även de upp en 

liknande problematik i gymnasieskolans övergripande värdegrund: 

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. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla som verkar där.4 

Som citatet visar är det en viktig uppgift för den svenska gymnasieskolan att utveckla elevers 

förståelse för andra kulturer och deras förmåga att leva i ett mångkulturellt samhälle. Dessa 

kompetenser är inte ämnesbundna utan är relevanta för hela gymnasieskolans övergripande 

uppdrag. Dessa färdigheter stämmer väl överens med det som definieras som interkulturell 

kompetens av bland andra historikern Maria Johansson. Hon visar i sin avhandling att historia 

är ett ämne som det finns goda möjligheter att utveckla dessa kompetenser i, och hävdar att 

det kommer bli en allt mer central del i historielärares undervisning i framtiden.5 Kenneth 

Nordgren menar att ett bra sätt att hjälpa eleverna utveckla deras interkulturella kompetens i 

historieundervisningen är att lyfta fram migration som ett historiskt fenomen. Han menar att 

sambandet mellan migration och samhällsförändringar ger stor potential till att bedriva en 

processinriktad historieundervisning som kan kopplas till dagens samhälle.6 

Hur kan man undersöka om det finns förutsättningar i historieundervisningen för att utveckla 

elevernas interkulturella kompetens? Det finns givetvis många olika ingångar man kan välja, 

Magnus Hermansson-Adler menar dock att läroboken är en av de ramfaktorer som styr och 

påverkar historieundervisningen allra mest. Den är viktig för det är den enda litteraturen som 

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/#c_li_120253 (Hämtad 2014-04-22) 
2 Örstadius, Kristoffer. Rika områden blir rikare – invandrartäta får fler invandrare. Dagens Nyheter 2015-03-

10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika-omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler-invandrare/ (Hämtad 2015-

04-22) 

3 Hellgren, Zenia (2008) Myten om det mångkulturella samhället ur Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles 

(red) Migration & Etnicitet (2008) s. 81f 
4 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s. 5 
5 Johansson, Maria (2012) Historieundervisning och interkulturell kompetens. s. 57f, 245 
6 Nordgren, Kenneth (2006) Vems är historien?  Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige. s. 186 
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alla läser någon gång under sin utbildning, därav menar han att det finns stora anledningar att 

forska om läroböcker. Hermansson-Adler menar vidare att ur ett vetenskapligt perspektiv så 

befinner sig läroboken i skärningspunkten mellan ett akademiskt ämne och 

undervisningspraxis.7  

Dagens Nyheter gjorde nyligen en granskning av kvinnornas roll i historieläroböcker där 

resultatet visade att kvinnorna knappt fick någon plats, och intervjuade forskare skyller detta 

på konservativa läroboksförlag och författare. De menar vidare att den kunskap som finns på 

universitets- och forskningsnivå inte når läroböckerna. Ingela Bengtsson från förlaget Sanoma 

utbildning säger följande: ”Vi är en trögrörlig bransch och det tar lång tid innan ny kunskap 

når läromedlen. Det är kännetecknande och dåligt”.8 Forskare som Nordgren, Johansson med 

flera poängterar hur viktigt det är för historieämnet att utveckla elevernas interkulturella 

kompetens och Nordgren pekar ut migration som en utmärkt ingång, men har denna kunskap 

nått historieläroböckerna? 

Denna undersökning ämnar undersöka hur historieläroböcker skildrar migration, en väsentlig 

del i hur historieundervisningen kan hjälpa elever att utveckla sin interkulturella kompetens. 

 

Forskningsläge 
Niklas Ammert menar i sin antologi Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik 

att forskning om läroböcker generellt kan utföras genom tre olika perspektiv. Det processuella 

perspektivet är tämligen övergripande och behandlar lärobokens tillkomst, dess förmedling 

och mottagande och hur dess innehåll påverkas av den rådande omgivningen. De två 

resterande perspektiven är mer eller mindre en uppdelning av det processuella perspektivet. 

Ur ett strukturellt perspektiv undersöker man vad som påverkar lärobokens utformning och 

tillkomst. Detta kan exempelvis vara olika styrdokument, det politiska klimatet, ekonomiska 

villkor eller den individuella författarens olika egenskaper. Det funktionella perspektivet 

menar Ammert i sig innehåller tre olika kategoriseringar; Hur läroböcker väljs och brukas, 

vad läroboken innehåller och vad dess innehåll förmedlar och till sist lärobokens roll i 

undervisningen och hur eleverna tar emot den.9 Denna undersökning tillhör det funktionella 

perspektivet och kommer att fokusera på vad läroboken innehåller och vad dess innehåll 

förmedlar. Forskningsläget kommer därav framförallt att handla om tidigare 

läroboksundersökningar och behandla forskning gällande utvecklingen av elevers 

interkulturella kompetens och migration. 

 

Svenska historieläroboksundersökningar om nationell identitet 
Läromedelsanalyser har idag en stark ställning inom den historiedidaktiska forskningen och 

det startade med Herbert Tingstens betydande verk Gud och fosterlandet – hundra års 

skolpropaganda (1969). I den identifierar Tingsten hur läroböckerna var tydligt politiskt 

styrda och framförde fakta och argumentationer som gynnade den då rådande politiska 

ordningen. Han fann ett stort nationalistisk innehåll, en romantiserad svensk historia i 

läroböckerna, något som han kritiserade hårt och kallade skolpropaganda. Han menade att 

skolan försökte fostra eleverna till patriotism, och Tingsten efterfrågade en mer objektiv 

                                                 
7 Hermansson-Adler, Magnus (2014) Historieundervisningens byggstenar s. 61-64 
8 Delin, Mikael. Kvinnorna saknas i skolans historieböcker. Dagens Nyheter. 2015-01-15. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/ (Hämtad 2015-05-22) 
9 Ammert, Niklas (red.) (2014) Om läroböcker och studier av dem. i Att spegla världen – läromedelsstudier i 

teori och praktik s. 28-34 
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historieundervisning.10 Tingstens verk var en av de första historiedidaktiska undersökningarna 

som kritiserade läroböckernas innehåll och banade väg för många fler läromedelskritiska 

undersökningar under de kommande decennierna. 

Ingmarie Danielsson Malmros avhandling Det var en gång ett land... Berättelser om 

svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (2012) undersöker vilka 

meningsskapande berättelser det finns om Sverige och svenskhet i läroböcker i skolämnet 

historia. Hon studerar om det har blivit någon förändring över tid och analyserar 52 

läroböcker från 1930-talet fram till ca 2010. Danielsson Malmros vill även undersöka om 

sådana berättelser finns kvar än idag hos elever som studerar historia och undersöker 54 

elevtexter.11 Hon undersöker materialet genom att dela upp det i fem olika kategorier eller 

teman som hon sedan undersöker närmare. Dessa handlar i tur och ordning om Sveriges 

neutralitet, välstånd och välfärd, demokratiskt föregångsland, om främlingen, som världens 

mest jämställda land. Kapitlet om främlingen, som handlar om hur läroböckerna skildrar 

invandrare i Sverige, är särskilt intressant för den här undersökningen. Danielsson Malmros 

urskiljer två olika typer av berättande om främlingar i sin undersökning. Den första handlar 

om inkräktare och härleds från Kalmarunionen och fram i tiden, utlänningar som Sverige 

lyckas mota bort och därmed behålla de svenska värdena. Den andra berättelsen börjar på 

1960- och 1970-talen och handlar om arbetskraftsinvandrare och flyktingar. Hon menar att de 

på två skilda sätt legitimerar en svensk identitet; arbetskraftsinvandrarna integreras i den 

svenska välståndshistorien och flyktingarna visar upp Sveriges solidaritet och att vi hjälper 

medmänniskor från hela världen.12 

Hennes undersökning ger mestadels samstämmiga resultat där Sverige som nation skildras 

som ett föredöme och en moralisk stormakt. Danielsson Malmros visar även på en 

förskjutning från förr, framförallt efter andra världskriget, där läroböckerna försöker bli mer 

objektiva och neutrala i sina beskrivningar av Sverige. Man kan också tolka att hon ser en 

förändring från att man tidigare var stolt över Sverige storslagna äldre historia, framförallt 

krigshistoria, tills att man efter 50- och 60-talen snarare var stolt över Sveriges icke-

krigsframgångar, det moderniserade och demokratiska Sverige.13 

 

Forskning om det interkulturella perspektivet 
Halvdan Eikeland undersöker i sitt verk Historieundervisning og interkulturell læring (2004) 

om historieundervisningens läroplaner och läromedel i Norge och Tyskland ger eleverna 

förutsättningar att utveckla en interkulturell kompetens, och jämför de två ländernas resultat. 

Eikeland studerar hur nationalism, migration, etnicitet och mångkulturella kontakter 

behandlas och ser många likheter mellan Norge och Tyskland. Eikeland menar att båda visar 

upp en ambivalent inställning i och med att kulturarvet nästan uteslutande sammankopplas 

med den egna nationens historia medan den mångkulturella historien oftast handlar om det 

som ses som annorlunda. I Eikelands studie av läroböcker framkommer att de är eurocentriska 

men relativt nyanserade i mångkulturella frågor som exempelvis migration, i varje fall 

                                                 
10 Tingsten, Herbert (1969) Gud och fosterlandet – hundra års skolpropaganda 
11 Danielsson Malmros, Ingmarie (2012) Det var en gång ett land … Berättelser om svenskhet i 

historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar. s. 12f 
12 Danielsson Malmros (2012) s. 230 - 236 
13 Danielsson Malmros (2012) s. 236f 



David Lindblom Carlsson 

 

4 

 

gymnasieskolans läroböcker. Eikeland menar dock att dessa frågor får väldigt liten plats i 

läroböckerna vilket gör det svårt för eleverna att se det ur mer än ett perspektiv.14 

 

Kenneth Nordgren undersöker i sin avhandling Vems är historien? Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige (2006) hur historia förstås och används i 

dagens mångkulturella samhälle. Nordgren genomför tre olika delstudier i sin avhandling, alla 

kopplade till hans övergripande syfte. I de två första delarna undersöker han historiebruk i 

diaspora och hur ungdomar med utländsk bakgrund uppfattade terrorattentaten den 11:e 

september 2001. Den tredje delen undersöker vilken uppgift historia som ämne har i dagens 

mångkulturella samhälle och vilken historia där uttrycks. Denna del är den som har mest 

relevans för min egen undersökning och som nu kommer att behandlas utförligare.15  

Han undersöker vad läroplaner och kursplaner skriver om interkulturell förståelse och 

kompetens från 1960-talet fram till lpf 94, där han lägger särskilt fokus på historieämnets 

uppdrag och lpf 94. Han kommer fram till att interkulturell förståelse enligt dessa 

styrdokument är ett viktigt mål för eleverna att uppnå, främst som ett värdegrundsmål 

oberoende av ämne. Han menar också att historieämnet har ett uttalat uppdrag att utveckla 

elevernas interkulturella kompetens, men vad denna kompetens innebär är otydligt formulerat 

i styrdokumenten. Han menar att historieundervisningen inte ger eleverna något tydligt eller 

uttalat gemensamt kulturarv eller identitet att arbeta med.16 

Han undersöker fyra olika läroböcker för gymnasiet från årtalen, 1996, två böcker från 2002 

och en från 2004, men alla har sin utgångspunkt i lpf 94. Nordgren poängterar att 

undersökningen inte är representativ för vad som lärs i klassrummet eller läroböckernas 

potential däri, utan för ett resonemang om att läroböckerna bör vara i mittfåran av den 

historiska diskursen och blir därigenom ett uttryck för tidens historieuppfattning. Nordgren 

utformar tre analyskategorier som han menar avslöjar läroböckernas potential att utveckla 

elevernas interkulturella kompetens. Först genom en kvantitativ geografisk analys av bilderna 

i läroböckerna där det framkommer att majoriteten av bilderna illustrerar händelser i Norden 

och Europa. Den andra delen behandlar hur läroböckerna förmedlar migrationsprocesser och 

Nordgren analyserar detta genom tre olika perspektiv: analytiskt, genetiskt och genealogiskt. 

Dessa tre perspektiv kommer även jag använda i min analys av läroböckerna och de förklaras 

mer utförligt i metodavsnittet.17 

Nordgrens resultat visar att migrationen generellt får en liten plats i läroböckerna, men mer 

problematiskt menar Nordgren är att den inte kopplas till samtiden. Exempelvis menar han att 

efterkrigstidens migration till Sverige bör vara en väsentlig del om eleverna ska kunna 

utveckla sin interkulturella kompetens då det ger en förklaring till de många flyktingar och 

invandrare som kommit hit sen dess och är högst aktuellt för dagens samhälle. Två av 

böckerna nämner det inte överhuvudtaget, medan de två resterande behandlar det på max en 

sida. Av det lilla som Nordgren kan utläsa framställs Sverige som det goda landet som varmt 

välkomnar invandrare, men tar inte upp några av de problem som i allmändebatt och 

forskning idag flitigt diskuteras om integration, segregation etcetera. Ett annat problem som 

Nordgren ser med beskrivningen av migrationen i läroböckerna är att det ofta inte blir en 

integrerad del av historieskrivningen som han menar att det bör vara, utan ett litet tillägg till 

                                                 
14 Eikeland, Halvdan (2004) Historieundervisning og interkulturell læring: en analyse av norske og tyske 

læreplaner, norske lærebøker og av erfaringer fra norsk skole, s. 179ff 
15 Nordgren (2006) s. 36f 
16 Nordgren (2006) s. 175-179 
17 Nordgren (2006) s. 179-181 
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den ”riktiga” historien. Detta menar Nordgren inte är läroboksförfattarnas fel utan beror på 

den traditionellt historiskt-politiska intrig som kretsar kring nationer och stater som har varit 

normen för historieundervisningen under väldigt lång tid, men som i detta 

undervisningshänseende känns förlegad och ineffektiv.18 

Nordgrens undersökning av läroböckerna visar genomgripande att det inte finns något 

genomtänkt interkulturellt perspektiv i dem. Utomeuropeiska kulturer får väldigt liten plats i 

historieskrivningen och migrationsprocesser nämns också lite. Nordgren, som hade lpf 94 som 

en utgångspunkt för denna studie, menar att mycket av läroböckernas innehåll kan härledas 

till styrdokumentens krav och deras explicita fokus på västeuropeisk historia.19 

Vanja Lozic undersöker i sin avhandling I historiekanons skugga: historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle (2010) hur lärare, elever och 

läroboksförfattare uppfattar historieämnets syfte och behandlar och ser på mångkulturalism i 

historieundervisningen.20 Den andra delen kommer jag att fokusera på då den har mest 

relevans för min undersökning. Lozic undersöker nitton läroböcker i historia och fjorton i 

samhällskunskap från 1962 till 2007, och tar sin teoretiska utgångspunkt i kritisk 

diskursanalys. Lozic tar stöd i tidigare forskning och menar att läroböcker i historia är 

identifikationskonstruerande eftersom de ger bilder av det förflutna som påverkar och formar 

människors identitet. Han menar även att de kan betraktas som nationella självbiografier. 

Lozic försöker se hur diskurserna kring multikulturalism och migration skildras i dessa 

läroböcker och om det har skett någon förändring över tid, och detta gör han rent konkret 

genom att undersöka hur migration till och från Sverige skildras i dem. 21  

Lozic kommer fram till att det finns stora skillnader i hur invandring respektive utvandring 

beskrivs i läroböckerna, det enda som egentligen är gemensamt i alla migrationshändelser är 

att alla har nationalstaten Sverige i mittpunkten. Lozic ser exempelvis stor skillnad i hur den 

svenska utvandringen till Amerika under 1800- och 1900-talet beskrivs jämfört med 

efterkrigstidens invandring. Förklaringarna till varför emigrationen från Sverige skedde är 

mer utvecklade än de som behandlar immigrationen till Sverige. Tvärtom beskrivs dock 

efterkrigstidens invandrares anpassning till det svenska samhället relativt grundligt. De tar 

exempelvis upp segregationen, arbetslöshet och olika kulturella skillnader som blev 

problematiska för invandrarna som kom till Sverige. De emigrerade svenskarnas anpassning 

till Amerika diskuteras dock inte överhuvudtaget. Lozic menar att bilden av invandrare i 

läroböckerna handlar mycket om problem istället för möjligheter, och att det finns en tydlig 

’vi och dom’- dikotomi även om den gradvis har blivit allt subtilare. I Lozics intervjuer med 

eleverna framkommer det att många av dem är kritiska mot en, enligt dem, allt för 

eurocentrisk historieundervisningen.22 

 

Maria Johansson gör i sin avhandling Historieundervisning och interkulturell kompetens 

(2012) en explorativ klassrumsundersökning under några månader där hon hoppas få reda på 

hur interkulturell kompetens kan komma till uttryck i historieundervisningen. Hon förenar 

                                                 
18 Nordgren (2006) s. 191-201 
19 Nordgren (2006) s. 207ff 
20 Lozic, Vanja (2010) I historiekanons skugga - Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle. s. 18f 
21 Lozic (2010) s. 68, 73 
22 Lozic (2010) s. 214ff 
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begreppen historiemedvetande och interkulturell kompetens till det som hon kallar 

interkulturell historisk kompetens, som förklaras utförligare i teoriavsnittet.23 

Hon kommer genom sin undersökning fram till att man kan utveckla elevernas interkulturella 

kompetens i historieundervisningen genom att för det första fokusera på ett innehåll som har 

en global räckvidd och som har betydelse även för andra kulturer och grupper än det svenska 

och västerländska. Hon menar vidare att undervisningen ska kunna kopplas till den 

mångkulturella samtiden och att eleverna skapar sig en förståelse av hur historien kan 

konstrueras, brukas och missbrukas och ge dem verktyg för hur de kan tolka och använda 

historia.24 

Johansson menar avslutningsvis i sin avhandling att interkulturell historisk kompetens är, och 

kommer under en lång tid att vara, en av historieundervisningens viktigaste målsättningar. 

Hon menar att det är viktigt för den enskilda läraren att bedriva en undervisning som hjälper 

eleverna att utveckla sin interkulturella kompetens.25 

 

Positionering i förhållande till forskningsläget 
Som forskningsläget visar finns det flera studier om hur man kan hjälpa eleverna att utveckla 

deras interkulturella kompetens i historieämnet och en del läroboksundersökningar för denna 

studie att ta hänsyn till. Som forskningen också visar är detta ännu en underutvecklad del av 

historieundervisningen. De rådande styrdokumenten visar att interkulturell kompetens är en 

viktig del av skolans utbildning, och den tidigare forskningen visar även att 

historieundervisningen har en viktig roll i detta. Läroboksundersökningarna som Eikeland och 

Nordgren gjorde för nästan ett decennium sedan visar att det interkulturella perspektivet inte 

var en integrerad del i läroböckerna, och det lilla som var med saknade kopplingar till 

samtiden och perspektivrikedom. I Lozics studie framkommer det att historieundervisningen 

uppfattas som eurocentrisk och Johansson menar att utvecklingen av elevernas interkulturella 

kompetens både är en stor utmaning och ett måste för historieämnet.  

Min undersökning liknar både Nordgrens och Lozic avhandlingar i flera aspekter, dock finns 

det betydelsefulla skillnader. Nordgren fokuserar framförallt på elevernas historiebruk och 

Lozic på historieämnets syfte, interkulturell kompetens och migration är inte deras 

huvudsakliga fokus på samma vis som denna studie. Forskningen inom detta område har så 

vitt jag vet heller inte undersökt historieläroböcker som har sin utgångspunkt i de senaste 

styrdokumenten, Lgy 11. Detta i sig motiverar en undersökning för att se om det har skett 

någon förändring. Lozic, Danielsson Malmros och i viss utsträckning även Nordgren 

fokuserar nästan uteslutande i sina undersökningar på hur läroböckerna skildrar svensk 

migration, och undersöker därmed inte hur läroböckerna skildrar internationell migration. Att 

utesluta svensk migrationshistoria i en sådan analys känns både omotiverat och ineffektivt, 

men som Johansson tror även jag att ett innehåll med en global räckvidd är en viktig 

utgångspunkt för utvecklandet av en interkulturell kompetens. Även Lozics resultat visar att 

en mer global historieundervisning är eftersträvansvärd. Därav kommer jag analysera all typ 

av migration som nämns i läroböckerna. 

                                                 
23 Johansson (2012) s. 57f 
24 Johansson (2012) s. 242 
25 Johansson (2012) s. 245 



David Lindblom Carlsson 

 

7 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning dagens historieläroböcker på 

gymnasienivå ger eleverna förutsättningar för att utveckla deras interkulturella kompetens. 

Detta kommer att undersökas genom en analys av hur historieläroböckerna skildrar migration. 

Till detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur skildras migration i historieläroböckerna utifrån Nordgrens tre analytiska 

perspektiv? 

 Vilka förutsättningar finns i de undersökta historieläroböckerna för att eleverna ska 

kunna utveckla en interkulturell kompetens genom deras skildringar av 

migrationsprocesser? 

 

Urval och material 
Materialet för denna undersökning är fyra historieläroböcker för gymnasiet. I urvalet av 

läroböcker bestämdes några kriterier som de behövde uppfylla. Alla läroböcker skulle ha sin 

utgångspunkt i Lgy 11 och därmed också vara tryckta som tidigast 2011, de behövde vara 

utgivna av ett relativt känt förlag och gärna ha mer än en författare. Alla dessa kriterier 

uppfyller de fyra valda läroböckerna, som alla i sina förord förklarar att de utgår ifrån Lgy 

11:s kriterier och alla läroböcker är även anpassade efter Historia 1b, gymnasiets grundkurs. 

De fyra historieläroböcker som jag ska undersöka är följande: 

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

Löwgren och är utgiven av Gleerups utbildning AB. Läroboken är 452 sidor lång och 

behandlar historien från forntiden från till 2000-talet kronologiskt, den har även ett inledande 

kapitel om källkritik. Det är första upplagan, tredje tryckningen av läroboken. 

Epok: Historia 1b (2011) är utgiven av Interskol och skriven av författarna Sten Elm och 

Birgitta Thulin. Läroboken behandlar historien från forntiden fram till början på 2000-talet 

och omfattar 366 sidor. Den har ett inledande kapitel om källor och källkritik som är relativt 

långt, 23 sidor, där de problematiserar historia som ämne och även går igenom en del begrepp 

som t.ex. historiebruk. Övriga kapitel är kronologiskt utformade. Det är andra upplagan, första 

tryckningen av läroboken. 

Perspektiv på historien plus (2011) är skriven av Hans, Lars och Örjan Nyström och är 

utgiven av Gleerups utbildning AB. Läroboken behandlar historien från forntiden fram tills 

idag, ungefär år 2010, kronologiskt på 545 sidor. Den har likt Epok: Historia 1b två inledande 

kapitel som heter ”Vägar till historien” och ”Källkritik” där författarna skriver om historiens 

roll i samhället, historikers uppgifter, historiebruk och källkritik med mera utan att behandla 

någon specifik historisk epok eller händelse. Det är första upplagan, andra tryckningen av 

läroboken. 

Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) är skriven av Sture 

Långström, Weronica Adler, Ingvar Ededal & Susanna Hedenborg och är utgiven av 

studentlitteratur. Läroboken är 421 sidor lång och har en något annorlunda disposition jämfört 

med de andra läroböckerna då kapitel 2 – 15 är kronologiska och behandlar historien från 

forntiden fram till 2000-talet. Kapitel 16 – 21 är däremot temakapitel, och behandlar 

Latinamerika, Afrika, Asien, hälsans historia och globalisering. Det är första upplagan, andra 

tryckningen av läroboken. 

Alla fyra läroböcker har liknande upplägg och skildrar de ”viktigaste” händelserna från 

forntiden fram till, åtminstone 1990.  
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Avgränsningar 
Studiens övergripande problem som är att undersöka om historieläroböcker ger elever 

möjlighet att utveckla en interkulturell kompetens går att undersöka på flertalet sätt, som 

bland annat den tidigare forskningen visar. Jag har i denna studie valt att endast fokusera på 

hur läroböckerna skildrar migration och därmed valt bort andra aspekter som kan hjälpa till att 

utveckla elevernas interkulturella kompetens, som exempelvis etnicitets- och genusfrågor. 

Dessa aspekter är också viktiga och intressanta att undersöka men har valts bort på grund av 

omfångs- och tidsbrist. Denna avgränsning tror jag även kommer leda till en djupare och mer 

givande analys och diskussion av migrationsskildringarna i läroböckerna, som annars hade 

blivit mer övergripande. Liknande undersökningar som t.ex. Nordgrens och Lozic har även 

kompletterat med intervjuer med lärare och elever, även detta har valts bort på grund av ovan 

nämnda anledningar. 

På grund av de tidigare undersökningar som gjorts inom samma område känns det inte 

nödvändigt att göra en historisk jämförelse av äldre läroböcker och hur de skildrar migration. 

Nordgren, Lozic och Danielsson Malmros har alla gjort historiska jämförelser vars resultat 

och de diskurser som framkommit kan jämföras med mina resultat i den avslutande 

diskussionen. En sådan avgränsning möjliggör också det ett större analytiskt djup i 

undersökningen. 

 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I denna del kommer jag att redogöra för vilka teoretiska och metodologiska verktyg och 

begrepp jag kommer att använda mig av i undersökningen. Jag kommer att förklara begreppen 

interkulturell kompetens och historisk interkulturell kompetens samt förtydliga min tolkning 

och användning av dem i den kommande undersökningen. Jag ska även redogöra för mina 

teoretiska och metodologiska val i undersökningen där jag använder mig av kritisk 

diskursanalys samt en migrationsanpassad analysmodell utformad av Kenneth Nordgren med 

ett litet eget tillägg.    

 

Interkulturell kompetens och historisk interkulturell kompetens 
Maria Johansson definierar interkulturell kompetens för en elev som dess förmåga att kunna 

hantera mångkulturella situationer i hela samhället på ett passande och godtagbart sätt. Denna 

förmåga är inte ämnesbunden utan relevant för gymnasieskolans övergripande uppdrag. 

Johansson undrar i sin avhandling hur man kan koppla interkulturell kompetens till 

historieämnet, en fråga som mycket av hennes avhandling kretsar kring.26 

Hon förenar begreppen interkulturell kompetens och historiemedvetande till begreppet 

historisk interkulturell kompetens, ett teoretiskt verktyg mer anpassat för historieämnet. I 

hennes definition av begreppet tar hon sin utgångspunkt i Jörn Rüsens beskrivning av narrativ 

kompetens. Rüsen ser det narrativa historiska berättandet som överordnat allt annat historiskt 

lärande. Han menar att vi som individer behöver en narrativitet, att placera oss i en berättelse 

för att förstå vår roll i samhället och kunna orientera oss i livet. Rüsen ser det narrativa 

berättandet som grundläggande inom all historia, såväl historieundervisning som 

historieforskning. Han menar att narrativ kompetens är ett väsentligt mål för 

historieundervisningen, och delar upp det i tre olika delar. Erfarandets kompetens som 

handlar om att se det förgångnas närvaro och att lägga märke till dess djup och bred, 

                                                 
26 Johansson (2012) s. 67 
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Tolkandets kompetens används för att se vad som ger det historisk betydelse. Orienterandets 

kompetens används slutligen för att med den tidigare referensramen kunna ta rationella och 

bra beslut i nuet och för framtiden, baserat på historien. Johansson kopplar samman den 

narrativa kompetensen med historiemedvetande, och tillsammans med interkulturell 

kompetens bildar hon det nya begreppet interkulturell historisk kompetens.27 

 

Diskursanalys 
Diskursanalys är en analysmetod som hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi konstruerar 

vår verklighet. Med hjälp av diskursanalys kan man dekonstruera texter och visa vilka normer 

som produceras och reproduceras i t.ex. läroböcker. Man studerar vad som ses som normalt 

respektive avvikandet samt vad som tas för givet och vad som osynliggörs genom att se hur 

specifika händelser skildras i text eller tal. I en diskursanalys försöker man inte visa hur 

verkligheten faktiskt ser ut, utan man undersöker texter och de bilder av verkligheten som de 

producerar.28  

Det finns många olika inriktningar och typer av diskursanalys, och i min undersökning 

kommer jag att använda mig av kritisk diskursanalys. Jag kommer att utgå ifrån Vanja Lozic 

tolkning av kritisk diskursanalys, som framförallt är inspirerad av Norman Fairclough och 

Ruth Wodak. Lozic menar att kritiska diskursanalytiker inte ser forskningen som objektiv, 

utan istället rekommenderar att forskaren tar del i det samhälle den är verksam i. Forskarens 

uppgift är att synliggöra relationer och sociala praktiker som präglas av hierarkiska relationer 

och diskriminerande maktstrukturer.29 I min undersökning av läroböckerna utgår jag även från 

Lozics resonemang om att all historiedidaktisk forskning i större eller mindre utsträckning är 

normativ och subjektiv. Lozic motiverar detta genom att all historiedidaktisk forskning som 

bedrivs grundar sig i varför man ska läsa historia samt mer konkreta metodologiska och 

innehållsliga undervisningsfrågor. Forskningen bedrivs i mångt och mycket i historieämnets 

tjänst.30 Med andra ord är det svårt för forskaren, i detta fall jag, att förhålla sig objektiv i sin 

analys av materialet. Detta är dock heller inget som man i en diskursanalys strävar efter som 

Lozic påpekar.  

Läroböckernas texter kan ses som representationer av sociala, globala och kulturella system 

och de kan visa vilka värderingar och förutfattade meningar som är rådande i dagens 

samhälle.31 Mer konkret kan detta för denna undersökning betyda att läroböckernas 

skildringar av migration kan förstås som ett uttryck av hur samhället i stort ser på migration, 

vad som ses som normalt respektive avvikande och vilka fördomar som finns. Läroböckernas 

skildringar reproducerar dessa normer som eleverna tar till sig i historieundervisningen. Det är 

således av vikt att analysera vilka diskurser som förekommer och reproduceras i läroböckerna 

om man vill se vilka förutsättningar det finns för att utveckla en interkulturell kompetens. 

Med hjälp av mina metodologiska hjälpmedel är förhoppningen att jag ska kunna urskilja de 

diskurser som genomsyrar historieläroböckerna. 

 

                                                 
27 Johansson (2012) s. 44ff 
28 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2015) Diskursanalys ur Thornberg, Robert & Fejes, Andreas Handbok i 

kvalitativ analys. S. 90f 
29 Lozic (2010) s. 55 
30 Lozic (2010) s. 54 
31 Lozic (2010) s. 56 
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Metodologi och analysverktyg 
I vilken utsträckning denna undersöknings läroböcker används i den svenska gymnasieskolan 

är oklart. Ambitionen med denna undersökning är dock inte huvudsakligen att värdera dess 

praktiskt pedagogiska funktion i klassrummet, även om detta kommer att diskuteras. Kenneth 

Nordgren tänker i liknande banor och menar att en ren textanalys inte är tillräcklig för att 

bedöma en läroboks potential i klassrummet, mycket beror även på vad den enskilda läraren 

gör av det tillgängliga materialet. Han menar också att en läroboksanalys ofta kan se väldigt 

kritisk ut mot läroboksförfattarna och förlagen. Nordgren menar dock att trots att de givetvis 

är ansvariga för läroböckernas text, är dessa läroböcker ofta talande för den rådande 

skolhistoriska kanon. Synpunkter och kritik riktas således snarare mot de diskurser som 

läroböckerna är en del av och hjälper till att reproducera, än mot enskilda författare.32 Jag 

instämmer helt i Nordgrens resonemang; tanken med denna uppsats är inte att recensera 

läroböckerna.  Detta hade heller inte varit rättvist då uppsatsen inte ger en helhetlig bild av 

läroböckerna eftersom endast en väldigt avgränsad del av dem behandlas. 

Kenneth Nordgren menar att migrationen inte i första hand ska ses som en avvikelse från den 

”vanliga” historien. Migrationsrörelser är ett allmänt fenomen men består av specifika 

händelser. Han utvecklar tre kategorier som han menar gör att man kan se om läroböckerna 

relaterar migrationshistorien till den historiska utvecklingen, som jag anser till stor del liknar 

Rüsens typologi om narrativ kompetens som jag tidigare redogjorde för. Dessa tre perspektiv 

kommer jag att använda mig av i min undersökning: 

 

 Ett genetiskt perspektiv undersöker om migrationsprocesser skildras som en 

integrerad del av den historiska utvecklingsprocessen. I Nordgrens eget resultat 

visade det sig migrationer ofta bara skildrades som ett tillägg till historien i 

läroböcker. 33 

 

Jag vill här även utvidga Nordgrens teoretiska modell och även undersöka vilka 

orsaker läroboken skildrar som gör att folk migrerar, samt möjliga konsekvenser 

läroboken menar att det kan ge. Nordgren behandlar delvis detta, om än implicit. Han 

tar upp vissa orsaker och konsekvenser men relativt ytligt. Som jag tolkar hans 

beskrivning av det genetiska perspektivet, som förvisso har relativt suddiga ramar, 

ingår det inte. Detta kan givetvis bero på brist på detta i hans undersökta material. 

Exempelvis säger han följande om konsekvenser för migranterna själva som 

möjliggör en sådan tolkning: ”Däremot ägnas nästan 

inget utrymme åt att följa immigranternas vidare öden och villkor”.34 Konsekvenserna 

kommer att omfatta såväl de migrerande individerna, mottagarlandet eller platsen och 

landet eller platsen de migrerar ifrån. Detta kommer illustreras både allmänt, vilken 

generell eller genomgående bild av detta läroböckerna ger, samt konkretiseras för 

läsaren genom specifika historiska händelser. Jag hävdar att detta ligger i linje med 

Nordgrens definition av läroböckernas genetiska perspektiv och dess syfte, att 

eleverna ska få en djupare förståelse för migrationsprocesser. Jag menar också att 

läroböckerna genom både generella och specifika förklaringar av migrationens 

orsaker och konsekvenser skulle kunna ge eleverna en djupare förståelse för 

migrationsprocesser, och därigenom även en utvecklad interkulturell kompetens. 

Därmed finner jag det relevant och intressant att undersöka i denna studie. 

                                                 
32 Nordgren (2006) s. 182 
33 Nordgren (2006) s. 192  
34 Nordgren (2006) s. 195 
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 Ett analytiskt perspektiv innebär att läroboken försöker förklara migrationer som 

historiskt fenomen genom att ge eleven möjlighet att förstå allmänna drag. Nordgren 

menar att människan alltid försöker organisera, strukturera och historisera sitt liv, 

kapital och arbete. Detta kan göras genom att läroböckerna visar eleven specifika 

teoretiska redskap eller begreppsförklaringar för att förstå migrationsprocesser. 35  

 

 Ett genealogiskt perspektiv betyder att läroboken ger eleven möjlighet att förstå 

dagens samhälleliga situation genom att koppla det bakåt i tiden. Detta perspektiv är 

väldigt likt historiemedvetande, och är centralt för utvecklingen av elevernas 

interkulturella kompetens.36 

Undersökningen kommer att delas upp efter dessa tre olika perspektiv, där varje lärobok 

undersöks var för sig. Undersökningens allra första del var att grundligt läsa igenom de fyra 

läroböckerna och urskilja alla de delar i dem som behandlar migration. Efter att ha gjort detta 

börjar själva undersökningen av det utvalda materialet som har med migrationsprocesser att 

göra. I undersökningen är jag frikostig med citat, ett medvetet val för att förhoppningsvis ge 

läsaren större inblick i läroböckerna och också underlätta förståelsen av analyser som görs och 

slutsatser som dras av materialet. 

 

Bakgrund 
 

Historieundervisningens förändring under 1900-talet 
Historieämnet var vid sekelskiftet 1900 ett av skolans allra viktigaste ämnen. Då var den 

svenska historien i centrum, men man kunde även hinna med lite västeuropeisk historia i de 

många undervisningstimmar man hade. Idag är historia ett förändrat ämne. Den svenska 

historien står inte längre ensam i centrum utan hela världens viktigaste historiska händelser 

ska behandlas.37  

Vid början på 1900-talet upplevde historieämnet sina hittills största glansdagar. 

Historieundervisningen var under denna tid väldigt nationalistiskt, något som vid den här 

tidpunkten var en av skolans allra viktigaste uppgifter, om inte den viktigaste. Det som dock 

var historieämnets styrka var även det som gjorde att det blev ifrågasatt omkring tiden vid 

andra världskriget när källkritiken på allvar började komma fram. De tidigare nationalistiska 

glorifierande skildringarna i historieläroböckerna och i undervisningen i stort började 

ifrågasättas av forskare. Historieämnets fokus förflyttades så småningom från en nationalistisk 

fostran till en demokratisk fostran, och efter andra världskriget började också utomeuropeisk 

historia bli allt vanligare i undervisningen och man försökte rensa bort allt nationalistiskt stoff 

ur läroböckerna. 1938 startades en statlig granskning av läroböcker, som under varierande 

namn fanns kvar fram till 1991. Dess befogenheter minskade dock gradvis, och det sista 

decenniet kunde de bara ge skriftliga omdömen. Historieundervisningens timmar minskade 

under efterkrigstiden, inte minst när samhällskunskap introducerades som ämne och tog över 

dess roll att fostra demokratiska medborgare. I och med historieämnets förminskning 

                                                 
35 Nordgren (2006) s. 192 
36 Nordgren (2006) s. 192  

 

 

 
37 Holmén, Janne (2014) Historia i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) Utbildningshistoria s. 199 



David Lindblom Carlsson 

 

12 

 

förändrades också innehållet, fokus flyttades till den senmoderna historien då den ansågs vara 

mer betydelsefull för en demokratisk historieundervisning. Även metoderna i 

historieundervisningen förändrades, där framförallt källkritik och källstudier fick en ny viktig 

plats. Det skedde även en förskjutning i ämnets syfte, eleverna skulle hellre utveckla vissa 

färdigheter än endast lära sig historisk fakta. Inspirationen för detta kom framförallt från 

pragmatismen med den amerikanske forskaren John Dewey i spetsen.38 

Historieämnet har sedan 1990-talet haft en viktig identitetsskapande roll i elevernas 

utveckling enligt skolans styrdokument, och är sedan 2011 ett gymnasiegemensamt ämne, 

med andra ord obligatoriskt för att gymnasieskolans elever.39 

 

Sverige blir ett mångkulturellt land 
Sverige var fram till andra världskriget framförallt ett emigrerande land, inte minst under 

1800-talets senare hälft när ungefär en fjärdedel av befolkningen emigrerade till 

huvudsakligen Amerika. Efter andra världskriget har Sverige dock blivit ett invandrarland, 

något som främst grundar sig i Sveriges generösa invandrar- och flyktingpolitik under 

efterkrigstiden och den fria invandringsrätten mellan länder i Norden. Invandringen under 

efterkrigstiden har sett olika ut under olika perioder. Under 1950- och 1960-talen var det 

framförallt arbetskraftsinvandring medan det under vissa år med kriser har kommit särskilt 

många flyktingar som exempelvis Chile 1973 och Bosnien 1992-1993.40 Sverige har idag 

blivit ett mångkulturellt land och av dess 9,7 miljoner medborgare är ungefär 1,6 miljoner 

utrikes födda.41 Det är svårt att veta exakt hur många invandrarelever den svenska skolan för 

tillfället har, och till en början upplevdes det inte heller som något problem. I Lgr 62 var 

huvudsakliga målsättningen för invandrarelever assimilering, att de skulle lära sig tala och 

förstå svenska. Från 1970- och 1980-talen och framåt skedde en gradvis förändring där 

invandrarnas egna kulturer skulle tas i större beaktning, något som bland annat visades genom 

att invandrarelever blev berättigade modersmålsundervisning.42 

 

Undersökning 
Undersökningen kommer att struktureras efter den migrationsanpassade analysmodellen 

utformad av Kenneth Nordgren som presenterades i metodavsnittet. Undersökningen är 

uppdelad i tre delar efter dessa tre perspektiv, det genetiska, analytiska och genealogiska och i 

varje avsnitt kommer jag att undersöka hur de fyra historieläroböckerna skildrar dessa. 

Läroböckernas resultat kommer att redovisas var för sig för att sedan sammanföras i en 

sammanfattning som finns i slutet på varje undersökningsdel, och den vidare analysen av 

resultat görs sedan i resultatavsnittet. I undersökningen kommer jag att undersöka all typ av 

migration som skildras, inte bara mellan olika stater utan även innanför statens gränser. Såväl 

internationell som europeisk och svensk migration kommer att undersökas.  

 

Genetiskt perspektiv  
I denna del av undersökningen kommer jag att undersöka i vilken utsträckning migration 

skildras ur ett genetiskt perspektiv i läroböckerna. Jag kommer att undersöka vilka orsaker 

                                                 
38 Holmén (2014) s. 204ff 
39 Holmén (2014) s. 208 
40 Richardsson, Gunnar (2010) Svensk utbildningshistoria – skola och samhälle förr och nu. s. 217f 
41 Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
42 Richardsson (2010) s. 218f 
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och konsekvenser läroböckerna tillskriver migrationsprocesser och även om migration 

skildras som en integrerad del av historieskrivningen. Dispositionen kommer även att följa 

detta mönster där jag först undersöker orsaker, sedan konsekvenser och slutligen om 

migration skildras som en integrerad del av historieskrivningen, även om vissa delar kommer 

att gå in i varandra.  

 

Alla tiders historia 1b (2012) anger många olika orsaker till varför människor migrerar. En av 

de vanligaste anledningarna till migration i läroboken är människor som tvingas fly på grund 

av krig. Det finns många exempel på krig och konflikter som läroboken skildrar där resultatet 

blir att mängder av människor tvingas migrera. Ofta skildras migrationen som ett litet tillägg i 

slutet på dessa konflikter i läroboken. I beskrivningen av folkmordet i Rwanda 1994 ser det ut 

som följande, ”Folkmordet ledde också till en jättelik flyktingvåg”43, och från det Israelisk-

palestinska kriget 1948: ”Under kriget flyttade eller flydde ungefär 800 000 palestinier från 

Israel till de arabiska grannländerna.”44. Det finns många likartade korta 

migrationsbeskrivningar som är en följd av konflikter, krig och förtryck under framförallt 

1900-talet, och ofta noteras det även om några av flyktingarna kom till Sverige. De två 

följande exemplen från Ungernrevolutionen 1956 och militärkuppen i Chile 1973 illustrerar 

det väl: ”Nära en kvarts miljon ungrare flydde till väst, varav cirka 8 000 till Sverige”45, 

”Tusentals chilenare flydde utomlands, många till Sverige.”46 Det finns även flera exempel på 

migration som tvingats fram på grund av politiska beslut. Läroboken skildrar exempelvis 

segrarmakternas krav efter andra världskriget på att alla med tysk härkomst skulle migrera till 

Tyskland vilket ledde till att ungefär 15 miljoner tyskar tvingades migrera.47 Ett annat 

exempel är Pol Pots Kambodja där medborgarna tvingades flytta ut från städerna för att leva 

enligt Maos idéer.48 

Den förklaring av migrationsorsaker som behandlas utförligast är den svenska och europeiska 

emigrationen till Amerika under 1800-talet, tätt följt av orsaker till efterkrigstidens 

arbetskraftsinvandring. Migration mellan olika stater är det som skildras allra mest, men det 

finns även exempel på migration inom landets gränser. Orsakerna till migration inom rikets 

gränser tas främst upp i samband med industrialiseringen och den urbanisering som därmed 

startade, och som bara har trappats upp sedan dess. 

Det finns inte alls lika mycket skildringar av konsekvenser av migration som det finns av 

orsaker, men det finns ändå några exempel. I samband med triangelhandeln beskriver 

läroboksförfattarna att slavhandeln innebar en katastrof för stora delar av Afrika då de tappade 

flera miljoner människor, de flesta i sina bästa år. Den påverkade dock vissa regioner mer än 

andra. Framförallt där det var glesbefolkat som i Östafrika och Zimbabwe fick det förödande 

konsekvenser för samhället.49 Den historiska händelse där migrationskonsekvenserna 

utvecklas mest är den svenska emigrationen till Amerika och vad den fick för följder för det 

svenska samhället. Läroboken skildrar det på följande vis: 

Till en början tyckte de flesta att emigrationen var positiv eftersom den hjälpte till att lösa 

fattigdomsproblemet i Sverige. Men efterhand förändrades attityden och allt fler ansåg ”den svenska 

björnstammen” vara hotad. […] Numera ser forskarna knappast på det som en olycka. Emigrationen 

                                                 
43 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) Alla tiders historia 1b (2012) s. 401 
44 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 385 
45 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 364 
46 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 383 
47 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 321 
48 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 338f 
49 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 155 
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ledde till brist på arbetskraft i Sverige, vilket var till fördel för arbetarna genom att lönenivån hölls uppe. 

Emigrationen bidrog också till att Sverige på alla områden fick impulser som stimulerade 

industrialisering och demokratisering.50 

Som citatet visar tas både den allmänna opinionens åsikter samt ekonomiska konsekvenser 

upp, något som inte görs i denna utsträckning om någon annan historisk migrationsprocess i 

läroboken. Den svenska efterkrigstidens invandring problematiseras också och dess 

konsekvenser tas upp. Läroboksförfattarna konstaterar att den omfattande invandringen har 

förvandlat Sverige till ett mångkulturellt land, men att många invandrare har svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden är betydligt lägre än för etniska svenskar. De 

tar även upp att det finns andra problem för den svenska migrationspolitiken, inte minst 

bostadssegregation, och menar att Sverigedemokraternas framgångar i 2010 års riksdagsval är 

ett bevis på detta.51 

Migration som historisk process har i läroboken olika stora roller i olika epoker. Detta är helt 

naturligt då vissa epoker är mer präglade av migration än andra. Som visades tidigare i denna 

undersökningsdel är migration ofta inte en integrerad del av historieskrivningen i samband 

med flera krigsskildringar under 1900-talet i denna lärobok. Dock finns det vissa perioder 

som präglas av rörelse, och migration är mer eller mindre i centrum för skildringen av epoken. 

Dessa historiska händelser innefattar inte minst den arabiska och islamska expansionen efter 

Muhammeds död, och 1800-talets svenska och europeiska emigration till Amerika. De 

germanska folkvandringarna är också ett bra exempel på när migrationen är en integrerad del 

av historieskrivningen: 

Germanfolkens vandringar alltifrån andra århundradet får inte uppfattas som att hela folk gett sig ut på 

vandring i samlade skaror. Ofta har det varit fråga om långsam folkspridning under långa tidsrymder. Ett 

folk, som har behövt t.ex. mark att odla, har lagt sig till med nya områden och blandat sig med folk som 

bodde där tidigare.52 

Detta utdrag får illustrera att större delen av denna epok handlar om just migration. Liknande 

beskrivningar finns också i skildringen av antiken, där den grekiska utspridningen till nya öar 

och områden presenteras. I dessa två fall förklaras också att dessa migrationsprocesser starkt 

påverkade de kommande samhällsförändringarna, något som saknas i många skildringar av 

senare epoker. 

I Epok: Historia 1b (2011) likt föregående lärobok är många av orsakerna till migration krig, 

framförallt under 1900-talet. De många människor som tvingades fly under andra världskriget 

skildras och de människor från olika länder som flydde till Sverige särskilt utförligt. Den 

internationella migrationen som skedde på grund av andra världskriget sammanfattas mycket 

kortare: ”I Europa och Asien var flyktingströmmarna enorma.”53 Politiska beslut som 

resulterar i migration skildras på flera ställen i läroboken, inte minst efter andra världskriget 

och Potdamskonferensen där det beslutades att alla tyskar skulle tillbaka till Tyskland.54 

Uppdelningen av Berlin av andra världskrigets segrarmakter ledde till att flera miljoner flydde 

från Östtyskland55, likaså delningen av Indien 1947 som ledde till massmigration där 

muslimer och hinduer ville komma på ”rätt sida”.56 

                                                 
50 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 264 
51 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 429 
52 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 58f 
53 Elm & Thulin (2011) Epok: Historia 1b. s. 271 
54 Elm & Thulin (2011) s. 271 
55 Elm & Thulin (2011) s. 298 
56 Elm & Thulin (2011) s. 304 
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Det finns två exempel på arbetskraftsinvandring, där det är nationen som behöver fler 

människor för att kunna maximera sin produktion. Dessa är Sverige under efterkrigstiden och 

Amerika under 1600-talet och framåt, dock var migrationen till Sverige frivillig medan 

slavhandeln till Amerika inte var det.57 En annan orsak som nämns i flera historiska händelser 

är tvingad migration på grund av etnicitet eller nationalitet. De flesta sådana händelser 

skildras i samband med andra världskriget eller efter. Förintelsen, Sovjetunionens förryskning 

av Baltikum, det Israeliskt – Palestinska kriget samt Jugoslaviens upplösning och de 

migrationsströmmar som det orsakade är exempel som läroboken skildrar.58 

Ju längre tillbaka i tiden man hamnar handlar orsakerna till migration i desto större 

utsträckning om överbefolkning och brist på mat och arbete. Detta skildras som huvudorsak 

till exempelvis de flesta migrationshändelser under folkvandringstiden och till den arabiska 

expansionen under medeltiden. Den migrationsprocess som skildras mest utförligt är även här 

den europeiska och svenska emigrationen till Amerika där även det är huvudorsaker, men det 

nämns fler anledningar till varför européerna emigrerade som politisk och religiös frihet, 

rätten att äga sin egen jord och en möjlighet att slippa värnplikten.59 

Konsekvenserna av migrationen i Epok: Historia 1b saknar helt skildringar av hur livet blev 

för individerna efter deras migration. Det finns dock en del beskrivningar av konsekvenser på 

hur migrationen påverkade olika nationer och stater. Slavhandeln från Afrika från 1600-talet 

och framåt nämns, och konsekvenser för de afrikanska samhällena skildras: 

De afrikanska kungarnas makt och rikedom kom att bygga på hur många slavar de kunde infånga och 

sälja till européerna. Krig och upplösning av de afrikanska stamsamhällena blev följden.60 

Upptäckten och den följande kolonisationen av Sydamerika av européerna skildras också, och 

konsekvenserna av den blev att cirka 90 procent av indianbefolkningen dog eftersom de inte 

hade någon motståndskraft mot de europeiska sjukdomarna som de drabbades av.61 I 

modernare tid nämner läroböckerna de positiva ekonomiska konsekvenser som 

efterkrigstidens arbetskraftsinvandring ledde till. 62 Läroboksförfattarna tar även upp 

emigrationen från Östtyskland vilket fick stora ekonomiska och propagandamässiga 

konsekvenser för staten, då många av de cirka två miljoner människor som emigrerade unga 

och välutbildade. 63 

Likt föregående lärobok är migration som historisk process mer eller mindre integrerad i olika 

epoker. I historiska skildringar under 1900-talet känns migration mer som ett tillägg till 

historien, medan det under antiken, folkvandringstiden och tidigare epoker mer är en naturlig 

del i historieskrivningen. Under 1900-talets skildringar blir migration ofta följden av att 

någonting annat, människor tvingas migrera på grund av krig och det nämns ofta i slutet av 

skildringen som ett litet tillägg. Under tidigare perioder är migration mer en central och 

drivande faktor som påverkar samhällsförändringar, något som illustreras av följande citat: 

På 300-talet började nomadfolk, bland annat hunnerna, på Asiens stäpper att röra på sig till nya 

områden. Krig och oroligheter drev olika germanstammar västerut i Europa. Detta bidrog till västroms 

fall.64 

                                                 
57 Elm & Thulin (2011) s. 92, 428 
58 Elm & Thulin (2011) s. 339, 341f, 346f 
59 Elm & Thulin (2011) s. 137, 163, 175 
60 Elm & Thulin (2011)  s.92 
61 Elm & Thulin (2011)  s. 68 
62 Elm & Thulin (2011) s. 356 
63 Elm & Thulin (2011) s. 298 
64 Elm & Thulin (2011)  s. 48 
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Migrationsprocessernas betydelse för samhällsförändringar förklaras tydligare i de tidigare 

epokerna, även om det inte är särskilt ingående där heller. Framställningen av olika historiska 

migrationsprocesser i Epok: Historia 1b ger oftast ingen vidare förklaring på vad det kan ha 

betytt för den historiska processen. 

 

I Perspektiv på historien plus (2011) finns det även många olika orsaker till varför människor 

migrerar, och likt de tidigare läroböckerna är det krig som dominerar skildringarna under 

1900-talet. Första och andra världskriget innebar massmigration i många länder, 

Mellanösternkonflikten, Algeriets krig för självständighet och Ungernrevolten är några 

exempel som skildras i läroboken.65 Typiskt för dessa skildringar är att migrationen endast 

nämns i slutet på några få ord och att hur många som var tvungna att fly oftast är den enda 

informationen läsaren får. Arbetskraftsinvandringen från Afrika under triangelhandeln och 

Sveriges under efterkrigstiden66 skildras även i denna lärobok, men den nämner även Gustav 

III beslut att införa religionsfrihet i Sverige under 1770-talet för att främja 

arbetskraftsinvandring.67  

Överbefolkning och brist på mat och arbete är även det en vanlig orsak till migration i 

läroboken. De orsaker som gjorde att många miljoner européer emigrerade till Amerika under 

1800-talet skildras väldigt utförligt och detaljerat i Perspektiv på historien plus. Läroboken 

har bland annat en temasida med ett brev från en man som valde att lämna Sverige för 

Amerika och berättar varför. Bland dessa orsaker nämns brist på arbete, egen jord, politisk 

och religiös frihet och längst ner på sidan finns även en del frågor som är riktade till eleverna 

som handlar om varför människor väljer att emigrera:  

Sedan 1950-talet har Sverige haft en stark invandring. Fundera över de argument för att lämna sitt land 

som brevskrivaren tar upp. Vilka kan ha varit aktuella för olika grupper av invandrare som kommit till 

Sverige under efterkrigstiden?68 

Här får eleverna fundera över orsaker till migration på ett mer generellt plan, och koppla ihop 

olika historiska migrationsprocesser för att se likheter och skillnader. Industrialiseringen och 

urbaniseringen är också en orsak till migration som nämns på flera ställen i läroboken, och är 

de enda typerna av migration inom staten som skildras. Det tas upp i samband med den 

industriella revolutionen och 1900-talets samhällsutveckling i Västeuropa och Sverige, men 

tas även upp i skildringen av tredje världens migration, i följande citat i beskrivningen av 

Indien under 1980-talet: ”I jakt på arbete och drägliga levnadsvillkor flyttade allt fler 

människor in till de snabbt växande städerna i tredje världen under 1970- och 80-talet.”69 

De konsekvenser av migration som nämns i Perspektiv på historien plus är få och är endast 

kopplade till konsekvenserna för en enskild stat eller nation. Det finns inga skildringar av vad 

vissa migrationshistoriska händelser fick för konsekvenser på individnivå. Läroboken 

beskriver emigrationen från Östtyskland efter delningen av Tyskland och vilka katastrofala 

följder förlusten av miljoner unga och välutbildade människor innebar.70 Författarna berättar 

även om invandringen till Sverige under efterkrigstiden och att konsekvenserna har blivit ett 

                                                 
65 Nyström, Hans, Lars & Örjan (2011) Perspektiv på historien plus s. 441, 473, 484f 
66 Nyström (2011) s. 182, 513 
67 Nyström (2011) s. 229 
68 Nyström (2011) s. 359 
69 Nyström (2011) s. 491 
70 Nyström (2011) s. 474 
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mångkulturellt land med integrations- och segregationsproblem men även med stora 

möjligheter om man kan utnyttja de nya kunskaper som kommit till landet till fullo.71 

Likt de två tidigare läroböckerna är migrationsprocesser mer integrerad i historieskrivningen 

under de tidigare, mer migrationspräglade epokerna. Under folkvandringstiden och den äldre 

medeltiden är det i många fall de olika folkgruppernas förflyttningar som är det centrala i 

historieskrivningen medan de mer liknar en parentes i framställningen av 1900-talets historia. 

I beskrivningen av den europeiska emigrationen och industrialiseringen omkring sekelskiftet 

1900 finns dock följande undantag: 

Åren 1880 - 1914 innebar de mest omfattande befolkningsomflyttningarna någonsin i historien. I 

massomfattning bröt människor upp från det gamla bondesamhället. En del flyttade kanske bara till 

närmaste stad. Men många reste till andra landsändar, eller till och med andra kontinenter för att skapa 

sig en ny framtid.72 

Här kopplas migration uttryckligen till de kommande samhällsförändringarna som grundar sig 

i urbaniseringen och den industriella revolutionen, något som i stor utsträckning saknats i de 

två tidigare undersökta läroböckernas skildringar av moderna historiska händelser. Dessa 

beskrivningar är dock som tidigare nämnt sällsynta även i denna lärobok. 

 

Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) har likt de tidigare 

läroböckerna flera olika orsaker till de migrationshistoriska processerna skildras. Likt de 

tidigare menar läroboken även att de flesta av 1900-talets migrationsprocesser beror på krig 

och konflikter. Första och andra världskriget, ungernkrisen och balkankrigen med flera 

skildras och ofta beskrivs migrationsprocesserna främst genom en beskrivning av hur många 

som tvingades fly, och hur många som kom till Sverige.73 Läroboken beskriver först 

migration i samband med forntiden där det snarare var normen innan människorna blev 

bosatta. Folkvandringstiden behandlas utförligt och många orsaker nämns till varför hela eller 

delar av folk och stammar började röra på sig, försörjningsproblem, tvingade av andra 

grupper, rikedom genom plundring och erövring, västromerska rikets fall med flera.74 Den 

migrationsprocess som tillsammans med folkvandringstiden beskrivs utförligast i Historia 1b 

– Den lilla människan och de stora sammanhangen är som i de tidigare läroböckerna den 

europeiska och svenska emigrationen till Amerika under 1800-talet. De tar framförallt upp de 

orsaker som hade med den svenska emigrationen, brist på arbete, jord och politisk och religiös 

frihet med flera.75 

Arbetskraftsinvandring som en orsak till migration nämns som i de tidigare läroböckerna i 

beskrivningarna av triangelhandeln och den svenska efterkrigstidens invandring, men de tar 

även upp vallonerna under 1600-talet som bjöds in till Sverige för att lära svenskarna att göra 

bra stål av järnmalm.76 Migration inom statens gränser tas upp under det som läroboken kallar 

flyttlassens tid i Sverige, under 1960-talet. Orsakerna var oftast en jakt efter en bättre 

utbildning eller arbete där de flesta flyttade från småstäder till storstäder.77 

                                                 
71 Nyström (2011) s. 544 
72 Nyström (2011) s. 298 
73 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen 

s. 199, 216, 273 
74 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 64 
75 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 153f 
76 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 196f, 226, 322f 
77 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 154 
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Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen nämner en del konsekvenser 

av migration som nästan uteslutande handlar om Sverige. Läroboken beskriver vissa 

konsekvenser av dåtidens migration som speglas i dagens samhälle. På grund av migration 

som skedde för flera hundra år sedan finns det t.ex. människor som är släkt till mongoler över 

hela Asien efter deras utspridning från 1200-talet och framåt, på samma sätt valloner i Sverige 

från 1400-talet.78 Läroboksförfattarna menar att Sverige genom alla tider har påverkats av 

migration, och konsekvenserna kan man se i samhällsutvecklingarna som skett och delvis 

även i dagens samhälle. Redan vikingarna påverkades av köpmän som besökte dem och 

kristendomen kom till Sverige på grund av invandrare. På medeltiden kom många tekniska 

uppfinningar till Sverige genom att invandrare besökte eller flyttade till Sverige, exempelvis 

tysk kulturimport under 1600-talet och fransk under 1700-talet.79 I dagens svenska samhälle 

menar de att man kan se konsekvenserna av efterkrigstidens omfattande invandring i det 

mångkulturella Sverige. Det finns fler språkliga, religiösa och kulturella grupper idag men 

författarna menar även att det håller på att skapas en ny underklass, dock inte på grund av 

själva invandringen utan integrations och segregationsproblematik.80 

Som syns i flera av de ovanstående skildringarna är migration en integrerad del av 

historieskrivningen i vissa migrationsprocesser, dock i varierad utsträckning. Samma mönster 

som i de övriga undersökta läroböckerna träder fram där 1900-talets beskrivningar av 

migration snarare blir ett tillägg till historieskrivningen, medan i tidigare migrationsprocesser 

som framförallt folkvandringstiden och emigrationen är migration en mer central aspekt av 

berättandet. Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen gör dock några 

fler kopplingar än tidigare redovisade läroböcker. Läroboken särskiljer sig genom att ha 

migration som en egen rubrik och där två sidor enbart behandlar svensk migration under 

rubriken ”1000 år av migration”. 81 Det är bra att de belyser migrationsprocesser som en viktig 

del av historieskrivningen, men genom att särskilja migration som process från resten av 

historieskrivningen i läroboken blir det måhända lite kontraproduktivt.  

 

Sammanfattning av det genetiska perspektivet 

Som undersökningen av det genetiska perspektivet visar finns det stora likheter mellan de fyra 

läroböckerna. Orsakerna till migration ser övervägande likadana ut i läroböckerna där krig, 

brist på arbete, mat och frihet i olika former dominerar. De migrationshistoriska händelser 

som tas upp är även de övervägande lika, och den europeiska och svenska emigrationen till 

Amerika är den migrationshändelse som beskrivs utförligast gällande både orsaker och 

konsekvenser i de fyra läroböckerna. Alla läroböcker skildrar även folkvandringstiden, 

triangelhandeln och efterkrigstidens invandring till Sverige relativt utförligt och det är de 

dominerande migrationsprocesserna. Det är generellt få förklaringar till vad migration får för 

konsekvenser, särskilt på individnivå där det inte existerar överhuvudtaget. De få förklaringar 

som finns beskriver hur migrationen påverkade staten, oftast ekonomiskt eller politiskt. De 

skildrade migrationsprocesserna följer mestadels samma mönster där de tidiga epokerna och 

historien fram till 1900-talet generellt har en mer integrerad del i historieskrivningen än 1900-

talets migrationsprocesser där det oftast är flyktingar från krig som skildras på några få rader. 

Sammantaget har inte migrationsprocesser en särskilt integrerad del i historieskrivningen, 

även om det finns undantag i vissa skildringar av specifika historiska händelser. Migration 

associeras framförallt i läroböckerna med flykt från krig, kriser och svält, det saknas 

                                                 
78 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 364, 124 
79 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 178 
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genomgående konkreta beskrivningar av vad migration har för betydelse för den historiska 

processen. 

 

Analytiskt perspektiv 
I denna undersökningsdel kommer jag att undersöka om, och på vilket sätt, läroböckerna 

skildrar teoretiska och begreppsliga redskap som har med migration att göra.  

 

Alla tiders historia 1b har inte några konkreta analytiska eller teoretiska redskap till 

förfogande för eleverna, men det finns vissa ansatser. Den redovisar och problematiserar 

delvis arbetskrafts- och flyktinginvandringen som skedde i Sverige under efterkrigstiden och 

att Sverige gick från ett relativt homogent till ett mångkulturellt samhälle. Den gör dock inga 

tydliga begreppsliga eller teoretiska förklaringar på området. Den tar även upp det 

urbaniserade och polariserade Sverige där migrationen inom landet de senaste decennierna 

alltmer koncentreras kring storstäder och de glesbyggda mindre orterna blir avfolkade på 

grund av det. Läroboken skildrar även företags produktionsförflyttningar från Sverige till u-

länder vilken även bidrar till denna process, men i inget av fallen förtydligas eller 

konkretiseras dessa teoretiska och begreppsliga resonemang för eleverna.82 

Även i lärobokens skildring av den svenska emigrationen till Amerika under 1800-talet finns 

liknande tendenser, men de konkretiseras aldrig för eleven. De nämner exempelvis flera 

klassiska ”push and pull”-faktorer, med andra ord faktorer som verkar pådrivande för att 

emigrera och faktorer som lockar för att immigrera, och har även en relativt ingående 

diskussion om emigrationens konsekvenser för Sverige som land. De tar upp att det ledde till 

en ekonomisk stimulans som påskyndade industrialiseringen och demokratiseringen och att 

lönenivån ökade, men har inte heller här några tydliga förklaringar.83 

 

Epok: Historia 1b har även den en del ansatser till teoretiska och begreppsliga förklaringar på 

migrationsprocesser, men de blir oftast som i föregående lärobok inte mer än ansatser. De har 

dock en tydlig förklaring om vad ”push and pull”-faktorer innebär, något som redovisas i 

lärobokens skildring av den svenska emigrationen till Amerika under 1800-talet:  

Inom emigrationsforskningen talar man om ”push and pullkrafter”. Fattigdom och förtryck drev iväg 

många, hoppet om rikedom och frihet lockade. USA var målet för de flesta.84 

Här introducerar författarna, om än översiktligt, ett migrationsteoretiskt begrepp i den 

flytande texten på ett smidigt vis. Förhoppningsvis förenklar detta elevernas förståelse för de 

fundamentala orsakerna till varför människor migrerar. Det finns ansatser till andra teoretiska 

förklaringar i lärobokens skildringar av andra historiska händelser, exempelvis en del 

ekonomiska förklaringar till efterkrigstidens arbetskraftsinvandring. Full sysselsättning och 

vissa produktionsvillkor nämns som anledningar till migrationen men innebörden av 

begreppen förklaras inte och det finns ingen djupare teoretisk diskussion.85 

 

                                                 
82 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 428f 
83 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 264 
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Perspektiv på historien plus har likt de två tidigare läroböckerna en del ansatser till 

förklaringar av det analytiska perspektivet, men har även några mer konkreta beskrivningar. 

Läroboken tar upp beteckningen folkvandringar i skildringen av epoken och förtydligar 

begreppet och dess innebörd på följande vis:     

Av beteckningen >folkvandringar< kan man få intrycket att stora människomassor befann sig i rörelse. 

Men en samtida källa berättar att alla östgoterna vid ett tillfälle var inneslutna i den norditalienska 

staden Pavia, och då kan de inte ha varit särskilt många.86 

De förklarar vidare att de folk som förflyttade sig i Europa på denna tid ofta var 

krigarskaror. Denna begreppsliga distinktion kan möjligtvis ge eleven en mer tydlig bild 

av hur folkvandringarna under denna tid faktiskt såg ut. Läroboksförfattarna gör även en 

liknande begreppslig förklaring för triangelhandeln som skedde över atlanten under 1600-

talet: 

Särskilt viktig var den så kallade triangelhandeln: Vapen, tyger och metallföremål skeppades från 

Europa till Västafrika, där de byttes mot slavar som fördes över Atlanten till Amerika. Härifrån såldes i 

sin tur socker, tobak och andra kolonialvaror till Europa.87 

Även här gör läroboksförfattarna en kortfattad begreppsförklaring där man i ett ord kan 

inbegripa den omfattade migrationen som skedde under denna period och orsakerna till 

den. Läroboken skildrar även den migrationsteoretiska termen ”push and pull”-faktorer i 

samband med den europeiska emigrationen till Amerika under 1800-talet. De förklarar att 

pushfaktorerna är de missförhållanden som gjorde att människor var tvungna att flytta. Det 

kunde exempelvis vara dåliga skördar, lågkonjunktur eller religiös och politisk förföljelse. 

Bland pullfaktorerna nämner de bättre villkor i det nya landet – större frihet, jobb och 

högre lön eller löften om egen jord kunde vara några exempel.88 Läroboksförfattarna ger 

en relativt noggrann och nyanserad beskrivning av det teoretiska begreppet och har många 

exempel som är kopplade till den specifika historiska händelsen. 

 

Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen har några grundläggande 

begreppsförklaringar kopplade till migration som ingen av de tre tidigare läroböckerna har. 

Läroboken har en definition på vad migration faktiskt innebär: ”Migration = samlingsbegrepp 

för människors flyttning både inom och utom landet.”89 Vad migration egentligen betyder kan 

för många anses vara självklart, men det är inte säkert att så är fallet för nyblivna 

gymnasieelever. En enkel definition kan därmed rättfärdigas. I liknande stil, och som kan 

motiveras av samma anledning, förklarar även läroboksförfattarna skillnaderna mellan en 

flykting och en invandrare i samband med skildringen av efterkrigstidens invandring. Detta 

formuleras på följande vis:   

En tydlig skillnad mellan flyktingar och invandrare är att flyktingar är personer som känner sig tvungna 

att resa från något. Det kan vara krig, förföljelse på grund av religion eller hudfärg, miljökatastrofer med 

mera som gör att de måste lämna deras hem. På motsvarande sätt kan invandrare sägas vara personer 

som mer eller mindre frivilligt flyttar till något. De kan flytta till ett arbete, till studier eller bara för att 

de tror att framtiden blir bättre på en annan plats.90 

Ovanstående begreppsbeskrivning tydliggör att en flykting oftast inte har något annat val än 

att migrera, medan invandrare i större utsträckning gör det för att få en drägligare tillvaro på 

                                                 
86 Nyström (2011) s. 78 
87 Nyström (2011) s. 182 
88 Nyström (2011) s. 298f 
89 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg s. 153 
90 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg s. 197 
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ett ställe där de föreställer sig en ljusare framtid. Författarna menar vidare att det med så olika 

förutsättningar även finns väldigt olika möjligheter för flyktingar respektive invandrare i det 

nya landet.91 Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen (2012) tar även 

likt två av de tidigare undersökta läroböckerna upp ”push & pull”-faktorer i samband med den 

svenska emigrationen till Amerika under 1800-talet. Författarna förtydligar att de engelska 

orden betyder stöta bort och dra till sig. De nämner push faktorer som försörjningsproblem, 

religiös och politisk ofrihet samt en aspekt som de tidigare läroböckerna inte nämnt, militär 

tjänstgöring som många unga män ville slippa. Pull-faktorerna var chansen att få egen jord 

och en större frihet på flera olika plan.92 

Läroboken skildrar även den svenska efterkrigstidens samhälle och dess urbanisering och 

polarisering, dock utan att problematisera eller förklara begreppen vidare. I samband med 

detta tar den dock upp en intressant aspekt, som dock hade kunnat förtydligas. Den tar upp det 

kommunala utjämningssystemet men benämner det av någon anledning aldrig vid sitt 

rättmätiga namn: 

Kommuner som drabbades och fortfarande drabbas av utflyttning får ibland svårt att upprätthålla 

välfärden när så många unga med förmåga att betala skatt flyttar. Därför finns det ett särskilt bidrag som 

staten fördelar till dessa kommuner. Ibland brukar det skämtsamt kallas ”Robin Hood-bidrag”.93 

De redogör för en viktig samhällelig funktion i dagens Sverige, där migrationen från småorter 

till storstäder utan denna utjämning hade gjort det allt svårare för kommunerna att klara sig. 

Måhända ligger detta närmare samhällskunskapsämnet än historieämnet, men likväl ett sätt av 

få elever att förstå dagens samhälle där detta migrationsmönster i allra högsta grad än 

existerar. 

 

Sammanfattning av det analytiska perspektivet 

Som undersökningen visar är det analytiska perspektivet något som läroboksförfattarna inte 

lagt någon större vikt vid. Det är i alla fyra läroböcker glest med teoretiska och begreppsliga 

förklaringar av migrationshistoriska processer, men det finns också skillnader läroböckerna 

emellan. Alla tiders historia 1b har inte överhuvudtaget något analytiskt perspektiv på 

migrationshistorien medan Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen är 

den lärobok som har flest exempel och den enda med konkreta begreppsliga förklaringar. Det 

finns i alla läroböcker ansatser till teoretiska och begreppsliga förklaringar men det blir oftast 

inte mer än ansatser som inte förtydligas eller konkretiseras. Det finns dock också likheter, tre 

av fyra läroböcker presenterar ”push & pull”– faktorer där alla har snarlika beskrivningar och 

alla tre behandlar det i samband med den europeiska och svenska emigrationen till Amerika 

under 1800-talet. 

 

Genealogiskt perspektiv 
I följande del av undersökningen kommer jag att undersöka hur läroböckerna skildrar det 

genealogiska perspektivet av migrationen. Med detta menas vilka möjligheter läroböckerna 

ger eleverna att förstå dagens samhälle genom att koppla historiska händelser till samtiden. 

 

                                                 
91 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg s. 197f 
92 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg s. 154 
93 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg s. 224 
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Alla tiders historia 1b har en del genealogiska perspektiv, det som verkligen sticker ut jämfört 

med de andra läroböckerna har att göra med den två sidor långa text om folkmordet på 

armenierna 1915 i nuvarande östra Turkiet. För det första behandlas denna historiska händelse 

mycket utförligare än de tre andra läroböckerna tillsammans, men lärobokens författare 

kopplar även problematiken kring händelsen till samtiden. Armenierna var en kristen 

minoritet i det dåvarande osmanska riket, och när de så kallade ungturkarna kom till makten 

och införde en nationalistisk politik och ville göra landet helt muslimskt. Detta ledde till att 

många av landets minoriteter inklusive armenierna flydde landet före första världskriget. 

Under första världskriget började således det armeniska folkmordet, där kvinnor och barn 

tvångsförflyttades ut i öknarna mot Syrien och Irak där många törstade och svalt ihjäl medan 

männen avrättades. Uppskattningsvis en miljon armenier mördades.94 

Än idag är folkmordet en ytterst känslig fråga som läroboken visar. De kopplar det till 

samtiden genom att visa att det idag är straffbart att påstå att det skedde ett folkmord i 

Turkiet, medan det är straffbart att förneka det i Frankrike. Sveriges riksdag beslutade 

kontroversiellt så sent som 2010 att det ska klassas som ett folkmord. Läroboken har även 

med ett textexempel från en nutida turkisk historielärobok från årskurs 8, utgiven av 

utbildningsdepartements eget förlag. Om man ska sammanfatta står det mer eller mindre att 

andra länder provocerade armenierna mot turkarna och att de till slut tvingades be dem att 

emigrera, det osmanska riket hade inget val.95 Detta exempel handlar inte enbart om migration 

men visar hur vissa historiska händelser, som ägde rum för 100 år sedan, fortfarande är högst 

aktuella idag och läroboken visar hur man kan belysa detta. 

Alla tiders historia 1b tar även upp det genealogiska perspektivet i samband med deras 

genomgång av Israel-Palestina- konflikten. Den visar hur dagens situation kan kopplas 

tillbaka till det israelisk-palestinska kriget som ägde rum 1948: 

Under kriget flyttade eller flydde ungefär 800 000 palestinier från Israel till de arabiska grannländerna. 

Flyktingarna och deras barn och barnbarn lever fortfarande i flyktingläger utanför Israel, bl.a. i 

Gazaremsan och på Västbanken – namnet Västbanken kommer av att området lägger väster om 

Jordanfloden. Flyktinglägren förvandlades här till härdar av bitterhet och hat. Men här lever också 

hoppet om en självständig Palestinsk stat.96 

De har även en bild på ett palestinskt flyktingläger där de förklarar att dessa sedan 1948 har 

blivit permanenta bostäder för ungefär en miljon palestinier.97 Alla tiders historia 1b har inga 

direkta genealogiska kopplingar till Sverige eller som är riktade direkt till eleven i 

klassrummet. 

Det finns inte några genealogiska kopplingar som har med migration att göra i 

historieläroboken Epok: Historia 1b. Därav kan inte något från den läroboken redovisas i 

denna undersökningsdel.  

Perspektiv på historien plus börjar direkt i sin inledning med ett genealogiskt stycke. 

Läroboken skriver att det finns en tid i livet då man funderar på sitt förflutna och sin 

bakgrund. Man blir då kanske intresserad av sin familjs bakgrund och författarna poängterar 

att deras historia är kopplad till samhällets utveckling, något som blir särskilt uppenbart om 

man tillhör en invandrarfamilj: 

Föräldrarna tvingades lämna sitt land på grund av diktaturen, kriget eller svårigheterna att försörja sig – 

kanske finns släkten kvar i landet långt där borta. Men också för dem som har sin bakgrund i Sverige har 

                                                 
94 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 244 
95 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 244 
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97 Almgren, Bergström & Löwgren (2012) s. 386 
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samhället påverkat familjen. Ofta har släkten sitt ursprung på landsbygden, men när industrin växte fram 

var det många som bröt upp och flyttade in till städerna.98 

Här visar läroboken upp ett genetiskt perspektiv, olika orsaker till migration, men de tar även 

upp själva kärnan i det genealogiska perspektivet. Läroboken visar för eleverna att genom 

generella och specifika händelser i det förflutna kan man på ett bättre sätt förstå nutiden och 

varför samhället ser ut som det gör idag. De har en temasida kallad ”En utvandrare ger 

tillbaka” om den svenska emigrationen till Amerika, vilken redogjordes för under genetiska 

perspektivet. Till detta har de också längst ner på sidan några frågor till texten. En av dessa 

lyder som följer: 

Brevet ger ingen vacker bild av Sverige. Känner du igen dig i beskrivningen av ditt land? Vad har 

förändrats och vad är fortfarande aktuellt?99 

Likt texten från inledningen gör denna fråga att eleven får jämföra dagens samhälle med 

dåtidens. Den gör också så att eleven får tänka på varför människor migrerar, och ställer 

indirekt frågan om det finns anledningar till att migrera från Sverige idag eller om det har 

blivit bättre. 

Perspektiv på historien plus tar även upp den svenska samefrågan och konstaterar att samerna 

mer eller mindre fick tvångsmigrera uppåt i landet mot fjällkedjan och ge plats åt nybyggarna. 

Läroboken förklarar att samernas situationen och deras rätt till marker ännu är oklar, och 

Sverige har bland annat ännu inte skrivit på FN:s stadga om ursprungsbefolkningarnas 

rättigheter. Till denna text har läroboken även formulerat en fråga om samernas rasistiska 

diskriminering under mellankrigstiden. Dels frågar läroboken om hur eleverna tror att de 

samiska nomadskolorna påverkades, dels om vi idag kan göra något för att ge dem 

upprättelse.100 Läroboken tar upp hur Sverige har förändrats i och med den ökade 

invandringen efter andra världskriget och fram tills idag och inleder med följande mening: ”I 

vardagen på gator och torg avspeglar sig globaliseringen av Sverige i det ökade inslaget av 

invandrare.”101 De förklarar sedan varför Sverige idag är ett så mångkulturellt samhälle, och 

mycket av denna förklaring ligger i efterkrigstidens omfattande invandring.102  

 

Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen har som tidigare nämnts en 

temadel om migration på två sidor som skiljer den från de andra läroböckerna med rubriken 

”1000 år av migration”. De inleder denna del med en metatext som kopplar till samtiden: 

Se dig omkring i klassrummet. Hur många av dina klasskamrater är födda i Sverige? Vad vet du om 

deras föräldrar? Är de födda här eller har de kommit hit från ett annat land?103 

Följande ingång till migration banar verkligen väg för diskussion och texten fortsätter med en 

förklaring av att Sverige har en lång historia som både in- och utvandrarland. De fortsätter 

skildra Sveriges olika migrationsströmmar och konstaterar att under de senaste 100 åren har 

Sverige blivit ett attraktivt land för både arbetskraftsinvandrare och flyktingar. De avslutar 

med att säga att man i framtiden inte kan veta om Sverige kommer fortsätta vara lockande 

eller om emigration kommer att bli större än immigrationen, ett tänkvärt faktum för 

eleverna.104 Det finns flera andra liknande kopplingar till samtiden och till eleverna och deras 
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egen tillvaro i Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen. I inledningen 

till 1800-talets emigration till Amerika finns följande text: 

Många av er som läser detta har redan varit med om migration. Ni har flyttat inom ett område, till 

exempel inom er kommun eller inom landet. Tusentals har kommit från ett annat land och bosatt sig i 

Sverige.105 

Här visar författarna att migration är ett vanligt fenomen som många elever troligtvis har varit 

med om, även om det bara var en flytt inom staden. Ett annat exempel är de invandrande 

vallonerna som dels nämns under 1600-talets redogörelse, dels även under en temasida kallad 

”Viktiga entreprenörer i historien”. Vallonerna invandrade från Belgien under 1600-talet och 

lärde svenskarna att göra bra stål av järnmalm, och många av dem valde att stanna kvar i 

Sverige. På grund av detta menar läroboken att det i nästan varje svensk skolklass idag går att 

hitta en eller fler personer som är avlägsna släktingar till dem.106 

Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen tar även upp två andra 

genealogiska kopplingar till dagens svenska samhälle, och som är direkt riktat till eleverna 

som läser läroboken. De tar upp den historiska händelsen när omkring 70 000 finländska barn 

flydde till Sverige från Finland när det var som allra värst och städer bombades under andra 

världskriget. Följande koppling görs i texten: 

När kriget var slut åkte de flesta tillbaka till Finland men ungefär 15 000 barn blev kvar i Sverige. Du 

kanske känner någon av dem eller är rent av släkting till ett före detta krigsbarn. Berätta gärna för andra 

vad du hört om dem.107 

Läroboken öppnar upp för diskussion i klassrummet i och med denna formulering, och visar 

än en gång hur migration som historisk process ofta är synlig direkt i klassrummet. 

Författarna gör även en snarlik koppling i deras inledande text till militärkuppen som hände i 

Chile 1973: 

Känner du någon vars föräldrar eller far- och morföräldrar kommer från Chile? I så fall kan de ha varit 

bland de ca 5 000 flyktingar som kom till Sverige på grund av en militärkupp 1973.108 

Även här riktar sig läroboksförfattarna direkt mot eleven och kopplar den specifika 

migrationshändelsen från 1973 till samtiden. Det finns i Historia 1b – Den lilla människan 

och de stora sammanhangen även internationella genealogiska kopplingar som inte berör 

Sverige. Läroboken skildrar under 1600-talets upptäcktsfärder att en fransk koloni bildades i 

norra delen av Nordamerika, ett landområde som var kvar i fransk ägo till 1760-talet. På 

grund av detta är franska än idag ett av de officiella språken i Kanada idag.109 På liknande 

manér nämner de även i deras redogörelse av mongolrikets storhetstid och spridning att det på 

grund av detta finns mongoliska ättlingar i de flesta asiatiska stater idag.110 I lärobokens 

beskrivning av triangelhandeln som ledde till att flera miljoner slavar tvångsmigrerade som 

slavar till Amerika görs det även en koppling till vilka konsekvenser det fick på deras 

demografi och hur det syns i deras samhälle idag: 

Nästa gång du ser ett fotbollslag från Latinamerika spela eller ett inslag i ett tv-reportage från 

Nordamerika där svarta deltar, kan du tänka på att en majoritet av dessa människor sannolikt är ättlingar 

till afrikaner som för några hundra år sedan kom till den ”nya världen” på detta grymma sätt.111 

                                                 
105 Långström, Ader, Ededal & Hedenborg (2012) s. 153 
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Sammanfattning av det genealogiska perspektivet 

Jag har i den här delen av undersökningen redovisat alla texter med genealogiskt perspektiv 

som har med migration att göra i dessa fyra historieläroböcker, och som undersökningen visar 

är det inte speciellt omfattande. Det finns stora skillnader på hur det genealogiska perspektivet 

visas i läroböckerna och i vilken omfattning. Epok: Historia 1b kopplar inte överhuvudtaget 

några av deras skildringar av migrationsprocesser till samtiden, medan de övriga tre 

undersökta läroböckerna gör det i varierad utsträckning. De allra flesta kopplingar till 

samtiden har med Sverige att göra, och det finns endast ett fåtal stycken som behandlar 

utomeuropeisk migrationshistoria. Detta är något som helt klar försvårar för utomeuropeiska 

elever att knyta an till undervisningen. Det finns dock flera bra exempel på hur man kan göra 

detta som har visats i undersökningen och Historia 1b – Den lilla människan och de stora 

sammanhangen direkta klassrumsanknytningar till finska eller chilenska elever kanske är de 

tydligaste. Det finns också en stor skillnad i vilka migrationshändelser som 

läroboksförfattarna väljer att skildra, den enda migrationshistoriska händelsen som får plats i 

mer än en bok är den svenska emigrationen till Amerika. 

 

 

Resultat, diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag att analysera de resultat som undersökningen har kommit fram till, 

för att sedan i diskussionen även jämföra det med den tidigare forskningen på detta område. I 

slutsatserna kommer jag sammanställa dessa två och sammanfatta denna undersöknings 

resultat. 

 

Resultat 
Undersökningen visar att det finns många likheter men även en del skillnader mellan 

läroböckerna, och de uppfyller de tre analytiska perspektiven i varierande utsträckning. 

Undersökningen av det genetiska perspektivet visar nästintill uteslutande gemensamma 

resultat för de undersökta orsakerna till migration, och det är generellt samma händelser som 

skildras och som får mest plats. Den europeiska och framförallt den svenska emigrationen till 

Amerika är den migrationshistoriska händelse som får mest plats och i dessa skildringar 

diskuteras också orsaker och konsekvenser mest i alla fyra läroböcker. Utöver emigrationen 

till Amerika beskrivs folkvandringstiden, triangelhandeln och invandringen under den 

svenska efterkrigstiden mest utförligt i de fyra läroböckerna.  Ett av få analytiska verktyg som 

introduceras till eleverna är ”push and pull”- faktorer, och det är talande att de tre läroböcker 

som förklarar detta också gör det i samband med emigrationen till Amerika. Utöver det finns 

det endast några få begreppsliga förklaringar men det saknas genomgående konkreta 

teoretiska och analytiska redskap för eleverna att tillgå i läroböckerna. Det är också stora 

skillnader läroböckerna emellan. En lärobok har inte överhuvudtaget något analytiskt 

perspektiv på migrationshistorien medan en annan har flera konkreta begreppsliga 

förklaringar och även några teoretiska. 

Om migration i läroböckerna skildras som en integrerad del av historieskrivningen är svårt att 

ge ett absolut svar på. Migration är onekligen integrerad i vissa historiska händelser i större 

utsträckning än andra, men det finns givetvis logiska förklaringar till det också. I 

Folkvandringstiden eller emigrationen till Amerika är det migration som är det centrala, i t.ex. 
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första eller andra världskriget är givetvis krig i centrum och migration blir därav inte en lika 

central del av berättandet. Dock blir det i de flesta krigsskildringar i läroböckerna en ytterst 

liten del och om någon av flyktingarna kom till Sverige nämns detta också, karakteristiskt är 

följande avslutande fiktiva mening för att illustrera: ”X-kriget ledde till att x miljoner 

tvingades fly. X tusen människor kom till Sverige.” I dessa fall och många andra liknande blir 

migrationen inte en integrerad del av historieskrivningen, utan endast ett tillägg. Ett annat 

exempel är från läroboken Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen 

som undersökningen visar har två temasidor benämnda ”1000 år av migration”. På sätt och vis 

är det bra att de belyser migrationsprocesser som en viktig del av historieskrivningen, men 

genom att särskilja migration som process från resten av historien blir det måhända lite 

kontraproduktivt.  Genom att läroboken har migration på speciella sidor gör det att det, 

troligtvis oavsiktligt, blir en ännu mindre integrerad del av den ”vanliga” historieskrivningen. 

Det saknas helt skildringar av migrationens konsekvenser på individnivå, de konsekvenser 

som beskrivs berör nästintill uteslutande hur migrationen påverkar den enskilda staten både 

som emigrations- och immigrationsstat, oftast ekonomiskt eller politiskt. Jag finner det 

oroväckande att det helt saknas skildringar av migrationens konsekvenser för den enskilda 

människan i läroböckerna. Detta torde heller inte vara en allt för omfattande eller svår uppgift 

att skildra. I exempelvis läroböckernas relativt omfattande skildringar av den svenska 

emigrationen till Amerika skulle man kunna berätta om hur det gick för en individ eller familj 

som emigrerade. Vart flyttade de och uppfylldes alla deras förhoppningar om egen jord, 

arbete, politisk och religiös frihet med mera? Ur ett genealogiskt perspektiv, och som 

måhända kan utveckla elevernas interkulturella kompetens ytterligare skulle man även kunna 

göra ett liknande inslag i samband med efterkrigstidens invandring till Sverige. Om man 

skulle kunna skildra de konsekvenser migration för med sig för en invandrande ungdom i 

dagens svenska samhälle, de möjligheter och problem som det innebär att komma till ett nytt 

land eller ny stad kanske det kan hjälpa eleverna att utveckla en större förståelse för sina 

medmänniskor i skolan och samhället men även för migrationsprocesser. Till exempel kanske 

en etnisk svensk elev lyckas utveckla sin empatiska förmåga till invandrare och deras 

situation. Jag tror att just detta är en viktig byggsten i utvecklandet av elevernas interkulturella 

kompetens. Genom det som brukar kallas för ”historia underifrån”, som jag nyss gav exempel 

på hur det skulle kunna illustreras i en lärobok, tror jag att det är enklare att utveckla 

elevernas empatiska förmåga genom deras läsning av historieläroböcker. Utvecklandet av 

denna förmåga tror jag även leder till ett utvecklande av elevernas interkulturella kompetens. I 

migrationssammanhang kan det exemplifieras genom en ökad förståelse för flyktingar och 

invandrares ofta problematiska situation i deras nya land. 

Det genealogiska perspektivet är måhända det perspektiv där det var störst skillnader 

läroböckerna emellan, men deras samstämmiga resultat gav övervägande få 

migrationshistoriska kopplingar till samtiden. Vissa läroböcker kopplar överhuvudtaget inte 

några migrationshistoriska processer till samtiden, vilket jag finner högst problematiskt och 

inte minst besynnerligt med tanke på att de enligt sina förord utgår från Lgy 11 där 

historiemedvetande är centralt. Den lärobok som visade mest kopplingar var Historia 1b – 

Den lilla människan och de stora sammanhangen. De små enkla kopplingar till samtiden som 

läroboken visar prov på i beskrivningen av triangelhandelns konsekvenser, mongolättlingar i 

dagens Asien och varför franska idag är ett av Kanadas officiella språk visar tydliga 

genealogiska aspekter. Det är något som jag tror ökar elevens intresse och gör historien mer 

levande och kopplad till vår samtid. Diskussionen i Historia 1b – Den lilla människan och de 

stora sammanhangen om att Sveriges migrationsströmmar under historien hela tiden 

förändrats tror jag kan vara viktigt för eleverna att fundera över. I dagens samhälle där det 

finns många negativa åsikter om invandringen till Sverige, kan det vara mycket värt att få 
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eleverna att förstå att det förut har varit ombytta roller, och att det även skulle kunna bli det 

igen i framtiden. Som läroboken säger är det ingen som vet det, men migrationsströmmarna 

har historiskt alltid skiftat. Som även nämndes i undersökningen öppnar samma lärobok även 

upp för diskussion i och med de finska krigsbarnen som finns i Sverige idag, och även i viss 

mån i deras påstående om att det troligtvis finns minst en person i varje klass med vallonblod. 

Jag tror att det kan vara nyttigt för eleverna att belysa och poängtera att mångkulturalism och 

invandrare också kommer från olika europeiska länder. Skillnaderna är måhända inte lika 

stora mellan en finsk eller belgisk invandrare som en exempelvis somalisk eller vietnamesisk 

invandrare utseendemässigt och kulturellt jämfört med en etnisk svensk, men de är båda 

invandrare. För att främja mångkulturalismen i skolan och samhället kan det som 

historielärare vara av vikt när man talar om migration att många, om inte de allra flesta i 

klassrummet har utländskt påbrå och att deras släktingar någon gång har migrerat till Sverige. 

Genom att få eleverna att förstå att dagens mångkulturalism är en historisk process starkt 

påverkad av olika migrationsrörelser tror jag att man ger eleverna goda förutsättningar att 

utveckla deras interkulturella kompetens. 

 

Diskussion 
Ingmarie Danielsson Malmros menar i sin avhandling att svenska läroböcker efter 1950- och 

1960-talen beskrev Sverige som en moralisk stormakt. Deras skildringar av efterkrigstidens 

flyktinginvandring visade upp Sveriges solidaritet och vilja att hjälpa medmänniskor från hela 

världen.112 Även om jag anser att de fyra läroböckerna i min undersökning i sitt yttersta 

försöker vara neutrala och objektiva i deras skildringar, kan man dock känna igen 

resonemanget. Sverige beskrivs ofta från andra världskriget och framåt som en tillflyktsort 

och som jag resonerade om i resultatet redovisas det mer eller mindre alltid om Sverige tar 

emot några flyktingar när människor tvingas fly från krig och konflikter. Detta kan ses som en 

uppvisning av svensk solidaritet, om än säkerligen undermedvetet framställt av 

läroboksförfattarna. Jag anser dock inte att det är tillräckligt konkret för att göra en stor poäng 

av det, men avfärdar heller inte Danielsson Malmros teori. I Halvdan Eikelands, Kenneth 

Nordgrens och Vanja Lozic undersökningar framkommer det att gymnasieskolans 

historieläroböcker i både Sverige, Norge och Tyskland var eurocentriska, vilket resultat av 

denna undersökning även visar.113 Visserligen förekommer det utomeuropeiska skildringar av 

migrationsprocesser men beskrivningarna är underutvecklade och oftast ändå kopplade till 

västvärlden. Även om exempelvis triangelhandeln även var i Afrika, Syd- och Nordamerika är 

det fortfarande européer som är aktörerna i historieskrivningen i läroböckerna. Maria 

Johansson menar i sin avhandling även att skildringen av en global historia och andra 

kulturers historiesyn är viktiga för utvecklandet av elevers interkulturella kompetens.114 De 

undersökta läroböckerna, likt de tidigare på detta område, misslyckas tyvärr att uppnå detta 

kriterium.  

Kenneth Nordgren menade i sin undersökning att skildringar av efterkrigstidens invandring är 

en väsentlig del om man vill utveckla elevers interkulturella kompetens i historieämnet, i hans 

undersökning skildrade endast två av fyra läroböcker händelsen. Ingen av läroböckerna tar 

heller upp de integrations- och segregationsproblem som följde.115 I denna undersökning 

redogör samtliga fyra läroböcker för händelsen relativt utförligt, och flera av dem nämner 

även integrations- och segregationsproblematiken. Detta görs dock utan någon djupare 

                                                 
112 Danielsson Malmros (2012) s. 236f 
113 Eikeland (2004) s. 179ff, Nordgren (2006) s. 207ff, Lozic (2010) s. 214ff 
114 Johansson (2012) s. 242 
115 Nordgren (2006) s. 191-201 
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diskussion utan läroboksförfattarna konstaterar mer eller mindre att detta är ett problem. 

Jämfört med Nordgrens undersökning av läroböcker som alla hade sin utgångspunkt i Lpf 94, 

och om man ska utgå från Nordgren interkulturella kompetens-kriterier, är detta onekligen 

framsteg för historieläroböcker avsedda för gymnasieskolan. Vanja Lozic visade i sin 

undersökning på ett liknande resultat, och i hans undersökning kom det även fram att 

emigrationen till Amerika redovisades utförligare än efterkrigsinvandringen. Samma resultat 

visades även i denna undersökning där emigrationen till Amerika var den migrationshistoriska 

process som fick störst plats. Lozic menar att det finns en ’vi och dom’ dikotomi i samband 

med efterkrigstidens integrations- och segregationsinvandring, även om den blivit allt 

subtilare. 116 Detta stämmer inte med mina resultat där det beskrivs lika många möjligheter 

som problem, och de problem som beskrivs har snarare varit beskrivningar av ”rasismens fula 

tryne”, som en av läroböckerna uttryckte det. 

Maria Johansson menar att kopplingar till samtiden samt teoretiska verktyg, av Kenneth 

Nordgren formulerat som det genealogiska och analytiska perspektivet117, är väsentligt för att 

utveckla elevernas interkulturella kompetenser.118 Som mitt resultat visar var det väldigt 

varierad skildring av det genealogiska perspektivet mellan de olika läroböckerna där 

åtminstone Historia 1b – Den lilla människan och de stora sammanhangen uppfyllde 

kriterierna i flera beskrivningar medan Epok: Historia 1b definitivt inte gjorde det. Det 

analytiska perspektivet gav en mer samstämmig bild men hade få konkreta verktyg till 

eleverna, även om flera ansatser även fanns där. Nordgren hade i sin undersökning liknande 

analytiska resultat, men i det genealogiska perspektivet undersökte han endast efterkrigstidens 

invandring vilket gör det svårt att göra en jämförelse.     

Ger då de undersökta historieläroböckerna eleverna förutsättningar för att utveckla en 

interkulturell kompetens?  Enligt Johansson och Nordgrens kriterier och i jämförelse med de 

tre kategorierna i hans analysmodell har denna undersöknings läroböcker gjort framsteg på 

flera områden jämfört med tidigare undersökningar. De aspekter som går att jämföra med 

Lozic är mestadels fortfarande likvärdiga. Undersökningen visar att migrationsprocesser i de 

fyra historieläroböckerna är eurocentriska, saknar förklaringar på migrationsprocessers 

konsekvenser för individer, är stundtals en integrerad del av historieskrivningen men skildras 

även i många händelser som ett tillägg. Kopplingar till samtiden finns i varierad utsträckning 

men de analytiska verktygen är få. Sammantaget finns det någorlunda förutsättningar i 

läroböckerna för att utveckla elevernas interkulturella kompetens, men i princip allt kan 

utvecklas för att underlätta det. 

Vad kan då detta bero på? Det kan dels bero på att ingen av läroböckerna är ”helt nya”. Det 

jag menar med det och som även visades i materialavsnittet, är att ingen av läroböckerna är 

första upplagan eller första tryckningen. Tre av läroböckerna är förvisso första upplagan, där 

två av dessa är andra tryckningen och en är tredje. Den fjärde läroboken är andra upplagan, 

första tryckningen och det är Epok: Historia 1b som inte var framstående i något av de tre 

undersökta perspektiven. Eftersom att de nya styrdokumenten kom 2011 och de fyra 

läroböckerna är från 2011 eller 2012 kan det vara så att de, trots att de alla skriver det i deras 

förord, inte har hunnit anpassa läroböckerna så mycket i deras senaste upplagor eller 

tryckningar. Det kan dels även bero på det som nämndes i inledningen till denna uppsats, att 

läroboksbranschen är trögrörlig. Som DN:s undersökning om kvinnornas roll i 

historieläroböckerna visade kommer inte forskarnas kunskaper ut till läroböckerna särskilt 

                                                 
116 Lozic (2010) s. 214ff 
117 Nordgren (2006) s. 192 
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fort.119 Det kan mycket väl vara en förklaring till den bristande framställningen i vissa 

migrationshistoriska aspekter, trots att forskningen på detta specifika område mer eller mindre 

är samstämmiga i vad som behöver utvecklas sedan flera år tillbaka. 

 

Slutsatser 
Det genetiska perspektivet uppfylls delvis, det finns många orsaker men få konsekvenser, 

mest problematiskt är att det inte finns några på individnivå. Migrationsprocesser är stundtals 

en integrerad del av historieskrivningen, detta varierar mycket mellan olika epoker. Det 

nämns dock oftast endast i förbifarten och tenderar att bli ett tillägg till den ”normala” 

historieskrivningen. I undersökningen av det analytiska perspektivet visas mer eller mindre 

endast ett teoretiskt verktyg, ”push and pull”– faktorer, men det finns flera ansatser som dock 

skulle behöva konkretiseras. Det genealogiska perspektivet skildras väldigt varierande mellan 

de undersökta läroböckerna men det finns goda exempel på hur man på ett enkelt vis kan 

koppla migrationsprocesser till samtiden, dock kan detta utnyttjas oftare och tydligare. 

Att skildringarna i historieläroböckerna är eurocentriska är onekligen ett faktum, både utifrån 

tidigare undersökningar samt denna. Det skulle vara intressant att undersöka läroböcker från 

andra länder och andra världsdelar och se hur de skildrar migration, vilka migrationsprocesser 

som nämns och vilket utrymme de får. Detta skulle ännu tydligare kunna ge en förståelse om 

skildringarna av migrationsprocesserna är nationellt betingade. Det skulle även vara intressant 

att göra en liknande svensk studie om 5 – 10 år för att se om de långsamma förändringarna 

beror på läroboksbranschens tröghet, om styrdokumentens mål för historieundervisningen 

tydligare integrerats i läroböckerna och om de har tagit till sig forskningens kunskaper.  

Som resultatet av denna undersökning visar finns det stora skillnader i hur samtidens 

gymnasieläroböcker skildrar migrationsprocesser och vilka förutsättningar det finns för att 

utveckla elevers interkulturella kompetens med hjälp av läroboken. En didaktisk läxa man kan 

ta med sig från denna undersökning som gymnasielärare i historia är att man bör undersöka 

vilka olika läroböcker det finns och hur de utformas. Ofta har man som historielärare dock 

inte den makten att man kan styra över inköpen av läroböckerna, och skolan kanske inte heller 

har råd att köpa nya. Då är det viktigt att man åtminstone problematiserar läroböckernas 

innehåll och skildringar tillsammans med sina elever.  

Sammanfattningsvis lever inte de fyra undersöka historieläroböckerna upp till alla de kriterier 

som Kenneth Nordgrens analysmodell ställer, även om det finns flera positiva exempel. De 

fyra undersöka historieläroböckerna ger i viss mån eleverna förutsättningar att utveckla deras 

interkulturella kompetens, och det har skett en liten förbättring i flera avseenden jämfört med 

tidigare liknande undersökningar. Dock finns det fortfarande mycket som kan utvecklas och 

framförallt konkretiseras i läroböckerna, inte minst att försöka komma ifrån de eurocentriska 

skildringarna, skildra konsekvenser av migration på individnivå och koppla historiska 

migrationsprocesser till samtiden i större utsträckning. 

 

 

 

 

                                                 
119 Delin. Kvinnorna saknas i skolans historieböcker. Dagens Nyheter. 2015-01-15.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats syfte har varit att undersöka ifall historieläroböcker ger eleverna 

förutsättningar att utveckla deras interkulturella kompetens, en elevs förståelse för andra 

kulturer samt dess förmåga att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle. Detta har utförts 

genom en diskursanalys av fyra samtida historieläroböcker på gymnasienivå med 

utgångspunkt i Lgy 11. En analysmodell utformad av Kenneth Nordgren som undersöker ifall 

migrationsprocesser är en integrerad del av historieskrivningen, dess orsaker och 

konsekvenser, teoretiska och begreppsliga verktyg samt kopplingar till samtiden har legat till 

grund för undersökningen. Undersökningen visar att läroböckerna överlag ej når upp till 

kriterierna för att utveckla elevers interkulturella kompetens, även om vissa aspekter gör det. 

Det finns flera välutformade exempel och jämfört med tidigare undersökningar inom samma 

område finns det även fog för att hävda att det generellt har gjorts en förbättring, om än liten. 

De största utmaningarna som kvarstår innefattar huvudsakligen en alltför eurocentrisk 

skildring av migrationsprocesser, obefintliga skildringar av migrationens konsekvenser på 

individnivå och läroböckerna skulle i större utsträckning kunna koppla historiska 

migrationsprocesser till samtiden. 
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