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Den svenska skolan är idag en kulturell mötes-

plats. Många av dagens elever har en annan kul-

turell bakgrund än svensk. Det mångkulturella 

samhället speglas dock inte i de läroböcker som 

används i historieundervisningen. Syftet med 

studien att undersöka om läroböcker i historia för 

år 4–6, skrivna efter år 2011 överensstämmer 

med det mångkulturella klassrummet. Studien 

genomfördes med en pedagogisk textanalys och 

har det hermeneutiska perspektivet som ansats. 

Genom textanalysen studerades tre läroböcker i 

historia för år 4–6. Studien visade att läroböck-

erna är eurocentriska och att representationen av 

de etniska grupperna som inte tillhörde Europa 

var väldigt liten. Läroböckerna framställer 

endast utomeuropeiska etniciteter när dessa 

grupper kommer i kontakt Europa.  

Today the Swedish school is a meeting place for 

cultural diversity. A lot of today’s students have 

another cultural background than a Swedish one. 

The textbooks currently in use in today’s history 

education do not reflect the multicultural society 

that Sweden has today. The aim of this study is 

to study textbooks in history for grade 4–6, 

written after year 2011, to see if they conform to 

the multicultural classroom. The study was 

carried out through out a pedagogical text 

analysis and the theoretical approach is the 

hermeneutic perspective. Three textbooks for 

grade 4–6 were studied through the text analysis. 

The study shows that the textbooks were 

eurocentric and the representation of ethnical 

groups that did not belong in Europe was very 

small. The textbooks only presented non-

european ethnicities when these groups came in 

contact with Europe.  
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1. Inledning 

I tidigare examensarbete Varför berättar ingen min historia?: Historieundervisning i ett mångkulturellt 

klassrum (Carlsson & Wester, 2016) undersökte vi genom en litteraturstudie vilket innehåll 

historielärare väljer att undervisa om i ett mångkulturellt klassrum och varför, samt hur detta 

påverkar eleverna. Vår studie visade att eleverna upplevde att det var en eurocentrisk1 historiesyn 

som förmedlades i undervisningen. Enligt Mellberg (2004) och Potapenko (2006) baserar många 

lärare sin historieundervisning på läroböckerna i historia. Casserviks (2005) studie visar att 

läroboken är en av de faktorer som styr undervisningen. Lärare som inte använder läroboken aktivt 

upplever ändå att den finns med i bakgrunden. Lärarna i Casserviks undersökning upplevde att det 

var svårt att frångå läroboken och beskrev att de använder läroboken för det är bekvämt och tryggt. 

 

Lärarna som deltog i forskningscirkeln som presenteras i boken Klassrummet och cirkeln (Eliasson & 

Rudnert, 2009) ansåg att historieläroböcker de använder i sin undervisning har en västerländsk 

kanon.2 En problematik som uppstår vid användandet av läroböcker som har en västerländsk 

kanon är att elever med utländsk bakgrund kan känna att de blir orättvist representerade. Det kan 

då bli svårt för dessa elever att skapa sin identitet, eftersom de kan sakna kunskap om sin historia 

och sitt ursprung. Om eleverna endast får tillgång till historien ur ett eurocentriskt perspektiv kan 

eleverna möta svårigheter i att få perspektiv på både sina egna och andras identiteter, värderingar 

och föreställningar (Carlsson & Wester, 2016), vilket enligt kursplanen i historia för år 4–6 är en 

förmåga eleverna ska utveckla (Skolverket, 2011b). 

 

Läroböcker i historia påverkar den historia som lärs ut i skolan och jag har därav valt att utföra en 

läroboksanalys av tre historieläroböcker. Analysen fokuserar på vilka etniska grupper som är 

representerade i böckerna och på vilka sätt dessa framställs. Genom analysen vill jag även se om 

böckerna innehåller eurocentriska drag, då tidigare forskning visar att elever med utländsk 

bakgrund anser att historieundervisningen är eurocentrisk (Lozic, 2010; Nordgren, 2006; 

Potapenko, 2006). Den senaste läroplanen är tydlig med att skolan ska främja förståelse för andra 

kulturer och människor (Skolverket, 2011b), och läroböckerna jag kommer analysera ska därför 

vara utgivna efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 för att se om 

den positiva synen på mångkulturalitet som finns i läroplanen speglas i läroböckerna.  

 

                                                 
1 Historieskrivningarna utgår från Europa och västvärlden (Lozic, 2011). 
2 Kanon innebär att vissa saker anses som viktigare att bevara än andra (Lozic, 2011). 
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2. Syfte och frågeställningar 

Utifrån problemområdet som presenteras i inledningen är syftet med studien att undersöka om 

läroböcker i historia för år 4–6, skrivna efter år 2011 överensstämmer med det mångkulturella 

klassrummet. Utifrån denna studies syfte ställs följande frågeställningar: 

 

 Vilka etniciteter finns representerade i böckerna och hur framställs de? 

 Finns det eurocentriska drag i böckerna och i så fall hur synliggörs dessa? 

 

3. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs lärobokens användning och kanon i relation till dagens mångkulturella 

samhälle. Vidare behandlar kapitlet hur eleverna påverkas av historieundervisningen. Kapitlet 

innehåller en sammanfattning av den nuvarande läroplanen och kursplanen för historia. 

Avslutningsvis förklaras begreppet etnicitet. 

 

3.1 Historieläroböcker i dagens samhälle 

De svenska historieläroböckerna som produceras påverkas av vilken skolpolitik som förs i Sverige. 

Politikernas syften visar sig i kursplanerna och läroplanen, lärarna måste sedan följa de riktlinjer 

och krav som finns i både läroplanen och kursplanerna. Bokförlagen som publicerar läroböcker 

anpassar givetvis sina böcker efter den senaste läroplanen då lärare oftast väljer den bok som kan 

möta de krav kursplanen ställer (Ammert, 2009). Enligt Almqvist Nielsen (2014) går lärobokstex-

terna i historia ifrån det nationalistiska och det mansdominerande synsättet och börjar istället visa 

på människors lika värde och jämställdhet mellan män och kvinnor. En stor förändring skedde 

efter andra världskriget, världen hade sett den mörka sidan av nationalismen och som resultat fick 

läroböckerna ett bredare internationellt perspektiv. Casservik (2005) visar att läroboksförfattare har 

ett stort inflytande över hur historieundervisningen planeras och genomförs. Författarnas 

inflytande syns i stoffurvalet de gjort och hur de väljer att skildra olika händelser. Läroböckerna i 

historia har enligt Casservik fått kritik i lärarutbildningen, då den upplevs för styrande. Trots denna 

kritik har studenterna inte fått möjlighet att lära sig andra undervisningsformer, vilket leder till att 

de fortsätter att använda läroboken (Casservik, 2005). 

 

Läroböckerna inom historieämnet målar en bild av samhällets självförståelse. Kunskaperna och 

värderingarna som finns i läroböckerna är de som samhället anser vara viktigast och de som bör 
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föras vidare, det är därför viktigt att kritisk granska läroböcker (Danielsson Malmros, 2014). Statens 

institut för läromedelsinformation upphörde år 1991 och sedan dess har inte läromedel granskats 

av staten, granskningen sker nu efter utgivningen och är varje enskild lärares ansvar. Lärare har inte 

alltid möjligheten att välja läromedel utan andra faktorer kan påverka, till exempel skolans ekonomi 

(Skolverket, 2015a). Under 1900-talet har läroboken haft en stark ställning i historieundervisningen. 

Lärare idag använder dock egna idéer, intressen och elevernas frågor som utgångspunkt mer än 

vad de tidigare gjort (Skolverket, 2015b). 

 

3.2 Lärobokens kanon 

Johnsson Harrie (2016) påstår att hon inte kan se tydliga uttryck för rasism eller främlingsfientlighet 

i hennes analys av historieläroböcker för år 7–9. Hon kan däremot se att böckerna inom samhälls-

kunskapsämnet ibland skriver fram ett ”vi” som riskerar att exkludera elever med utländsk 

bakgrund som inte känner samhörighet med detta ”vi” (Johnsson Harrie, 2016). Läroböckerna i 

historia förmedlar en västcentrisk och ensidig bild av världshistorien. Läroböckerna är skrivna för 

en majoritetssvensk publik där det finns en tydlig skillnad på ”vi”, vita kristna västerlänningar, och 

resten av världen (SOU 2006:40). När läroböckerna lyfter olika kulturer så ställs dessa kulturer mot 

den västerländska kulturen, detta kan leda till att en tydligare skillnad mellan ”vi och dom” uppstår 

och även förmedla bilden av ”vår” överlägsenhet över ”de andra”. Läroböcker kan förmedla en 

vinklad bild av kulturer, nationaliteter och religioner. Bilden av islam som framställs i läroböcker 

kan leda till en negativ bild av islam, vilket i sin tur leda till att skapa eller förstärka fördomar kring 

islam och muslimer (SOU 2006:40). 

 

Historieläroboksförfattarna i Lozics (2010) undersökning anser att det finns en tydlig västerländsk 

kanon i läroböckerna i historia på grund av att denna kanon genomsyrar samhället vi lever i idag 

(Lozic, 2010). Läroböckerna som finns tillgängliga har fokus på Västeuropa och Sverige (Nordgren, 

2006). De svenska läroböckerna i historia centrerar kring den vita europiska mannen, vilket gör det 

svårt för lärare att utifrån läroböcker ge eleverna alternativa perspektiv på historien (Lozic, 2011). 

Läroböckerna innehåller mycket vita kristna män och de krig som dessa har fört. Kvinnor, icke 

etniskt svenska, ickekristna och andra minoritetsgrupper saknas till stor del i läroböckerna, detta 

trots att undervisningen enligt styrdokumenten ska bidra till att eleverna får en förståelse för andra 

människor och motverka ”vi och dom”. För att kunna bedöma läroböckernas interkulturella 

potential är det högst relevant att undersöka vilka områden som behandlas i böckerna. Eleverna 

behöver möta andra kulturer för att förstå dem (Nordgren, 2011). I läroboksanalysen Nordgren 

genomfört på läroböcker i historia för gymnasiet framkom det att det är de västeuropeiska och 
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nordiska länderna som ges mest utrymme. Västeuropa och Norden tar upp 66 procent, Östeuropa 

9 procent, Asien 7 procent, Nordamerika 6 procent, Mellanöstern 5 procent, Afrika 4 procent och 

Sydamerika 3 procent. Majoriteten av invandrargrupperna idag kommer ifrån Mellanöstern och 

forna Jugoslavien men dessa två områden har väldigt lite utrymme i läroböckerna (Nordgren, 2011). 

Syrien, Irak, Afghanistan, Iran och Somalia, Albanien, Eritrea, Georgien och Turkiet var de största 

asylsökande grupperna i Sverige år 2016/2017 (Migrationsverket, 2017), trots detta ges dessa 

grupper lite utrymme i läroböckerna i historia. 

 

Historieskrivningen har i många fall använts för att separera människor i olika grupper och 

samtidigt skapa ett starkt band till den nationella gemenskapen (Olvegård, 2011). Det är enligt 

historieläroboksförfattarna inte deras uppgift att ändra den kanon som finns i samhället, det 

ansvaret ligger enligt dem hos Skolverket och lärarutbildning, då författarna utformar sina böcker 

efter kursplanen i historia (Lozic, 2010). I en undersökning gjord av SVT (2016) framkom det att 

det finns stora brister i historieläroböckernas skildring av de nationella minoritetsgrupperna. 

Magnus Öjemark, projektledare på förlaget Natur & Kultur, påstår att detta är något de arbetar 

med och hoppas kunna inkludera i böckerna snart, tillsammans med en bättre bild av den migration 

som pågår i samhället idag (SVT, 2016).  

 

Enligt Almqvist Nielsen (2014) togs beskrivningarna av att vissa folkslag var mer utvecklade än 

andra bort från läroböckerna efter läroplanen som kom 1962. Läroplanen visade tydligt att under-

visningen inte ska handla om att uppmuntra självgodhet eller överlägsenhet (Almqvist Nielsen, 

2014). Holmén (2006) påstår dock att historieläroböcker är bärare av gamla attityder och att dessa 

är svåra att avlägsna helt. Läroboksförfattare bygger ofta upp sina böcker efter tidigare läroböcker 

inom ämnet och då lever de gamla traditionerna kvar (Selander, 2008). Historieundervisningen styrs 

idag i många fall av läroböckerna inom ämnet (Ammert, 2009). Läroboken har genom historien 

ofta setts som den faktiska läroplanen av lärare då den innehåller en tydligare bild än läroplanen 

om vad som ska undervisas (Wikam, 2004). Lärare bör i deras undervisning göra eleverna medvetna 

om att den historien som finns i deras läroböcker är en efterkonstruktion av det förflutna och har 

blivit bearbetad, tolkad och översatt. Historieskrivningarna påverkas av den ideologi som finns i 

samhället (Olvegård, 2011). 

 

Enligt Eilard (2011) finns det oftast bara något enstaka barn med annan etnisk bakgrund än svensk 

i läroböckerna. Eilard menar att dessa barn inkluderas enbart för att visa att det finns en kulturell 

mångfald. Barnen som har en annan etnisk bakgrund framställs antingen stereotypiskt eller 
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assimilerade. Dessa stereotypiska skildringar kan leda till diskriminering och föreställningen av att 

det västerländska utseendet och beteendet är det normala och det som eleverna ska eftersträva. 

Carlson och von Brömssen (2011) påstår att många läroböcker förmedlar värden och normer som 

inte stämmer överens med vad som står skrivet i läroplanen och styrdokumenten. Lärare behöver 

utveckla en medvetenhet och förståelse för hur subtil diskriminering tar form i läroböckerna. Den 

subtila diskriminering som förekommer i läroböckerna är inget som Skolverket tycks lägga stor vikt 

vid, då det mellan 1993 och 2011 endast gjorts en läromedelsgranskning kring området 

diskriminering (Carlson & von Brömssen, 2011). Läroboksgranskningen publicerades år 2006 av 

Skolverket med namnet: I enlighet med skolans värdegrund? - en granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker" (Runblom, 2006). 

 

Normer och värderingar finns oftast i historieböcker, men i läroböckerna som släppts under 1990-

talet syns inte dessa normer och värderingar lika tydligt. Diskriminering finns snarare i värderande 

inslag som kommer fram i ordval, värdeladdade ord och uttryck, stildrag, stoffurvalet och vad som 

får mest utrymme i läroboken och vad som inte får något utrymme alls (Englund, 1994). 

Läroböcker bidrar till skapandet av föreställningar och fördomar om vissa kulturer och etniska 

grupper (Ajagán-Lester, 2011). Enligt en granskning av huruvida läroböcker i historia var rasistiska 

framkom det att läroböckerna inte var rasistiska, men de gav en nyanserad bild av historien. 

Granskningen visade att det fanns stereotypiska bilder av vissa etniska grupper och att 

föreställningar som böckerna förmedlade kunde leda till att eleverna kunde få svårt att skapa en 

begriplig bild på hur omvärlden ser ut. Vidare förstärkte läroböckerna ofta schablonuppfattningar 

kring främmande länder och kulturer. Granskningen visade även att slavhandeln fungerade som en 

utgångspunkt när läroböckerna skildrade Afrikas möte med Europa (Selander, Olsson, Romare, 

Trotzig & Ullman, 1990). 

 

3.3 Historieundervisningens påverkan på elever med utländsk bakgrund 

Elever med utländsk bakgrund kan uppleva ett utanförskap i den svenska skolan. Detta utanförskap 

kan förstärkas genom historieundervisningen om de inte kan känna någon samhörighet med den 

historia som läraren förmedlar (Lozic, 2011). Potapenko (2006) anser att identitetsutveckling är 

något som sker kontinuerligt. Identiteten påverkas till exempel av religion, historia, språk och hur 

samhället uppfattar individen. En identitet kan innehålla många olika komponenter och människor 

kan också identifiera sig med en etnisk eller kulturell grupp, dessa grupper kan uppfattas som 

kollektiva identiteter (Potapenko, 2006). Elever med utländsk bakgrund kan i många fall identifiera 

sig både som ”svensk” och som till exempel ”kurdisk”. Om dessa elever endast får lära sig om ett 
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lands historia, Sveriges i detta fall, kan det skapa problem i dessa elevers identitetsskapande (Lozic, 

2011). 

 

Eleverna som Lozic (2011) intervjuade önskade att de fick lära sig mer om den historia som de 

kände störst koppling till, vilket i många fall inte var den västerländska historieskrivningen. Intresset 

för historia hade enligt eleverna ökat om undervisningen innehöll en mer utvidgad historia (Lozic, 

2011). En utvidgad historieundervisning kan motverka diskriminering, fördomar och rasism 

(Kindblad Lindqvist, 2009). Vissa elever kan uppleva att deras eller deras föräldrars hemlands 

historia inte spelar någon roll då den aldrig lyfts i klassrummet (Hjelm, 2009). Vissa elever kan 

tappa intresset för historieundervisningen om de aldrig möter gestalter som de kan relatera till i 

historien. Om eleven har föräldrar med utländsk bakgrund kan det också vara svårt för dessa elever 

att få den historia de lär sig i skolan bekräftad hemma (Mellberg, 2004). 

 

3.4 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 lyfter vikten av förståelse för 

människor från andra kulturer vid flera tillfällen. Skolan ska arbeta för att ingen i skolan ska 

diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, 

funktionsnedsättning, religion, eller sexuell läggning. Skolan ska motverka främlingsfientlighet med 

aktiva insatser, öppen diskussion och kunskap. Det svenska samhället blir mer mångkulturellt, dels 

på grund av den ökade migrationen. Detta ställer höga krav på skolan och dess uppdrag att 

förmedla värdet i en kulturell mångfald till eleverna (Skolverket, 2011b).  

 

I ämnet historia är syftet med undervisningen att eleverna ska utveckla förmågan att tolka olika 

tidsperioder, kulturmöten, utvecklingslinjer, händelser och gestalter. Eleverna ska även kunna 

kritiskt granska, tolka och värdera olika källor, reflektera över hur de och andra använder historia 

utifrån olika perspektiv och i olika sammanhang. Vidare ska de kunna använda historiska begrepp 

och utifrån dessa kunna analysera hur den historiska kunskapen används (Skolverket, 2011b). 

Historieskrivningen som finns är inte objektiv utan berättas utifrån ett perspektiv. Historieämnet 

kan användas för att etablera identiteter baserade på etnicitet, klass, generation, genus eller nationell 

tillhörighet. Genom historia kan grupper utforma hur de vill uppfattas genom att framhålla vissa 

delar av det förflutna som viktigare än andra. Eleverna som har förståelse för att historien har ett 

syfte och kan tolkas på olika kan upptäcka hur historia kan användas, och hur historieskrivningar 

kan påverkar människor (Skolverket, 2011a). Kursplanen i historia påverkas av dagens 

mångkulturella samhälle (Eliasson & Nordgren, 2016). 
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Det centrala innehållet för år 4–6 i kursplanen för historia är uppbyggt kring fyra huvudområden: 

”Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500”, ”Norden och Östersjöriket Sverige, ca 1500–

1700”, ”Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, ca 1700–1850”, samt ”Hur historia används och 

historiska begrepp”. Under ”Forntiden och medeltiden” finns Nordens kulturmöten med Europa 

och övriga världen genom handel och migration, Nordens befolkande, de europiska 

upptäcktsresorna, nordiska staternas bildande. Under rubriken finns även hur arkeologiska fynd 

från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och levnadsförhållanden för olika samhällsgrupper. 

Området ”Norden och Östersjöriket” tar upp Nordens deltagande i ett globalt utbyte, den svenska 

statens framväxt, det svenska Östersjöriket och hur dess uppkomst påverkade människor och 

grupper runt Östersjön. Vidare lyfts även migration, till och från Sverige, reformationen i Sverige 

och övriga Europa samt historiska källor. Under ”Ökat utbyte och jordbruk” finns ekonomiska 

och kulturella globala utbyten, jordbrukets omvandling, den stora folkökningen, parlamentarism 

och historiska källor. Det sista området handlar om hur historien kan avläsas i dagens samhälle, hur 

historiska personer och händelser framställts, samt olika historiska begrepp. Det globala 

perspektivet ökar i det centrala innehållet för år 7–9, men fokus är fortfarande på Europa, eller 

Europas möte med andra länder och kulturer (Skolverket, 2011b).  

 

3.5 Etnicitet 

Etnicitet är ett begrepp som i dagens samhälle har både negativa och positiva betydelser (Runblom, 

2006). Begreppet etnicitet betyder att det finns en tillhörighet till en viss etnisk grupp eller en grupp 

människor. Det är hur gruppen själva väljer att identifiera sig som avgör gruppens etnicitet. I dessa 

grupper finns det ofta en historisk och kulturell tillhörighet. En etnisk grupp kan förstärka sin 

etniska tillhörighet om de lever i ett land där de är en minoritetsgrupp, som påverkas av landets 

politiska och ekonomiska situation (NE, u.å.a). Etnicitet kan användas som benämning av 

människor av samma folk som har gemensamt språk, religion, kultur eller fysiska kännetecken 

gemensamt. En etnisk grupp kan tolkas som människor som har en gemensam kultur och som 

delar förställningar om ett gemensamt ursprung, men en etnisk grupp behöver inte ha alla dessa 

komponenter gemensamt (Selander, Romare, Trotzig & Ullman, 1990).  

 

Etnicitet är inte samma sak som nationalitet eller religiös tillhörighet. ”Svensk” kan vara en 

beteckning som stämmer in både på etnicitet och nationalitet. Inom ett land kan det finnas olika 

etniska grupper. Etnicitet kan tolkas positivt och kopplas till en grupps kamp för frihet och 

mänskliga rättigheter. Etnicitet kan få en negativ klang när det kopplas till majoritetsbefolkningens 
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förtryck av minoriteter, detta förtyck kan handla om segregation, förföljelser, tvångsassimilering, 

diskriminering eller till och med etnisk rensning och folkmord (Runblom, 2006). Det kan även 

finnas etniska minoritetsgrupper inom ett land. En etnisk minoritetsgrupp i Sverige är en etnisk 

grupp som är ickedominant i det svenska samhället, ett exempel är samerna. Det finns problem 

med att använda sig av termer som kulturell, etnisk och nationell tillhörighet. Kulturella koder och 

landsgränser kan förändras över tid. Etnisk tillhörighet kan handla om samhörighet med en grupp 

människor som råkar bo på samma plats, oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller ras 

(Selander, Romare, Trotzig & Ullman, 1990). 

 

4. Metod  

I detta kapitel presenteras den vetenskapsteoretiska utgångspunkt analysen haft. Vidare beskrivs 

urval av material och en beskrivning av analysmaterialet kommer att presenteras. Avslutningsvis 

beskrivs studiens undersökningsmetod. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

I studien utfördes en hermeneutisk analys av läroböckerna. Det hermeneutiska perspektivet bygger 

på tolkningar. Vid hermeneutisk analys skiftas närgångna studier med överblickar för att fördjupa 

tolkningen av texten, helheten betyder ingenting om man inte kan tolka de enskilda delarna, och 

för att se helheten måste man först studera delarna som bygger upp den (Danielsson Malmros, 

2014). När man diskuterar helheten och delarna inom hermeneutiken lyfter man oftast den 

hermeneutiska cirkeln, eller spiralen. Ibland måste man först se en liten del av texten enskilt först 

för att kunna se helheten, på samma sätt kan man ibland behöva se helheten för att förstå en del 

eller en fras. Det finns olika teorier inom hermeneutiken, en av teorierna menar att varje person 

som läser en text möter denna text med en viss förförståelse, och i vissa fall fördomar. Utan denna 

förförståelse är tolkning omöjlig. Det är våra kunskaper, vårt språk, våra uppfattningar av världen, 

människor och samhället som påverkar vår förståelse av en text, därför tolkar olika människor 

samma text på olika sätt (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Vid hermeneutisk analys av en text behöver man ha i åtanke att texter inte är. Historien skrivs om 

och tolkas på nya sätt över nya generationer (Karlsson, 2014). Enligt hermeneutiken finns det fler 

än ett sätt att uppleva världen eller händelser på. Det handlar i grunden om att göra tolkningar och 

inskaffa förståelse. Ska ökad förståelse uppstå behövs en dialog på lika villkor. Vid analys av text 

försvinner denna dialog men då är det viktigt att man skapar en inre dialog, samtal med texten och 
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självreflektion. Texten som analyseras är skriven av en människa som genom texten förmedlar 

tradition, kultur och deras tolkning av världen. Som läsare av texten tolkar och reflekterar man vad 

texten förmedlar (Ödman, 2017). 

 

4.2 Urval 

I studien har tre läroböcker i historia för år 4–6 analyserats. Läroböckerna är alla skrivna efter 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Samtliga läroböcker används i 

den svenska skolan. Analysen utfördes på böcker utgivna av olika bokförlag. Böckerna som har 

analyserats är: PULS Historia, utgiven av Natur & Kultur, Upptäck historia Lgr 11, utgiven av Liber 

och Utkik historia 4–6, utgiven av Gleerups. Läroböckerna har valts ut baserat på egna 

förundersökningar i form av samtal om vilka läroböcker som används med verksamma lärare som 

undervisar i historia för år 4–6, samt egna erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) inom ramen för mina högskolestudier. Utifrån min förundersökning är de valda 

läroböckerna i historia de som är mest frekventa i historieundervisningen för år 4–6. Jag ville i min 

undersökning hålla mig så nära verkligheten i skolan som möjligt, och valde därför tre läroböcker 

i historia som jag vet används i undervisningen. 

 

4.2.1 Material 

PULS Historia är en lärobok i historia för elever i år 4–6. Läroboken är skriven av Göran Körner 

och Per Lindgren och gavs ut år 2012 av Natur & Kultur. Boken består av 207 sidor och 345 bilder. 

Det finns i sju kapitel i boken: Forntiden, Vikingatiden, Medeltiden, Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden 

och 1800–talet. Utöver dessa kapitel finns det ett inledningskapitel som beskriver vad historia är, 

sedan avslutas boken med viktiga ord och ett register. Varje kapitel inleds med en textruta där 

kapitels innehåll sammanfattas i punktform. Alla kapitel avslutas med 2–6 sidor fakta om vad som 

hände utanför Sverige under tidsperioden. 

 

Utkik historia 4–6 är en lärobok i historia för grundskolan år 4–6, utgiven av Gleerups. Boken gavs 

ut år 2014. Boken har 216 sidor, inkluderat innehållsförteckning och register. Vidare innehåller 

boken 323 bilder. Det finns tre stycken kapitel i boken: Forntiden och medeltiden, Norden och 

Östersjöriket, samt Ökat utbyte och jordbrukets omvandling. Utöver dessa kapitel innehåller boken sidor 

med ordförklaringar, ett personregister, ett register och en sida med en tidslinje. Under varje 

huvudrubrik finns det 5–6 underrubriker, sammanlagt har boken 16 underrubriker. Boken har lagt 

stort fokus på hur det var att leva under olika tidsperioder i historien. Boken innehåller 14 

repetitionssidor utspridda i boken med frågor och ord kopplade till det kapitel sidorna finns i. Det 
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finns även sammanfattningar efter sju av underrubrikerna. Varje kapitel inleds med en textruta där 

kapitlets innehåll finns i punktform, det finns även viktiga ord och begrepp som är relevanta för 

kapitlet. Boken har många tidslinjer i varje kapitel med både de svenska regenterna under 

tidsperioden, men även viktiga händelser. 

 

Upptäck Historia Lgr 11 är en historielärobok för grundskolan år 4–6 utgiven av Liber år 2015. 

Boken är skriven av Petter Ljunggren och Emma Frey-Skött. Boken har 235 sidor och innehåller 

följande åtta kapitel: Det är din historia, Forntiden, Vikingatiden 800–1100, Medeltiden 1100–1350, 

Medeltiden 1350–1521, Vasatiden 1521–1611, Östersjöriket Sverige, och Sverige 1719–1866. Den första 

sidan i boken innehåller ett personregister och utvecklingslinjer. Boken avslutas med en ordlista, 

en sammanfattning av Sveriges regenter genom tiderna och ett register. Varje kapitel har i början 

en tidslinje med viktiga händelser och personer. Alla kapitel avslutas med en sammanfattning av 

kapitlet. Boken har totalt 461 bilder. 

 

I resultatet och diskussionen kommer böckerna att benämnas genom en förkortning av deras titlar. 

PULS historia kommer att benämnas som PULS, Utkik historia 4–6 kommer att benämnas som 

Utkik, och Upptäck Historia Lgr 11 kommer att benämnas som Upptäck. Vid referenser kommer 

dessa förkortningar hädanefter att användas istället för författarnas namn eller förlagens namn. 

Böckernas utgivningsår kommer inte att inkluderas i referenserna i resultat- och diskussionsdelen, 

utan endast förkortningarna på böckernas titlar och sidnummer kommer inkluderas. Detta val har 

gjorts för att göra texten mer läsvänlig och lättare att följa.  

 

4.3 Undersökningsmetod 

Studien är en kvalitativ läromedelsanalys med kvantitativa inslag. Läroböckerna har analyserats 

genom både text- och bildanalys. Den kvalitativa analysmetoden bygger på en mindre mängd 

material men fokuserar samtidigt djupare på materialet (Bryman, 2002). Analysen är uppdelad i 

textanalys och bildanalys, och de presenteras separat i resultatet. Studiens metod bygger i grunden 

på Selanders (1988) metod för text- och bildanalys. 

 

4.3.1 Textanalys 

Analysens första del är en pedagogisk textanalys. Vid pedagogisk textanalys fokuseras innehållet i 

texten, vilket innehåll, hur innehållet framställs, hur argumentationen är uppbyggd, förklaringar och 

vilka värderingar som finns i lärobokstexten. Det är även viktigt vid pedagogisk textanalys att titta 

på bokens layout (Selander, 1994). Vid den pedagogiska textanalysen har jag valt att fokusera på 
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det stoffurval läroboksförfattarna har gjort. Genom att presentera stoffurvalet skapas en överblick 

av vad som anses som viktigt och vad som läggs mindre tonvikt på (Selander, 1988). Vid de flesta 

innehållsanalyser är forskare lika intresserade av det som inte finns med i innehållet och inte bara 

det som får utrymme i texterna (Bryman, 2002).  

 

Selander (1988) jämför två böcker med varandra och lyfter sedan stoffurval, stil och kognem3 under 

utvalda tidsperioder. Inom denna studie analyseras hela läroböckerna och därför har Selanders 

metod smalnats av och fokus ligger på stoffurval. Det insamlade materialet är indelat under fyra 

huvudområden: 1: Krig, 2: Handel, 3: Upptäcktsresor och kolonialisering, och 4: Religion. Dessa 

var de områden som framträdde under insamlingen av materialet. Under insamling av materialet 

samlades alla citat i böckerna in som rörde andra etniska grupper än den svenska, samt de citat som 

starkt markerade den svenska nationaliteten. Det var vid sammanställningen av dessa citat som de 

fyra huvudområdena tydligt visade sig. Studien undersöker enbart hur olika etniska grupper 

framställs och detta görs i olika utsträckning i böckerna och i böckernas indelade tidsepoker, det 

blev därför tydligare under analysen att dela in materialet i områden istället för att analysera varje 

tidsepok separat. Textanalyser är aldrig helt objektiva då man vid analysen själv väljer ut vilka frågor 

som ska besvaras utifrån sina egna antaganden (Olvegård, 2011). Vid textanalysen ställdes följande 

frågor till materialet: 

 

 Vilka etniciteter finns representerade i böckerna och hur framställs de? 

 Finns det eurocentriska drag i böckerna och i så fall hur synliggörs dessa? 

 Hur framställs den svenska kulturen? 

 I vilka sammanhang tar böckerna upp människor med annan etnicitet än svensk? 

 Finns det formuleringar i lärobokstexten som kan anses diskriminerande, särbehandlande 

eller kränkande av någon etnisk grupp? 

 Hur framställs olika nationaliteter när de lyfts i samma historiska händelse?  

 

Frågorna som ställdes till texterna är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Frågorna 

skapades för att underlätta insamlandet av materialet och analysen, samt skapa en tydligare bild av 

vad som skulle sökas efter. Textanalysen började med materialinsamling. Först skapades en 

överblick över böckernas struktur och innehåll för att se hur böckerna var uppbyggda och vad som 

fokuserades. Efter överblicken lästes böckerna noggrant med de ovanstående frågorna i åtanke. 

                                                 
3 Kognem är den minsta meningsfullt kunskapsbärande enheten. I Selanders (1988) textanalys handlar det om en 

sammanfogning av: agent, händelse, tid, plats och objekt. 
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Anteckningar fördes vid de tillfällen en etnisk grupp utöver den svenska nämndes samt vid de 

tillfällen där läroböckerna framställde den svenska kulturen tydligt, både negativt och positivt. 

Vidare noterades de tillfällen där läroböckerna presenterade de etniska minoritetsgrupper som finns 

inom Sveriges gränser. 

 

4.3.2 Bildanalys 

Analysens andra del är bildanalysen. Bilder har blivit alltmer viktiga i förmedlingen av känslor och 

därför är den pedagogiska bildanalysen en viktig del av läromedelsanalysen. Viktiga frågor att ställa 

under analysen av läroböckerna kan handla om vilka bilder som finns med, vilka bilder som 

förstoras och ställs i fokus, och vilka bilder som inte ställs i fokus. Det är även viktigt vid 

bildanalysen att se relationen mellan bilderna och texterna (Selander, 1988). En bild skapar inte 

bara en liknelse utan den kan också överdriva eller reducera verkligheten, vidare kan bilden även 

förfalska eller förvränga verkligheten (Nordström, 1984). Precis som i textanalysen skapades ett 

antal frågor baserade på studiens syfte och frågeställningar för att underlätta insamlingen och 

analyseringen av materialet. Vid bildanalysen ställdes följande frågor till materialet: 

 

 Vad för typ av bilder finns det i böckerna? 

 Hur ser layouten ut i böckerna ut? 

 Vilka personer finns med på bilderna och vilka personer får mest utrymme? 

 Finns det bilder på personer med annan etnisk bakgrund än svensk?  

 Vart på bilderna finns personerna med annan etniskt bakgrund? I centrum eller i periferin?  

 Hur framställs de personer med annan etnisk bakgrund än svensk på bilderna? 

 Vilka länder är det som finns representerade i form av kartbilder? 

 

Texter och bilder har flera olika funktioner, de förmedlar både författarens intresse, avsikter och 

ställning i samhället. Författaren skapar en relation till läsaren genom stilmarkörer, instruktioner, 

beskrivningar, tilltal, frågor, layout och stoffurval. Bilderna skapar tolkningsutrymme när de 

kommer till färgskalor, vinklar och vart och hur bilden placeras ut i läroboken (Rostvall & Selander, 

2008). Läroböckernas bilder kan också ha som funktion att konkretisera och informera om olika 

ämnen, detta sker sällan helt neutralt. Vid bildanalysen är det viktigt att ha i åtanke att olika 

gestaltningar kan bidra till generaliseringar. Människor uppfattar bilder på olika sätt, detta kan ha 

kulturella såväl som individuella anledningar (Wallin Wictorin, 2011). 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera det stoffurval som de tre analyserade historieläroböckerna 

har gjort i förhållande till etnicitet. Kapitlet kommer att behandla både vad läromedelsförfattarna 

valt att inkludera i böckerna och på vilket sätt framställningen görs. Resultatet innehåller både en 

text- och bildanalys. 

 

5.1 Textanalys 

Textanalysen kommer att presenteras utifrån fyra kategorier: 1: Krig och konflikter, 2: Handel, 3: 

Upptäcktsresor och kolonialisering, och 4: Religion. Böckerna är uppbyggda på olika sätt och 

fokuserar på olika händelser och tidsepoker. Vissa händelser som tas upp finns alltså inte nämnda 

i alla böcker.  

 

5.1.1 Krig och konflikter 

En stor del av sidorna i böckerna handlar om krig. Det handlar till viss del om inbördeskrig och 

rätten till den svenska tronen, men majoriteten av alla krig som lyfts i de analyserade böckerna är 

krig mellan Sverige och länderna runt Östersjön, därför får läsaren vid dessa tillfällen i böckerna 

möta andra etniciteter än svensk. I ämnesområdet krig är det främst länderna Sverige, Norge, 

Danmark, Tyskland, Polen och Ryssland som böckerna lyfter. Dessa nationer var de största 

makterna kring Östersjön. Länderna runt Östersjön framställs som ständigt i krig och konflikt med 

varandra. Utkik beskriver krigen och konflikter runt Östersjön på följande vis: ”Från medeltiden 

och långt fram i historien har det varit en ständig kamp mellan ryssar, polacker, tyskar, danskar och 

svenskar om områdena i Baltikum.” (s. 94). 

 

Majoriteten av alla svenska kungar som nämns i böckerna var inblandade i minst ett krig. Det 

handlade hela tiden om att vinna och erövra så många områden som möjligt. Desto mer områden 

som tillhörde Sverige desto mer skatt kunde kungen hämta in. Vann man många krig spreds ryktet 

att Sverige var en stor krigsmakt och det var något de flesta kungarna eftersträvade. Gustav III 

valde att starta ett krig med Ryssland för att det skulle ge honom mer popularitet. Upptäck beskriver 

det som följande: ”Gustav III insåg att han var tvungen att göra något för att behålla ständernas 

stöd. Ett krig mot Ryssland kunde göra honom populär och ena folket. Om han kunde ta tillbaka 

förlorade områden skulle han bli krigshjälte.” (s. 207). Karl XII är en svensk kung som hyllas i 

böckerna för sina krig. Hans ständiga krigande med tre av Sveriges närliggande länder beskrivs i 

Utkik: ”Nu var det bara Polen kvar att besegra. Till slut vann svenskarna efter mycket stora 

svårigheter och nu var de stora mäktiga kungarna ute i Europa rädda. Ingenting tycktes vara 
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omöjligt för denne unge krigarkung!” (s. 136). När PULS beskriver Peter den store, en av Rysslands 

ledare används följande beskrivning: ”Peter den store fick slå ner flera uppror, och liksom de flesta 

härskare på den tiden var han enväldig. Han var grym och fullständigt hänsynslös. När han 

misstänkte att hans egen son, Alexej, tillhörde upprorsledarna, lät han mörda honom.” (s. 169). Det 

är vanligt i böckerna att de svenska kungarna beskrivs som starka och mäktiga när de går till krig 

men de utländska ledarna beskrivs istället som grymma och blodtörstiga när de gör detsamma. 

 

En period i svensk historia som får mycket plats i alla de analyserade böckerna är stormaktstiden, 

”[p]å 1600-talet blir Sverige en av Europas stormakter. Därför kallas den här tiden stormaktstiden 

i svensk historia. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt.” (PULS, s. 140). 

Vidare beskriver Utkik stormaktstiden med följande: ”Jo, det finns en period i vår historia som vi 

kallar stormaktstiden. Av namnet förstår du att Sverige blev ett stort och mäktigt rike under den 

tiden.” (s. 114). Trots att Sverige låg i krig med ett flertal länder och den svenska nationen erövrade 

och dödade mängder av människor i våra grannländer beskrivs ändå tidsperioden som något 

positivt i läroböckerna. ”Stark” och ”mäktig” är ord som används för att beskriva Sverige i de tre 

analyserade läroböckerna. Sverige beskrivs som stort och mäktigt, medan länderna Sverige krigar 

med beskrivs som onda, ofta blodtörstiga fiender. Hur alla dessa krig påverkade människorna som 

bodde i de andra krigande länderna eller i de erövrade områdena är inget som böckerna beskriver. 

 

Både Upptäck och Utkik lyfter att Sverige inte varit i krig på mer än 200 år. Utkik beskriver det 

med: ”Kriget år 1814 mot Norge är det sista krig som Sverige varit med i. Idag har Sverige haft 

fred i mer än 200 år. Det är unikt att ett land haft fred under så lång tid.” (s. 217). Utkik beskriver 

det med att förklara att: ”Efter de korta striderna i Norge 1814 har Sverige lyckats hålla sig utanför 

alla krig.” (s. 191). Upptäck är den enda av böckerna som nämner världskrigen. 

  

Sverige klarade sig undan både första och andra världskriget. När de flesta länder är 

sönderbombade efter andra världskriget har Sverige sina fabriker kvar och kan sälja allt som saknas 

i Europa. Nu blir det full fart på den svenska industrin. Arbetskraften räcker inte längre till i Sverige 

och arbetare hämtas från Finland och Sydeuropa. Hjulen i fabrikerna snurrar snabbare och 

snabbare. År 1970 är Sverige världens rikaste land. Men när krigsländerna i Europa har byggt upp 

egna industrier kan Sverige inte längre sälja lika mycket och behovet av arbetskraft minskade. 

Istället kommer flyktingar från krig runt om i världen. I början av 2000-talet var det 1,5 miljoner 

invandrare som kommit till Sverige. Det är samma antal människor som utvandrade för 100–150 

år sedan. (Upptäck, s. 227) 
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I citatet ovan beskrivs Sverige med positiva ord. Sverige har klarat sig undan krigen och industrin 

blomstrar, vilket leder till att Sverige blir ett väldigt rikt land. Mitt i stycket vänder dock den positiva 

synen på tidsperioden. Sveriges industrier saktar ner och arbetskraftsbehovet minskade. Istället för 

en blomstrande industri får Sverige invandrare i form av flyktingar. Boken nämner inte vart dessa 

flyktingar kommer ifrån. 

 

Det har även funnits konflikter mellan olika etniska grupper inom Sveriges gränser under historiens 

gång. En av dessa konflikter är mellan samerna och de kristna svenskarna. Upptäck och PULS tar 

kortfattat upp problematiken kring konflikten. PULS beskriver situationen: 

 

De svenska samerna fick leva i fred till långt in på medeltiden. Men sedan började svenskarna flytta 

till Norrland och då bestämde kungen att samerna skulle bli ”riktiga svenskar”. Kungens män var 

grymma och hänsynslösa. De tvingade samerna att döpa sig och bli kristna. De krävde att samerna 

skulle betala skatt, jagade deras nåjder och slog sönder deras trummor. (PULS, s. 161) 

 

Konflikten fortsätter och beskrivs med: 

 

De svenska nybyggarna flyttade allt längre in i Norrlands ödemarker. Där kom de i strid med 

samerna som inte gillade att svenskarna tog deras fiskevatten, renbetesmarker och heliga platser. 

Samerna gick till domstol, men domarna var inte rättvisa. De höll alltid med svenskarna. Och 

många samer tvingades flytta på sig.” (PULS, s. 175)  

 

Upptäck lyfter konflikten på följande sätt: ”När staten i början av 1800-talet uppmuntrade bönder 

söderifrån att starta jordbruk på gamla samiska områden i Norrland påverkade det samernas liv. 

Ibland blev det bråk om rättigheterna till marken.” (s. 211). Alla läroböcker tar upp samernas 

situation men de beskrivs endast när de hamnar i konflikt med den etniska gruppen svenskar. 

Samerna är även den enda etniska minoritetsgrupp i Sverige som lyfts i böckerna. 

 

5.1.2 Handel 

Redan på Vikingatiden mötte svenskarna andra etniska grupper än de nordiska grupperna. 

Vikingarna gav sig iväg på långa resor och på dessa resor mötte de köpmän från andra världsdelar 

än Europa. 

 

Vikingarna från Mälardalen och östra Sverige for österut och fortsatte långt in i Ryssland. Några 

av dem följde floden Dnjepr till Svarta havet och Konstantinopel, som de kallade Miklagård. Där 

gjorde de affärer med arabiska köpmän. Andra följde floden Volga till Kaspiska havet. Så långt 



 

16 
 

 

österut träffade de köpmän som hade varor från Indien och Kina, till exempel te, porslin och siden. 

(PULS, s. 28)  

 

Alla tre böcker beskriver vid flertal tillfällen handeln mellan Europa och framförallt Asien, och i 

störst mån Indien och Kina. De arabiska köpmännen var de som fraktade de efterfrågade varorna 

till Europa. Den första gången den etniska gruppen araber beskrivs i PULS beskrivs de på följande 

sätt: ”På den stora halvön Arabien fanns då som nu ett folk som kallas araber. På den här tiden 

levde de mest i öknen med sina husdjur. Några var köpmän och transporterade varor genom de 

arabiska öknarna.” (s. 44). Utkik beskriver araberna på ett liknande sätt. ”Det var arabiska köpmän 

som hämtade kryddorna i Indien och med hjälp av kameler fraktade de sedan kryddorna den långa 

vägen till Medelhavet. Där sålde de dem dyrt till europiska köpmän.” (s. 63). Upptäck beskriver hur 

varorna färdas mellan Asien och Europa: ”De färdades med skepp och kamelkaravaner innan de 

med arabiska handelsmän kom fram till Medelhavet.” (s. 106). 

 

De asiatiska länderna nämns endast när européerna handlade med dem eller när dessa köpmän blev 

smittade med pesten eller någon liknande sjukdom. Asien nämns ofta för deras handel med te, 

siden och porslin med mera. Detta är något som nämns ett flertal gånger i alla böcker. Asien tas 

alltså upp men oftast i relation till de handelsvaror de kunde bidra med. Följande citat är exempel 

på hur Asien nämns i läroböckerna: ”I Göteborg skickade köpmännen egna fartyg till staden 

Kanton i Kina för att bland annat köpa te, kryddor, siden och porslin.” (PULS, s. 172). Upptäck 

skriver: ”År 1731 grundades det Ostindiska kompaniet av privata handelsmän. Kompaniet hade 

ensamrätt på import av te, siden, porslin, kryddor och andra lyxvaror direkt från Kina och Indien.” 

(s. 195) och fortsätter sedan med följande beskrivning: ”Handelsvägen mellan Asien, Afrika och 

Europa hade funnits länge. Från Indien och Kina kom siden, ädelstenar och kryddor till Europa.” 

(s. 106). Utkik beskriver handeln mellan Indien och Europa med följande: ”Människorna i Europa 

hade tidigare hört talas om Indien. Därifrån fick de nämligen kryddor.” (s. 63). Liknande citat 

återfinns flera gånger i böckerna under olika tidsepoker. Ingen av böckerna innehåller några 

beskrivningar om Asiens historia. Kina och Indien, och vid ett tillfälle Japan är de enda länderna 

som namnges i Asien. Indien är ett land som endast ges utrymme i läroböckerna för att landet hade 

handelsvaror som européerna behövde.  

 

De tre analyserade läroböckerna lyfter även nackdelarna med handeln mellan Europa och Asien, 

en av de nackdelar var sjukdomarna som följde med handelsmännen. Europas värsta sjukdomse-

pidemi var pesten, som alla tre böckerna beskriver kom från Asien. PULS lyfter pesten men även 

sjukdomen Lepra med dessa två citat: ”Lepra (eller spetälska) var en vanlig sjukdom, och den finns 
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fortfarande i Afrika och Asien.” (s. 70), och ”[p]est sprider sig ännu snabbare än lepra och den 

sjukdomen blossar fortfarande upp då och då i Asien, när mängder av människor tvingades leva 

tätt ihop och de hygieniska förhållandena är dåliga.” (s. 71). Upptäck beskriver pestens ankomst till 

Europa på följande sätt: ”Länderna i Europa handlade sedan länge med länderna i världsdelen 

Asien. Idag vet vi att det inte bara var handelsvaror som kom med skeppen från Asien. Med 

ombord fanns också pesten.” (s. 82). Utkik ger en mer detaljerade beskrivning på sjukdomens 

ankomst till Europa genom följande citat: 

 

Några handelsmän från staden Genua i Italien hade seglat till Svarta havet för att handla med rika 

köpmän i staden Kaffa. Under deras besök i Kaffa blev staden anfallen av ett folk, som kallas 

tartarer.4 Man stängde alla portar i staden och försvarade sig tappert från murarna. Efter ett tag 

blev människor sjuka i Kaffa. Det var en svår sjukdom med bölder, feber och andnöd. Efter en 

kort tid dog de, en efter en. Då förstod köpmännen från Genua vad det var frågan om. Tartarerna 

hade smittat staden med pest. (Utkik, s. 42) 

 

Tartarerna hade sitt ursprung i Asien men detta är inget som Utkik beskriver närmare, och det 

finns ingen förklaring på tartarer i boken. Indien är det land i Asien som benämns utanför den 

traditionella handeln med varor eller kunskap om nya uppfinningar, Indien beskrivs även vid 

handeln kring kolonialiseringen. 

 

Handeln mellan Europa och de andra världsdelarna var även ett sätt att sprida kunskap. PULS 

menar att ”[g]enom handeln och krigen fick araberna kontakt med många andra folk och samlade 

på sig kunskaper inom bland annat matematik och astronomi. De visste också mycket om läkande 

växter och annan läkekonst.” (s. 45). De analyserade böckerna beskriver dock denna handel med 

ny kunskap och uppfinningar med vissa skillnader. PULS påstår att: ”Columbus navigerade 

(=styrde) med hjälp av ett nytt hjälpmedel, kompassen, som var en arabisk uppfinning.” (s. 136). 

Utkik däremot påstår att: ”Kunskapen om kompassen fick européerna från de arabiska 

köpmännen. De hade i sin tur lärt sig av kineserna.” (s. 62). Utkik fortsätter även beskrivningen 

kring kompassen med: ”Man lärde sig att använda kompassen och då vågade man också ge sig 

längre ut på de stora haven. På så vis upptäckte européerna nya och märkliga länder.” (s. 60). Vilka 

dessa märkliga länder är nämner boken inte, inte heller vad som var märkligt med dem. 

 

                                                 
4 Tatarerna (även kallade tartarer) är en benämning på en mongolisk folkgrupp (NE, u.å.a).  
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5.1.3 Upptäcktsresor och kolonialisering 

De tre analyserade läroböckerna börjar alla med att beskriva vikingarnas många resor. Vikingarna 

reste längre än många andra tidigare haft möjligheten eller kunskapen att göra. Utkik beskriver det: 

”Människorna i Norden hade rest till främmande länder redan innan vikingarna gjorde det. Men 

inte alls lika mycket, som under vikingatiden.” (s. 20). Vidare beskrivs de olika länder vikingarna 

besökte: ”Med de snabba och smidiga skeppen drog många vikingar från Sverige, Danmark och 

Norge ut på vikingafärder långt, långt hemifrån. De reste till Frankrike, Italien, Tyskland, England, 

Grönland, Ryssland, Nordafrika och Nordamerika. Några gjorde resor ända ner till det nuvarande 

Turkiet, Grekland och norra Iran.” (s. 20). Alla tre böckerna berättar om vikingarnas möten med 

olika etniska grupper. Både PULS och Upptäck tar upp ett sådant möte med en arabisk man vid 

namn Ibn Fadlan. PULS beskriver det som följande: 

 

Araben Ibn Fadlan har skrivit en reseberättelse som är en viktig källa. År 922, när Ibn Fadlan är i 

Ryssland, stöter han på vikingar vid floden Volga. Så här ungefär, skriver han på ett ställe: 

’De (vikingarna) bor i ett stort tältläger vid floden Volga. En morgon får jag vara med när de tvättar 

sig. En trälkvinna kommer in till männen i tältet med ett fat vatten. Hennes herre, hövdingen, tar 

fatet och tvättar sitt ansikte, händer och hår. Han snyter sig och spottar i fatet. Sedan ger kvinnan 

fatet till näste man som gör likadant. Så går samma fat runt tills alla männen är färdiga med 

morgontoaletten.’ (PULS, s. 30) 

 

Upptäck tar upp samma möte skrivet av samma man men har valt att beskriva det på följande sätt: 

 

En man från Bagdad som hette Ibn Fadlan träffade vikingarna vid floden Volga i Ryssland. Han 

beskriver vikingarna såhär: 

”De är Allahs smutsigaste varelser: De tvättar sig inte efter bajs eller kiss […] och tvättar inte 

händerna efter maten.” (Upptäck, s. 24) 

 

Ingen av böckerna beskriver vad för man Ibn Fadlan var eller varför han var i Ryssland. Det finns 

också beskrivningar om vikingar som bosatte sig utanför Norden. Upptäck beskriver vikingarna 

emigration med: ”Människor i Norden bosatte sig i England, Frankrike, på Irland och i Ryssland. 

När vikingarna upptäckte Island tog de med sig sina familjer, sina husdjur och allt de ägde och 

flyttade dit. Från Island reste några av familjerna vidare till Grönland.” (s. 37). En del vikingar 

begav sig längre bort och bosatte sig i nuvarande Istanbul, vilket vikingarna gav namnet Miklagård.  

 

Vikingarna som kom till handelsstaden Konstantinopel (numera Istanbul) kallade staden för 

Miklagård. Det betyder ”storstaden” och den var verkligen stor. I Konstantinopel fanns stenlagda 
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gator och torg, flervåningshus och en stadsmur. Något sådant hade de aldrig sett tidigare. I 

Konstantinopel bodde den östromerska kristna kejsaren. Några av vikingarna stannade kvar i 

staden och arbetade som livvakter till kejsaren. De kallades väringar och var kejsarens viktigaste 

soldater. (Upptäck, s. 37) 

 

Efter vikingatiden finns det inte lika mycket skrivet om upptäckresor gjorda utav européer, de resor 

som nämns är handelsresor. Detta förändras med Christopher Columbus, en italiensk sjökapten 

som var övertygad om att han kunde segla till Indien över Atlanten. Målet med resan var att skapa 

en ny handelsväg till Asien så att européerna skulle slippa betala en mellanhand för att frakta varor. 

År 1492 kom Columbus fram till Haiti, Kuba och andra öar som han då trodde var Indien, och 

idag är Västindien. Utkik beskriver reaktionen till upptäckten av Amerika som följande: ”När 

européerna så småningom förstod att det var ett nytt land Columbus hade upptäckt, gav de sig iväg 

till Amerika för att utforska landet.” (s. 66).  

 

I Amerika fanns redan en grupp människor, indianer.5 PULS beskriver mötet mellan européerna 

och indianerna så här: ”Indianerna hade aldrig sett en häst eller ett skjutvapen. De trodde först att 

de vita männen var goda gudar, men snart förstod de att besökarna var grymma erövrare. Erövrarna 

tvingade indianerna att bli kristna och gjorde dem till slavar.” (s. 137). Vidare beskrivs hur 

européerna reagerade på upptäckten av en etnisk grupp människor de inte tidigare känt till: ”När 

Columbus kom tillbaka till Spanien visade han upp några indianer, men det som imponerade mest 

var nog det guld och silver han hade med sig.” (s. 145). Upptäck beskriver Columbus resa och 

upptäckt men nämner inte indianerna. Utkik är den av de analyserade läroböckerna som skriver 

mest detaljrikt om mötet med indianerna.  

 

De skickade soldater till Amerika för att erövra rikena och plundra indianerna och då främst 

aztekerna, på deras rikedomar. Spanjorerna slog sig ihop med andra indianstammar som var fiender 

till aztekerna. Indianerna med sina enkla träsvärd och pilbågar, hade inte en chans att försvara sig. 

De togs till fånga och behandlades fruktansvärt grymt. De fick arbeta som slavar i sina egna gruvor, 

men silvret och guldet tog spanjorerna hand om. Snart kunde Spanien skryta med att vara det 

största och mäktigaste riket i Europa. För européerna betydde upptäckten av Amerika rikedom, 

framgång och makt. Men för indianerna blev mötet med européerna en fruktansvärd tragedi. 

(Utkik, s. 66) 

 

                                                 
5 Indianer är benämningen böckerna använder för att beskriva den amerikanska ursprungsbefolkningen och jag 

har därav valt att använda samma term för att beskriva folkgruppen. 
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Utkik är även den enda av läroböckerna som beskriver indianerna i Latinamerika. Det är även den 

enda beskrivningen som finns om människor som levde i Latinamerika. Boken beskriver 

européernas möte med indianstammarna i Latinamerika med: 

 

Det egendomliga med detta indianfolk var att de inom flera områden hade kommit mycket längre 

i utvecklingen än européerna. De var framförallt mycket duktiga inom konst och vetenskap. Ändå 

hade de inte en chans mot spanjorerna. […] Många, många indianer dog efter att européerna kom 

till Latinamerika. Indianerna klarade inte av det hårda livet och straffarbetet i de vitas gruvor, men 

allra flest dog i sjukdomar som européerna fört med sig. […] Eftersom många indianer dog av 

sjukdomar hade inte de vita erövrarna längre arbetare i sina gruvor och på sina plantager. Att de 

själva skulle arbeta där var alldeles otänkbart. Då föddes tanken att man istället kunde hämta 

människor i Afrika och föra över dem till Amerika och låta dem arbeta som slavar där. Så började 

en annan skamlig tid i Europas historia. Den om alla de miljoner människor i Afrika, som tvingades 

bort från sina familjer och byar för att resten av sina liv slava för vita erövrarna i Amerika. (Utkik, 

s. 68) 

 

Upptäckten av Nord- och Sydamerika ledde till stora rikedomar för européerna och upptäcktsre-

sorna tog fart, ”[å]r 1497 blev portugisen Vasco de Gama först med att segla öster ut runt Afrikas 

sydspets till Indien. När han kom hem var skeppen lastade med bland annat peppar och ingefära 

som såldes till höga priser.” (Upptäck, s. 107). Efter det blev resorna enligt Upptäck ännu längre: 

”Nya expeditioner seglade snart ännu längre bort, till Kina, Japan och Sydostasien.” (s. 107). Vidare 

beskriver PULS engelsmannen James Cooks upptäcktsresa kring jorden. 

 

Nu började en ny tid, imperialismen. Européerna mötte nya etniska grupper, och förslavade dessa 

människor.  

 

Nu gällde det att komma först och ta för sig! Det blev historiens värsta kapplöpning. Européerna 

erövrade snabbt och hänsynslöst allt vad de kunde i Afrika och Asien. Afrikaner och asiater kunde 

inte försvara sig mot européernas moderna vapen. Nu stal den vite mannen inte bara deras råvaror, 

utan också deras frihet. Kolonialiseringen av Afrika och Asien kan liknas vid världshistoriens 

största väpnade rån. Denna tid kallas imperialismens tid. Order imperium betyder världsherravälde. 

(PULS, s. 207) 

 

Stormakten Storbritannien var ett av de länder som koloniserade stora mängder land. 

 

Kungariket England bara växte och växte, och i början av 1700-talet bytte landet namn till 

Storbritannien (Great Britain). […] Britterna skaffade sig allt fler kolonier; de viktigaste var Indien 

och de tretton kolonierna i Nordamerika. Många av kolonierna erövrades från Frankrike, och för 
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att kunna försvara dem byggdes de tusentals krigsskepp. Britterna blev de nya herrarna på haven 

och Storbritannien det rikaste landet i världen i mer än hundra år framåt. (PULS, s. 188) 

 

När länderna koloniserades förslavades de människorna som redan bodde i landet. Slavarna kunde 

sedan förflyttas mellan de länder som de behövdes mest i: ”I Afrika köpte britterna slavar som de 

fraktade till Amerika. Där såldes slavarna till plantageägarna, och på plantagerna plockade slavarna 

bomull som såldes till Storbritannien.” (PULS, s. 189).  

 

Även svenskarna ville ha kolonier. Upptäck beskriver den svenska kolonialiseringen i följande citat: 

”Som ny europisk stormakt tyckte man att Sverige skulle ha kolonier i Nordamerika och i Afrika, 

precis som de mäktiga länderna England, Frankrike, Spanien och Holland. Då skulle Sverige bli 

ännu rikare.” (s. 175). PULS nämner två kolonier som Sverige skaffade: ”År 1637 bildade svenska 

och holländska köpmän en handelskoloni i Delaware i Nordamerika som de kallade Nya Sverige.” 

(s. 175). Även den afrikanska kolonin beskrivs: ”I Ghana i Västafrika grundades år 1648 en 

handelskoloni för att hämta guld, elfenben och socker från Afrika. Svarta slavar byggde en borg av 

sten som fick namnet Carolusburg.” (Upptäck, s. 175). Det skedde även att adeln i Sverige ägde 

slavar. Gustav III beskrivs positivt i de analyserade läroböckerna men endast Upptäck lyfter att han 

sysslade med slavhandel.  

 

Gustav III uppfattades som en upplyft och frisinnad kung. Han lovade till exempel att ingen svensk 

skulle få ägna sig åt slavhandel. Men i hemlighet bildade kungen Västindiska kompaniet just för att 

få handla med slavar. Kungen köpte den franska lilla ön Saint Barthélemy i Västindien. Ön hade 

ett bra geografisk läge för att handla med slavar. Slavarna kom från Afrika och såldes sedan vidare 

till olika plantager i Västindien. (Upptäck, s. 203) 

 

Endast en slav nämns vid namn. Detta är Adolf Badin, som beskrivs i två av de analyserade 

läroböckerna: ”Adolf Badin var son till en västindisk slav. Drottning Lovisa Ulrika fick honom som 

gåva. Badin blev lekkamrat till den blivande Gustav III. Som vuxen blev Badin en fri och bildad 

man som stannade i Sverige och umgicks med hovet.” (PULS, s. 185). Samma person beskrivs 

sedan även i Upptäck ”Gustav III:s mor drottning Lovisa Ulrika fick slavpojken Badin i present år 

1764. Badin blev lekkamrat till kronprins Gustav. Han blev senare hovman och levde i Stockholm 

fram till sin död år 1822.” (s. 203). Både svenskarna och européerna möter många för dem, nya 

etniska grupper på grund av deras upptäcktsresor och kolonialiseringar. Böckerna presenterar bara 

hur européerna förslavade dessa människor och inte vad som hände med dem efter det i historien, 

det finns inte med något om hur dessa länders såg ut innan de blev erövrade. 
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5.1.4 Religion 

Många krig genom historien har skett i religionens namn. I läroböckerna syns religionens påverkan 

på historien tydligt. En stor del av läroböckerna handlar om den protestantiska kristendom som 

dominerar i Sverige idag, men även den katolska kristendomen och asatron, som tidigare varit de 

största religionerna i Sverige ges utrymme i böckerna. Andra etniska grupper än den svenska tas i 

detta sammanhang upp när de genom historien försökt sprida sin religion eller när Sverige försökt 

sprida kristendomen. Spridningen av olika religioner har även lett till konflikter. En av dessa var de 

kristna korståg som genomfördes, ”[i] slutet av 1000-talet tog muslimerna över makten i Palestina. 

Påven ville befria Jerusalem från muslimerna och skickade dit soldater i flera omgångar. Dessa krig 

kallas för korståg. Deltog man i ett korståg fick man syndernas förlåtelse” (Utkik, s. 31). PULS och 

Upptäck beskriver korstågen mer detaljerat: 

 

I slutet av 1000-talet erövrades Palestina av muslimer. Nu kunde de kristna inte länge besöka sina 

heliga platser i Jerusalem. Påven ville att Europas kungar skulle befria det heliga landet, och därför 

startades flera krig som kallas korståg. Många deltog i korstågen för att de var troende kristna, men 

många var bara ute efter äventyr och plundring. De så kallade korsriddarna härskade bara en kort 

tid i Palestina. Det åttonde, och sista, korståget pågick under slutet av 1200-talet. En sak var bra 

med korstågen: Korsriddarna lärde sig att de inte var ”störst, bäst och vackrast”. Tvärtom. 

Muslimerna hade vackra hus med fina mattor på golven och praktfulla trädgårdar med glittrade 

fontäner. De lagade härligt kryddad mat. De badade och smorde in sig i väldoftande oljor, och de 

sov i sängar som var bäddade med rena lakan. (PULS, s.111) 

 

PULS och Upptäck nämner båda hur araberna levde. Fokus läggs till stor del på korsriddarnas 

uppfattning av arabernas hygien och deras ägodelar och hem och det finns inte någon beskrivning 

i någon av de analyserade läroböckerna på hur de muslimska araberna reagerade på de kristna 

korstågsriddarna. Upptäck beskriver korstågen på ett liknande sätt som PULS gör i citatet ovan. 

 

Mot slutet av 1000-talet red kristna riddare från flera riken i Europa, även från Sverige, till Jerusalem 

i Palestina. Syftet var att befria staden och Jesus grav från muslimer. Det var ett krigståg för Gud 

med det kristna korset på riddarnas fanor. Därför kallades det för korståg. Det fanns också andra 

som ville visa att de var goda kristna och vandrade till det ”heliga landet” Palestina. Här mötte de 

kristna ett arabiskt sätt att leva. Européerna såg att många araber var välutbildade, väluppfostrade 

och mycket renliga. En del hade lakan i sina bäddar, rinnande vatten i husen, dessutom lyx som 

mattor och sidengardiner. Det här sättet att leva blev så småningom en förebild för kungar och 

stormän i Europa. (Upptäck, s. 74) 
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I PULS finns även en beskrivning av hur religionen islam startades och spreds. Boken beskriver 

att det var den arabiske köpmannen Muhammed som startade den nya religionen. Vidare beskrivs 

det att i islam finns det endast en gud och Muhammed är hans profet. Boken fortsätter sedan med 

att beskriva att kaliferna ville sprida islam till resten av världens länder: ”Hundra år efter 

Muhammeds död hade araberna erövrat Mellanöstern, Nordafrika och Spanien. De som gick över 

till den nya religionen kallas muslimer.” (PULS, s. 44). 

 

Asatro som var den tro de flesta svenskar hade under vikingatiden beskrivs på sex sidor i PULS. 

Där presenteras olika gudar och dess uppgifter, hur dessa gudar tillbads, hur religionen fördes 

vidare mellan generationer samt en berättelse om en av de fornnordiska gudarna. Utkik har tre 

sidor om asagudarna och även de tar upp liknande ämnen som PULS. Upptäck innehåller fem sidor 

om asagudarna. PULS är den enda av de analyserade läroböckerna som innehåller information om 

islam. Alla tre böcker innehåller väldigt mycket fakta om kristendomen, då det är den största 

religionen i Sverige idag och har varit det sedan medeltiden.  

 

Vid spridningen av kristendomen möter svenskarna andra etniska grupper. Många missionärer 

skickades till Norden för att konvertera länderna till kristendomen: ”De flesta kungarna i Norden 

kunde inte läsa och skriva under vikingatiden. Men det kunde missionärer och präster som kom 

från Tyskland, Frankrike och England.” (Upptäck, s. 56). ”När Norden blev kristet ökade kontak-

terna med andra kristna länder i Europa. […] Präster, munkar och nunnor hade lärt många att läsa 

och skriva. Och eftersom de forskade i gamla grekiska och arabiska skrifter kunde de sprida 

kunskaper om teknik, konst och musik.” (PULS, s. 83). Utkik beskriver dock att det fanns perioder 

i Sverige där man var misstänksam mot andra länder på grund av deras religion men Gustav III var 

villig att se vad resten av Europa tänkte, ”[t]idigare, framför allt under stormaktsväldet, hade man 

i Sverige varit mycket misstänksam mot de länder i Europa som var katolska och man ville inte ha 

något med dem att göra.” (s. 174). 

 

5.2 Bildanalys 

Genom bilderna i de analyserade läroböckerna kan läsarna få en uppfattning av vad som är viktigt. 

Alla tre av de analyserade böckerna innehåller många bilder. Utkik är 216 sidor lång och har 323 

bilder, Upptäck är 235 sidor lång och innehåller 461 bilder, och PULS är 207 sidor lång och har 345 

bilder. Böckerna har alltså fler bilder än vad de har sidor. Bilderna som är inkluderade i böckerna 

är fotografier på människor, byggnader och föremål, målningar, skisser, porträttbilder och 
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kartbilder. Böckerna innehåller också dekorativa bårder och tidslinjer som följer böckerna och gör 

det lättare för läsaren att se vilken tidsepok sidan är kopplad till. 

 

5.2.1 Personer representerade med bild 

Personerna som finns representerade i böckerna visas ofta med porträttbilder och i några fall 

målningar. De personer som finns med på målningar finns i många fall också representerade med 

en porträttbild. Den nuvarande påven, Fransiskus, är den enda kända personen som finns 

representerad med ett fotografi. Det finns fotografier på människor i alla böckerna men dessa 

människor är inga välkända personer och har ingen egentlig koppling till texten. I Bilaga 1 finns 

det en sammanfattad lista över alla historiskt kända personer som finns representerade i 

läroböckerna med bilder. Tabellen i Bilaga 2 visar först vilka länder personerna som finns på 

bilderna kommer ifrån. Tabellen visar även antalet personer från varje land som finns 

representerade i varje lärobok. 

 

Det är lätt att se i tabellen (se Bilaga 2) att majoriteten av personer som visas på bilderna i alla tre 

böcker är svenska. Det finns endast tre länder i tabellen i Bilaga 2 som ligger utanför Europa, dessa 

länder finns dessutom inte representerade av en person i alla böcker. Adolf Badin som är personen 

från Västindien har en porträttbild i PULS och Upptäck. Påve Fransiskus, från Argentina finns 

endast med i Utkik. George Washington och Betty Ross är de två amerikaner som finns inkluderade 

med bild i PULS. Det är värt att notera att påve Fransiskus är påveklädd på sitt fotografi, alltså bor 

han i Vatikanstaten i Rom när fotot togs. Likaså med Adolf Badin, han kom ursprungligen från 

Västindien, men när porträttet målades var han en del av det svenska hovet. Även om dessa 

personer har ett utomeuropisk ursprung levde de i Europa då deras foto togs eller när deras porträtt 

målades, vilket kan tolkas som att det endast är Europa de representerar. Det finns inga bilder på 

personer från Asien, Afrika, eller Australien. 

 

Nästan alla svenskar som har porträttbilder i böckerna är svenska kungligheter eller svenska 

vetenskapsmän. Många av personerna från Danmark, Polen, Tyskland och Frankrike är personer 

som antingen gift in sig i kungafamiljen eller valts till kung i Sverige, som exempelvis Albrecht av 

Mecklenburg och Jean Baptiste Bernadotte. De svenska kvinnorna har väldigt små porträttbilder 

och syns oftast endast när de antingen gifter sig med en svensk kung eller när deras far eller bror 

är kung. Undantaget är drottning Kristina som syns på flera porträttbilder och målningar i alla tre 

läroböcker. De svenska kungarna som varit i krig mycket är också de som syns mest i böckerna. 

Gustav Vasa är en kung som får mycket plats i alla tre böcker. I Utkik finns han med på tio bilder, 
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i PULS på åtta bilder, och i Upptäck på nio bilder. Bilderna på personer ifrån övriga Europa är 

majoriteten kungar och fältherrar, men även vissa vetenskapsmän och konstnärer, som Leonardo 

da Vinci och Voltaire. 

 

Det finns personer med annat etniskt ursprung än det europiska. Dessa personer är dock inte 

namngivna. I Upptäck finns inga fotografier men tre målning som föreställer människor som inte 

är vita västerlänningar. Den första målningen kan vara svår att urskilja men på bilden finns det tre 

personer med afrikanskt ursprung och en man med arabiskt ursprung. Den första bilden visar 

kristna vita män på korståg i Palestina (Upptäck, s. 74). De fyra personer som har en annan etnisk 

bakgrund är den vita västerländska mannen som finns i mitten av bilden men de är inte i fokus. De 

tre personerna med afrikansk bakgrund leder kameler och åsnor och syns väldigt lite då resten av 

personerna på bilden rider på hästar. Mannen med arabiskt ursprung rider bredvid två vita män. 

Han är målad i centrum av bilden men ändå dras blicken till de två vita männen. Mannen med 

arabisk etnicitet är nästan två huvud kortare än mannen som han rider bredvid. Han tittar upp mot 

den vita mannen som är klädd i kläder med starka färger. Den andra bilden föreställer svenskarnas 

ankomst till Nordamerika. Bilden har bildtexten: ”En samtida bild som visar svenskarnas ankomst 

till Nya Sverige i Nordamerika. I förgrunden verkar indianerna vara vänliga. Längre bak i bilden 

skildras indianerna däremot som vildar.” (Upptäck, 175). Bilden är liten och svartvit men i 

bakgrunden ser man indianer som dödar varandra och hukar nakna på marken. Den sista målningen 

är en bild på staden Visby på Gotland, under medeltiden. Bilden föreställer en fylld marknadsplats. 

I det högra hörnet bär en judisk man på en låda. Bilden har texten: ”Den judiska köpmannen med 

den gula toppiga hatten fanns inte i Visby. Judar var förbjudna att vara i Sverige under medeltiden” 

(Upptäck, s. 99). Det finns även en textruta som förklarar att tavlan målades år 1882 och att den 

innehåller många historiska felaktigheter. 

 

I PULS finns det inte några fotografier på icke vita västerlänningar, men det finns tre målningar 

där det finns människor som har en annan etnisk bakgrund än den europeiska. Alla dessa bilder 

föreställer européernas ankomst till vad som senare skulle bli kolonier. Den första bilden föreställer 

vita europiska män som precis klivit i land i Amerika. De vita männen är välklädda. I ena hörnet 

står några indianer och räcker fram olika objekt i guld. I bakgrund springer fem indianer nakna. 

Bilden har texten: ”När de spanska erövrarna kom trodde indianerna att de var goda gudar.” 

(PULS, s. 137). Alla indianer finns i periferin medan de vita männen står i centrum. Den andra 

bilden föreställer Warren Hastings sittande på en bärstol. Stolen bärs av tre indier. En indisk man 

räcker fram sin huvudbonad mot Hastings och en indisk kvinna sitter på marken med armarna 
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utsträckta. Hastings tittar med en hård blick ner på mannen med huvudbonaden. Bilden har 

bildtexten: ”Warren Hastings var den förste generalguvernören som styrde över de brittiska 

kolonierna i Indien.” (PULS, s. 189). Det är Hastings som är i centrum. Den sista bilden föreställer 

brittiska trupper med trumpeter som går på en gata i Kairo. Britterna marscherar i mitten och 

egyptierna hukar och trycker sig mot väggarna på sidorna av gatan. Bilden har bildtexten: ”Brittiska 

trupper tågade in i den egyptiska staden Kairo 1887. Storbritannien behöll makten i landet ända 

fram till 1952.” (PULS, s. 206). Britterna är i fokus på bilden. I Utkik finns det inga fotografier på 

människor utanför Europa, förutom påve Fransiskus, och det finns inte heller några målningar. 

5.2.2 Kartbilder 

En typ av bilder som det finns ett stort utbud av i alla de tre läroböckerna är kartbilder. Genom 

kartbilderna kan det skapas en uppfattning av vilket eller vilka länder som är i fokus. Vad det är för 

kartor och vad dessa kartor vill förmedla påverkar tolkningen. PULS innehåller 22 kartbilder, Utkik 

innehåller 19, och Upptäck innehåller 26 kartbilder. Dessa kartbilder framställer olika länder och 

delar av världen. De olika områden som finns representerade och antalet kartor i kategorin som 

finns i respektive bok presenteras i Bilaga 3. I de tre böckerna är det kartor på Norden som är mest 

representerade. PULS har sex bilder på Norden, Utkik tio och Upptäck elva. De innehåller dock 

endast 1–3 bilder på enbart Sverige.  

 

I alla böcker så är det Sverige som är i fokus. De kartor på hela Norden visar oftast hur stort Sverige 

var under en viss tidsperiod och hur Sveriges landsgränser var dragna. Det är ofta likande kartor 

på Norden som återkommer för att visa hur Sverige tar eller förlorar områden. Endast Europa 

presenteras på en kartbild enskilt. Asien, Afrika, Sydamerika, Nordamerika och Australien syns 

endast på kartbilderna som föreställer världen. Det finns få kartbilder som inkluderar hela världen. 

De världskartor som finns lyfts när böckerna vill förtydliga vart européerna reste på sina 

upptäcktsresor eller vilka olika kolonier i världen som tillhörde vilken europisk stat. Det finns även 

en målning av hur de trodde att världen såg ut på medeltiden, denna bild är väldigt dekorativ men 

inte särskilt verklighetsbaserad. 

 

Det finns även bilder som föreställer delar av världen. Dessa kartor är vanliga i samband med att 

böckerna lyfter handelsvägar. Europa syns oftast i centrum, då bilderna visar vilka handelsvägar 

européerna hade under olika tidsepoker. De flesta av dessa bilder inkluderar utöver Europa delar 

av Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien. De finns alltså med på bilderna men ibland syns endast 

väldigt lite av kontinenterna eller så är de kapade vid mitten. Australien finns inte inkluderat på 

några av de bilder som visar majoriteten av världen. Detta kan bero på att handeln mellan Europa 
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och Australien inte existerade innan Australien blev en brittisk koloni. Bilderna som endast visar 

norra Europa finns representerade främst för att visa handelskompaniets Hansans handelsvägar i 

norra Europa eller för att visa vilka områden Sverige erövrade under stormaktstiden. 

 

Kartorna som föreställer enbart Sverige, svenska län eller områden visar mängden kloster i Sverige, 

mängden slott som byggdes under vasatiden, antalet städer eller hur järnvägslinjerna gick när de 

först introducerades till Sverige. Vissa av dessa kartor beskriver även de vägar olika kungar tog 

genom Sverige. Det finns till exempel en bild som visar Gustav Vasas resor i Sverige. Det finns 

utöver detta en karta i alla tre böcker på kungarnas eriksgata, den väg de reste runt i landet efter att 

de blivit krönta till Sveriges regenter. 

 

6. Diskussion 

I kapitlet presenteras en diskussion kring studiens valda metod, pedagogisk textanalys. Kapitlet 

lyfter även metodens styrkor och svagheter. Slutligen diskuteras studiens resultat i relation till dess 

syfte och frågeställningar, samt vidare forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion  

Metoden som användes i studien bygger på Selanders (1988) metod kring pedagogisk textanalys. 

Metoden följer dock inte Selanders metod helt utan den anpassades för denna studie. Det var vid 

studiens start planerat att följa Selanders metod i sin helhet, men vissa anpassningar gjordes under 

studiens gång. Selander studerar stoffurval, stil och kognem, utan någon annan infallsvinkel, vilket 

gjorde att metoden var en bra grund, men inte helt kompatibel med textanalysen som genomförts 

i denna studie. Denna studie fokuserar på stoffurval och syftet med studien var att undersöka vilka 

etniska grupper som fanns representerade i läroböckerna och om böckerna hade eurocentriska 

drag. Selander delar i sin bok Lärobokskunskap (1988) in sin textanalys efter de analyserade 

böckernas kapitel, vilket var denna studies ursprungliga plan. Efter första genomgången av 

materialet fick metoden anpassas då vissa kapitel i de tre analyserade läroböckerna inte var relevanta 

för att besvara studiens frågeställningar. Istället för att följa böckernas kronologiska kapitel delades 

analysen upp i fyra områden, 1: Krig, 2: Handel, 3: Upptäcktsresor och kolonialisering, och 4: 

Religion. 

 

Vid analysen användes olika frågor vid textanalysen och vid bildanalysen. Frågorna var anpassade 

efter studiens syfte, men de har sin grund i de frågor Selander (1988) ställer i sin pedagogiska 
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textanalys. Frågorna som materialet undersökts utifrån påverkade givetvis resultatet. Vissa frågor 

är påverkade av den förförståelse jag har. Om jag inte haft den förförståelsen som jag har skulle jag 

nog inte valt att inkludera frågorna om diskriminerande formuleringar eller hur olika nationaliteter 

lyfts i relation till varandra i samma sammanhang, och detta hade självklart påverkat min analys. 

Frågorna till bildanalysen är precis som textfrågorna baserade på Selanders analys. Selander 

fokuserar på alla sorters bilder men denna studie har fokus på porträttbilder, målningar med 

personer, samt kartbilder. Detta val gjordes då de var mest relevanta för studiens syfte. 

 

Studien är en kvalitativ studie i första hand men innehåller även kvantitativa inslag. Vid studiens 

start var de kvantitativa inslagen inte planerade. Genom att inkludera dessa kvantitativa inslag i 

analysen, skapades en tydlighet som annars hade varit svår att visa. Studiens syfte inkluderar att se 

vilka etniska grupper som finns representerade och genom tabellerna kan läsaren lätt få en överblick 

över vilken nationalitet personerna på bilderna i böckerna har. I efterhand kan jag se att en tabell 

över alla nationaliteter som lyfts i texten också kunde ha inkluderats. Vid analysen har nationaliteter 

delats upp var för sig, även att det i många fall går att hävda att de nordiska länderna tillhör samma 

etniska grupp. Ordet etnicitet används inte i någon av böckerna och därför har många grupper 

delats upp efter nationalitet, även om en gemensam nationalitet inte behöver betyda att människor 

tillhör samma etniska grupp. Bilaga 1 innehåller en kolumn med personernas födelsenation, men 

många av dessa personer har en stark koppling till Sverige, även om de föddes utanför Sveriges 

gränser. Dessa personer var exempelvis personer som gifte sig med svenska kungligheter, så som 

Katarina av Sachen Lauenburg och Katarina Jagellonica. 

 

Studien lyfter inte förlagens eller författarnas intentioner utan bara allmänt vad läroboksförlag ofta 

baserar sina läroböcker på. Studien visar alltså inte Libers, Gleerups eller Natur & Kulturs intent-

ioner bakom skapandet av dessa böcker. Vidare finns det ingen information från författarna till 

böckernas bakgrund, nationalitet eller politiska ideologier. Studiens syfte har inte varit att peka ut 

någon av dessa böcker som diskriminerande utan att få en överblick av hur den svenska historie-

förmedlingen i skolans läroböcker ser ut. Dessa tre böcker valdes då mina förundersökningar visade 

att de var väl använda läroböcker i historieundervisningen. Analysen utfördes på tre läroböcker, så 

resultatet är inte generaliseringsbart gentemot alla läroböcker i historia för år 4–6. Studien kan dock 

skapa en överblick och en medvetenhet kring etnicitet i läroböckerna för de lärare som använder 

PULS, Upptäck eller Utkik. Vidare kan studien hjälpa lärare att bli medvetna om hur svenska 

läroböcker i historia behandlar olika etniciteter. För att bilda en ännu tydligare bild av läroböckerna 

i historia för 4–6 hade alla tillgängliga läroböcker på marknaden kunnat inkluderas. En del 
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läroböcker är dock skrivna före 2011, och det är den senaste läroplanens värderingar och syn på 

kulturell mångfald jag ställt de analyserade läroböckerna emot. Jag har inte granskat om den fakta 

som finns i böckerna är korrekt, utan jag har endast utgått från vad böckerna valt att presentera för 

fakta. Det har vid några tillfällen funnits fakta i någon av böckerna som inte stämt överens med 

den fakta som funnits i de andra böckerna. Vilken bok som var korrekt har bortsetts då det inte 

ansetts relevant för studiens syfte. 

 

Studien bygger på mina tolkningar av både text och bild. Som lyfts i metodkapitlet tolkar alla 

människor både bilder och texter olika beroende på deras förkunskaper. Mina förkunskaper spelade 

givetvis stor roll i analysen. Tidigare studie av Carlsson & Wester (2016) visade att många 

läroböcker är eurocentriska. Denna tidigare kunskap har påverkat min analys. Studien utgår från 

en hermeneutisk analys, vilket gör att den bygger på tolkningar, och mina tolkningar bygger på 

mina förkunskaper. Detta har haft en inverkan på vilka citat jag har valt ut. Den stora delen av 

materialet och citaten som framställs i resultatkapitlet har fokus på andra etniska grupper än den 

svenska. Den svenska etniciteten inkluderas inte till samma grad som de andra etniska grupperna 

gör. Skulle utrymme per etnicitet fördelats efter den mängd utrymme de har i läroböckerna skulle 

den svenska etniciteten tagit majoriteten av utrymmet i analysen. Det finns väldigt mycket material 

om den svenska etniska gruppen, och den har givetvis inkluderats, men samtidigt innehåller inte 

studien allt material som finns i böckerna den svenska etniska gruppen. Hade studien lyft andra 

citat och material om Sverige så hade resultatet av studien troligtvis sett annorlunda ut. Jag har valt 

att fokusera på de referenser om Sverige som antingen målar en väldigt positiv bild av Sverige, eller 

en väldigt negativt. 

6.2 Resultatdiskussion  

Det finns många olika etniska grupper representerade i de tre analyserade läroböckerna, om man 

definierar etnicitet utifrån nationalitet. Definierar läsaren etnicitet utifrån kultur sjunker antalet 

etniciteter i läroböckerna drastiskt. Ett exempel är samerna, som bor i Sverige men kan uppfattas 

som en egen etnisk grupp. På liknande sätt kan de nordiska länderna ses som en etnisk grupp, då 

de har liknande kultur. Den etniska gruppen som finns mest representerad i alla tre läroböcker är 

den svenska. Fokus är på Sverige, och de andra etniska grupperna tas främst upp i relation till den 

svenska etniska gruppen. Enligt det centrala innehållet för år 4–6 i den senaste läroplanen bör fokus 

ligga på Europas historia, men främst Sverige och Nordens historia (Skolverket, 2011b). Enligt 

Lozic (2010) baserar läroboksförfattarna sina böcker efter den kanon som finns i samhället, och 

den är lätt att se i det centrala innehållet för år 4–6.  
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Alla tre läroböcker är uppbyggda kronologiskt och följer främst den svenska historien, men 

innehåller inflikningar av resten av världens historia. Som tidigare nämnt i arbetet utgår lärare 

främst utifrån det centrala innehållet och inte kunskapskraven eller syftestexten vid planering av 

undervisningen (Casservik, 2005). Läroboksförlagen är medvetna om detta och väljer därför att 

utforma sina läroböcker efter det centrala innehållet i läroplanen. Det är alltså inget mysterium 

kring varför böckerna har det stoffurval som de har. Lärare ska dock inte endast bygga sin 

undervisning kring det centrala innehållet utan måste ha alla delar i styrdokumenten i åtanke när 

undervisningen planeras. Enligt den nuvarande läroplanen ska skolan vara en kulturell och social 

mötesplan för eleverna och hjälpa dem att skapa en förståelse för de värden som finns i en kulturell 

mångfald. Eleverna ska kunna utveckla en trygg identitet och ges möjligheten att utveckla förmågan 

att förstå och leva sig in andras värderingar och villkor (Skolverket, 2011b). Följer lärarna endast 

det centrala innehållet och i sin tur läroböckerna förmedlar inte undervisningen i historia den syn 

på kulturell mångfald som läroplanen lyfter. Om elever endast får möta andra etniska grupper när 

dessa är i kontakt med Sverige framstår den svenska etniciteten som högre ställd och en känsla av 

”vi och dom” kan skapas. 

 

Läroböckerna lyfter inte begreppet etnicitet utifrån kultur utan fokus ligger främst på nationaliteter, 

med undantag av minoritetsgruppen samer och ursprungsinvånarna i Amerika. De olika 

nationaliteterna från Europa beskrivs som danskar, spanjorer, ryssar och så vidare. Det är främst 

fokus på de västerländska stormakterna i Europa, det finns inga referenser till länderna i Öst- och 

Centraleuropa. De länder som nämns mest är de nordiska länderna, England, Tyskland, Ryssland, 

Spanien, Portugal och Frankrike. Människor från Asien benämns som asiater, utan att skilja mellan 

de asiatiska länderna. De etniska grupperna i Amerika benämns som indianer, detta innan Amerika 

blev koloniserat och sedan självständigt. Efter självständighetsförklaringen finns det inga referenser 

om den etniska gruppen indianer. Ytterst lite nämns om Amerika i läroböckerna men PULS 

beskriver George Washington som en amerikansk president. Tidigare har de vita männen i Amerika 

varit en del av Europa. Afrikaner beskrivs endast som slavar och det görs ingen differentiering 

vilket afrikanskt land dessa slavar kommer ifrån. Människorna från Mellanöstern beskrivs som 

araber, och vid några tillfällen muslimer. Enligt Lozic (2011) kan elever med annan etnicitet än 

svensk uppleva ett utanförskap om de länder de har koppling till inte lyfts i undervisningen. Vidare 

kan dessa elever få problem i sitt identitetsskapande om de endast får undervisning om Sveriges 

historia (Lozic, 2011). Elever som kommer ifrån dessa världsdelar kan uppleva att de är mindre 

värda än européerna då deras länder inte nämns, utan bara världsdelarna dessa länder ligger i. 
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Identitetsbildning och skapandet av en självbild kan vara problematiskt för de elever som har en 

afrikansk bakgrund då läroböckerna endast beskriver afrikanerna som slavar. 

 

Majoriteten av alla personer som finns representerade på bild är svenska vita män (Se Bilaga 1 och 

2). Det finns dock några få kvinnor, och PULS och Upptäck har en porträttbild på en man som inte 

är från Europa, Adolf Badin. Han beskrivs som en västindisk slavpojke. Det finns även i Utkik en 

bild på påve Fransiskus som kommer ifrån från Sydamerika. Förutom dessa två personer har alla 

personer som namnges europeiskt ursprung. Både Badin och påve Fransiskus befann sig i Europa 

när målningarna gjordes och fotografiet togs. Två amerikaner finns representerade med bild, 

George Washington och Betty Ross, men de har båda europiskt ursprung. Gustav Vasa är en 

svensk gestalt som får vara med på väldigt många bilder i de tre läroböckerna. Inte en enda av dessa 

böcker har dock en bild på en kunglighet eller vetenskapsman som har ett utomeuropeiskt ursprung 

(se Bilaga 1). Genom att endast lyfta europiska vetenskapsmän och kungligheter kan böckerna ge 

eleverna bilden av att de europiska personerna var viktigare än de icke europiska, eller att det inte 

finns några viktiga vetenskapsmän utanför Europas gränser. Kompassen lyfts som antingen en 

arabisk eller asiatisk uppfinning, men det finns inget namn på den person som uppfann kompassen. 

 

Ser man till alla fotografierna i böckerna, alltså de fotografier som inte föreställer en känd person, 

finns det inte en enda person som har en annan hudfärg är vit. Det finns dock målningar på 

personer med annan hudfärg. De är de bilder som föreställer kolonialiseringen och korstågen. 

Dessa målningar framställer de personer med annan etnisk härkomst än västerländsk som 

underlägsen, eller som vildar. På alla bilder där dessa etniska grupper finns med är det även vita 

västerländska män med på bilderna. Dessa västerländska män är de som är i fokus, de står oftast 

över de icke europeiska folkgrupperna och de på bilder som är i färg har de västerländska männen 

oftast tydliga och klara färger till skillnad från de icke europiska människorna. Utkik är den enda 

av de analyserade läroböckerna som inte innehåller några målningar på människor med en annan 

etnisk bakgrund än europeisk. Utkik var även den bok som var mest kritisk till kolonialiseringen 

och slavhandel. Den kritiska framställningen förstärks av att läroboken inte innehåller några bilder 

som visar det motsatta, vilket PULS och Upptäck gör. Tittar eleverna endast på bilderna i PULS 

och Upptäck och inte läser texterna, kan eleverna få uppfattningen av att européerna är en mäktigare 

och mer civiliserad grupp än de utomeuropiska grupperna som framställs på bilderna. 

 

De största invandrargrupperna som sökt asyl i Sverige år 2016/2017 är personer från Syrien, Irak, 

Afghanistan, Iran och Somalia, Albanien, Eritrea, Georgien och Turkiet (Migrationsverket, 2017). 
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Invandringen, och då antal asylsökande har ökat, och detta leder till att den svenska skolan idag har 

en stor etnisk mångfald. I tidigare arbete framkom det att elever med utländsk bakgrund kan 

uppleva svårigheter med sitt identitetsskapande om de inte får lär sig om ”sin” historia (Carlsson 

& Wester, 2016). Tidigare i detta arbete lyftes även de problemen som kan uppstå när elever med 

utländsk bakgrund endast får möta sina hemländers historia från ett västerländskt perspektiv, som 

utanförskap och en dålig självbild (Lozic, 2011). Trots att forskningen visar att elever med utländsk 

bakgrund påverkas negativt av den eurocentriska och västerländska synen på historien är det den 

som är dominerande i den svenska skolan, och de svenska läroböckerna.  

 

Vid jämförelse med vilka etniska grupper som finns representerade i böckerna och vilka etniska 

grupper som finns representerade i klassrummet stämmer de inte överens med varandra. Ingen av 

de etniska grupper som finns i klassrummet, förutom den turkiska, finns representerade med text 

eller bild i de tre analyserade böckerna. Turkiet lyfts i Upptäck när vikingarna reste till nuvarande 

Istanbul. Texten om Istanbul handlar mest om hur vikingarna upplevde staden, och hur viktiga de 

var för staden. Sedan med visst tolkningsutrymme kan vissa av dessa elever däremot koppla sitt 

ursprung till beskrivningarna av Afrika och Arabien. Majoriteten av de asylsökande som kommer 

till Sverige kommer ifrån Mellanöstern eller Afrika.  

 

Vid de tillfällen böckerna nämner Arabien skulle läsaren kunna tolka det som att Irak och Syrien 

tillhör området, då de gjort det under olika perioder i historien. Detta är dock inget som står 

utskrivet i boken, det finns inte heller någon kartbild eller beskrivning av hur området Arabien såg 

ut, så detta är väldigt öppet för tolkning. Eleverna från Afghanistan och Iran skulle kunna känna 

sig representerade i beskrivningarna om Asien, men det är endast Indien, Kina och Japan som 

nämns med namn av de asiatiska länderna, och trots att de ligger i samma världsdel så har dessa 

länders etniska grupper inte mycket gemensamt. Eleverna från Somalia och Eritrea kan endast hitta 

representation av Afrika i form av slavhandel och kolonialisering. Albanien och Georgien nämns 

aldrig i böckerna, båda tillhör Östeuropa, den del av Europa som inte har någon representation i 

någon av böckerna. Det utrymme de olika områdena får i läroböckerna stämmer överens med vad 

Nordgren (2011) såg i sin studie, alltså att västvärlden och Europa får mest utrymme i läroböckerna. 

Denna studie visar att västvärlden och Europa får mer utrymme i läroböcker för år 4–6 och att 

områden och världsdelar som i Nordgren studie fick lite utrymme får ännu mindre utrymme i 

läroböcker för år 4–6.   
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Skulle eleverna i klassrummet med utländsk bakgrund leta efter representationer av människor med 

samma etniska bakgrund som de själva, skulle de troligtvis bli besvikna. Analysen visar inte att 

någon av böckerna är rasistiska. Det står aldrig utskrivet att européerna är bättre än etniska grupper 

som finns utanför Europas gränser, men att läroböckerna som analyserats är eurocentriska är det 

inte någon tvekan om. Detta är inte förvånande då böckerna är skriva av västerländska européer 

för en svensk skola. Européerna är de som står i fokus. Varje gång en ny etnisk grupp nämns i 

böckerna gör de det i mötet med européerna. Det finns aldrig någon referens om mötet mellan två 

etniska grupper där ingen av dessa grupper härstammar från Europa. Utomeuropiska grupper lyfts 

mer i det centrala innehållet i historia för år 7–9 men utgångspunkten är även där Europa.  

 

Det finns bilder på världskartorna i alla tre böckerna och det finns även kartbilder som visar 

majoriteten av världen. På de bilder som visar majoriteten av världen delas oftast Nordamerika, 

Sydamerika, Asien och Afrika i mitten, alltså endast häften av världsdelarna visas. I alla bilder som 

endast föreställer delar av världen är Europa helt, och ofta i centrum av bilden. Genom att 

presentera Europa i centrum och alltid utgå från ett eurocentriskt perspektiv kan eleverna, både de 

etnisk svenska och de med utländsk bakgrund uppleva att de med europisk bakgrund är mer värda 

än de utomeuropisk bakgrund. Detta i sin tur skulle kunna leda till diskriminering och utanförskap. 

Dessa konsekvenser är något eleverna i Lozics (2011) studie upplevt.  

 

Läroböckerna har en tydlig västerländsk kanon, det är den vita kristna mannen som står i fokus, 

detta är genomgående för alla de tre analyserade läroböckerna. Kristendomen är den religion som 

får mest utrymme i böckerna, vilket är förståeligt då kristendomen har varit och fortfarande är den 

största religionen i Sverige. Islam och judendom nämns kort i vissa av böckerna. Buddismen och 

hinduismen nämns inte alls, detta trots att de tillhör de fem världsreligionerna, där hinduismen är 

den äldsta av dem. Dessa religioner, som har störst utbredning i Asien nämns inte, trots att 

européerna handlade med dem kontinuerligt genom historien. När handeln med länder utanför 

Europa sker så är det handelsvarorna som är intressanta, inte människorna som bor i dessa länder, 

förutom vid de fallen där människorna är handelsvarorna. Indien är det land i Asien som nämns 

flest gånger men böckerna förmedlar ingen information om hur landet såg ut, vilken religion 

människorna hade, eller hur landet styrdes.  

 

Det land som står i fokus i Europa är Sverige. Majoriteten av händelserna i historien som lyfts 

kopplas på något sätt till Sverige. Sverige beskrivs som en stark och mäktig krigsmakt fram till sena 

1800-talet. Efter det är inte krig något att skryta om längre. Böckerna beskriver då istället med 
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stolthet att Sverige undvikt krig under en lång period. Andra länder beskrivs ofta med negativa 

värdeord när de krigar emot Sverige, är de däremot i allians med Sverige beskrivs de med positiva 

värdeord. Ryssland är ett land som Sverige ofta varit i krig med. Ryssland beskrivs aldrig heller som 

något positivt, men däremot som en mäktig fiende. Beskrivningarna av Danmark skiftar i alla 

böckerna och framställs olika under olika tidsepoker. När Danmark erövrar delar av Sverige 

beskrivs de som tyranner och den svenska kung som frigör Sverige hyllas som hjälte. När Sverige 

erövrar delar av Danmark och övriga nordiska länder är Sverige mäktigt och erövrandet beskrivs 

antingen neutralt eller positivt vinklat. Sättet de europiska länder framställs beror mycket på hur 

deras relation med Sverige ser ut under tidsepoken. 

 

Det finns en etnisk grupp i Sverige förutom den svenska i läroböckerna, det är den samiska 

gruppen. PULS och Upptäck lyfter båda att samerna har behandlats orättvist genom historien. Båda 

böckerna beskriver att svenskarna har behandlat samerna orättvist. Samerna framställs som om de 

inte vore en del av Sverige, det är en annan etnisk grupp, de kan vara samer och svenskar samtidigt, 

men böckerna förmedlar en känsla av ”vi och dom”. Ursprungsbefolkningen i Amerika är en annan 

orättvist behandlad grupp som beskrivs i böckerna. Upptäck är den enda av böckerna som inte 

nämner denna folkgrupp alls. Boken lyfter fortfarande upptäckten av Amerika och resorna till den 

nya kontinenten, men undviker helt att nämna att det redan bodde en folkgrupp på kontinenten 

innan européerna anlände. Både PULS och Upptäck beskriver att européerna var grymma och 

förslavade den amerikanska ursprungsbefolkningen, men fokus läggs på de rikedomar som hittas 

på den nya kontinenten. Utkik beskriver kolonialiseringen och slavhandeln som skamlig del av 

Europas historia och som en fruktansvärd tragedi.  

 

De etniska grupperna som lyfts i läroböckerna speglar inte den representation av elever med 

utländsk bakgrund som finns i klassrummet. Även om vissa utav de icke europiska grupper lyfts i 

både bilder och text framställs de som underlägsna i relation till européerna. Det faktum att alla 

icke vita människor som finns representerade på bild framställs som slavar, vildar eller hukandes 

på marken under den vita mannen sänder ett budskap att dessa grupper är underlägsna. Även om 

eleverna i klassrummen inte kan hitta en representation av den etniska grupp de känner tillhörighet 

med betyder inte att de inte kan se att de som har ursprung i länder utanför Europa är underlägsna 

gentemot de europeiska folkgrupperna. Sverige är idag ett mångkulturellt land och klassrummet 

och läroplanens normer och mål reflekterar det, men läroböckerna i historia för år 4–6 gör det inte. 

Världens historia lyfts i år 7–9 men enligt Potapenko (2006) börjar elevernas identitetsbildning 

mycket tidigare än så. Skolan bidrar inte till att skapa ett öppet samhälle med en positiv syn på 
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kulturell mångfald genom att använda läroböcker med en eurocentrisk syn där utomeuropeiska 

grupper endast lyfts när européerna behöver dem. Om böckerna ska inkludera historiska målningar 

som framställer icke europeiska folkgrupper som underlägsna måste det finnas en förklaring i 

böckerna, annars kan eleverna uppfatta framställningen av att den vita, kristna mannen är 

överlägsen mot andra etniska grupper som sann.  

 

I vidare forskning skulle det vara relevant att undersöka alla läroböcker i historia för år 4–6 för att 

se om resultatet PULS, Utkik och Upptäck har visat kring eurocentrism och etniciteter stämmer 

överens med resten av läroböckerna i historia. Det skulle även vara intressant att undersöka de 

tidigare läroböckerna i historia utgivna av dessa bokförlag för att se skillnaden av hantering av 

etniska grupper över tid. Vidare är det även högst relevant att undersöka hur lärare och elever 

uppfattar dessa läroböcker. Denna studie fokuserar endast på läroböckerna i sig, inte på hur lärare 

använder dem, och inte heller om lärare är medvetna om vilken sort vinklad bild på historien 

böckerna ger eleverna. Skolan ska främja ett mångkulturellt och jämlikt samhälle, men ändå kan 

eleverna fortfarande få uppfattningen att det är européerna som är världens herrar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Personer representerade med 
bild 
 

Födelsenation 
 

PULS Utkik Upptäck 

Adolf Badin Västindien X  X 

Albreckt av Mecklenburg Tyskland  X X 

Anders Celsius Sverige X  X 

Anna- Lena Lenngren  Sverige    X 

Anna Vasa Sverige   X 

Arvid Horn Sverige  X X 

Axel Oxenstierna Sverige   X 

Betsy Ross USA X   

Birger Jarl Sverige  X X 

Birger Magnusson Sverige    X 

Biskop Vicentius Sverige  X  

Carl XVI Sverige    X 

Carl Michael Bellman Sverige X  X 

Carl von Linné Sverige X X X 

Carl Wilhem Scheele Tyskland   X 

Cecilia Vasa Sverige  X X 

Christopher Columbus Italien   X 

Christopher Polhem Sverige X  X 

Drottning Filippa Sverige    X 

Drottning Kristina Sverige X X X 

Drottning Margareta  Danmark  X X X 

Ebba Brahe Sverige    X 

Eleonora av Akvitanien Frankrike  X  

Elisabeth I England  X  

Elisabeth Vasa Sverige   X 

Engelbrekt Sverige X   

Erik XIV Sverige X X X 

Erik av Pommern Polen X  X 

Eva Ekeblad Sverige X X  

Filip III Spanien  X  

Fredrik I Tyskland  X  

Fredrika Bremer Finland X   

George Washington USA X   

Gustav III Sverige   X X 

Gustav Adolf Sverige    X 

Gustav II Adolf Sverige  X X X 

Gustav IV Adolf Sverige X X  

Gustav Vasa Sverige  X X X 

Heliga Birgitta Sverige X X X 

Jacob de la Gardie Estland   X 

Jean Baptiste Bernadotte Frankrike X X  

Jeanne d´Arc Frankrike X X  
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Johan III Sverige  X X 

Johann Gutenberg Tyskland X  X 

Jonas Alströmer Sverige X   

Jöran Person Sverige  X   

Karin Månsdotter Sverige X X  

Karl IX Sverige  X X 

Karl XI Sverige X X X 

Karl XII Sverige X X X 

Karl XIII Sverige  X  

Karl X Gustav Sverige X X  

Karl Johan Sverige  X  

Karl Johan Bernadotte Sverige   X 

Katarina av Vadstena Sverige  X   

Katarina Jagellonica Polen X   

Katarina av Sachsen Lauenburg Tyskland   X 

Katarina Stenbock Sverige    X 

Katarina Vasa Sverige    X 

Kristian II Danmark X   

Kristian IV Danmark X   

Kejsar Augustus Romerska republiken X   

Lars Johan Hierta Sverige    X 

Leonardo da Vinci Italien  X   

Ludvig XIV Frankrike X X  

Luis de Geer Nederländerna X   

Magnus Eriksson Sverige    X 

Magnus Vasa Sverige    X 

Margareta Leijonhufvud Sverige X  X 

Martin Luther Tyskland X  X 

Maria Sophia de la Gardie Estland  X  

Mary Wollenstonecraft England  X  

Mona Lisa ”Italien” X X  

Napoleon Bonaparte Frankrike X   

Olaus Petri Sverige  X X 

Ole Römer Danmark X   

Peder Galle Sverige  X  

Peder Jakobsson Sverige X   

Peter den store Ryssland X X  

Påve Fransiskus Argentina  X  

Rene Descartes Frankrike X X X 

Sigismund Sverige  X X 

Sofia Vasa Sverige    X 

Sten Sture  Sverige X   

Sten Sture den yngre Sverige   X 

Tyche Brahe Danmark X   

Ulrika Eleonora Sverige X X X 

Voltaire Frankrike  X  

Warren Hastings England X   

Wolfgang Amadeus Mozart Österrike X   
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Bilaga 2 

Sammanfattning av födelsenationer för personer 
i Bilaga 1 

PULS Utkik Upptäck 

Argentina 0 1 0 

Danmark 5 1 1 

England 1 2 0 

Estland 0 1 1 

Finland 1 0 0 

Frankrike 5 6 1 

Italien 2 1 1 

Nederländerna 1 0 0 

Romerska republiken 1 0 0 

Ryssland 1 1 0 

Spanien 0 1 0 

Sverige 23 25 37 

USA 2 0 0 

Västindien 1 0 1 

Österrike 1 0 0 
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Bilaga 3 

Kartor PULS Utkik Upptäck 

Världen 3 2 1 

Majoriteten av världskartan 2 1 0 

Europa 4 3 2 

Norra Europa 1 1 2 

Norden 6 10 11 

Sverige 3 1 2 

Södra Sverige 2 1 2 

Landskap i Sverige 0 0 2 

Områdeskartor/ Stadskartor 1 0 2 

 

 


