
 

 

  

 

Examensarbete 

Kulturmöten i Svenska läroböcker för gymnasiet  

En lärobokanalys  

 

 

 

 

 

Författare: Johanna Svensson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Cecilia Trenter 

Handledare: Agneta Järnankar 

& Ulla Rosén 

Termin: HT12 

Ämne: Historiedidaktik  

Nivå: Magister  

Kurskod: GO1794 



 

 

 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

kv@lnu.se 

Lnu.se/kv 

Abstrakt  

Cultural meetings in Swedish high school history books 

-A schoolbook study  

 

The purpose of this study is to examine the depiction of cultural meetings in the history books 

in relation to the schools guidelines, and how and why the description may have changed over 

time. To achieve this, a qualitative method was used to analyze the content of cultural 

meetings in Swedish textbooks after the World War II. The material used in the study was 

taken from eight editions of Alla tiders historia published between 1985-2011. The material 

was then put together and analyzed from the theoretical perspectives, which try to explain the 

factor that influences the depiction of the texts.  

 

The results of this study shows, that over time, the school guidelines have increased their 

focus on human value and the need for students to interact with people from other cultures. 

The depictions in the history book lives up to the demands of the school guidelines, but this 

study shows that the main influence of the content of the book is the social context. When the 

first school guidelines where constructed, economy was a major focal point, and by that time 

immigration was thought to be economically beneficial to Sweden, which is depicted in the 

book. Under second school guidelines the content does not change much, but the immigration 

is viewed as more problematic. At the time, the Swedish society was suffering from an 

economic crisis and the problems that came with badly preformed integration were starting to 

show. However, after some changes in society, including a political effort was made to make 

the country multicultural, the depiction in the history books change, and words like 

multicultural start making an appearance. 

When they change the school guidelines again, authors have gained a new awareness of what 

influences the content and the depictions of immigrants are more neutral. The change in 

writing can also be seen as the authors try to follow the new guidelines with focus on cultural 

meeting.  
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Inledning  

Sveriges befolkning beskrivs allt oftare som mångkulturell, där människor med olika etnicitet 

lever sida vid sida. Människors möjligheter att flytta till andra länder har ökat, vilket ofta 

leder till kulturkrockar av varierande grad. Kulturkrockar påverkar inte bara individers 

kulturella, religiösa och etniska identitet utan även samhället i stort. Kulturer utvecklas och 

förändras hela tiden och när individer/grupper från olika kulturer möts kan nya frågor väckas i 

mötet mellan individer med olika utgångspunkter.
1
  

     Skolan är en av samhällets stora arenor där människor med olika bakgrund möts och den 

har en stor inverkan på att forma elevernas värderingar och syn på världen.
2
 Skolan präglas av 

den rådande kulturen i samhället och då det svenska samhället allt oftare beskrivs som 

mångkulturellt ställer det krav på att skolans verksamhet också är det.
3
 Enligt läroplanen ska 

skolan ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Värdegrunden för skolan 

betonar även de grundläggande mänskliga värderingar som ska genomsyra skolans 

verksamhet, som ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde.” I läroplanen för år 2011 lyftes det fram i avsnittet normer och värden 

att eleverna ska kunna ”samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.”
4
 I kursplanen för historieämnet anges även att 

syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla en förstålse för olika människor och 

grupper. Eleven ska efter avslutad historia kurs förstå sin egen kulturs utveckling i relation till 

andra kultur.
5
    

    Läroboken utgör i många ämnen kärnan i undervisningen, och även om den tekniska 

utvecklingen idag ökat utbudet av kunskapskällor, dominerar ännu läroboken.
6
 I en rapport 

från Skolverket år 2006 visas resultatet att många utav läroböckerna för grundskolans senare 

år och gymnasieskolan innehåller flera brister. Forskare i den studien visar bland annat att det 

                                                      

 
1
 Gerle, Elisabeth, Mångkulturalismer och skola?: [från Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt], 

Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2000:10. 
2
 Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 2012:32 

3
 Gerle, Elisabeth, Mångkulturalismer och skola?: [från Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt], 

Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2000:10f. 
4
 Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 2012:39 

5
 Skolverket på nätet, Ämne historia, http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-

och-laroplaner/his?subjectCode=HIS, hämtad: 2012-12-11. 
6
 Selander, Staffan, Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985, 

Studentlitteratur, Lund, 1988:13. 
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mesta är skrivet ur ett manligt perspektiv, att muslimers krigshistoria premieras samt att 

nationella minoriteter och människor med funktionshinder utelämnas. Läroböckerna har flera 

brister och deras innehåll kan i värsta fall leda till att elever känner sig kränkta. Då böckerna 

ofta är centrala i undervisningen är det viktigt att läraren är kritisk i sin användning av 

böckernas innehåll.
7
 Utav egna erfarenheter från min egen skolgång och verksamhetsförlagda 

utbildning är att skolans böcker ofta några år gamla och det förs sällan gemensamma 

diskussioner kring böckernas innehåll. Den källkritiska granskningen faller på läraren, men 

för att kunna göra det krävs insikt i vad som står och att innehållet eventuellt förändras. I den 

nya kursplanen har kulturmöten framskrivits som betydelsefulla, och då skolböckerna spelar 

en så stor roll är det av vikt att undersöka hur detta fenomen skildras, om denna skildring 

förändras över tid och i sådana fall hur.
8
  

                                                      

 
7
 Skolverket på nätet, http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2.5453/manga-larobocker-kan-upplevas-som-krankande-eller-

diskriminerande-1.22951, hämtad:2012-10-15. 
8
 Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 2012:39 
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Syfte  

Sverige har från 1800-talet gått från ett fattigt jordbrukarsamhälle, där många medborgare 

valde att emigrera för att förbättra sin livsituation, till ett materiellt välmående land som 

många väljer att immigrera till.
9
 Sverige var fram till andra världskriget ett utvandringsland, 

men därefter har fler personer kommit till landet än lämnat det. Denna utveckling har gjort att 

Sverige snabbt gått från vad flera läroböcker beskrivit som ett homogent samhälle till ett 

mångkulturellt. Det har påverkat utvecklingen och lett till flera förändringar både för enskilda 

individer och för samhället i stort.
10

 Detta är något som skolan måste beakta och ta ställning 

till för att leva upp till sitt uppdrag att fostra goda demokratiska samhällsmedborgare.
11

 

Skolan är politiskt styrd och ramarna för verksamheten beslutas av regeringen och riksdagen, 

vilken är en av de faktorer som påverkar läroböckernas utformning.
12

  

     Syftet med denna uppsats är således att studera hur den ökade invandringen eventuellt har 

påverkat hegemonin (den dominerande kulturen i ett samhälle) genom att undersöka skolans 

kurs- och läroplaner och hur det har påverkat skildringen av efterkrigstidensinvandring i text 

och bild i läroböcker för gymnasiet samt om det eventuellt skett en förändrats från år 1985 

fram till idag. (utförligare definition på hegemoni se teorikapitlet).
13 (utförliga avgränsningar 

av materialet se senare kapitlet).
14

  

 

Disposition  

Kulturmötesbegreppet är centralt i denna uppsats för att kunna dra några slutsatser en 

angående hegemonin och en eventuell förändring under den aktuella tidsperioden. Vad 

begreppet innebär för denna uppsats presenteras i följande kapitel. Därefter presenteras några 

centrala begrepp för uppsatsen exempelvis invandrare, flykting och mångkultur. 

Bakgrundskapitlet som presenteras sedan syftar till att ge läsaren en förstålse för skolpolitiken 

i relation till mångkultur, läro- och kursplaner under den tiden, samt läroböckernas förändrade 

                                                      

 
9
 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2000: böndernas och arbetarnas 

tid, 2., uppdaterade och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006:254f. 
10

 Gerle, Elisabeth, Mångkulturalismer och skola?:[från Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt], 

Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2000:10f. 
11

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan Stockholm, 2011:5. 
12

 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, 2:a uppl., Liber, Stockholm, 2009:53, 56. 
13

 Ses sida 25. 
14

 Ses sida 27.  
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innehåll i text och fotografi. I forskningsläget presenteras tidigare forskning kring läroböcker 

som ett avstamp för den kommande undersökningen. Därefter presenteras de frågor som 

ämnas besvaras i uppsatsen. En av de teoretiska utgångspunkterna utgörs av ett didaktiskt 

perspektiv för vad som påverkat författarnas kulturmötesskildringar. För att undersöka den 

kulturella förändringen i läroboksskildringarna tas en annan teoretisk utgångspunkt ur 

begreppet hegemoni i relation till nationalism och etnicitet. I metod kapitalet presenteras den 

valda metoden samt för uppsatsen aktuella material och avgränsningar.  Empirin som 

presenteras sedan delas in i två avsnitt, var av den ena sammanfattar innehållet i läro- och 

kursplanernas angående kulturmöten. Den andra delen presenterar innehållet i läroböckerna 

utifrån de olika läroplansperioderna. Analyskapitlet är indelat i tre avsnitt efter den aktuella 

läroplanen. I varje avsnitt analyseras läroböckernas skildringar i relation till de rådande 

styrdokumenten, utifrån fakta kring samhällskontexten och tidigare forskning. För att 

underlätta läsningen sammanfattas uppsatsens slutsatser i ett avsluttande kapitel. Till 

uppsatsen finns två bilagor som presenterar läroböckernas författare och deras texter för att 

förtydliga böckernas innehåll för läsaren.  

 

Kultur och kulturmöten – definition och avgränsning 

I denna uppsats är begreppet kulturmöte centralt. För att kunna definiera vad detta begrepp 

innebär i detta sammanhang måste innebörden av kultur definieras. I det följande kapitlet 

kommer därför begreppen kultur, möte och kulturmöte att diskuteras och preciseras. Detta 

görs för att senare kunna göra en rimlig avgränsning av undersökningsmaterialet.  

  

Kulturmöten  

Enligt Nationalencyklopedin hade själva ordet sina rötter i det latinska ordet cultu´ra som 

betyder bearbetning, odling eller bildning.
15

 Inom forskningen är kulturbegreppet välanvänt 

och det finns enligt Jonas Stier flera hundra olika sätt att definiera och tolka vad som 

innefattas i begreppet kultur. Begreppets vida natur och öppenhet för personlig tolkning har 

bidragit till otaliga diskussioner och ibland motsägelsefulla definitioner. Enligt Jonas Stier 

kan ändå de flesta forskare enas om att kultur är något föränderligt, vilket även förutsätts i 

                                                      

 
15

 Nationalencyklopedin på nätet, Kultur, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/kultur/233228?i_h_word=kultur%20begrepp, hämtad:2012-10-30.  
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denna undersökning. Kultur definieras således som något som skapats av människor som 

lever inom ett vist geografiskt område som genom mänsklig integration fastställer normer för 

vad som anses normalt, onormalt, rätt och fel. Dessa normer och värderingar påverkar 

individers sätt att bete sig i samspelet med andra och det påverkar deras syn på hur världen ser 

ut. I unga år inpräntas den rådande kulturens raster genom socialisationsprocessen men fortgår 

resten av livet.
 16

 När det kommer till kulturmöten skulle de kunna definieras som när 

människor/grupper/samhällen som upplever att de kommer från olika kulturer möts. Enligt 

Ruth Illman uppmärksammar forskningen oftast kulturella möten när det uppstår något 

problem. Det behöver dock inte vara fallet, och hon påpekar att människor först måste förstå 

sin egen kultur för att sedan kunna förstå andra samhällen/grupper eller individer.
17

 Enligt 

Johanna Hedenquist spelar även definitionen av möte roll för vad som läggs i begreppet 

kulturmöten. Möte kan vara mellan individer, men inte nödvändigtvis. Det kan även vara 

möten genom kunskapsförmedling när en person från en annan kultur i en lärandesituation 

socialiseras in i den rådande kulturen. Längden på möten kan även variera i varaktighet.
18

 I 

denna uppsats definieras kulturmöte som ett möte mellan individer som uppfattatas ha olika 

kulturell bakgrund som möts och integrerar med varandra. Enligt Stier har det genom 

historien förekommit flera kulturmöten som bidragit till att det skett förändringar i 

samhället.
19

 Kulturmötesbegreppet är centralt i denna uppsats för genom att belysa element 

som anspelar så sådana möten i skolans styrdokument och sedermera lärobokers skildringar 

kunna utröna om alla medborgare har lika rättigheter oavsett kulturell bakgrund.  

 

Definitioner 

I följande kapitel kommer olika begrepp som är relevanta för uppsatsen att definieras för att 

läsaren ska kunna förstå vad de betyder i denna kontext.  

 

                                                      

 
16

 Stier, Jonas, Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2009:29. 
17

 Illman, Ruth, Gränser och gränsöverskridanden: skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt 

projektarbete, Åbo akademis förlag, Diss. Åbo: Univ., 2004,Åbo, 2004:52ff. 
18

 Hedenquist, Johanna & Stenbacka, Johanna, Möten i tid och text: en historisk och litteraturvetenskaplig 

bibliografi om kulturmöten, Univ., Växjö, 2000:8. 
19

 Stier, Jonas, Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier, 1:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2004:15 
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Invandrare  

Benämningen invandrare används i flera olika samanhang och i denna uppsats kommer 

regeringens definition av invandrare att användas. Enligt denna definition är invandrare de 

människor som är födda utomlands, som senare flyttat till Sverige av olika anledningar och de 

som är födda i Sverige och har utländska föräldrar. Denna definition fastslogs för att minska 

”vi och dem” tänkandet och minska grupperingar i samhället.
20

 Enligt migrationsverket finns 

det ingen direkt definition men i statistiken räknas individen som invandrare efter att denne 

folkbokförts i Sverige.
21

  

 

Asylsökande 

Enligt migrationsverket definiera asylsökande som en individ med utländskt medborgarskap 

som kommit till Sverige och sökt om att få skydd mot förföljelse. Ärendet har dock ännu inte 

prövats av migrationsverket eller dess domstol.
22

 

 

Flykting  

En definition på flyktingar är att det är människor som lämnar sina hemländer för att 

undkomma, svält, fattigdom, religiöst förtryck, politiskt förtryck eller fruktar för sina liv.
23

 

Enligt migrationsverket kan utlandsfödda söka asyl som flykting och få tillstånd att bosätta sig 

i Sverige. Det finns internationella överenskommelser angående flyktingar och regeringen 

beslutar hur många som får komma till Sverige.
24

 Efter att flyktingen fått tillstånd att bosätta 

sig i Sverige räknas denne som invandare.
25

  

 

Assimilering  

I den svenska politiken diskuterades assimilering under 1960-talet och det innebär att 

invandraren överger sina kulturella särdrag, beteende, språk och traditioner.  Den assimilerade 

                                                      

 
20

 Regeringen på nätet, Begreppet invandrare – användingen i myndigheters verksamhet, 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/78/6e54e14b.pdf, hämtad: 2012-11-26. 
21

 Migrationsverket på nätet, Invandrare, http://www.migrationsverket.se/info/60.html#i, hämtad: 2012-12-13. 
22

  Migrationsverket på nätet, asylsökande, http://www.migrationsverket.se/info/60.html, hämtad: 2012-12-13. 
23

 Olsson, Ingela & Nordström, Berit, Barnuppfostran i olika kulturer: synen på barn utifrån kultur och religion, 

Moris, [Sverige], 2003: 2. 
24

 Migrationsverket på nätet, flykting, flyktingkvot http://www.migrationsverket.se/info/60.html#s, 2012-12-13.  
25

 Olsson, Ingela & Nordström, Berit, Barnuppfostran i olika kulturer: synen på barn utifrån kultur och religion, 

Moris, [Sverige], 2003: 2. 
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invandraren har ”försvenskats” och känner inte längre någon samhörighet med andra som har 

samma kulturella bakgrund.
26

 

 

Integration  

Integration innebär att invandrare och minoritetsgrupper anpassar sig tillräckligt mycket efter 

majoriteten för att kunna fungera i samhället. Det betyder i motsats till assimilering att de 

behåller sin kulturella och etniska identitet. Integrationspolitiken kan ses som en kompromiss 

där invandrare övertar majoritetens språk och beteendemönster men behåller sina egna 

särdrag som dessutom berikar det rådande samhället. 
27

  

 

Segregering  

Det betyder att flera individer med samma bakgrund lever tillsammans eller i nära anslutning 

till varandra. Detta kan resultera i att de som bor i väldigt segregerade områden inte integreras 

med resten av befolkningen och tar del av majoritetens kultur och livsmönster. Dessa grupper 

behåller som regel sina egna vanor och traditioner men riskerar samtidigt att inte bli en del av 

samhället de lever i. Enligt Jonas Widgren kan segregationen vara självvald eller av 

omständigheterna påtvingad. Invandrare utgör som regel det mest resurssvaga skiktet i 

samhället och av socioekonomiska skäl kan de tvingas att bosätta sig tillsammans eller i 

samma område.
28

  

 

Mångkultur 

Mångkultur som begrepp användes först i USA och var en positiv benämning för hur 

människor från olika delar av världen skulle assimileras och bli amerikaner. Begreppet har 

sedan dess vidgats och används idag i flera olika samanhang med varierande innebörd. Allt 

oftare används benämningen mångkultur för att beskriva hela den svenska kulturen. 

Begreppet kan tydas som att individer/grupper med skilda kulturella-, etniska- och religiösa 

                                                      

 
26

 Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik: en faktabok, 2., revid. uppl., Liber Förlag, Lund, 1982:76. 
27

 Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik: en faktabok, 2., revid. uppl., Liber Förlag, Lund, 1982:75f. 
28

 Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik: en faktabok, 2., revid. uppl., Liber Förlag, Lund, 1982;75. 
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ståndpunkter lever sida vid sida men skilda från varandra. Det kan även syfta på att alla 

människor har kulturella särdrag och som framkommer i mötet med andra människor.
29

 

 

Bakgrund 
Detta avsnitt är indelat i fyra olika delar, först presenteras den vid olika tider rådande 

samhälls- och skolkontexten och sedan redogörs kortfattat läroplaners och kursplaners 

innebörd. Efter det redogörs lärobokens och läroboksbildernas utveckling. 

 

Mångkulur – en skolpolitisk fråga 

Under 1970-talet i Sverige skedde flera förändringar i samhället, arbetskraftsinvandring 

förbjöds och byttes ut mot flykting- och anhöriginvandring, oljekrisen år 1974 drog ner 

produktionen med mera.
30

 Allt sedan andra världskriget har många utländska medborgare 

anlänt till Sverige och påverkat befolkningssammansättningen, och år 1968 kom den första 

invandrarpolitiken. Denna politiks främsta uppgift var att uppnå jämlikhet. Fram till och med 

mitten av 1970-talet innebar det dock i realiteten att alla skulle assimileras; bli en del av den 

etniskt svenska kultursfären. Efter hand övergavs denna policy och de som invandrade till 

Sverige skulle få möjlighet att främja och utveckla sin etniska tillhörighet. I skolan började 

det satsas på hemspråksundervisning som ett steg i att erkänna olika etniska grupper i 

samhället och deras behov. Enligt Vanja Lozic innebar detta att skolan fick en annan 

betydelse för skapandet och formandet av samhällsgemenskapen. Under 1980-talet 

utvecklades tankarna om etnisk mångfald och i offentligheten erkändes social och kulturell 

mångfald. I kursplanerna tonades bevarandet av den svenska kulturen ner och år 1985 slogs 

det fast att interkulturellt lärande skulle prägla skolans undervisning. Denna introduktion till 

interkulturellt lärande syftade till att ändra skolstrukturen för att passa utvecklingen mot ett 

mångkulturellt samhälle. Målet var ”att utifrån ömsesidig respekt, tolerans, demokrati och 
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andra normativa och moraliska aspekter skapa grunden för kulturmöten och mångkulturella 

lärandemiljöer.”
31

  

 

Läroplaner, kursplaner och läroboken  

Läroböckerna ska under de bästa utav förhållanden bygga på rådande styrdokument och 

läroplaner, men ytterst ligger valet av formationen och urvalet på författarna.
32

 Läroplaner 

kommer som regel ut med några års mellanrum och förmedlar riktlinjer för hur skolans 

verksamhet ska bedrivas. Läroplanen rymmer allt från allmänna riktlinjer för skolans 

verksamhet, timplaner för respektive ämne och vilka mål eleverna ska uppnå i de olika 

ämnena i relation till respektive årskurs. Anvisningarna om vad som ska behandlas i de olika 

ämnena är inte så detaljerade och de kompletteras med respektve ämnes kursplan. I 

kursplanerna anges de mål som ska uppnås med undervisningen samt vilka kriterier som 

gäller vid elevernas betygsättning.
33

 Den första läroplanen för gymnasieskolan var Lgy 1970 

som började tillämpas 1971, den andra var Lpf 1994 och den senaste Lgy 2011.  

 

Lärobokens utveckling 

Läroböcker har sedan lång tid tillbaka varit ett viktigt inslag i undervisningen och anses 

fortfarande ett av de viktigaste elementen i dagens skola.
34

 De första läroböckerna trycktes 

kort efter uppfinnandet av boktryckarkonsten på 1500- och 1600-talet. Behovet av läroböcker 

under denna tid var dock inte stort då det inte fanns någon allmän skola. Det var inte förrän 

under 1800-talet som samhällsutvecklingen ställde krav på utbildad arbetskraft.
35

 Den äldsta 

skolboken och viktigaste läroboken i den tidiga folkskolan var Luthers lilla katekes men inom 

några år fick den konkurrens av andra böcker som var anpassad efter alla skolans ämnen.
36
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Dessa läroböcker var skrivna för att ett stort antal elever skulle läsa och memorera dess texter. 

Det mesta av litteraturen var av kristen natur med inslag av nationalism, och andra aspekter 

vars syfte var att eleverna skulle utveckla ett starkt band till sitt hemland och dess 

medborgare. Historieämnet var viktigt för att eleverna skulle lära sig ”fäderneslandets 

historie”. Efter hand börjar dock religionens makt över skolan minska.
37

 Litteraturen som 

användes i skolan var först tvungen att gå igenom en kontroll: Skolöverstyrelsen. Efter andra 

världskriget utvecklades trycktekniken och böckerna fylldes med illustrationer och tabeller. 

Världskrigen ökade rörligheten över gränserna och läroboksförfattarna behövde beakta det 

faktum att samhället blivit mer mångfaldigt och nya pedagogiska verktyg växt fram och fått 

kraft. Läroböckerna skulle nu inte längre memoreras i sin helhet och eleven skulle lära sig att 

själv värdera vilken kunskap som var viktigast och hur den bäst kunde användas. Eleven sågs 

även i större utsträckning som en individ som själv kan tolka läroplaner och få insikt i att 

historien kan tolkas på olika sätt. Den teknologiska utvecklingen under 1990-talet gjorde att 

läroböckerna inte längre blev allenarådande i skolan som informationskälla, och nu måste 

även hänsyn tas till olika källor så som exempelvis internet och tidningar. Läroboken har trots 

detta en dominerande ställning även i dagens skola.
38

 Boken kontrollerades under flera 

decennier av staten men i början av 1990-talet avskaffades denna kontroll då högre instanser 

ville att skolorna skulle bli mer självständiga. De styrdokument som implementerades 1994 

ställde dessutom inte några krav på vad undervisningen skulle handla om och därför skulle en 

övre kontroll bli överflödig.
39

 Den övre kontrollen innebar bland annat att staten hade 

möjlighet att kontrollera att innehållet i böckerna var samstämmigt med hur det politiska läget 

var i Sverige i förhållande till omvärlden.
40
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Bildens roll som läromedel – en historik  

Bilder har varit vanligt förekommande i läroböcker ända sedan den teknologiska utvecklingen 

gjort det möjligt. I slutet av 1800-talet kom de första läroböckerna ut i Sverige med 

illustrationer som skulle hjälpa eleverna att lättare ta till sig böckernas innehåll. I de äldsta 

läroböckerna var det vanligt att författaren förklarade i text vad illustrationen ville säga och 

hur den skulle kunna tolkas. Detta gjorde det möjligt för att eleverna självständigt skulle 

kunna tolka och studera illustrationerna men då böckerna var tänkta att användas i 

undervisningen tolkade eleverna i princip aldrig bilderna själva. Det faktum att läraren och 

eleverna tillsammas skulle tolka bilderna bidrog till att bilder i läroböcker från mitten av 

1900-talet inte förklarades eller endast förklarades med några rader. Framställningen av de 

olika illustrationerna i böckerna har påverkats av flera faktorer, vilket ämne, syfte, teknologin 

som funnits tillgänglig med mera. I ämnet historia var till exempel illustrationens syfte att visa 

på att en händelse ägt rum och läroboksillustrationen representerade dels vad den som skapat 

bilden haft för idé av händelsen, men gav även uttryck för vad den som valt bilden hade för 

uppfattning, vilket kan komma till uttryck i eventuell bildtext.
41

 Läroboksillustrationen i 

anslutning till texter underlättar inlärningen enligt Eriksson men det ställer krav på elevernas 

analytiska förmåga att fånga illustrationens budskap i relation till texten. Det finns en del 

forskning som dock tyder på att för många och missvisande bilder påverkar inlärningen 

negativt.
42
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Forskningsläge 

I det följande kapitlet presenteras forskningsläget som tar fasta på de böcker som har skrivits 

kring läroboksforskning. De flesta böckerna i forskningsläget berör dock inte uppsatsens 

utgångspunkt om kulturmöten men är ändå relevanta att presentera av olika anledningar. 

 

Läroboksforskning  

En av de mer väl refererade och citerade studierna i övriga uppsatser inom detta ämne är 

Göran Andolfs avhandling Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-

1965. I avhandlingen granskade han framförallt kvantitativt innehållet i svenska läroböcker i 

världshistoria från gymnasiet under nästan ett sekel. Andolf noterade att det skett flera 

förändringar inom historieundervisningen. Förändringarna som kunde utläsas över tid var 

bland annat ökad diskussion kring böckernas innehåll och förändringar kring den statliga 

styrningen kring böckernas innehåll. Inslag av olika perspektiv ökade även och fokus på 

svensk historia minskade. Den största förändringen verkade dock vara själva syftet med 

historieunderisningen, vilken har gått från att försöka väcka någon form av nationalism till att 

försöka hjälpa eleven att förstå sin samtid genom ett historiskt perspektiv.
43

  

      Den kända läroboksanalytikern Staffan Selander har i sin bok Lärobokskunskap – 

Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985 undersökt hur syftet 

bakom olika lärobokstexters innehåll förändrats och hur. I boken går Selander kortfattat 

igenom läroböckernas framväxt, betydelse för undervisningen samt vad som utmärker 

lärobokstexter. Vidare går han igenom hur samhällsförändringen påverkat skolans utveckling 

i stort för att visa på att det finns ett samband. Sedan har Selander gjort några fallstudier i 

svenska läroböcker genom att analysera texter om t.ex. Gustav II Adolf i läroböcker från olika 

år. Genom att jämföra lärobokstexter från olika år visade han på hur innehållet förändrats över 

tid både kvantitativt och kvalitativt. I fallet med Gustav II Adolf, finner Selander till exempel 

att även om texterna är lika och har ungefär samma omfattning i läroböckerna, har de olika 

innebörd. Selander finner exempelvis att de tidigare författarna hade mindre tilltro till lärarnas 

kunskaper. De yngre läroböckerna i Selanderas studie är således inte lika utförliga och 

författarna verkar förutsätta att lärarna har tillräckliga kunskaper för att eleverna till fullo ska 
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kunna ta till sig kunskaperna i texterna. Selander tillägnar även en del av boken till att 

analysera läroboksbilder och dess betydelse för lärandet.
44

  

     En annan granskare av läroböcker för gymnasiet är Sture Långström som i sin bok 

Författarröst & lärobokstradition – En historiedidaktisk studie fokuserar på skaparna av 

läroböckerna. I undersökningen intervjuar han 13 författare var av 7 av dem mer på djupet om 

hur de skriver om perioden 1914 till 1945. Långström fann att majoriteten av hans 

urvalsgrupp utgjordes av liberala män från medelklassen vilka var bosatta i södra eller 

mellersta Sverige. Utifrån läroboksförfattarnas syn på sig själva fann han tre utmärkande 

kategorier, de som identifierar sig som lärare, historiker eller lärare/historiker. Författare som 

i huvudsak såg sig som lärare hade bättre försäljningssiffror för sina böcker. Detta berodde 

troligtvis på att deras böcker ansågs bättre lämpade för att användas i undervisningen av deras 

yrkesutövande kollegor. Den kategori som hade lägst försäljningsstatistik var de som såg sig 

själva som historiker och de hade störst tendens att frångå lärobokstraditionen och 

inkopierade nyare forskning i böckerna.
45

  

     Genom intervjuer med författare från varje kategori fann Långström att alla hade blivit 

tillfrågade att skriva läroböcker utav vänner och bekanta som en bisyssla och inte från någon 

högre instans. Motivet bakom skrivandet föreföll vara personligt intresse, en extra inkomst 

och eventuellt drömmar om att bli publicerad. Flera av de tillfrågade uppgav att deras 

personliga intresse, politiska tillhörighet och bakgrund till viss del styrt vad de valt att ta upp i 

sina läroböcker. Långström finner att de även styrs av till exempel rådande lärobokstradition, 

kurskriterier och lärobokskommissioner.
46

  

     En författare som betytt mycket för läroboksforskningen är Herbert Tingsten. Han 

presenterade i sin studie att syftena med den tidiga obligatoriska skolan var inte bara att ge 

eleverna nödvändiga kunskaper i att räkna, läsa och skriva utan även att ”att forma och ena 

nationen, i många fall att skapa en nation.”
47

 Tingsten kritiserade i sin undersökning den 

tidiga skolan för att den fört vidare föreställningar till eleverna, att deras tro, nation och ”ras” 
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var överlägsna människor med annan bakgrund. Läroböckernas nationalistiska prägel menar 

Tingsten förändrades inte förrän efter andra världskriget då forskningen kring läroböcker 

kraftigt ökade.
48

 Nationalism och antydningar om att det egna landet och folket är lite bättre 

än andra lever fortfarande kvar i senare läroböcker och är i princip omöjligt att rensa bort. 

Däremot innebär fostran av eleverna i demokratisk anda att även om de indoktrineras i ett 

detta tänkande innebär det till skillnad från andra tankesätt att det uppmuntrar eleverna att 

reflektera och tänka självständigt.
49

  

      Den politiskt intresserade forskaren Janne Holmén har undersökt hur porträtteringen av 

USA och Sovjetunionen framställdes i svenska, norska och finska läroböcker. Holmén 

intresserar sig i sin undersökning för kalla kriget och har valt ut dessa tre ländernas 

läroböcker. En anledning till urvalet är att de är småstater. Den andra anledningen var att 

spänningen mellan öst och väst ökade under denna period och att länderna gjorde olika 

politiska val för att behålla sin självständighet. Norge som hade dåliga erfarenheter av 

neutralitetspolitiken under världskriget valde att gå med i Nato med vissa förbehåll. Sverige 

som lyckats hålla sig neutralt under världskrigen fortsatta officiellt på samma spår även om de 

samarbetade med väst. Finland som gränsade till Sovjet och under kriget ställt sig mot sovjet 

försökte under kalla kriget politiskt blidka sovjet. Holmén fann i sin undersökning att 

skildringen av USA och Sovjet påverkats av ländernas politiska situation. Detta resultat 

visade att läroböcker i mot vad många tror inte behöver vara sena på att anpassas till den 

rådande situationen, i alla fall politiskt.
50

  

      En bok som behandlar forskning av läromedel ur olika perspektiv är Att spegla världen – 

Läromedel i teori och praktik redigerad av Niklas Ammert. Den behandlar flera olika sätt på 

vilka forskare kan bemöta läroböcker i forskningen; processuellt, strukturellt eller ur ett 

funktionellt perspektiv. Dessa perspektiv representerar olika fokus för forskaren t.ex. 

undersöka framställningsförloppet och hur det omgivande samhället påverkat innehållet i 

läroböcker. Det andra perspektivet studerar de vilka ramar som fanns vid skapandet och det 
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sista slutligen att se hur eleverna senare tar del av läroböckernas budskap. Denna bok har flera 

olika författare och behandlar många olika aspekter som makt förhållande, genus, demokrati, 

läroboksbilder och IKT (informations- och kommunikationsteknik). Det kapitel som förfaller 

särskilt intressant för min uppsats är Kenneth Nordgrens kapitel Internationella perspektiv i 

historieböcker där han tar upp bland annat migration och begrepp som nation, nationalism och 

etnicitet.
51

  

      Den interkulturellt intresserade forskaren Kenneth Nordgren, presenterar mer utförförligt 

problematiken kring interkulturella möten i sin avhandling ”Vems är historien? – Historia 

som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige”. I ett kapitel som 

fokuserar på interkulturella perspektiv i läroböcker för historia undersöker han fyra läroböcker 

för att se hur de överensstämmer med styrdokumentens krav utifrån denna vinkel. Utifrån 

olika teman analyserar han olika aspekter så som migrationsprocessen, och hur läroböckerna 

behandlar nationalism och etnicitet.
52

  

      I avhandlingen I historiekanons skugga – historieämne och identifikationensformerig i 

2000-talets mångkulturella samhället problematiserar Vanja Lozic skolan  i relation till det 

mångkulturella samhället. I avhandlingen undersöker han historieundervisningen ur flera 

olika perspektiv bland annat styrdokument, läroböcker, elever och lärare. Lozic undersöker i 

ett kapitel Svenska läroböckers skildring av efterkrigstidens invandring. I sin analys behandlar 

han inte bara historieböcker utan även samhällsorienterade läroböcker, där syftet har varit att 

problematisera innehållet utifrån ett ”vi och dem” perspektiv och hur detta förändrats över 

tid.
53

 

 

Tidigare forsknings betydelse för uppsatsen 

Den tidigare delen av forskningsläget behandlar inte kulturmöten men är ändå av intresse att 

belysa i forskningsläget då de behandlar forskning kring läroböcker. Andolfs undersökning är 

intressant att belysa för att den ger en översikt över hur historia som ämne växt fram och 

                                                      

 
51

 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1:a uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011. 
52

 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 

2006,[Umeå, 2006. 
53

 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella 

samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2010,Malmö, 2010.  



   20 

 

utveckats under de föregående seklen.
54

 Då denna studie syftar till att undersöka om det skett 

en förändring av innehållet är det intressant att beröra Selanders undersökning. Hans 

forskning visar att syftet bakom framställningen ändras även om innehållet förefaller vara 

likadant.
55

 Långströms undersökning är viktig att presentera för att denna undersökning syftar 

till att undersöka hur styrdokumenten och författarna påverkat skildringen av kulturmöten.
56

 

Skolan är politiskt styrd och styrdokumenten påverkas av den rådande politiken, vilket på ett 

intressant sätt påvisas i Tingstens och Holméns undersökningar.
57

 Kenneth Nordgren 

presenterar som en del i sin undersökning hur innehållet av invandring till Sverige i Alla 

tiders historia från 1987 fram till 2004. Vidare analyserar han två av de bilder som 

presenteras i anslutning till texten och problematiserar den tydliga skildringen av ”vi och 

dem” utifrån ett interkulturellt perspektiv. Nordgren synliggör även hur skildringen av 

invandringen till Sverige förändrats över tid i serien Alla tiders historia. Han finner att det har 

skett en förändring i innehållet men han diskuterar och problematiserar aldrig varför 

innehållet förändrats. Fokus i hans undersökning ligger i stället på varför det ägnats så lite 

utrymme till denna fråga och vad det kan få för effekter i samhället.
58

 Vanja Lozic analyserar 

också efterkrigstidens invandring i en del av sin avhandling fast han utgår från flera 

läroböcker i historia och samhällskunskap. Han problematiserar ”vi och dem” mentaliteteten i 

läroböckerna utifrån olika teorier och tidigare forskning. Lozic framhåller dock i sin 

avhandling att läroboksanalysen är ett komplement för att uppnå sitt syfte, att skildra 

ungdomars identitet i relation till historieämnet i dagens mångkulturella samhälle.
59

 I 

läroboksavsnittet analyserar han inte heller hur innehållet stämmer överens med det som förs 
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fram i skolans styrdokument i relation till kulturmöten. Få studier om förändring av innehållet 

och syftet relaterat till både en etablerad historisk kanon och rådande styrdokument har 

genomförts.  

 

Uppsatsens problemformulering  

För att uppnå uppsatsens syfte att undersöka hur kulturmöten skildras i läroböcker i relation 

till samhällskontexten och skolans styrdokument måste först ett par faktorer uppfyllas. För det 

första krävs det ytterligare avgränsning av materialet och utifrån de ramarna behövs en 

lämplig frågeställning. Urvalet av material till denna undersökning har begränsats till 

styrdokument och läroböcker som tagits fram för gymnasieskolan sedan den grundades på 

1970-talet. Då det är förändringen kring skildringen av kulturmöten som är central har 

läroböckerna även begränsats till böcker som kommit ut i flera upplagor under de tre 

läroplansperioderna. (För mer utförlig information om material, se senare kapitel.)
60

 

     De frågor som presenteras nedan tar fasta på både avgränsningen kring begreppet 

kulturmöte samt den tidigare nämnda avgränsningen av styrdokument och läroböcker för 

gymnasiet. Först analyseras direktiven i styrdokumenten från vad som står skrivet om 

kulturmöten.   

 

Vilka hegemoniska tankar framkommer i skolans kurs-och läroplanerna från år 1970 till år 

2011?  

 

Hur skildringas efterkrigsinvandringen i läroböcker för gymnasiet från att gymnasieskolan 

inrättades till idag?  Denna övergripande fråga besvaras genom att i läroböckerna se hur 

följande frågor besvaras.  

- Varifrån kom människorna som invandrade till Sverige?  

- Varför anlände människorna till Sverige?  

- Vad sysselsatte de nyanlända människorna sig med?   

-Vad har invandringen inneburit för samhället?  
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- Vilket budskap om kulturmöten förmedlas i läroböckernas illustrationer?  

För att kunna relatera ett förändrat läroboksinnehåll till en samhällelig kontext ställs även 

följande frågor: 

På vilket sätt har skolans styrdokuments hegemoniska anslag påverkat läroboksförfattarnas 

skildring av efterkrigsinvandringen i läroböckerna? 

Uppfyller läroboksförfattarnas val av förmedlat innehåll de hegemoniska målen som fanns 

utryckta i läroplanerna för den aktuella tiden?  

Varför har skolans styrdokument och läroböckernas innehåll eventuellt förändrats över tid?  

Teoretiska utgångspunkter  

För att kunna besvara uppsatsens frågor och analysera skildringen av kulturmöten tar en av 

denna uppsats teoretiska utgångspunkt fasta på vad det är som påverkat författarnas vid 

skivandet av lärobokstexterna. Vidare kommer den teoretiska utgångspunkten hegemoni i 

relation till nationalism och etnicitet att tillämpas för att kunna ta fasta på om och varför det 

eventuellt har skett en förändring i skildringen av kulturmöten.  

Vad är didaktik?  

Historia som ämne är så omfattande att det är omöjligt att lära ut allt om det förgångna. I 

undervisningen måste det därför ske ett urval och studiet av urvalet som sker kallas didaktik.  

Enligt Hermansson syftar historiedidaktik till att besvara vad, hur och varför ett vist urval görs 

i undervisningen. Innehållet och hur ämnet presenteras styrs av flera faktorer så som lärarens 

kompetsens, läroplans, kommunens ekonomi, elevernas förutsättningar och vad ämnet ska 

innehålla enligt kursplanen.
61

  

 

Didaktiskt utgångsläge – vad styr läroboksförfattarna  

Niklas Ammert har sammanställt en modell av vad som påverkar läroboksförfattarnas val av 

innehåll i stort. De olika faktorerna påverkar ömsesidigt varandra, var av några av dessa 

faktorer kommer att undersökas närmare. I centrum av figuren placerar Ammert författaren 
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själv.
62

 Enligt Långströmms undersökning så påverkar författarnas egna intressen, bakgrund, 

politiska ståndpunkt innehållet i läroböckerna.
63

 De kan dock inte bara behandla sina egna 

intresseområden utan de måste rätta sig efter en rad olika krav. Ammert placerar läroplaners 

och kursplaners intentioner, köparnas och förlagets krav, nya historiska rön och den tidens 

dominerande pedagogiska synsätt som de viktigaste påverkansfaktorerna.
64

 Enligt Långström 

så är de flesta och mest populära böckerna skrivna av lärare och inte forskare. De forskare 

som identifierar sig som lärare är mindre benägna att ta med nya historiska rön, men anses av 

verksamma lärare var bättre anpassade för att tillämpas i klassrummet.
65

 Almgren, som är en 

av medförfattarna av Alla tiders historia, skriver att läroböcker överlag är konservativa och att 

han som författare ibland oroat sig över att ändra för mycket av innehållet med risk för 

klagomål från förlaget och lärarkåren.
66

 Det viktigaste kravet verkar dock vara att böckerna 

lever upp till skolans styrdokument då det är väsentligt att eleverna når upp till skolans mål.
67

 

Framställningen av skolans styrdokument påverkas av den rådande samhällskontexten och de 

dominerande pedagogiska strömningarna.
68

  

Vad påverkar författarna?  

Författarnas textframställning påverkas av faktorer så som genre, urval och tidens 

dominerande historieskrivning. Urvalet av fakta har en stor påverkan på framställningen av en 

text. Många läroboksförfattare försöker ibland att periodisera, dela upp läsningen i olika 

teman för att underlätta läsningen och inlärningen hos elever. Urvalet författarna gjort kan 

även ha andra motiv som att urvalet gynnar denne själv eller dennes uppdragsgivare. När 

skribenten väljer att belysa vissa aspekter men ta bort andra mindre positiva aspekter kallas 

det tillrättaläggande och görs troligtvis för att uppnå ett visst syfte. Syftet behöver inte alltid 
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vara givet och författaren kan medvetet eller omedvetet belysa andra aspekter för att tilltala 

dem som författaren tror kommer att läsa texten.
69

 

      Författarens yrke och i vilken forskartradition denne har växt upp inom påverkar även 

framställning av texten. Skribenten väljer vad denne ska ha med och när urvalet görs så 

speglar det författarens värderingar, vilket framkommer i presentationen. Även författarens 

historiesyn och perspektiv på vilken historia som är viktig påverkar framställningen av 

texten.
70

  

    Fram till 1960-talet dominerades historiestudierna av politisk historia, men under 1970-

talet, dominerade ekonomisk och social historieskrivning. Forskare förlitade sig mycket på 

statistiska undersökningar och majoritetens syn och beslut sågs som sanningar. Idag finns det 

en större medvetenhet kring forskarnas roll kring sin delaktighet och att den nuvarande 

historiesynen påverkar innehållet. Större kunskap kring påverkansfaktorerna gör att forskarna 

försöker att hålla sig så objektiva som möjligt och undvika värdeladdade ord i sina 

framställningar.
71

 

 

Lärobokskanon  

Den rådande lärobokstraditionen och synen på vad som är viktigt påverkar framställningen 

men även samhället i stort. Skapandet och reproduktionen av en historisk kanon är ett sätt att 

bibehålla den rådande hegemonin och behålla det rådande klassamhället. I läroböcker för 

gymnasiet framställs innehållet kronologiskt, med stort fokus på det västerländska arvet. 

Läroböckerna är väldigt eurocentriska och fokuserar nästan uteslutande på att förmedla denna 

synvinkel. Minoriteter har kritiserat denna syn då de anser att deras historia endast presenteras 

i relation till den dominerande gruppen som i detta fall utgörs av ”vita européer”.
72

 Almgren 

tar upp att det är svårt att kringgå denna kanon för att förlag och köpare ställer krav på att 

vissa valda bitar ska finns med.
73
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Hegemoni  

Marion Leffler ansluter sig till Gramscis tankar om att den härskande klassen inte 

nödvändigtvis behövde använda våld för att för att upprätthålla sin makt. Deras dominerande 

position byggde istället på att de lägre klasserna accepterade både deras och sin egen 

situation. Härskarklassen/borgarskapet framställer sin syn på världen och samhället som att 

det är normen. Detta lyckas genom att samtidigt som de överför sin syn ta till vara delar av 

folkets föreställningar. Om den ledande klassen/borgerskapet lyckas befästa sin position och 

syn på hur samhället och världen fungerar uppnår de en form av nationellt 

ledarskap/hegemoni. Dessa värderingar förs sen vidare genom samhällets institutioner bland 

annat, via skolan och massmedia. I de industrikapitalistiska länderna var det enligt Gramsci 

borgarklassen som dominerade, inte bara genom att de ägde kapital och makt, utan framförallt 

genom att de dominerade inom kulturen. Gramsci menade att det var framförallt genom 

kulturen som en klass kunde uppnå hegemoni och att det var inom detta område borgarklassen 

framförallt behövde de underordande klassernas samtycke.
74

  

      Då hegemoni enligt Gramsci och Leffler bygger på de lägre klassernas samtycke kan inte 

vara fullständig. Den för en tid rådande hegemonin kommer aldrig att vara för evigt, utan den 

kommer att återskapas, förnyas, försvaras, utmanas och begränsas. Gramsci, vars tankar 

stammar från marxismen, skrev sina idéer med tankar på att folket/arbetarna måste utmana 

den borgerliga bestämmande överklassen.  När flera olika grupper ur de lägre klasserna går 

samman så har de möjlighet att påverka hegemoni. Lyckas de att påverka den hegemoniska 

kulturen så kan de i slutändan uppnå politisk makt.
75

  

      Leffler utvecklar och sätter kultur i samband med hegemoni och hon trycker på att 

hegemoni förändras och utvecklas hela tiden. Kulturen är en av de viktigaste aspekterna för 

att påverka den rådande hegemonin. Människor uppfattas som kulturbärare och 

kulturbyggare. För att kunna studera hegemoni måste forskaren studera vissa särskilda 
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aspekter av denna process så som klass, genus, etnicitet, med mera närmare. I denna 

undersökning tas fasta på nationalism och etnicitet.
76

  

      Nationalism syftar till att skapa en känsla av samhörighet mellan människor som bor inom 

ett avgränsat geografiskt område. Denna stora grupp är tänkt att bilda en nation där de 

medborgare som har det bättre ställt ska känna solidaritet med dem som har det sämre ställt 

inom den egna gruppen. Konstruerandet av nationen skapar dock en yttre gräns och 

avståndstagande från andra människor som inte tillhör nationen. Politiskt så betonades språket 

och gemensamma kulturella symboler som viktiga komponenter för att binda samma 

medborgare i en nation. Det bidrog till att kulturen började ses som oföränderlig och bunden 

till ett geografiskt område. Ett av syftena med konstruktionen av nationalism var att få 

människor att stanna i landet och skapa lojalitet mot den egna gruppen och staten. Thomas 

Hylland Eriksen fann att nationalismen växte sig starkare efter hand som individualismen 

ökade och banden till släkten minskade. Nationalismen fyllde då det vakuum som uppstod. 

Nationen förutsätter dock att det finns andra nationer och att det finns de som inte tillhör den 

egna nationen. Den andres betydelse har en stor del i formandet av identitet och det för vidare 

tankar om hur maktstruktur ska vara. I regel blir den etniska identiteten starkare när den binds 

samman med staten.
77

  

   Lozic tar i sin läroboksanalys fasta på att kulturen och den svenska identiteten är bunden till 

nationens gränser och det påverkar synen på historia och kultur.
78

 Genusforskaren Paulina de 

Los Reyes, som i sin forskning belyser genus i relation till etnicitet, finner att jämställdheten 

mellan män och kvinnor ibland tas som ett sätt att identifiera svenskhet på.
79

  

     Etnicitets- och nationalistforskaren Thomas Hylland Eriksen tar upp att etniska grupper 

formas när en grupp upplever en känsla av samförstånd. Dessa grupper skapas, och binds 

närmre samman i mötet med andra grupperna. I princip tillhör alla levande varelser en etnisk 

grupp oavsett var man lever. Det uppstår ofta spänningar mellan olika etniska grupper, på 

grund av inbillade eller verkliga hot mellan grupper. Enligt Eriksen så uppstår ofta ett ”vi och 
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dem” tänkande angående vem som är vän och vem som är utomstående. Individer kan dock 

röra sig mellan olika sammanhang och kan känna samhörighet med andra grupper beroende 

på sammanhanget. Vid migration är det vanligt att individen i högre grad behåller sin etniska 

identitet. För samhällets del så innebär det ofta en politisk förändring när de ska integrera 

andra grupper i det rådande samhället.
80

 

 

Metod, material och avgränsning  

I detta kapitel presenteras den valda metoden för uppsatsen, vilket material som kommer att 

användas, och slutligen vilka avgränsningar som gjort för att göra undersökningen 

genomförbar.  

Metod  

I denna undersökning kommer skolans styrdokument, läroböckers texter och illustrationer att 

analyseras både i relation till varandra, men även till den rådande samhällskontexten och 

tidigare forskning. För att för att kunna uppnå detta förefaller en kvalitativ text metod bäst 

lämpad att använda.  

Genom att kvalitativt granska det utvalda materialet utifrån flera olika aspekter exempelvis 

genre, författare, kontext kan forskaren utveckla en djupare förståelse för texternas innehåll.
81

 

Denna förstålde för texterna är nödvändig i för att kunna säga något kring läroböckernas 

innehåll och styrdokumentens intentioner. Enligt Kjeldstadli brukar texttolkning ske i olika 

led, språkliga meningar, meningstolkning och texten i sig. I det här fallet vad står det i 

styrdokumenten angående kultur och hur skildras efterkrigstidens invandring i läroböckerna 

vilka ord använder författarna och vad är budskapet. Det är även viktigt att tolka vad som 

påverkar framställningen och meningen med texten så som författarens bakgrund och 

intentioner likväl samhällsutveckligen. Viktigast vid en kvalitativ textanalys är dock 

innehållet i texten så som att läroböckerna tillhör en viss genre, det finns en rad krav som 

texterna måste uppnå vilket påverkar utformningen av texterna.
82
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Analys metod för illustrationerna 
Yvonne Eriksson tar fasta på att forskaren vid en bildanalys måste presentera vad fotografiet 

föreställer på ett så neutralt sätt som möjligt för att komma åt illustrationens tysta 

budskap/innehåll. När forskaren studerar gamla illustrationer framkommer den tidens 

föreställningar, värderingar och normer som rådde då fotot eller konstverket gjordes. Dessa 

föreställningar som förekommer är påverkade av det som hände tidigare. Genom att 

undersöka vad bilden säger till betraktaren och hur det framställs kan vi säga något om den 

tidens värderingar, men även om urvalet av bilder. Eriksson skriver vidare att de värderingar 

ändras sakta och de värden som fångas i illustrationerna som tas i dag kommer att forma hur 

nästa generation av beaktare kommer att tycka och känna. 
83

 Det är vanligt att texters 

innebörd förändras under undersökningens gång efter hand som forskaren fördjupar sina 

kunskaper angående tillkomst kontexten.
84

 

Material   

Primärmaterialet för denna uppsats utgörs utav de tre läroplanen och de tillhörande 

kursplanerna i historia samt utvalda utgåvor ur serien Alla tiders historia. Det har utkommit 

tre stycken läroplaner sedan gymnasieskolan grundande. Dessa läroplaner är följande: Lgy 

1970 (1971), Lpf 1994 samt Lgy 2011, dessa kommer att undersökas i sin helhet. Vad gäller 

kursplanerna kommer endast de övergripande målen med ämnet och innehållet att beröras. 

Läroböckerna som kommer att studeras i denna uppsats är de utgåvor av Alla tiders historia 

som har utgivits från år 1985 fram till och med 2012. Det finns flera utgivare av läroböcker, 

men denna serie har givits ut med jämna mellanrum och är därför lämplig att undersöka hur 

läroböckernas innehåll förändrats över tid.
85

  

 

Urval av Alla tiders historia  

Gymnasieskolan har sedan instiftandet haft tre olika läroplaner som styrt skolans verksamhet 

och läroböckernas utformning. Tiden från gymnasieskolans tillkomst fram till idag, utgör 

denna undersöknings yttre ramar. Den andra faktorn som avgränsar materialet i denna 

undersökning från år 1985 till år 2012, beror på att antalet publikationer av serien Alla tiders 

                                                      

 
83

 Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text, Norstedts akademiska förlag, 

Stockholm, 2009: 67f, 73. 
84

 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Studentlitteratur, Lund, 2002:24. 
85

 Bilaga 2.  



 

29 

 

historia. I denna undersökning kommer åtta läroböcker från serien att undersökas, två från 

första läroplansperioden, fyra från andra samt två från sista och nuvarande perioden.
86

 Syftet 

med uppsatsen är att undersöka kulturmöten och hur skildringen av dessa har förändrats, 

därför har ett viktigt urvalskriterium varit att välja så många böcker som möjligt för att kunna 

dra slutsatser kring en förändring. Innehållet i läroböckerna skiljer sig åt men ibland är 

skillnaderna minimala. Vidare har urvalet påverkats av antalet böcker som har givits ut, till 

exempel så har det bara givits ut en lärobok på grundnivå sedan 2011 års läroplan trädde i 

kraft vilket påverkar resultatet. Värt att uppmärksamma är att basboken är tryckt 2008 men 

enligt förlaget ska boken vara anpassad enligt den nya kursplanen för år 2011.
87

 Denna 

undersökning har begränsats till att framförallt inkludera böcker för grundnivå i historia, för 

att undvika komplikationer med de tematiseringar som ofta görs i gymnasiets läroboker för 

senare nivåer. Däremot gör ett undantag för den sista perioden för att kunna få ett mer 

omfattande material, för att säkerställa att framställningen i A-boken inte är en slump.
88

  

     Det förekommer flera skildringar av kulturmöten i läroböckerna enligt uppsatsens 

definition och för att göra materialet överskådligt behövs ytterligare en avgränsning. 

Kulturmöten som ska undersökas begränsas till skildringar i Sverige som ägt rum efter andra 

världskriget.  

 

Skolans styrdokument – hegemonins styrmedel?  

Läroböckerna syftar och utger sig för att följa läroplanen och ämnets kursplaner, och därför 

har den en stor påverkan på hur undervisningen kommer att se ut. I Sverige är skolan politiskt 

styrd. Läroplanerna som styr skolans verksamhet beslutas av sin tids ledande politiker som 

sitter i riskdagen, och kursplanerna som utgör ramen för ämnenas innehåll beslutas av 

regeringen.
89

 Enligt Anotoni Gramsci teori om hegemoni skulle beslutsfattarna kunna 

representeras som det ledande skiktet i samhället. Politikerna är valda av folket att styra och 

ska i och med sin position ta till vara på folkets intresse.
90

 Gramsci är inne på att det ledande 
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skiktet i samhället behåller sin makt position genom att överföra sin syn på verkligheten och 

att de behåller den genom att de lägre klasserna accepterar den råddande ordningen. Den 

dominerande synen förs vidare genom samhällets olika institutioner, till exempel skolan.
91

 

Skolans styrdokument och sedermera läroboks skildringarna skulle då kunna tolkas som det 

styrande skiktets/hegemonins sätt att föra över sin syn på världen, sina värderingar på den 

yngre befolkningen.  

Empiri - förändringar i läroplan och kursplaner -1970-2011 

Detta kapitel är indelat i tre olika delar som syftar till att presentera vad det utvalda materialet 

presenterar i relation till kulturmöten. Den första delen tar fasta på de direktiv som återfinns i 

skolans styrdokument under den aktuella perioden. Det andra avsnittet presenterar 

läroböckernas skildringar av kulturmöten i text och sista delen behandlar de bilder som ska 

representera kulturmöten.  

Empiri – läroplaner och kursplaner 

I detta kapitel presenteras det som står i de olika styrdokumenten och som kan kopplas till 

kulturmöten. Själva begreppet kulturmöte förekommer inte läroplanerna förrän 2011 års 

läroplan men alla läroplanerna behandlar på olika sätt mötet med individer utanför Sverige 

och andra kulturer.  

 

Läroplan från 1970  

Läroplanen från 1970 anger att skolan ska genomsyras av ett internationellt perspektiv, men 

huvudfokus förefaller inte nödvändigtvis vara på kulturmöten i Sverige. I den allmänna delen 

med verksamhetens mål och riktlinjer presenteras att skolans ska tillämpa ett internationellt 

perspektiv i flera av skolans ämnen. Detta avsnitt tar fasta på att eleverna ska kunna göra en 

insats internationellt och för att kunna göra det behöver de bland annat tillgodogöra sig 

främmande språk. Det internationella perspektivet är enligt läroplanen nödvändigt för att 

eleverna ska kunna få en förståelse för andra människor och andra kulturer. Denna förstålse är 

viktig för att senare kunna vara med och utveckla och fördjupa det internationella samarbetet. 

I kapitlet som handlade om elevers sociala utveckling står det även att skolan ska skapa en 
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förståelse för olika grupper i samhället med särskilda behov vilket även inkluderar människor 

från olika nationer.
 92

  

     Läroplanen belyser även att eleverna ska utveckla vissa egenskaper och värderingar som 

passar i ett demokratiskt samhälle, vilket i förlängningen skulle kunna främja kulturmöten. 

Det framhålls även att det är viktigt med frihet och självständighet för individen, men för att 

samhället ska kunna utvecklas är samarbete och solidaritet nödvändigt. Läroplanen trycker 

bland annat på värden som livets okränkbarhet, tolerans, samverkan och rättskänsla. Den 

fokuseras främst på egenskaper och värderingar som eleven behöver primärt, och i det 

avslutande stycket nämns även globala perspektiv. Eleverna ska även lära sig om människors 

livsvillkor i andra samhällsbildningar som ligger geografiskt långt bort. ”[S]kolarbetet bör 

inriktas på att främja elevers utveckling till självständiga samhällsmedborgare med ett intresse 

för omvärlden som leder till ett personligt engagemang och en känsla för internationellt 

medansvar.”
93

  

     I avsnittet som handlar verksamhetsformer talas det om individuell undervisning och att 

undervisningen ska anpassas efter rådande omständigheter. När det kommer till 

undervisningen påpekar läroplanen även vikten av att undervisningen tar hänsyn till olika 

livsåskådningar och främjar elevers känsla för internationellt ansvar.
94

 

 

Kursplan i historia  

Kursplanen delar in huvudmomenten för ämnet i olika temaområden exempelvis humaniora 

och ekonomi. Eleverna ska under historieundervisning utveckla fördjupade kunskaper i 

framförallt Nordens historia, men även ha kunskaper om den generella utvecklingen i världen. 

I huvudmomenten för kursen framkommer det att elever ska lära sig om olika samhällsystem 

men kursplanen trycker endast på ett globalt perspektiv för perioden efter år 1945.
95
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Läroplan 1994 

Läroplanen från 1994 trycker inte bara på universella värden så som människolivets 

egenvärde och människans rättigheter oavsett bakgrund, utan belyser även faktorer som kan 

kopplas till kulturmöten utan att begreppet nämns. Läroplanen tar fasta på att människor i 

dagens samhälle allt oftare flyttar över nationsgränserna och att det därför är viktigt att alla 

accepterar och lär sig att leva under de förutsättningar som ”kulturell mångfald” innebär. 

Skolan har som uppgift att förbereda eleverna på att leva i samhället och en aspekt är att 

eleverna ska se sig själva som en del av världen.
96

    

    Grunden för att eleverna ska kunna interagera och samspela med människor med skilda 

bakgrunder är enligt läroplanen insikt i den egna kulturen. Läroplanen anger att eleverna ska 

fostras enligt kristen tradition och västerländsk humanism och att främlingsfientlighet ska 

mötas med fakta och diskussion. Den svenska kulturen, landets språk och historia ska läras ut 

i flera av skolans ämne för att eleverna ska kunna utveckla en stabil identitet. Kunskaper om 

den egna kulturen och identiteten ses som en förutsättning för att kunna förstå andras villkor 

och förutsättningar. Individen ska utvecklas så att denne kan känna samhörighet med andra på 

flera olika nivåer. Eleverna ska med andra ord kunna känna sig som svensk, nordisk 

medborgare, europé och världsmedborgare.
97

 

 

Mål att sträva mot  

Eleverna ska efter avslutad utbildning ha kunskap om det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet och vetskap om olika nationella minoriteters kultur. Globalt ska eleverna helst ha 

kunskap om globala samband och det internationella samarbetet. Skolan ska även sträva mot 

att eleverna ska kunna återge skeende ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. 

Kring de normer och värden som eleverna helst ska utveckla tas det upp att eleverna ska 

utveckla en förståelse för folk och andra kulturer. I detta kapitel belyses även att elever helst 

utveckla förmågor som ska göra det lättare att förstå, respektera och hjälpa andra individer.
98
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     Skolans riktlinjer tar även fasta på att eleverna ska utveckla en känsla av samhörighet och 

gemenskap med utsatta grupper både i det egna landet och internationellt. Detta anses vara 

förutsättningar för att de skulle kunna vara med och motverka diskriminering. Läraren ska se 

till att alla elever, oavsett kön, social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på 

arbetssätt, arbetsform och innehåll i undervisningen.
99

 

 

Kursplan  

Historieämnet syftar till att stärka elevernas identitet och utveckla deras demokratiska 

egenskaper. Historisk insikt kring dessa värden och insikt om andra folk, länder och kulturer 

underlättar internationellt samarbete. Målen eleverna ska sträva mot i historia är att eleverna 

ska lära sig om kulturarvet och hur det påverkar människor och nationella identiteter. Det ska 

även ge perspektiv på hur dagens samhälle har formats. Ämnet ska hjälpa till att bevara 

kulturarvet i ett multietniskt samhälle som är under ständig förändring. Genom att eleverna 

utvecklar en förståelse för hur det förgångna samspelar med synen på nutiden och framtiden 

kan de förstå samhället de lever i.
100

  

 

2011 års läroplan  

Den senaste läroplanen bygger till stor del på den tidigare läroplanen men med flera tillägg 

och förtydliganden. Det mest väsentliga för denna undersökning är att begreppet kulturmöte 

har skrivits in. Läroplanen belyser mer än föregångaren på människans egenvärde, 

okränkbarhet, bekämpning av främlingsfientlighet och diskriminering. Den tar även upp att 

skolan ska vila på kristen tradition och västerländsk humanism men verksamheten ska ändå 

vara icke-konfessionell. Inga elever ska diskrimineras utifrån exempelvis etnicitet eller tro. 

Denna läroplan behandlar även människors ökade rörlighet och att eleverna ska se de fördelar 

som finns med kulturell mångfald. Det svenska kulturarvet ska läras ut för att stärka elevernas 

identitet och det ses som en förutsättning för att eleverna ska kunna förstå andras situation och 

kultur. 2011 års läroplan fokuserar även på att elevernas identitet inte begränsas till den 
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svenska utan att eleverna också är världsmedborgare. Läroplanen tar fasta på att eleverna 

under skolgången och efter utbildningen ska utveckla kontakter med människor i andra delar 

av världen.
101

 Skolan har som uppdrag att inte bara verka för att eleverna utvecklar förmåga 

att fungera ute i samhället utan de ska även bidra till att utveckla det. Eleverna behöver även 

utveckla en förståelse för den kulturella mångfalden i Sverige och kunskap om EU och hur det 

påverkar landet.
102

 

     I målen för skolan tas det upp att elever ska ha kunskap om det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet men även kunskap om olika nationella minoriteter så som judar och 

romer. Eleverna ska även ha kunskaper kring hur länder samarbetar samt kunna se olika 

samband ur flera olika perspektiv, inte bara det svenska utan även nordiska, europeiska och 

globala.
103

  

     I avsnittet som tar fasta på normer och värden ska eleverna efter avslutad skolgång ha 

utvecklat värderingar som underlättar samspelet med andra människor oavsett vilken 

bakgrund, språk, kultur eller religion dessa har.  Även i riktlinjerna för skolan trycks det på att 

skolan ska arbeta för att eleverna ska utveckla värden som solidaritet med människor utanför 

den egna gruppen och motverka alla former av diskriminering.
 104 

I läroplanen från år 1994 

var målsättningen att eleverna skulle lära sig några av dessa egenskaper de var satta som mål 

att sträva mot. I den nya läroplanen från år 2011 så var de uppsatta som mål som eleverna ska 

uppnå.  

 

Kursplan historia  

Kursplanen nämner bland annat uttryckligen att eleverna ska lära sig hur olika grupper har 

använt historien och hur kulturarvets framställning har påverkat verklighetsuppfattningen och 

identiteten. Eleverna ska även tillägna sig kunskaper kring samhällsförändringar så som 

migration, internationellt samarbete och mänskliga rättigheter. Eleverna ska ha kunskaper om 

                                                      

 
101

 Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 2012:32.  
102

 Lärarboken: 12/13: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 

2012:34f.  
103

 Lärarboken: 13/12 : [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 

2012:37. 
104

 Lärarboken: 13/12 : [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 

2012:39. 



 

35 

 

politiska konfliker, kulturella förändringar och kunna återge händelser från olika 

perspektiv.
105

  

Empiri- Kulturmöten i Alla tiders historia  

Detta avsnitt presenter hur författaren/na av läroböckerna skildrar kulturmöte i text och bild. 

Skolans läroböcker uppger sig följa de aktuella styrdokumenten och därför presenteras dessa 

skildringar utifrån den läroplan som var aktuell vid respektive utgåva. 

 

Läroplanperiod 1970 – Alla tiders historia  

De upplagor av Alla tiders historia som publicerades under denna period författades av Börje 

Bergström, Hans Almgren och Arne Löwgren.
 
Det framkommer dock inte vem som skrivit 

avsnittet angående invandringen till Sverige.
106

 Författaren/na anger övergripande att 

invandringen började i samband med andra världskriget och att det kom människor från 

Europa och resten av världen under andra världskriget. Efter kriget fortsatte invandringen från 

omvärlden och de största grupperna kom från Finland, Ungern, Chile och Mellanöstern. I 

upplagan från 1989 så nämner skribenten/na att det även kom människor från Latinamerika.
107

  

     Norden hade vid denna tid en gemensam arbetsmarknad vilket underlättade för de 

finländska medborgarna att söka arbete i Sverige.  De andra grupperna som omnämns kom till 

Sverige på grund av oroligheter i hemländerna. Invandrarna från Mellan Östern och 

Latinamerika kom från olika krisområden.
108

  

     I läroböckerna skiljer författarna på varför människorna kom till Sverige och anger endast 

att de som sökte sig till landet för att arbeta sysselsatte sig inom den svenska industrin. Vad 

grupperna som benämndes som flyktingar sysselsattes med framkommer dock inte.
109

   

     Den största samhällsförändringen som invandringen innebar för Sverige var att 

befolkningen ökade. I båda böckerna behandlar författaren/na att det föddes färre barn i 

Sverige och att invandringen ökade befolkningen både direkt och indirekt. Invandrarna var i 
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regel i fertil ålder och bidrog även till att höja den naturliga befolkningsökningen.
110

 I 

avsnittet kring flyktingar nämner författaren/na i upplagan från 1989 att många protesterade 

på lokalnivå mot att ha flyktingförläggningar på sin hemort. Annars såg ”svenskarna” 

fördelaktigt på att flyktingar kom till Sverige.
111

  

 

Läroplanperiod 1994 - Alla tiders historia. 

Författarna för Alla tiders historia fortsatte att skriva läroböcker och gav ut nya upplagor av 

serien även under nästa läroplansperiod. Det är således samma tre författare: Bergström, 

Almgren och Löwgren som har skrivit även dessa upplagor.
112

 Efterkrigsinvandringen 

skildras på ett likande sätt som under föregående period med undantag för den sista läroboken 

från år 2002. Skildringen av invandringen inleds med andra världskriget och att människor 

kom från både inom och utanför Europa. Under 1950-talet flyttade enligt Bergström et.al. 

många finska medborgare till Sverige. De antydde dock att det även kom medborgare från 

andra länder utanför norden men att detta avtog under 1980-talet. Enligt författaren av 

upplagan från år 2002, kom det inte bara människor från Finland och norden utan även från 

Italien Jugoslavien, Grekland och Turkiet för att arbeta.
113

  

     De andra stora grupperna av invandrare som togs upp av författaren i utgåvan från 1995 

var ungrare, polacker, chilenare, medborgare från Mellerstaöstern och Jugoslaven. 

Författaren/na av utgåvan från år 1996 tar upp de flesta av flyktinggupper som nämns i 

föregående upplaga och tillägger att det även kom många från Latinamerika. Däremot så 

utelämnar författaren/na de flyktingar som kom från Polen och Jugoslavien. Skribenten/na av 

utgåvan från år 2000 nämner Ungern, Chile, Mellersta Östern och Latinamerika.
114

 I 

versionen från år 2002 omnämner författaren/na invandrarvågor från Ungern, Chile, 

Mellanöstern (Iran), Latinamerika, Somalia, Bosnier och Kosovo. Värt att notera är att den 

sista versionen skiljer på grupper av människor från forna Jugoslavien och omnämner 

Bosnien och Kosovo som ursprungsland.
115
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     Alla böckerna skiljer på arbetskrafts- och flyktinginvandring. Beträffande 

flyktinginvandringen så skriver läroböckerna att det kom många invandrare under upproret i 

Ungern, militärkuppen i Chile och från olika krisområden. I upplagan från år 1995 tar 

författaren/na även upp antisemitismen och förföljelse som anledning till att många flyttade 

till Sverige.
116

 Utgåvan från år 2002 nämner upproret och militärkuppen som anledningar till 

att många flydde till Sverige. Skribenten/na av 2002 års upplaga tar i avsnittet om flyktingar 

även upp att många från dessa länder sökt asyl i Sverige utan att ange någon specifik 

anledning till varför de kommit till Sverige. De finska medborgarna som flyttade till Sverige 

omnämns som arbetare.
117

 

     Vad invandargrupperna sysselsatte sig med i Sverige framkommer inte så tydligt i dessa 

kulturmötesskildringar. Författaren/na anger i alla läroböckerna att den svenska industrin gick 

på högvarv efter andra världskriget och att arbetskraften behövdes som en följd av det. Det är 

bara i utgåvan från 2002 som författaren/na anger att många kom från Italien, Jugoslavien, 

Grekland och Turkiet för att arbeta. Inga av texterna omnämner dock mer specifikt vad 

grupperna som kom till Sverige som flyktingar sysselsatte sig med i Sverige.
118

 

      När det kommer till samhällseffekterna av invandringen så varierar skildringarna under 

denna läroplansperiod. Gemensamt är dock att författaren/na tar fasta på att utan invandringen 

skulle Sveriges befolkningsmängd ha minskat, som en följd av minskad nativitet. I 

tryckningen från år 1995 tar författaren/na upp att det införts strängare asyllagar som gjort att 

många avvisats. I denna utgåva behandlas även att det fanns medborgare som är kritiska till 

flyktinginvandringen men att de inte vågade framföra sina åsikter i rädslan för att bli klassade 

som främlingsfientliga. Efter att antalet utomeuropeiska flyktingar ökade förekom bland annat 

mindre demonstrationer, vandaliseringar av flyktingförläggningar och annat våld. Det belyses 

även att politiker diskuterade assimilering eller mångkultur. Sverige är för övrigt ett land som 

tar emot många invandrare. I utgåvan från år 1996 så tar författaren/na endast upp att det 

funnits krav på strängare asylregler i takt med att kostnaderna för mottagningarna ökade. 

Författaren/na av versionen från år 2000 tar endast upp att Sverige har infört hårdare lagar 

kring asyl och att dessa också tillämpades periodvis. Det faktum att befolkningen på flera 
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orter i landet inte vill ha flyktingmottagningar i sina närområden belyses också. I utgåvan från 

år 2002 så nämner skribenten/na inget om rasism, strängare asylbestämmelse eller att 

befolkningen var emot flyktingmottagningar på sina orter. Istället talar han/de om att 

samhället har blivit mångkulturellt men att det fortfarande fanns politiska problem kring 

invandrings- och migrationspolitikan, till exempel bostadssegregation.
119

  

 

Läroplansperiod 2011 – Alla tiders historia 

I denna studie så ingår två läroböcker som syftar till att användas i undervisningen av historia 

för olika nivåer i den nya gymnasieskolan. Almgren som varit medförfattare av de tidigare 

utgåvorna av Alla tiders historia har även varit med och skrivit dessa två böcker. För 

skapandet av bas-boken har han samarbetat med gymnasieläraren och professorn Hans Albin 

Larsson. Vid författandet av fortsättningsboken har han samarbetat med Professorn Birgitta 

Almgren och gymnasielektorn Olle Larsson.
120

  

     Under denna läroplansperiod tar författaren/na upp ett likande innehåll som presenteras i 

de tidigare publikationerna, dock varierar beskrivningen något och tar fasta på olika element. 

Författaren/na inleder i båda fallen med att invandringen börjar på allvar på 1950-talet. I 

upplagan för årskurs två och tre så tar författaren upp att det kom människor från Finland, 

Italien, Grekland och Jugoslaven.
 
 Alla tiders historia Bas för första kursen i historia anger 

mer övergripande att arbetskraften kom från Skandinavien och Sydeuropa. Författaren/na till 

basboken lyfter endast upp de grupper som nämns i fortsättningsboken som exempel. I 

basboken skriver författaren/na att det senare kom många asylsökande från Latinamerika, 

Mellanöstern (Irak) men även från länder i Afrika och Asien. I fortsättningsboken så tar 

författaren/na upp att arbetskraftsinvandringen avtog och istället ökade flyktinginvandringen. 

Författaren/na nämner att de största flyktingvågarna till Sverige har ägt rum i samband med 

oroligheter i flyktingarnas hemländer, till exempel ungerupproret, Pinochets statskupp, 

antisemitism i Polen och inbördeskrig i forna Jugoslaven. De nämner även att det i slutat av 

1990-talet och början av 2000-talet kom många somalier och irakier.
121
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      I basboken nämns inte vilken sektor som behövde arbetskraft under 1950- och 1960-talet. 

Det framkommer dock att de flyktingar som kom på 1970-talet hade svårt att få arbete, då de 

arbeten som fanns att få krävde högre utbildning. Läroboken för senare kurser i historia tar 

upp några exempel på industrier där många arbetade och vad dessa industrier låg, så som 

Malmö, Västerås och Virsbo. Detta tyder på att stora delar av invandrarna arbetade inom 

industrisektorn efter att de kommit till Sverige.
 122

 

    Läroböckerna från denna period, framförallt basboken, nämner problematiken med 

kulturkrockar och kulturmöten. Basboken tar upp att många av de asylsökande har en annan 

kulturell bakgrund, vilket bidragit till förändringar i samhället, till exempel har moskéer 

byggts och nya kultur- och idrottsföreningar har grundats. Sverige som land har varit öppet 

för invandring och invandringen har gjort att var femte medborgare idag är invandrare eller 

har utländskt påbrå. Den största delen av invandringen under senare tid har bestått av 

anhöriginvandring. Svenskarna har varit positiva till invandringen men brister i 

integrationspolitiken har dock lett till ökad segregation i samhället. Detta har medfört att 

kritiken har ökat mot invandringspolitiken. I den senare kursboken för historia nämner 

författaren/na att det endast har funnits skilda åsikter om ifall Sveriges invandringspolitik har 

varit för generös eller inte.
123

  

 

Empiri-Läroboksillustrationerna från år 1985 till år 2012 i Alla tiders historia  

I alla läroböckerna förekommer det bilder på invandrare i anslutning till 

kulturmötesskildringen. I de äldsta upplagorna återkommer samma illustration, vilket innebär 

att det sammanlagt förekommer fyra fotografier.  

      Den första illustrationen i denna undersökning är ett svartvitt foto på en skäggig man med 

mörkt hår som står och skurar golvet i vad som verkar vara en gammal utsmyckad 

stenbyggnad. Mannen som städar har ett barn hängande i en sele på magen medan han arbetar. 

I bildtexten framgår det att mannen på fotografiet är en muslim från Egypten, som städar i 

Uppsala domkyrka, en ”rikshelgedom i vårt land”. Den här illustrationen skulle enligt 

bildtexten representera en typisk invandare i Sverige under 1980-talet. Den förekommer i 
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samtliga upplagor av Alla tiders historia under den första läroplansperioden och i nästan alla 

upplagor under den andra läroplansperioden.
124

  

     I läroboken från år 2002 representeras efterkrigsinvandringen av ett färggrant foto på 

människor i en offentlig tvättstuga. Enligt bildtexten är fotografiet taget i anslutning till en 

flyktingförläggning i Upplands Väsby. Fotografiet är tagen i en gemensam tvättstuga full med 

folk som tvättar. En del verkar vänta på att deras tvätt ska bli färdig, medan andra verkar 

vänta på att få tvätta, med tanke på de överfulla tvättpåsarna som står på golvet bredvid dem. I 

förgrunden är det flest kvinnor och barn som syns, men längre bak i illustrationen kan även ett 

fåtal män som sitter eller står och väntar ses.
125

  

     I läroboken från basboken från 2012 finns det ett färgfotografi föreställande tre pojkar i 

yngre tonåren, stående på rad lätt lutandes mot varandra. I bakgrunden skymtar en offentlig 

byggnad, eventuellt en skola. Fotografiet är taget framifrån och i förgrunden syns två 

cykelstyren. Bildtexten informerar läsaren om att ”många svenska ungdomar idag [har] rötter 

i andra länder och andra kultur och känner sig på samma gång både svenska och inte 

svenska”. Det står även att ”vissa är mer säkra på sin sak än andra” och den som betraktar 

illustrationen kan se att en av pojkarna har på sig en tröja med texten ”ABSOLUT 

SVENSK”.
126

  

     I läroboken från 2012 för fortsättningskursen i historia är det ett fotografi från en pizzeria i 

vilken det står en man med ryggen vänd, men huvudet riktat mot sidan, så att han förmodligen 

kan se fotografen i ögonvrån. Mannen är iklädd en röd tröja med texten ”Pizzeria Pinocchio” 

och är i färd med att skära upp kebabkött. I bildtexten framgår det att fotografiet är tagen 2009 

på den redan nämnda pizzerian i Borås. Mannen på fotografiet heter Mario Berio, och enligt 

texten bidrar han till att berika svenskarnas matkultur, för ”hur kul skulle det vara att äta 

blodpudding, rårakor och annan svensk husmanskost flera dagar i veckan?”
127
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Analys 

Detta kapitel presenteras analysen i tre avsnitt, där läroböckernas skildringar av kulturmöte i 

text och bild analyseras utifrån den tidens rådande läroplan. I varje avsnitt anslyseras 

böckernas innehåll inte bara i relation till styrdokumenten utan även utifrån litteratur kring 

samhällsutvecklingen och tidigare forskning.   

 

1970 års Läroplansperiod  

 

Samhällskontexten- Orsak till svag kulturmötes koppling i Lgy 1970.  

Kulturmöten är inget nytt påfund, men under 1900-talet präglades Sverige av nationalismen 

och dess tankar om etnisk, kulturell och politik homogenitet. Nordgren menar på att 

uppfattningen om en enhetssyn spreds vidare bland annat genom läroböckerna.
128

 

Invandringen till Sverige var visserligen innan andra värdskriget väldigt begränsad men efter 

en lagändring ökade möjligheterna för invandringen. Enligt Jonas Widgren så dröjde det dock 

ända fram till mitten av 1960-talet som den svenska invandringen på allvar fördes upp på den 

offentliga agendan. Den stora frågan kring invandringen kretsade då kring, under vilka 

levnadsvillkor de utlandsfödda medborgarna skulle leva under. En av Sveriges ledande 

tidningar hade vid den tiden uppmärksammat allmänheten om att många utlandsfödda levde 

under väldigt dåliga villkor. Detta sågs som problematiskt och diskussionerna mynnade ut i 

att beslutsfattarna slog fast att invandrare skulle få möjlighet att leva på samma standardnivå 

som resten av Sveriges befolkning. Om invandrarna skulle assimileras eller integreras kunde 

politikerna inte vid denna tid fatta något beslut om även om det också diskuterades.
129

 Då 

närvaron av människor från andra kulturer och etnisk tillhörighet inte uppmärksammats i 

någon högre omfattning i de offentliga diskussionerna så kan det förklara frånvaron av 

begreppet kulturmöte i 1970 års läroplan. I läroplanen premieras dock värden, egenskaper, 
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kunskaper som kan kopplas som betydelsefulla i kulturmöten, exempelvis människors 

egenvärde.
130

   

 

Lgy 70 påverkan på läroböckerna  

Det framkom visserligen redan i 1970 års läroplan att eleverna hade individuella behov och 

ett värde i sig själva som människor. Läroplanen tog även fasta på att eleverna var en del i den 

internationella gemenskapen likväl som de var en del av den nationella och att de skulle 

respektera människor från olika nationer. Eleverna skulle bli en del i det samhälle de ämnade 

leva i och skolan skulle hjälpa dem att utvecklas både som individer och 

samhällsmedborgare.
131

 Det kan dock tolkas som att det internationella perspektivet främst 

syftade till möten och samarbete med utlandet. Läroplanens mål för det internationella 

perspektivet fokuserade på språkundervisning och de språk som premieras enligt kursplanerna 

var framför allt europeiska språk, till exempel engelska, franska, tyska och spanska.
132

 Språk 

är viktigt för att eleverna ska kunna lära sig om andra kulturer, men de erbjuds framförallt 

europeiska språk.  Lyfter läroplanen fram språk som det viktigaste målet för det 

internationella perspektivet kan det tolkas som att de premierade förståelsen för folk inom 

Europa.   

     I kursplanen för historia år 1970 så framkom det att elevernas perspektiv inom flera 

områden skulle vidgas till att inkludera ett icke-europeiskt perspektiv. Det står dock 

uttryckligen att eleverna skulle lära sig om det globalt perspektiv efter 1945, för att eleverna 

skulle kunna förstå de internationella relationerna.
133

 Det skulle kunna förklara varför de 

första läroböckerna angav att invandringen började under andra världskriget, belyste de 

största grupperna av invandrare och varför de anlände till Sverige.
134

 Påpekandet av specifika 

händelser som anledning till att flyktingarna kom till Sverige kan ses som ett försök att få 
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eleverna att sätta den svenska invandringen i ett större perspektiv i enlighet med kursplanen i 

historia.
135

  

 

Arbetskraft  

Läroboksförfattaren av dessa upplagor av Alla tiders historia skilde på arbets- och 

flyktinginvandring. Utav den anledningen kommer även analysen tematiseras på ett likande 

sätt för att underlätta läsningen. Författaren av dessa första utgåvor av Alla tiders historia 

omnämnde de fördelar som de nordiska arbetarna hade gentemot de utomnordiska, samt att 

det endast var finländarna som omnämns som specifik grupp. Detta kan tolkas som att 

arbetskraftinvandringen nästan uteslutande kom från Norden.
136

  

      En anledning till att de äldre läroböckerna kan ha valt att endast behandla finländarna som 

enskild grupp kan hänga samman med att de faktiskt var den största gruppen som kom till 

Sverige för att arbeta. Enligt Statistiska Centralbyrån utgjordes mer än hälften av alla 

invandrare i Sverige år 2011 av människor födda i Finland. Det motsvarar närmre 0,7 

miljoner människor.
137

 Nämnandet av finländarna och avtalet med de nordiska länderna kan 

dock ha haft en politisk agenda. Holméns undersökning visar bland annat att innehållet i 

läroböckerna påverkades/anpassades efter det utrikespolitiska läget i det aktuella landet.
138

 

Sverige har historiskt och kulturellt haft nära band med Norden, speciellt Finland, sedan en 

lång tid tillbaka.
139

 Hans Almgren, en av medförfattarna av Alla tiders historia, uppger 

dessutom i Långströms undersökning att han övervägde alla omskrivningar angående Finland 

extra mycket. Detta var en åtgärd han kände sig manad att göra för att undvika kritik av 

granskningsnämnden.
140

 Det är därför inte konstigt att läroböckerna betonar relationen mellan 
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Sverige och Norden. Omnämnandet av finländarna som grupp och avtalet kan även vara ett 

steg i att leva upp till kursplanens betoning av nordens historia och utveckling.
141

  

   

Samhällseffekterna enligt 1970 års läroböcker 

Politiskt sett såg 1970-talets beslutsfattare invandringen som ekonomiskt gynnsam då behovet 

av arbetskraft var stort. Enligt Lena Södergran kan det vara ett av motiven till att politikerna 

förde en fördelaktig politik gentemot invandrare och flyktingar under denna tid.
142

 Under 

1970-talet dominerades dessutom historieskrivningen av ekonomisk och social historia, vilket 

kan vara en av faktorerna till att läroplanen och senare läroböckerna lyfte fram ett ekonomiskt 

perspektiv.
143

 Sverige var efter andra värdskriget på väg in i en högkonjunktur och var i behov 

av arbetskraft. Det berodde delvis på att den arbetsföra delen av befolkningen var för liten, att 

kvinnors arbetskraft inte utnyttjades fullt ut, samt genomdrivandet av sociala reformer som 

kortare arbetstid och pension.
144

 Alla som ville ha ett arbete och var beredde på att flytta 

kunde få något att sysselsätta sig med. Enligt Lena Södergran hade företagen som tidigare 

rekryterat arbetskraft utomlands i Italien, Grekland och Jugoslaven, i princip slutat rekrytera 

under 1960-talet.
145

 I början av 1970-talet förbjöds dessutom arbetskraftsinvandring och 

istället tilläts bara flykting och anhöriginvandring.
146

   

 

Läroboksillustrationen -arbetaren 

Trots att arbetskraftsinvandring förbjöds tyder valet av läroboksillustrationen i de tidiga 

upplagorna av Alla tiders historia på att immigrationen karakteriserades av 

arbetskraftsinvandring. Fotografiet av den städande mannen i domkyrkan ska enligt bildtexten 

representera en typisk invandare i Sverige år 1982. Den muslimska mannen kom enligt texten 
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från Egypten.
147

 Det skulle kunna tyda på att den typiske invandraren i Sverige under 1980-

talet ansågs komma från Europa. I boken från 1989 togs det dock upp att det kom väldigt få 

till Sverige utanför Europa för att förverksarbeta under 1980-talet. Enligt Widgren var den 

utom nordiska invandringen under slutet av 1970-talet högutbildade i förhållande till vad de 

sysslade med i Sverige.
148

 Enligt statistiken från Statistiskacentralbyrån från år 2006 så tjänar 

invandrare i genomsnitt mindre än den infödda delen av befolkningen.
149

 Detta kan höra 

samman med det faktum att invandrare som regel tog de arbeten som den svenska 

arbetskraften inte kunde tillgodose.
150

 Mannen skulle kunna uppfattas som integrerad då han 

har ett barn på magen för enligt De los Reyes så ses jämlikhet mellan könen som ett svenskt 

drag.
151

 Politiskt diskuterades huruvida invandrare skulle assimileras eller integreras under 

1970-talet men inget slutgiltigt beslut fattades.
152

 I bildtexten står att han städar ”vår” 

helgedom och i relationen till det blir han ”den andra” som inte är del i den dominerande 

hegemoniska kulturen.
153

 Sammanfattningsvis skulle illustrationen kunna tolkas som att den 

typiske invandraren under 1980- och 1990-talet var en utomeuropeisk, assimilerad och 

lågbetald arbetare.  

 

Flyktingar  

I den första upplagan av Alla tiders historia behandlade författaren invandringen i neutrala 

termer.  I den senare lyftes det dock även fram negativa aspekter av invandringen i avsnittet 

som behandlar flyktingar. Det lyftes fram att det var många som protesterade på lokal nivå 

mot att ha flyktingförläggningar på den egna orten.
154

 Detta kan ha hängt samman med att det 

år 1985 infördes ett integrationsprojekt som gick under benämningen ”Hela Sverige 
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Strategin”. Det politiska syftet bakom denna omstrukturering var att Sveriges befolkning 

skulle bli mer etnisk och kulturellt blandat.
155

 I början av 1980-talet anlände många flyktingar 

till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta skapade inte bara segregation utan 

statistiken visade att det var många av dessa nyanlända stadsbor som inte kom in på 

arbetsmarkanden. Lösningen på detta problem var då att placera ut flyktingarna i mindre 

kommuner. Politiken misslyckades dock och den slopades år 1994.
156

 Förutom att det funnits 

kritik mot att ha flyktingförläggningar på orten, framhåller läroboken att ”svenskarna” sett 

fördelaktigt på att flyktingar kommer till Sverige; liknade paralleller dras inte beträffande 

arbetskraftsinvandringen.
157

 

     Det är vanligt att läroboksförfattare gör ett urval utifrån periodisering för att underlätta 

läsningen och inlärningen för eleverna.
158

 Det faktum att författaren lyfter fram endast 

negativa aspekter beträffande flyktingar kan betyda att det inte gjordes någon särskiljning 

mellan grupperna i praktiken. 

     Den största samhällseffekten av invandringen enligt dessa skildringar var inte kopplad till 

varför människorna flyttade till Sverige utan att de bidrog till att öka befolkningstillväxten. I 

böckerna tog författaren/na upp att den naturliga folkökningen minskade efter 1940-talet men 

att invandringen gjorde att befolkningen inte minskat. Invandrarna var i fruktsam ålder och då 

de födde många barn bidrog de till att även öka på den naturliga befolkningstillväxten.
159

 

Enligt 1989 års lärobok skulle det vid tiden för publikationen bo cirka en miljon färre 

människor i Sverige utan invandringen.
160

 Enligt Lozic så framställde en del av läroböckerna 

från denna tid invandringen som en lösning på det växande problemet med en ökande äldre 

befolkning.
161

 I kursplan för historia var huvudmålen indelade i olika teman exempelvis 

ekonomi. Ett av huvudmålen inom ekonomi som eleverna skulle förstå var utvecklingen i ett 
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globalt perspektiv utifrån bland annat ett ekonomiskt perspektiv.
162

 Det kan förklara varför 

författaren valde att indirekt belysa den samhällsekonomiska aspekten och antydde att 

invandring var en lösning på arbetsbristen och en avtagande befolkningstillväxt.
163

  

     Framlyftandet att majoriteten av svenskarna var positiva till invandringen kan ha med den 

tidens historiesyn att göra, det vill säga att majoritetens åsikt togs för sanning. Den 

ekonomiska och sociala historieskrivingen hade vid 1970-talet en stor tilltro till statistiska 

undersökningar och dess resultat.
164

 Detta kan ha påverkar författarna under 1980-talet. Det 

kan även vara en nationalistisk rest. Enligt Tingstens undersökning präglades läroböcker fram 

till efter andra världskrig av en hög grav av nationalism och att drag av detta fortfarande finns 

kvar. Trots denna utrensning och forskning kring läroböcker menar Tingsten på att det är 

nästan omöjligt att få bort skildringar av det egna folket som lite bättre.
165

 Det kan vara 

ytterligare en anledning till att författaren lyfte fram att majoriteten av svenskarna var positiva 

till invandringen och att Sverige tog emot många invandare.  

 

1994 års Läroplansperiod  

 

Förändrade politik – grunden för 1994 års läroplan?  

Den svenska politiken under 1970-talet präglads av social kontroll och stabilisering som en 

följd av att den oro som hade existerat under andra världskriget. I takt med att invandringen 

ökade, stegrade även den etniska och sociala segregationen. Det skapade en oro för vidare 

segregation och framtida konflikter. För att motverka detta drevs det igenom en rad 

förändringar i enlighet med den tidens syn demokrati. Det beslutades att invandrare skulle få 

rätt att bevara sina egna etniska särdrag, bland annat genom rätt till bidrag för att publicera 

litteratur på andra språk (framförallt på finska) och rätt till lära sig sitt hemspråk och sin 

kultur.
166

 Rätten för de med utländsk bakgrund att behålla exempelvis sitt hemspråk och 

kultur kan ses som ett tecken på att nationalismen i Sverige minskade.
167

 År 1976 beslutades 
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det att utlandsfödda medborgare skulle få rätt att rösta efter att de bott i Sverige i tre år. 

Rösträtten var begränsad, men efter det började politiker fokusera mer på invandrares krav 

och flera invandrarfrågor tog upp i riksdagen.
168

 Det kan tyda på att det hade skett/skapats 

förutsättningar för en förändring i frågan om maktförhållande. De politiska ändringarna kan 

även ha varit nödvändiga att vidta för att upprätta ett fungerade samhälle. Enligt Eriksen 

tvingar närvaron av olika grupper i ett samhälle som regel fram politiskt agerande för att 

inkorporera de ”nya” grupperna. Det är även vanligt att individer och grupper betonar sina 

etiska särdrag vid till exempel en migration.
169

 Enligt Gramscis tankar om hegemoni kan 

politikerna ”tvingats” acceptera invandrarna och delar av invandrarnas kultur för att kunna 

behålla sin hegemoniska ställning.
170

 Oavsett anledningarna, har gruppen invandrare från 

början av 1960-talet, ha gått från en liten, fattig ouppmärksammad skara till att 

uppmärksammas och ges möjlighet att påverka politiken.
 
Baksidan av den ökade invandringen 

var dock att konflikter mellan invandrare och svenskfödda individer ökade.
171

  

      Enligt alla läroplanerna var det viktigt att skolan samspelade med samhället, och syftet 

med skolan var att fostra eleverna att bli goda samhällsmedborgare.
172

 Det politiska 

uppmärksammandet av invandrarnas situation, och de ökade konflikterana mellan infödda 

svenskar och invandrare, kan hänga samman med att läroplanen för 1994 tyckte på 

människovärdet från flera olika aspekter. Den fokuserade på individens okränkbarhet och lika 

rättigheter oavsett bakgrund och satte upp flera kriterier som eleverna skulle eftersträva att 

uppnå som handlade bland annat om insikt, att förstå och ta avstånd för diskriminering samt 

att känna solidaritet med svaga och utsatta grupper i samhället.
173
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Lpf 94 - kulturmöten i relation till läroböckerna  

Någon betydande förändring kring innehållet i läroböckerna direkt efter tillämpandet av den 

nya läroplanen från 1994 kan inte observeras.
174

 Det kan tyda på att detta avsnitt inte 

uppmärksammades i någon vidare utsträckning utav författarna, utan föreföll vara en del av 

lärobokstraditionen.
175

 Enligt Långströms undersökning påverkades böckernas innehåll i stor 

utsträckning av författarnas intresse och de äldre läroböckernas innehåll.
176

 Enligt Almgren 

har författarna dessutom i vissa lägen varit konservativa i sitt skrivande för att inte få kritik 

från lärarna (köparna). Dessa faktorer kan ha påverkat formuleringen och innehållet i dessa 

läroböcker.
177

 Dessutom visar Långströms undersökning på att de som han kategoriserar som 

lärare är mindre benägna att inkorporera ny forskning i böckerna. Utöver det brukar 

lärobokstraditionen vara så stark att det tar tid innan nya avsnitt omarbetas fullständigt.
178

 

     Läroplanen från år 1994 tryckte på att skolan var en kulturell mötesplats och att människor 

vid den här tiden hade blivit mer rörliga över gränserna. Eleverna skulle även lära sig om 

landets historia och och att se globala samband.
179

 I kursplanen stod det att eleverna skulle ha 

förståelse för den egna kulturen och hur samhällets utvecklats.
180

 Utifrån detta skulle det 

kunna tolkas som att den nya läroplanen antydde att bland annat migrationen skulle behandlas 

i läroböckerna. Läroplanen och kursplanen var dock öppen för tolkning, och i kursplanerna så 

fanns det ett urval som lärarna kunde välja att ha med.
181

 Enligt Moa Mattis så strävade 

läroboksförfattare förmodligen till att uppnå målen men hon menar på att vissa av målen kan 

vara svåra att uppnå. Mattis ifrågasätter de eurocentriskt utformade läroböcker som delar in 
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människor utifrån var de är födda. Immigrationen kanske skulle kunna skildras på ett annat 

sätt för att bättre nå upp till styrdokumentens krav. Kanske vore det lämpligt att läroböckerna 

ger personliga skildringar från invandrarnas liv, för att eleverna lättare ska kan känna 

solidaritet med dem som människor.
182

 Stället för att läsa om att Svenskarna var positiva till 

invandringen och att Sverige tar emot väldigt många flyktingar.
183

 

 

Arbetskraft 

Författaren/na för böckerna under denna period hade likande upplägg som tidigare och de 

behandlade inte något nytt beträffande arbetskraftsinvandringen. Författarna tog fasta på att 

den största gruppen arbetare kom från Finland och antyder att de flesta arbetade inom den 

svenska industrin. Den fotografiska bilden av den städande mannen från de tidigare 

upplagorna av Alla tiders historia återkommer även i dessa utgåvor av serien.
184

  

 

Flyktingar  

I de olika texterna tar författaren/na upp olika invandrarströmmar i de olika versionerna; till 

exempel behandlade utgåvan från 1996 de polska judiska flyktingarna som flydde undan 

semitismen.
185

 Detta tog inte skildringen från år 2000 upp, och i läroplanen för 1994 stod det 

att nationella etniciteters historia fördelaktigen skulle uppmärksammas. Läroplanen 

specificerade dock inte vilka etniciteters historia som skulle uppmärksammas.
186

 Detta kan 

tyda på att läroboksförfattaren/na inte lade någon större vikt vid vilka invandrarströmmar som 

borde ha uppmärksammas.  

   Motiven till invandringen och invandrarnas sysselsättning i Sverige skildras på likande sätt i 

de olika versionerna. Den största skillnaden från tidigare upplagorna är att majoriteten av 

böckerna under denna period framställer invandringen, framförallt flyktiginvandringen, som 

ett problem.
187

 Den upplaga i vilken skribenten/na belyser flest problem är utgåvan från år 

1995 som behandlar allt från ökade kostander, rasism, våld mot invandrare och problem med 
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att diskutera problemtiken.
188

 Det faktum att författaren belyser dessa negativa aspekter av 

invandringen kan vara för att upplysa eleverna om den diskriminering som råder i samhället. 

Blir eleverna medvetana om samhällsproblematiken så kan de i sin tur bidra till att minska 

diskrimineringen och utveckla samhället till det bättre.
189

 Det kan även vara en omedveten 

värdering från författarens sida kring hur denne uppfattar samhällsdebatten kring 

invandringen.
190

  Av de författare som deltog i Långströms undersökning, uppgav samtliga att 

den aktuella samhällskontexten påverkar skrivandet och många påstår sig påverkas av det 

politiska läget.
191

 Det kan även vara att författaren omedvetet anpassar texten till att passa 

majoriteten av läsarna.
192

 Många svenskfödda medborgare kanske inte vågade kritisera 

flyktinginvandringen som upplagan från år 1995 antyder?
193

 I den offentliga debatten kallas 

denna vilja att följa den politiska normen, politiskt korrekt.
194

   

     I upplagan från år 1995 tas det även upp att det inom politiken diskuteras ifall de 

nyanlända ska assimileras eller om Sverige ska sträva efter ett bli mångkulturellt.
195

 Detta kan 

tyda på att så sent som år 1995 fanns det nationalistiska tankar om en enhetskultur, och att de 

nyanlända skulle assimileras till den dominerande kulturen i landet.
196

  

 

Samhällskontext- anledning till negativ skildring  

Den negativa speglingen av flyktinginvandringen i läroböckerna under 1994 års 

läroplansperiod kan bero på en rad andra faktorer. Den politiska enhet som funnits kring 

flykting- och integrationspolitiken hade börjat försvinna under 1980-talet. Flera av de 

integrationspolitiska satsningarna som gjorts hade dessutom misslyckats. En av de bidragande 

orsakerna till det var enligt Södergran att det under denna tid inte fanns någon offentlig debatt 

kring invandringen och integrationspolitikens följder. Det saknades även undersökningar 
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kring vad besluten kunde leda till. Det fanns inte heller några starka intresseorganisationer 

som kunde ta till vara på invandrarnas intressen. Det saknades också en överenskommelse 

kring vad begreppen mångkultur och integration innebar, och denna öppenhet för tolkning 

ökade oenigheten och spädde på problemtiken.
197

 Utöver det hade Sverige under slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet genomgått en ekonomisk kris med ökande statskulder, 

vilket skapade oro.
198

 En annan bidragande faktor som gjorde flyktingfrågan extra känslig är 

att den påverkas av hur situationen i världen var. Länder som Sverige kan försöka sätta upp 

gränser men det finns internationella avtal och förpliktelser som binder länderna och det är 

svårt att styra flyktingströmmar. Dessa avtal och förpliktelser gäller även i tider när 

mottagarländerna känner att de inte har råd att lägga resurser på flyktingmottagande.
199

 

Läroböckernas framställning av flyktingfrågor kan även bero på att läroplanen från år 1994 är 

mer öppen för tolkning och att det vid denna tid inte fanns någon myndighet som 

kontrollerade läroböckernas innehåll.
200

  Majoriteten av läroboksförfattarna i Långströms 

undersökning anger att de kände det som en lättnad att deras böcker inte länger kontrollerades 

av en övre myndighet under 1990-talet.
201

 Det fanns inte längre någon myndighet som 

granskade texterna för att exempelvis anpassa dem efter det utrikespolitiska läget.
202

 Detta 

skulle kunna förklara varför skildringen av flyktinginvandringen framställs som den gör i de 

tidiga versionerna av Alla tiders historia under 1994 års lärolansperiod.  
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En vändpunkt?  

Sverige gick under år 1995 med i den Europeiska Unionen (EU), vilket innebar en rad 

förändringar på flera olika plan.
203

 En av pelarna inom EU är fri rörlighet för personer vilket 

innebär att EU-medborgare har rätt att resa, arbeta och bo i ett annat EU-land en längre 

period.
204

 

      År 1996 så beslutades det att Sverige skulle övergå från invandrarpolitik till 

integrationspolitik för att anpassa samhället till att bli mångkulturellt. Den nya politiska 

inriktningen som framfördes året därpå fokuserade beslutsfattarna på att integrera hela 

samhället. Målet var ett mångkulturellt samhälle där alla medborgare hade exempelvis lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Den nya politiska satsningen innebar bland annat 

förändringar inom utbildningssektorn och på arbetsmarknad.
205

 Denna nya politiska inriktning 

som antogs i slutet av 1990-talet kan ligga till grund för förändringarna i läroboken från 2002 

och att läroplanen från år 2011 senare belyser begreppet kulturmöte.
206

   

    De politiska diskussionernas intensifiering kring invandringen och integrationen kan även 

ha trappats upp på grund av att Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen år 2010. I partiets 

program vill de kraftigt minska ner invandringen till Sverige.
207

 Ökade diskussioner kring 

invandring kan även påverakts av internationella tragedier så som 11 september i USA, 

bomben i tunnelbanan i London och Utöya i Norge.  Medlemskapet i EU, skiftet från 

flyktingpolitik till integrationspolitik, fokus på interkulturellt lärande samt Sverige 

Demokraternas intåg i det offentliga ljuset, den internationella rädslan för terror kan ha 

påverkat skildringen av efterkrigstidens invandring i läroböckerna. Dessa förändringar i 

politiken kan även ha bidragit till konstruerandet av en ny läroplan med fokus på kulturmöten, 

frågan är bara vad läroplanen egentligen avser med mötet. Läroplanen anger på flera ställen 

att eleverna ska ha kunskapar/insikt angående kultur med fokus på den svenska och den 

västerlänska kulturen. Läroplanen lyfter visserligen att samspelet mellan individer med olika 
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kulturell bakgrund ska kunna interagera med varandra på ett respektfullt sätt men den 

västerlänska och svenska kulturen förefaller ha företräde.
208

 Även kursplanen antyder att den 

svenska kulturen har företrädde då den anger att eleverna ska ha insyn i kulturell förändring 

vilket tyder på att de måste ha förkunskap kring den svenska kulturen.
209

 Ruth Illman menar 

dock på att människor måste ha insikt i sin egen kultur för att kunna förstå andra kulturer.
210

 

Det kan förklara varför styrdokumenten betonar den svenska och västerlänska kulturen. Det 

finns dock en risk att den kulturella klyftan ökar om skolan tycker för mycket på att eleverna 

ska lära sig den om den svenska- och västerlänska kulturen.  

 

Sverige från enfald till mångfald?  

Den väsentligaste skillnaden under 1994 års läroplansperiod var mellan de tre första 

läroböckerna och den sista från denna period, från år 2002. Avsnittet kring efterkrigstidens 

invandring disponeras och skildras på ett helt annat sätt. För det första så behandlas 

invandringen i ett eget avsnitt för första gången inom denna serie under rubriken ”Invandring 

leder till det mångkulturella Sverige”.
211

 Även om begrepp mångkultur diskuterats redan 

under 1970-talet, så verkar det nu ha fått genomslag i läroböckerna.
212

  Tidigare läroböcker 

har endast nämnt att det varit en diskussion inom mångkulturens vara eller icke vara, men i 

2002 års lärobok tyder det på att det inte längre var någon diskussion. Vad begreppet innebär 

behandlas dock ej i läroboken.
213

 Detta tyder dock på att det skett en förändring som troligtvis 

inte påverkats i någon vidare utsträckning av läroplanen. Det hängde troligen samman med 

yttre samhällsförändringar, som eventuellt påverkat innehållet direkt eller bidragit till att 

skolans styrdokument tolkas annorlunda. Det kan även ses som ett tillrättaläggande, att 

författaren/na anpassar texten för att leva upp till sitt uppdrag.
214

 Läroplanerna innehåll styrs 
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av politiken vilket påverkar läroböckernas innehåll. 
215

 Sverige hade sedan flera decennier 

tillbaka gjort satsningar som skulle bidra till att landet ska bli mångkulturellt. Men politiskt 

offentliggjordes detta officiellt inte förrän i slutat av 1990-talet att Sverige skulle bli 

mångkulturellt.
216

 Det politiska läget kan ha påverkat innehållet som Holmén fann i sin 

studie.
217

 Den politiska påverkan kan eventuellt styrkas av det faktum att författaren/na i 

denna upplaga tar upp att Sverige gått från ett homogent land till ett mångkulturellt.
218

 Detta 

uttalande kan syfta till den nya politiska inriktningen mot ett mångkulturellt samhälle.
219

 

Sverige som land och befolkning var enligt Nordgren inte så homogent som läroböckerna ofta 

påpekat.
220

 Påpekandet av att nationen är mångkulturell kan vara ett tecken på nationalism då 

nationalism ämnar ena ett folk under en kultur.
221

  

Arbetskraft  

Läroboken från 2002 var den första upplagan i serien Alla tiders historia som tog upp att 

arbetskraften kom från flera länder än bara Finland.
222

 Det kan eventuellt hänga samman med 

den politiska satsningen på integration, men det kan även bero på andra faktorer. Enligt 

Statistiska centralbyrån hade antalet invandrare ökat kraftigt och år 2005 så var 16 procent av 

Sveriges befolkning invandrare eller var av utländsk härkomst.
223

 Det kan ha lett till att 

lärarna fått högre krav på sig att belysa och föra upp fler perspektiv för elever med annan 

bakgrund i klassrummet; i enlighet med läroplanens mål att anpassa undervisningen efter 
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elevernas villkor.
224

 Enligt Almgren har han som författare även tagit emot klagomål kring 

läroböckernas stoffurval från elever som efterlyser mer anknytning till sin egna kulturella 

bakgrund.
225

 Kravsidan kan ha bidragit till att eventuellt omtolka styrdokumenten och 

inkludera flera grupper som invandrade till Sverige. Det kan även berott på att samhället och 

den rådande kulturella hegemonin hade förändrats.
226

 Den politiska satsningen på 

integrationspolitik kanske bidrog till att det interkulturella perspektivet som antogs under 

1980-talet för att göra skolan mer mångkulturell, nu fick genomslag.
227

  

Flyktingar/läroboksbilden 

De som inte anges som arbetskraft i texten anges i denna upplaga som flyktingar och sedan 

som asylsökande.
228

 Även om upplägget i upplagan från år 2002 förändrats till att inkludera 

flera grupper som anlände till Sverige för att arbeta, så verkar den typiske invandraren vara 

flykting. Den fotografika bilden utgörs utav flyktingar.
229

 Fotografiet är öppen för tolkning 

och enligt Nordgren så framställs flyktingarna på denna bild som många och lata där de står 

och sitter i tvättstugan.
230

 Den nämns inte i texten vad flyktingarna arbetar med i Sverige och 

det kan förstärka tolkningen att flyktingarnakan är lata.
231

 Illustrationen kan dock även väcka 

sympati. I lärobokstexten så framgår det att medborgare på lokalt håll har protesterat mot att 

ha flyktingförläggningar i anslutning till sin byggd.
232

 Syftar fotografiet till att väcka sympati 

så visar den eventuellt vilka utsatta människor som eleverna enligt läroplanen ska känna 

solidaritet med.
233

  

                                                      

 
224

 Lärarboken: 2007/2008: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 

2007:51f.  
225

 Ammert, Niklas (red.), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1:a uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2011:348.  
226

 Eriksen, Thomas Hylland, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora, 1998:130–135.  
227

 Lozic, Vanja, I historiekanons skugga: historieämne och identifikationsformering i 2000-talets 

mångkulturella samhälle, Lärarutbildningen, Malmö högskola, Diss. Lund: Lunds universitet, 2010,Malmö, 

2010:39.  
228

 Bilaga 2.  
229

 Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje, Alla tiders historia Maxi, 1:a uppl., Gleerup, Malmö, 

2002:536. 
230 Nordgren, Kenneth, Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 

Sverige, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 

2006,[Umeå, 2006:199. 
231

 Se bilaga 2. 
232

 Se bilaga 2.  
233

 Lärarboken: 2007/2008: [läroplaner, skollagen, policydokument], Lärarnas riksförbund (LR), Stockholm, 

2007:51f. 



 

57 

 

     Läroboken från 2002 nämner endast bostadssegregationen som ett exempel på de politiska 

problem som flykting- och integrationspolitiken inte lyckats lösa. Det är intressant att den 

betonar att det var integrationspolitiken som var bristande, vilket inte framkommer lika tydligt 

i de tidigare läroböckerna. Enligt Södergran så definierar alla länder integration olika 

beroende på vilken syn på nation som finns i landet. Fokus på politiken tyder på att det kan ha 

skett en förändring i synen på vad nationen innebär.
234

 

 

2011 års läroplansperiod  

 

Den senaste läroplanen tar fasta på många av de aspekter som tidigare nämns i Lpf 1994, dock 

hade kulturmöten nu fått genomslag. Eleverna ska nu under och efter skolgången skapa 

kontakter med människor från andra kulturer. De ska kunna interagera på ett bra sätt och en 

förutsättning för det är att eleverna ska lära sig om sin egen kultur.
235

 Kursplanen anger även 

att eleverna ska ha kunskap om samhällsförändringar så som migration och hur kulturen 

förändrats.
236

 Det kan vara anledningen till att författarna av de senaste upplagorna börjar 

skildring av invandringen under 1950-talet och att upplagan från år 2008 är mer övergripande 

och nämner att människorna kom från Norden och Sydeuropa. I senare delen av stycket om 

kulturmötesskildringar i lärobocken står det om de asylsökande flyktingstömmarna från bland 

annat Latinamerika och senare även från Mellanöstern, Afrika, Asien och Jugoslaven.
 237

 Det 

kan eventuellt bero på att det har kommit krav från olika etiska grupper i samhället på att 

belysa deras del i migrationsprocessen.
238

 Upplagan från 2008 anger författaren dessutom att 

den största invandringen till Sverige idag består av anhöriginvandring.
239

  

     I tryckningen från år 2008 uppger författaren att samhället har förändrats som en följd av 

invandringen, den konstaterar att var femte svensk invånare i landet nu har utländsk bakgrund. 

Basboken tar även upp, i enhet med riktlinjerna för historieämnet, fler kulturella förändringar 
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som en följd av invandringen; bland annat byggandet moskéer och grundandet av nya kultur- 

och intresseföreningar.
240

 Belysningen av detta kan bero på ändrad kursplan, men även på att 

författaren har blivit mer medveten om vikten av att vara objektiv och inte använda 

värdeladdade ord.
241

 Läroboken belyser även att delar av befolkningen blivit mer negativa till 

invandringen som en följd av dålig tillämpning av integrationspolitiken som ökat 

segregationen.
242

 De negativa aspekterna som förekom i tidigare upplagor har tonats ner vilket 

kan bero på den nya läroplanen och författarens historiesyn, men även på grund av att etniska 

grupper gått samman och påverkat samhället.
243

 Det kan dessutom bero på att dessa senaste 

upplagor av Alla tiders historia är skrivna av andra författare.
244

  

  

De fotografiska bilderna under 2011 år läroplansperiod.  

Det har inte bara skett en förändring i lärobokens text utan även de fotografiska bilderna har 

bytts ut.  Den typiske invandraren är inte längre en städare eller en flykting utan i 

läroboksbilderna utgör den stereotypa invandraren vara ett barn (2008) eller en egenföretagare 

(2012).   

     I upplagan för 2008 av Alla tiders historia behandlar den fotografiska bilden problemtiken 

kring när någon blir/är svensk.
245

 Enligt Södergran finns det ingen tydlig definition kring vem 

som är svensk och vad integration innebär.
246

 I statistiken räknas ibland både de som är födda 

utomlands som invandrare och de som tillhör andra generationens invandrare, de som är 

födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar.
247

 Regeringen valde att definiera de som är födda 

utomlands som invandrare men inte de som är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. 

Detta gjordes för att minska grupperingen i samhället och tona ner ”vi och dem” tänkandet.
248
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Läroplanen för 2011 tar fasta på kulturmöten och att skolan är en kulturell mötesplats.
249

 

Invandrare hade vid publikationen sedan flera år tillbaka haft rätt till sitt språk och etiska 

särdrag enligt lag.
250

 Enligt Eriksen är människor mer benägna att utmärka sina etiska särdrag 

som en följd av en migration.
251

 Stämmer detta så skulle det vara rimligt att många invandrare 

och deras barn, som eventuellet är födda och uppväxta i Sverige, känner att de är svenskar 

men ändå inte, så som fotografiet antyder.
252

 Den tidstypiske invandraren i 2012 års 

läroböcker utgörs av nästa generation, barn som är födda i Sverige och har andra kulturella 

rötter.  

      I den senaste läroplanen betonas kulturmöten och att eleverna ska samspela i detta 

möte.
253

 Det kan vara därför fotografen nu väljer en bild på en pizzabagare. Enligt Statistiska 

Centralbyrån driver många utrikesfödda egna företag, framför allt inom hotell och 

restaurangbranschen.  Denna bransch visade år 2011 att hela 70 procent av egenföretagarna 

var utlandsfödda.
254

 Ett av de tillägg som kom i den nya läroplanen från 2011 var att skolan 

skulle främja entreprenörskap och hjälpa elever att ta tillvara på sina företagsidéer.
255

 

Fotografiet av invandraren som företagare skulle då kunna representera, inte bara ett 

stereotypiskt kulturellt möte, utan ett föredöme i sitt företagande över hur svenskar bör vara. 

Mario som mannen på fotografiet heter är en av de som förändrat den svenska matkulturen. 

Pizza ses som ett positivt resultat av invandring, men då det även står att utan den skulle det 

bara finnas husman, tyder på att den accepteras som en del av matkulturen men ändå ses som 

utländsk.
256

 En accepterad del av den hegemoniska matkulturen men ändå inte en del i den 

rådande hegemonin för vad som är svensk husman.
257

 Den typiske invandraren för den andra 
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läroboken från år 2012 är en egenföretagare som sprider sin kulturs mat till resten av 

befolkningen.  

Sammanfattande slutsatser  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur efterkrigstidens invandring skildrats i Svenska 

läroböcker för gymnasiet sedan skolans grundande på 1970-talet fram till idag, i relation till 

de hegemoniska intentionerna uttryckta i styrdokumenten samt varför skildringarna förändrats 

över tid. I den första läroplanen från år 1971 så förekommer en definition av elevernas värde 

som människor samt ett internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet verkar 

dock syfta på kulturmöten utomland och inte nödvändigtvis inom landet.
258

 Det kan hänga 

samman med att invandrarna saknade flera rättigheter och deras behov knappt 

uppmärksammats i den offentliga debatten.
259

 Kursplanen anger att eleverna ska lära sig om 

de globala relationerna efter år 1945.
260

 Det kan förklara varför författaren/na behandlar 

efterkrigsinvandringen till Sverige och varför skildringarna görs övergripande som för att visa 

på ett globalt samband. Skribenten/na belyser varför de utländska medborgarna immigrerar 

exempelvis finländarna flyttar för att kunna försörja sig inom industrin medan ungrarna, 

chilenarna och de andra grupperna som flyttar på grund av konflikter i hemlandet.
261

       

    Historieforskningen och sedermera kursplanen är präglad av ett ekonomiskt perspektiv.
262

 

Denna fokus på ekonomi kan förklara varför invandringen beskrivs som en 

samhällsekonomisk lösning på arbetskraftsbrist och minskad nativitet.
263

 Den stereotype 

invandraren i Sverige enligt läroboksillustrationen är en utomeuropeisk, arbetare som 

förefaller accepterat de svenska könsrollerna.
264

  

   Efter hand ökar diskussionerna kring invandringen i den offentliga debatten och de 

utländska medborgarna vinner flera rättigheter. Däremot leder den ökade invandringen och 

                                                      

 
258

 Skolöverstyrelsen., Läroplan för gymnasieskolan – Allmän del, Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 

Stockholm, 1971:13, 15. 
259

 Widgren, Jonas, Svensk invandrarpolitik: en faktabok, 2., revid. uppl., Liber Förlag, Lund, 1982:14f. 
260

 Kursplan 177.  
261

 Se bilaga 2.  
262

 Bjarne Larsson, Gabriela (red.), Forma historia: metodövningar, Studentlitteratur, Lund, 2002:30, 

Skolöverstyrelsen., Läroplan för gymnasieskolan – Allmän del, Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 

Stockholm, 1971:177. 
263

 Se bilaga 2.  
264

 Se bilaga 1, De los Reyes, Paulina, 'Den svenska jämställdhetens etniska gränser: om patriarkala enklaver och 

kulturella frizoner', Det slutna folkhemmet., S. 172-187, 2002:172. 



 

61 

 

brister i integrationen till konflikter i samhället.
265

 Detta kan ha lett till att Lpf 94 har en mer 

utförlig definition på allas lika värde. Läroplanen sätter även upp som strävansmål att 

eleverna ska utveckla egenskaper som kan vara värdefulla i kulturmöten.
266

 Författarna av 

läroböckerna har dock ett snarlikt upplägg som tidigare och belyser samma saker som 

tidigare. Det omnämns dock fler flyktinggrupper som kom till Sverige exempelvis polacker, 

latinamerikaner och jugoslaver. Olika flyktingstömmar som kom till Sverige behandlas i de 

olika upplagorna, men den största skillnaden från den tidigare läroplansperioden är att 

invandringen beskrivs som ett problem.
267

 Den negativa skildringen kan hänga samman med 

samhällskontexten. Sverige hade exempelvis under 1990-talet precis kommit ur en ekonomisk 

kris.
268

 Läro- och kursplanen från år 1994 ger inga fasta riktlinjer för vad som ska ingå men 

det finns element som exempelvis att skolan är en kulturell mötesplats som antyder att 

immigrationen ska finnas med. Omnämnandet av immigrationen kan bland annat tolkas som 

att böckerna följer skolans styrdokument.
269

 Denna studie tyder dock på att samhällskontexten 

påverkar kulturmötesskildringen mest. Detta styrks av det faktum att i den senare upplagan 

från år 2002 så påpekar författaren/na att flera grupper kom för att arbeta inom industrin i 

Sverige än tidigare och inkluderar bland annat italienare, greker, turkar, och människor från 

forna jugoslaven. I denna upplaga tonas de negativa aspekterna ner och författaren lyfter in 

ord som ”mångkultur” och menar att invandringen gjort att landet gått från ett homogent 

samhälle till ett mångkulturellt.
270

 Denna förändring kan bero på att Sverige under slutet av 

1990-talet politiskt gått från enfald till att satsa på mångfald.
271

 Enligt Holmén så kan den 

politiska situationen i ett land påverka innehållet i läroböckerna.
272

 Enligt 

läroboksillustrationen så förefaller den stereotype invandrare vid sekelskiftet vara flykting 
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som har flytt till Sverige.
273

  

   Medlemskapet i EU ökade det internationella samarbetet, och SD:s intåg i riksdagen kan ha 

ökat diskussionen kring integration och gjort kulturmöten vanligare.
274

 Dessa faktorer kan ha 

påverkat konstruerandet av Lgy 2011 som nu lyfter fram kulturmöten som väsentligt.
275

 

Kursplanen anger att eleverna ska lära sig om migration och kulturell förändring.
276

 I de 

senaste skildringaran verkar detta uppfyllts genom att författaren/ na nämner mer 

övergripande varifrån människorna kommer. Arbetskraften kommer exempelvis från Norden 

och Sydeuropa och senare kommer asylsökande från Afrika och Asien. Det står att de första 

grupperna av arbetare troligen sysselsattes inom industrin och att de senare grupperna som 

kom på 1970-talet hade svårt att få arbete. Intressant att notera är att författaren/na i upplagan 

från år 2008 lyfter fram positiva aspekter av invandringen, så som nya moskéer och 

intresseföreningar, men även kulturkrockar.
277

 Detta kan vara en följd av styrdokumentens 

krav på att eleverna exempelvis ska få insikt i hur kulturen förändrats som en följda av 

invandringen.
278

 Dock framhåller skolans styrdokument från år 2011 den svenska och 

västerlänska kulturen vilket kan få motsatten att klyftorna i stället ökar.  

    Även i bilderna kan anas att samhället förändrats och bilderna som representerar 

kulturmöten presenterar i en bild problematiken kring barns dubbla identiteter och i den andra 

en pizzabagare som kan tolkas som en egenföretagare.
279

 Detta tyder på at det skett en 

hegemonisk förändring i kulturen, andra grupper verkar ha gått samman och påverkat 
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kulturen.
280

 Det kan även vara så att de styrande inkluderat delar av de utlandsföddas kultur 

för att kunna behålla sin position och samhällsstrukturen.
281

  

 

Vidare forskning  

I denna undersökning har det framkommit flera olika definitioner för att kategorisera varför 

invandrare har flyttat till Sverige. Det vore därför av intresse att undersöka varför 

definitionerna har ändrats och varför de olika grupperna kategoriseras olika. Ungrarna och 

chilenare kallas exempelvis för flyktingar i upplagan från 2012 men i de senare 

invandrarströmmarna omnämns de som asylsökande. 
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Bilagor  

I de följande två bilagorna presenteras författarna och deras texter.  

Bilaga 1 – vilka var förförfattarna?  

De sex första böckerna som förekommer i denna undersökning är författade av Börje 

Bergström (lektor), Hans Almgren (lektor) och Arne Löwgren (adjunkt). Dessa personer har 

ingått i Sture Långströms undersökning angående läroboksförfattare.  Enligt den 

undersökningen framkommer det att alla författarna är akademiker med varierande 

erfarenheter av praktisk undervisning. Bergström uppges ha arbetet flera år som lärare innan 

han sa upp sig för att skriva böcker på heltid. Almgren, som är en av medförfattarna till Alla 

tiders historia uppger även att inga utav dem är aktiva forskare, utan placeras i Långströms 
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undersökning i kategorin lärare. Långström anser författare ur denna kategori inte är lika 

benägna att ta med nya rön.
282

  

    Det framkommer inte i någon av upplagorna av Alla tiders historia i denna studie vem som 

har skrivit vilket avsnitt. Enligt Långströms undersökning tyder det dock på att det var en 

författare som hade huvudansvaret för bokens disposition och didaktiska innehåll. Vid tiden 

för Långströms undersökning var denna person Börje Bergström.
283

 

     Författarna av 2008 års upplaga av Alla tiders historia är Hans Almgren och Hans Albin 

Larsson. Almgren är den samma som nämns tidigare medan Larsson däremot är en fördetta 

gymnasielärare som nu mera är professor för Kristianstad högskola.
284

 

     Upplagan från år 2012 författades av Hans Almgren och hans medförfattare professor 

Birgitta Almgren och Katedralskolans lektor Olle Larsson. I bokens författarpresentation 

framkommer att alla författarna har tidigare erfarenhet av att skriva läroböcker och att de har 

erfarenheter från gymnasieskolan.
285

 

 

Bilaga 2 – böckernas skildring av kulturmöten 

I denna bilaga presenteras en sammanfattning av respektive läroboks syn på kulturmöten i 

Sverige efter andra väldskriget.  

 

Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. Grundbok i historia 

för gymnasieskolans ekonomiska, naturvetenskapliga, tekniska och sociala linjer, 2:a uppl., 

Liber Läromedel, Stockholm, 1985:373–375. 

     Invandringen till Sverige började under andra världskriget då flyktingar från Europa och 

resten av världen sökte sig dit. Under 1950-talet flyttade många människor till Sverige 

framförallt från Finland. Efter det så fortsatte utländska medborgare att flytta till Sverige och 

några av de största grupperna som kom till Sverige var från Ungern, Chile och Mellanöstern.  
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     Den finska gruppen anlände till Sverige för att arbete och anses därför inte som flyktingar. 

Norden hade vid denna tid en gemensam arbetsmarknad, vilket gjorde att det inte behövde 

arbetstillstånd som utomnordiska medborgare behövde.  Människorna som kom till Sverige 

under andra världskriget och de som senare kom från Ungern, Chile och Mellanöstern anges 

som flyktingar. Människorna från Ungern flydde till Sverige i samband med Ungernupproret 

och de från Chile som en följd av en militärkupp i hemlandet.  

    Av de finländare och de andra som flyttade till Sverige för att finna syselsättning, arbetade 

troligen majoriteten inom den svenska industrin som behövde arbetskraft. Vad de grupper 

som författarna omnämner som flyktingar sysselsatte sig med i Sverige framgår inte.  

    Efter 1940-talet så började den svenska nativiteten att minska, men då invandringen ökade 

minskade inte befolkningsmängden. Invandrarna var dessutom i fruktbar ålder, vilket även det 

bidrog till att öka den naturliga befolkningstillväxten. År 1985 beräknades det att utan 

invandringen skulle det bo ungefär 800 000 färre människor i Sverige.  

 

Bild av invandring: En städande man med ett barn. 

  

Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Nya Alla tiders historia. Grundbok i 

historia för gymnasieskolan, 1:a uppl., Liber, Malmö, 1989:353f. 

 Under andra världskriget började det anlända många utlänska medborgare till Sverige från 

Europa men även från andra delar av världen. De största grupperna av människor som 

invandrade till Sverige senare kom från Finland, Ungern, Chile, Mellanöstern och 

Latinamerika.  

     Finländarna immigrerade till Sverige för att söka arbete, vilket underlättades av att norden 

vid denna tid hade en gemensam arbetsmarknad. Ungrarna flydde till Sverige efter ett uppror i 

hemlandet medan chilenarna kom i samband med att militären tog makten i hemlandet. 

Människorna från Mellanöstern och Latinamerika kom från olika krisområden.  

 Finländarna flyttade för att söka arbete inom den expanderande svenska industrin. De 

andra grupperna av invandrare framgår det inte vad de sysslade med i Sverige efter de 

anlände.  

    År 1989 så beräknades det att den svenska befolkningen ökat med ungefär en miljon som 

en följd av att människor i fruktbarålder flyttat till landet. Det har dock väckts kritik mot 
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bland annat flyktinginvandringen då lokalbefolkningen inte vill ha flyktinganläggningar i 

anslutning till sina orter.  

 

Bild av invandring: En städande man med ett barn. 

 

Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. Grundbok i historia 

för gymnasieskolan, 4., omarb. uppl., Liber Läromedel, Stockholm, 1995:448f 

 Varifrån flyktingarna som kom till Sverige under andra världskriget kom specificeras inte. 

De grupper av invandrare som kom senare kom främst från Finland. Det antyds att de utanför 

Norden hade det svårare att komma till Sverige för att de behövde arbetstillstånd vilket var en 

anledning till att den utomnordiska arbetskraften var liten. De största grupperna av invandrare 

som anlände senare kom från Ungern, Polen, Chile, Mellanöstern och Jugoslavien.  

    Människorna från framförallt Finland kom för att arbeta i Sverige medan de andra 

grupperna anlände som en följd av oroligheter i sina hemländer. Ungrarna som en följd av ett 

uppror, polackerna för att undkomma judeförföljelsen och chilenarna kom som en följd av en 

militärkupp. Människorna från Mellanöstern och Jugoslavien kom som en följd av krig och 

inbördeskrig.  

     Finländarna flyttade till Sverige för att söka arbete inom den svenska industrin, vad 

flyktingarna sysselsatte sig med i Sverige framkommer inte.  

    Den svenska invandringen hade bidragit till att öka den svenska befolkningen med 1,2 

miljoner människor år 1995. Det lyfts fram att många svenskar överlag varit positiva till 

invandringen och att landet hade tagit emot många flyktingar. Flyktingmottaningen har dock 

varit hårt ansträngd periodvis, landet har infört hårdare asyllagar och anvisat nästan hälften av 

alla som kommit. Det påpekas att många inte vågat kritisera flyktinginvandringen av rädsla 

för att kalassas som rasister.  Lokala opinioner framförde klagomål mot att ha 

flyktingförläggningar på sina orter. När det blev vanligare att utomeuropeiska medborgare 

flyttade till Sverige började bland annat rasistiska demonstrationer, skadegörelse mot 

förläggningar och annat våld mot invandrare. Detta gjorde att politikerna diskuterade om 

landet skulle bli mångkulturellt eller om de nyanlända skulle assimileras.   

 

Bild av invandring: En städande man med ett barn. 
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Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans, Alla tiders historia: A: grundbok för 

gymnasiets A-kurs, 1:a uppl., Gleerup, Malmö, 1996:329f. 

 Under andra världskriget anlände många människor till Sverige och en del av dem vald att 

stanna kvar. Människorna kom troligtvis från både inom och utanför Europa. De stora 

grupperna som invandare till Sverige kom från bland annat Finland, Ungern, Chile, 

Mellanöstern och Latinamerika.  

    Finländarna kom i vågor till Sverige för att arbeta i Sverige och detta var möjligt eftersom 

Norden vid denna tid hade en fri och gemensam arbetsmarknad. Vad de andra grupperna som 

benämns som flyktingar sysslade med framgår inte. De orsaker som nämns för att 

flyktingarna anlände var på grund av inre oroligheter i deras hemländer så som uppror, kupper 

eller krig.  

    Invandringen gjorde att den svenska befolkningen inte minskat trotts att det den svenska 

befolkningen visat tecken på minskad nativitet. Men ökade kostnader för flyktingvården 

gjorde att det framfördes krav på strängare bestämmelser kring asyl.  

 

Bild av invandring: En städande man med ett barn. 

 

Bergström, Börje, Almgren, Hans & Löwgren, Arne, Nya Alla tiders historia. Grundbok i 

historia för gymnasieskolan, 4:e uppl., Liber, Malmö, 2000:353f 

 Några av de invandare som anlände till Sverige under andra världskriget valde att stanna 

kvar. Sverige har sedan dess tagit emot flera invandare från länder både i och utanför Europa. 

Antalet invandrare har växlat över tid och de största grupperna kom från Finland, Ungern, 

Chile, Mellanöstern och Latinamerika.  

   Den stora gruppen finländare sökte sig till Sverige för att söka sysselsättning, vilket var 

lättare för nordiska medborger på grund av särskilda arbetsmarknadsavtal mellan länderna. De 

övriga grupperna som nämns sökte sig till Sverige för att undkomma oroligheter på 

hemmaplan så som krig och förtyck.  

     Invandraröverskottet har gjort att Sveriges befolkning inte minskade trotts tecken på 

minskad nativitet bland den infödda befolkningen. Svenskarna var överlag positiva till 

invandring men periodvis infördes strängare bestämmelser för att minska invandringen.  
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Bild av invandring: En städande man med ett barn. 

 

Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje, Alla tiders historia Maxi, 1:a uppl., 

Gleerup, Malmö, 2002:536f. 

 Sverige har tagit emot invandrare från länder i och utanför Europa sedan andra 

världskriget. En del av flyktingarna från kriget valde att stanna och sedan dess har det kommit 

flera invandrarströmmar till Sverige från bland annat Finland, Jugoslavien, Grekland, Turkiet, 

Ungern, Chile, Mellanöstern (t.ex. Iran), Latinamerika, Somalia och före detta jugoslaven 

(Bosnien, Kosovo).  

     Grupperna från Finland, Jugoslavien, Grekland, Turkiet som anlände under 1940-talet 

fram till 1970-talet lockades till Sverige för att arbeta. Trots att flera grupper av flyktingar och 

asylsökande anlände senare, tas bara upproret i Ungern och militärkuppen i Chile upp som 

anledningar till varför de sökte sig till Sverige. 

    Av de grupper som kom till Sverige för att arbeta sysselsatte sig majoriteten troligen inom 

industrin. Vad resterande arbetade med efter att de kommit till Sverige anges inte.  

Invandringen gjorde att Sverige förvandlades från ett relativt homogent land till ett 

mångkulturellt land. Invandrings- och migrationspolitiken hade dock vissa problem att lösa, 

exempelvis bostadssegregationen.  

 

Bild av invandrare: Flertalet människor i en tvättstuga.  

 

Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, Alla tiders Historia. Bas, 1:a uppl., Gleerups 

utbildning, Malmö, 2008:174f.  

 Under 1950-och 1960-talet kom det många invandare till Sverige från Norden och 

Sydeuropa, exempelvis från Finland, Italien, Grekland och Jugoslaven.  Det var dessutom 

många från Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien som sökte sig till Sverige under de 

senaste årtiondena. 

 Många av grupperna som anlände under 50- och 60-talet anlände i hopp om att få ett arbeta 

medan chilenarena som kom senare flyttade för att undkomma diktatoriskt styre.  Några 

tydliga motiveringar för varför de andra grupperna sökte asyl framkommer dock inte. Vad 
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gäller sysselsättningen anges bara att de invandrare som anlände på 1970-taket hade svårare 

att få arbete eftersom många saknade yrkesutbildning. Under slutet av 1900-talet och början 

av 2000-talet präglades dock invandringen av anhöriginvandring.  

    Följden av efterkrigstidens invandring bidrog både till ökad befolkning men även till att 

var femte svensk idag är invandare eller har utländskt påbrå. Invandingen innebar 

kulturkrockar och kulturella förändringar så som inrättandet av nya kultur- och 

idrottsföreningar och byggandet av moskéer. Svagheter inom integrationspolitiken ökade 

segregationen, vilket bidrog till ökad kritik av invandringspolitiken.   

 

Bild av invandrare: Tre pojkar i yngre tonåren. 

 

Larsson, Olle, Almgren, Hans & Almgren, Birgitta, Alla tiders historia. 2-3, 1:a uppl., 

Gleerups, Malmö, 2012:237f. 

 Invandringen började på allvar under 1950-talet när bland annat italienare, finländare, 

greker och jugoslaver anlände till Sverige. Senare kom även många ungrare, chilenare, 

polacker, bosnier, kosovoalbaner, somalier och irakier.  

     De inledande grupperna anlände för att arbeta medan de senare grupperna kom som 

flyktingar. Några exempel på industrier där många av arbetskraftsinvandrare arbetade och vad 

dessa industrier låg, så som Malmö, Västerås och Virsbo, tas upp. Ungarna kom som en följd 

av ungerupproret, chilenarena på grund av Pinochets statskupp, antisemitismen i Polen gjorde 

att många judar valde att immigrera och inbördeskriget i förre detta Jugoslavien gjorde att 

många från Bosnien och Kosovo kom till Sverige.  

   Sverige har i förhållande till sin folkmängd tagit emot många flyktingar men det finns 

diskussioner kring huruvida politiken som förts i landet varit restriktiv eller givmild.   

 

Bild av invandrare: Bagare på en Pizzeria. 

 


