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Abstrakt 
 
 
Läroboken är, bortsett från lärare och elever, den faktor som påverkar undervisningen i 
skolan allra mest. Tidigare forskning visar att lärare ofta väljer att förlita sig på att 
läroböckerna uppfyller läroplanens och ämnesplanernas mål. En del av det centrala 
innehållet i gymnasiekursen Historia 1a1 skall enligt ämnesplanen vara att eleverna lär 
sig om globala förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talen, bland 
annat den globala resursfördelningen.  
 
Föreliggande studies huvudsakliga syfte var att studera hur mekanismerna bakom den 
globala resursfördelningen skildras i historieläroböcker för gymnasiet. Teorin baserades 
på Immanuel Wallersteins världssystemteori enligt vilken länder kan delas in i kärna, 
periferi och semiperiferi. Kärnan suger, genom att importera billiga resurser och billigt 
arbete, åt sig rikedomar från periferin och semiperiferin. Utifrån teorin lades i uppsatsen 
extra vikt vid läroböckernas framställningar av kolonialism och Europas 
industrialisering, och huruvida dessa anknyter till dagens resursfördelning.  
 
Materialet bestod av fyra stycken läroböcker avsedda för kursen Historia 1a1. Böckerna 
undersöktes genom en kvalitativ textanalys. Resultatet visar att den ekonomiska 
historien är svår att följa i läroböckerna, eftersom de är uppbyggda utifrån den politiska 
historien.  Vidare visar resultatet att läroboksförfattarna skildrar orsaker till händelser i 
större utsträckning än vad de skildrar konsekvenser. Det medför att 
historieframställningen blir osammanhängande. Dagens resursfördelning är därför svår 
att följa som en förändringsprocess i läroböckerna.  
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1. Introduktion 
 
 
1.1 Inledning 
 
Den absolut viktigaste faktorn för en god undervisning är läraren. Vid sidan om läraren 
finns läroboken som en avgörande följeslagare.1 Lärobokens främsta uppgift är att 
främja elevernas lärande.2 Dessutom är läroboken troligen en av de allra mest lästa 
böckerna i samhället. För en del elever kanske det  till och med är de enda fackböcker 
som läses.3  
 
Läroböckerna har en stark ställning i undervisningen. Lärare anser, enligt tidigare 
forskning, att läroboken är den faktor som bortsett från eleverna påverkar 
undervisningen allra mest.4 I den meningen skulle läroböckerna vara viktigare än såväl 
läroplan som ämnesplaner. Forskning visar dessutom att läromedlen över tid har fått en 
allt mer dominant roll i undervisningen. Även om läroboken används som referens 
snarare än mall eller om läraren även använder annat material är läroboken central för 
undervisningen.5 Läroboken påverkar också vilket stoff som väljs ut av läraren och är 
därmed grunden för vad undervisningen kommer att handla om. Förväntningarna på 
läroboken är därmed höga. Den förväntas inte bara vara faktamässigt korrekt, utan 
också nyanserad och lättförståelig.6 
 
En orsak till att läroboken har en så viktig roll i undervisningen är att den underlättar 
arbetet för läraren genom att på ett enkelt sätt skapa struktur på undervisningen.7 
Läroboken har också en gemensamhetsskapande funktion, och möjliggör att elever som 
inte har närvarat vid ett lektionstillfälle på ett självständigt sätt kan arbeta i fatt sina 
klasskamrater.8 Men den kanske allra viktigaste orsaken till att lärare tillåter läroboken 
att ta en så stor plats i undervisningen är att många lärare förutsätter att läroboken 
uppfyller läroplanens och ämnesplanens krav. Lärarna litar därmed på att deras 
undervisning är ändamålsenlig så länge de följer läroboken.9 
 
Läroböcker är viktiga eftersom de formar unga människors förståelse av omvärlden. När 
läroböckerna skrivs sker ett urval, dels av vad som skrivs, men också av vad som inte 
berättas. Det finns ingenting som säger att urvalet måste följa läroplanen och 
ämnesplanerna. Mellan år 1938 och år 1974 granskade staten samtliga läroböcker innan 
de fick lov att användas i undervisning. Man kontrollerade så att de överensstämde med 
                                                
1 Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Ulf Selander och Peder Skyum-Nielsen, Kunskapens texter: 
Jakten på den goda läroboken, Oslo 1998, s. 12. 
2 Tom Wikman, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, Vasa 
2004, s. 23. 
3 Niklas Ammert Inledning i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och 
praktik, Lund 2011a, s. 17.  
4 Margareta Casservik, ”Vad styr? Om lärares planering av historieundervisning” i Hans-Olof Ericssson, Per 
Göran Johansson och Hans Albin Larsson (red.), Historiedidaktiska perspektiv, Jönköping 2005, s. 290.  
5 Niklas Ammert, ”Om läroböcker och studiet av dem” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: 
Läromedelsstudier i teori och praktik, Lund 2011b, s. 26.  
6 Staffan Selander, Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 
1841-1985, Lund 1988, s. 22.  
7 Casservik, 2005, s. 292.  
8 Boel Englund, ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” ur Pedagogisk forskning i Sverige Årg 4 
Nr 4 1999, s. 335 ff.  
9 Englund, 1999, s. 339.  
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kursplaner, att de var objektiva och att språket var korrekt. Från år 1974 granskades 
enbart läroböcker i samhällsorienterade ämnen, och år 1983 upphörde all 
förhandsgranskning. Statens institut för läromedelsinformation hade dock fortfarande en 
möjlighet att ge sitt omdöme om böckerna. När Skolöverstyrelsen och Statens institut 
för läromedelsinformation lades ner 1991 till förmån för det nybildade Skolverket 
upphörde all statlig förhandsgranskning av läroböcker. Skolverket har dock fortfarande 
möjlighet att granska läroböcker i efterhand, men framförallt litar man på att lärarna 
själva kvalitetsgranskar de läroböcker som de använder för att se att de uppfyller 
läroplanens mål..10  
 
Undervisningen i gymnasieskolan skall följa Läroplan för gymnasieskolan Lgy 11. 
Lärare måste när de undervisar även uppfylla de krav som står i respektive ämnesplan. I 
kursen Historia 1a1 är en del av det centrala innehållet att eleverna skall kunna 
redogöra för viktiga globala förändringsprocesser och händelser, däribland den globala 
resursfördelningen.11  
 
Det är kolonialism som möjliggör för européerna att ta resurser ifrån andra länder. Den 
ekonomiska uppdelningen i I- och U-länder har sin grund i den europeiska 
kolonialiseringen av områden i Afrika och Asien. Koloniernas naturresurser utnyttjades 
och råvaror skickades hem till Europa. Råvarorna användes till den växande industrin. I 
Europa medförde det ett ökat välstånd, medan kolonierna tömdes på resurser.12 
Västeuropa skapar genom industrialiseringen sin definitiva dominans över resten av 
världen. Den industriella revolutionen kom att göra England till det ledande landet i 
världshandeln. I och med industrialiseringen stärktes Europas dominans över världen. 
Den tekniska utvecklingen, i form av järnvägar, telegraf och ångfartyg, samt sänkta 
tullar, gjorde att det blev lättare att investera pengar i andra länder. Varor, kapital och 
arbetskraft började röra sig över nationsgränserna i en allt högre grad. Omvärlden hade 
bara två alternativ, antingen imitera och själva industrialisera för att kunna konkurrera 
med England, eller också att sälja primärprodukter i utbyte mot industriprodukter. 
England hade fördelar av att ha många kolonier, och de övriga europeiska länderna 
försökte konkurrera genom att skaffa sig egna kolonier. Hela jorden styckades upp till 
de ekonomiskt och militärt starka länderna.13 
 
För att en historielärare skall kunna lita på att hon eller han uppfyller ämnesplanen i 
historia genom att bygga sin undervisning på historieläroböckerna krävs det därmed att 
boken tar upp den ekonomiska utvecklingen till dagens resursfördelning.  
 
1.2  Syfte  
 
Denna studie syftar till att studera hur mekanismer bakom och konsekvenser av dagens 
globala resursfördelning skildras i historieläroböcker för gymnasiet. Enligt Wallersteins 
världssystemteori är kolonialism och Europas industrialisering avgörande för den 
globala resursfördelningen. Utifrån teorin har valet gjorts att undersöka huruvida 
läroboksframställningarna redogör för sambandet mellan kolonialism och dagens 

                                                
10 Anders Calderon (2012), Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel?  
< http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/tema/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-
1.181769>16 december 2012 
11 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan i Läroplan för gymnasieskolan Lgr 11 
12 Bo Wollinger, Internationella relationer: frågor, svar och arbetsuppgifter. Lund 2010, s. 25. 
13 Mats Bladh, Ekonomisk historia: Europa och Amerika 1500-1900. Lund 2007, s. 276 ff. 
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globala resursfördelning samt sambandet mellan Europas industrialisering och dagens 
globala resursfördelning. 
 
1.2.1 Frågeställningar  

 
- Hur anknyter läroboksframställningarna av kolonialiseringen av Afrika, 

Sydamerika och i Asien till dagens globala resursfördelning? 
 
- Hur anknyter läroboksframställningarna av Europas industrialisering till dagens 

globala resursfördelning? 
 
För att kunna besvara frågorna kommer orsakerna bakom och konsekvenserna av 
kolonialism samt av Europas industrialisering, så som läroböckerna förklarar dem, att 
studeras. 
 
1.3 Begreppsförklaring 
 
För att genomföra en läroboksgranskning krävs en definition av det som skall granskas, 
i det här fallet resurs. 
 
1.3.1 Begreppet resurs 

 
Begreppet resurs innebär de medel som underlättar för att uppnå ett visst mål. Det finns 
två typer av resurser. Dels råmaterial (olja, diamanter, timmer) och dels livsnödvändiga 
resurser (mat, vatten, odlingsmark). Exempel på resurser hos en stat är materiella 
tillgångar som kapital och naturresurser, men också kunskap och arbetskraft.14 Ett lands 
resurser är alltså inte likställt med naturresurser, utan handlar också om ekonomiska 
resurser. I föreliggande studie skall begreppet resurs tolkas både som naturresurser och 
som kapital. 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på följande vis: I nästa kapitel redogörs det för på vilka 
grunder dagens läroplan och ämnesplan vilar på, samt historielärobokens utveckling.  
 
I kapitel tre introduceras Immanuel Wallersteins världssystemteori som ligger till grund 
för uppsatsen. 
 
I kapitel fyra presenteras ett urval av den tidigare forskning som har gjorts om 
västvärldens förhållande till övriga världen.  
 
Kapitel fem tar upp uppsatsens metod: kvalitativ textanalys. Här presenteras också de 
fyra läroböcker som analyseras i uppsatsen samt vilka avgränsningar som har gjorts.  
 
I kapitel sex redovisas och analyseras uppsatsens resultat. Först görs en genomgång av 
läroböckernas skildringar av kolonialism, därefter skildringarna av Europas 
industrialisering och slutligen hur författarna beskriver dagens resursfördelning, i den 
mån som de gör det. 

                                                
14 Resurser. Nationalencyklopedin. <http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/resurs> 2 januari 2013.  
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Kapitel sju, som avslutar uppsatsen, diskuterar undersökningens resultat ur ett utifrån 
uppsatsen teoretiska utgångspunkter och i den mån det är möjligt även med tidigare 
forskning. Här ges också förslag på frågor som kan vara av intresse för vidare forskning.   
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2 Bakgrund 
 
Pedagogik är en verksamhet som endast kan förstås i relation till de historiska och 
sociala villkor som den är uppkommen i.15 Det är därför omöjligt att bedöma och 
diskutera läroböcker utan att känna till de förutsättningar som gäller i det system som 
läroboken ingår i. Syftet med följande kapitel är därför att presentera de styrdokument 
som gymnasielärare i historia har att förhålla sig till. Vidare kommer begreppet lärobok 
att problematiseras. 
 
2.1 Vad säger styrdokumenten i historia? 
 
Historiskt sett har staten alltid velat vara med och styra över skolundervisningen. 
Genom att formulera styrdokument kan riksdagen och regeringen styra undervisningen 
åt önskat håll.16 Det viktigaste styrdokumentet gällande skolans undervisning är 
läroplanen. Den styr skolans verksamhet mot utbildningspolitiska mål.17 
 
År 2011 trädde en ny läroplan, Läroplan för gymnasieskolan LGY 11 i kraft. I den nya 
läroplanen ingår ämnesplaner, det vill säga anvisningar om vilka mål som eleverna skall 
uppnå i de olika skolämnena. Målen i historia redovisas i kapitlet ”Ämnesplan i 
historia”. Till skillnad från i den tidigare läroplanen, Läroplan för de frivilliga 
skolformerna Lpf 94 och den tidigare kursplanen18 i historia framgår det nu tydligt vilka 
delmoment som skall finnas med i undervisningen. 
 
Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar 
individens villkor och samhällets förändringar över tid. För att förstå samhället som vi 
lever i måste vi förstå vår historia.19 Stor vikt i historieämnet läggs vid 
historiemedvetenhet (sambandet då – nu – sedan), historiebruk och en insikt i den egna 
identiteten samt en förståelse för andra länders kultur. Det övergripande syftet med 
historia är att eleverna skall: 
 

ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia 
som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, 
samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.20 

 
Vidare skall eleverna lära sig ansvarskänsla för det gemensamma kulturarvet, men 
också en vilja att kritiskt granska vår kultur och förstå att det är möjligt att skapa 
förändringar.21 Undervisningen i historia skall ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om tidsepoker, förändringsprocesser, händelser och personer 
utifrån olika tolkningar och perspektiv. I ämnesplanen framgår också att eleven 

                                                
15 Selander, 1988, s. 13. l 
16 Mikael Berg, Historielärares historier – ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i 
historia, Karlstad 2010, s. 13.  
17 Gunilla Svingby, Läroplanen ett styrmedel?, Göteborg 1979 14 f.  
18 Fram till 2011 användes begreppet ”kursplan” istället för begreppet ”ämnesplan”.  
19 Skolverket, ”Ämne – historia”, http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=HIS 27 december 2012.  
20 Skolverket, ”Ämne – historia”, http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=HIS 27 december 2012. 
21 Läroplan för gymnasieskolan LGY 11 
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skall förstå hur historia används. Eleven skall förstå att olika tolkningar och 
perspektiv leder till olika syn på nutiden och framtiden. Undervisningen skall 
dessutom ge förståelse för att varje tids människa skall uppfattas utifrån sin tids 
värderingar 
 
Historieämnet i gymnasieskolan är idag uppdelat på sex stycken olika kurser. Två 
grundkurser: Historia 1a1 och Historia 1b. Historia 1a1 följs av Historia 1a2 som krävs 
för att läsa fortsättningskurserna Historia 2a, Historia 2b samt Historia 3.  Även Historia 
1b ger möjlighet till att läsa fortsättningskurserna. 
 
I föreliggande uppsats ligger fokus på gymnasiekursen historia 1a1 som är en 50-
poängskurs. Det motsvarar 40 timmar lektionstid. Centralt innehåll i kursen Historia 1a1 
är enligt ämnesplanen: 

- Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv samt 
problematiseringar av historiska tidsindelningar. 

- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 
förändringsprocesser och händelser, exempelvis migration, fredssträvanden, 
resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. 

- Historiskt källmaterial som speglar olika perspektiv. 
- Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 
- Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och 

samarbetssträvan.22 
 
Skolverket förtydligar att begreppet förändringsprocesser inte skall begränsas till endast 
1800- och 1900-talen, utan bör anknytas till äldre historia.23 
 

2.2 Läroböcker 
 
Även om läroplaner och ämnesplaner framställs som skolans viktigaste styrdokument 
visar tidigare forskning att det är tveksamt om läroplaner och ämnesplaner verkligen 
styr undervisningen i den mån som det antas. Läroplaner utformas utifrån politiska 
kompromisser och tenderar därför att bli vaga. Läroplaner och ämnesplaner kan därför 
aldrig helt konkretisera undervisningens innehåll. Det sker istället genom läromedlen. 
Vid sidan om de traditionella läroböckerna finns också en uppsjö av andra hjälpmedel 
som används för elevernas inlärning och utveckling.24 Man brukar inte tala om huruvida 
läromedlen styr undervisningen i skolan, utan hur de styr.25 Att läromedlen styr 
undervisningen betraktas som ett faktum.26 Innehållet i läroböckerna påverkar 
undervisningen, även om läromedelsinnehållet och framställningen av det inte behöver 
vara identiskt.27 
 

                                                
22 Ämnesplan i historia för gymnasieskolan i Läroplan för gymnasieskolan LGY 11 
23 Skolverket, ”Ämne – historia”, http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=HIS 27 december 2012. 
24 Gunnel Odenstam & Kerstin Sjögren Fleischer, ”Vad är läromedel – några utvecklingslinjer”, 
Läromedelshandboken, Stockholm 1980, s. 5.  
25 Christina Gustafsson, Läromedlens funktion i undervisningen. En rapport från utredningen om 
läromdelsmarknaden, Utbildningsdepartementet (DS U 1980:4), 1980, s. 196 
26 Svingby & Wallin, 1982, s. 9 ff.  
27 Gunilla Svingby, ”Läroplaner, läromedel och undervisningens innehåll” i Gunilla Svingby & Erik 
Wallin (red.), Inledning i Läroplaner och läromedel – en konferens rapport, Stockholm 1982, s. 9 ff. 
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Tidigare forskning visar att lärare använder läroböcker som en säkerhet för att uppfylla 
olika ämnens mål. Lärare litar på att läroboksförfattare uppfyller läroplanens och 
ämnesplanernas mål.28 Allt för lite av lärarens tid används åt att granska läroböckerna. 
Istället bläddrar lärarna igenom böckerna och tar ett hastigt beslut.29 
 
Läroböcker är ett dominerande läromedel i skolan. De används av lärare på ett antal 
områden i deras planerings- och undervisningsarbete, framförallt som källa till stoff att 
presentera i undervisningen. Läroboken tycks också ha en legitimerande funktion 
eftersom lärare anser att undervisar man utifrån boken så följer man också läroplanen. 
Dess betydelse i lärarnas arbete varierar dock beroende både på vem läraren är och 
vilket skolämne det rör sig om.30 
 
Pedagogikprofessor Boel Englunds menar att anledningarna till att läroboken har en så 
stark roll i undervisningen är många. Hon sammanfattar anledningarna på följande sätt: 
• Läroboken har en auktoriserande roll eftersom den garanterar kunskaper 
• Läroboken har en gemensamhetsskapande roll 
• Läroboken underlättar, genom kombinationen av de två förstnämnda 
funktionerna, att utvärdera elevernas kunskapsnivå 
• Läroboken underlättar arbetet för såväl lärarna som eleverna 
• Läroboken har en disciplinerande roll.31 
 
Historiskt sett har läromedel dessutom varit den styrfaktor som staten använt för att 
garantera en likvärdig skola för alla. Staten reglerade tidigare vilka läromedel som 
används och på vilket sätt, genom att ange ramar och fördela ekonomiska resurser. I 
anvisningarna till kursplanera gavs det exempel på lämpliga läromedel.32  
 
Pedagogiska texter skiljer sig från andra sorters texter genom att de är producerade för 
ett bestämt användningsområde. Pedagogen Staffan Selander menar att det inte går att 
bortse från det pedagogiska sammanhanget när man studerar läroböcker. Läroböckerna 
är skapade för att passa in i skolan. Selander menar vidare att läroböckerna skiljer sig 
från andra facktexter eftersom deras huvudsakliga syfte är att reproducera redan given 
kunskap.33 Läroboken förmedlar kunskap, reducerar normer och presenterar 
förklaringar.34  
 
Förutom den didaktiska funktionen har läroböcker även en selektiv funktion, genom att 
välja och kombinera vissa värderingar och kunskaper och utelämna andra.35 
Textutformningen är inget naturgivet fenomen, och i historieläroböcker förekommer 
ideologiska synvinklar.36 Skolan kan därför ses som den institution som väljer och 
sorterar ut vilken kunskap som är legitim.37  

                                                
28 Gösta Wennberg. Geografi och skolgeografi: Ett ämnes förändringar. Uppsala 1990. 
29 Sture Långström. Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. 1997, s.  
30 Skolverket, Rapport 284 2006, Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning 
och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. 2006, s. 26. 
31 Englund, 1999, s. 335 ff..  
32 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning och bedömning av 
läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm, 2006, s. 9.  
33 Selander, 1988, s. 11. 
34 Selander, 1988, s. 19.  
35 Luis Ajagán-Lester, Text and ideology. The “Indian” in the shools text for the teaching of Spanish as 
home-language in Sweden. Uppsala 1992, s. 11.  
36 Ajagán-Lester, 1992, s. 24.  
37 Raymond Williams, Base and superstructure in Marxist Cultural Theory, I:R. Rylance 1989, s. 204 ff.  
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2.2.1 Historielärobokens historiska utveckling 

 
I Sverige har lärobokens utveckling främst skett vid två perioder: under 1500- och 
1600-talen då tryckkonsten utvecklades och på 1800-talet när läroboken infördes i den 
allmänna folkskolan.38 Historieämnets innehåll och mål har skiftat över tid, och det har 
skett en tydlig förändring gällande vad som ses som central kunskap i historia.39 Till en 
början bestod historieämnet främst av lärarens berättelser om vad som hade hänt genom 
historien. De första läroböckerna i historia var nerkortade versioner av omfattande 
historiska verk. Därmed kom historieläroboken att redan från början bli en fackbok, 
som både till struktur och till innehåll liknade de historieböcker som skrevs av historiker 
till vuxna läsare.40   
 
Under 1950- och 1960-talen började historieböckerna att förutom faktatexter också 
innehålla repetitionsuppgifter, samt under 1970-talet blev antalet övningsuppgifter så 
många att läroböckerna kompletterades med övningsböcker.41 På 1970-talet skrevs 
också en ny läroplan i historia som var klart radikalare än sin föregångare.42 Det globala 
perspektivet fördes in i läroplanen och läroböckerna. Målet var att få eleverna att känna 
en global samhörighet och förstå det kritiska förhållandet mellan fattiga och rika 
länder.43 Historieböckerna från början av 1900-talet beskrev händelserika berättelser 
med framträdande aktörer och innehöll en tydlig sensmoral.44 I de nya historieböckerna 
fick politiker, krigare och adelsmän lämna plats för processhistoria, och ekonomiska 
och politiska drivkrafter.45 I böckerna från 1960-talet och framåt jämförs dåtidens 
förhållande med dagens.46 
 
På 1980-talet blev begreppet historiska källor ett nyckelbegrepp inom 
historieundervisning. Tankarna dominerades av att eleverna själva skulle få tal del av 
källmaterial och arbeta likt en historiker.47 Syftet var att eleverna skulle lära sig att 
undersöka, diskutera och ta ställning i viktiga historiska frågor.48 

                                                
38 Selander, 1988, s. 15 f.  
39 Berg, 2010, s. 13.  
40 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 105 ff.  
41 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 148.  
42 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 105 ff.  
43 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s.  28.  
44 Niklas Ammert, ”Ett innehåll förmedlas” i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen: 
Läromedelsstudier i teori och praktik, Lund 2011c, s. 26.  
45 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 105 ff.  
46 Ammert, 2011c, s. 260.  
47 Børre, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, 1998, s. 151.  
48 Magnus Hermansson Adler, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, Stockholm, 2009, s. 55.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
 
Detta kapitel tar översiktligt upp den teoretiska diskussionen om beroendeteori som 
analys för u-landsproblematiken. För att få en ökad förståelse för hur den historiska 
utvecklingen av den globala resursfördelningen förklaras i föreliggande uppsats används 
sociologen och historikern Immanuel Wallersteins teori om periferi, semiperiferi och 
centrum.  
 
Wallersteins världssystemteori kommer i uppsatsen att användas som förklaringsmodell 
för hur olika länder förhåller sig till varandra idag. Världssystemmodeller behandlar 
strukturerna i världen och relationerna mellan länder och utgör därför en grundläggande 
del för hur vi kan förstå läroboksrepresentationer. Enligt Wallersteins teori finns det tre 
olika positioner för aktörer: centrum, periferi och semiperiferi. Det är aktörerna i 
centrum som gynnas av den världsordningen som är rådande i dagens samhälle. 
 
3.1 Perspektivet: Wallersteins världssystemteori  
 
Det finns en ideologisk skillnad i synen på varför somliga länder är underutvecklade 
och andra länder inte är det. Antingen menar man att det beror på inre faktorer, såsom 
statens struktur, ekonomi eller klimat, eller också menar man att det beror på yttre 
faktorer, det vill säga påverkan från andra utomstående stater. Beroendeteorin är ett 
exempel på den senare synen och uppstod som en reaktion mot uppfattningen att fattiga 
länder var i behov av utveckling. Beroende innebär att en stats ekonomiska expansion 
går ut över en svagare stats utveckling. Den svagare staten blir på så vis beroende av 
den starkare statens handlingar. Enlig beroendeteorin utnyttjar rika länder som står i 
centrum mindre utvecklade länder som är utanför världens centrala kärna. Väst är 
beroende av övriga världen för att bli rika.49 
 
Världssytemteorin (World System Theory) är en av de dominerande metateorierna om 
det ekonomiska tillståndet i världen. Den utvecklades på 1970-talet, som en 
vidareutveckling på beroendeteorin, av Wallerstein.50 Teorin bygger på två 
utgångspunkter. För det första delas världen upp i centrum, periferi och ett mellanläge: 
semiperiferi. Och för det andra betonas den ändlösa kapitalackumulationen som är 
kapitalismens drivkraft. Världssystemteorins huvudargument är att globala orättvisor 
utvecklas på grund av det ekonomiska och kapitalistiska världssystemet som uppkom i 
slutet på 1400- och början på 1500-talen. Världssystemet växte till att på 1800-talet 
dominera hela världen.51 Före det kapitalistiska världssystemet hade det förekommit 
flera parallella världssystem där enstaka stater hade dominerat andra. I det moderna 
systemet ingår alla världens länder och det ekonomiska beroendet har ökat.52 Det 
moderna världssystemet är en kapitalistisk världsekonomi eftersom den bärande 
principen är den ändlösa jakten på kapitalackumulation, det vill säga att människor och 
företag försöker öka sitt kapital med mål att få in ännu mer kapital i en oändlig process. 
En världsekonomi är ett stort geografiskt område där det råder arbetsdelning och varor 

                                                
49 Martin Griffiths, Fifty key thinkers in international relations, London 1999, s. 125 f.  
50 Stephen Holden & Richard Wyn Jones, ”Marxist theories of international relations” i John Baylies The 
globalization of world politics, Oxford 2008, s. 148.  
51 Immanuel Wallerstein, Världssystemanalysen: en introduktion, Stockholm 2007, s. 11 ff.  
52 André Gunder Frank & Barry K. Gills, The world system – five hundred years or five thousand?, 
London 1993, s. 3.  
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byts, och där det inte finns någon politisk eller kulturell homogenitet. Det är 
arbetsdelningen som binder samman strukturen. En världsekonomi måste vara 
kapitalistisk, och kapitalism kan endast existera i en världsekonomi. För att det 
kapitalistiska systemet skall fungera krävs det att det finns många länder i en gemensam 
ekonomi, för att kapitalister skall kunna undvika att handla med stater som går emot 
deras intressen och istället handla med stater som är beredda att ställa upp på deras 
villkor.53 
 
Det kapitalistiska systemet överlevnad bygger enligt Wallerstein på att de ekonomiska 
intressena alltid prioriteras högre än de politiska intressena. I det kapitalistiska 
samhället är det främst marknaden och produktionen som styr. Handelsrestrektioner gör 
att små företag slås ut. På den internationella arenan bygger arbetsfördelningen på 
handel mellan stater där olika stater producerar olika sorters varor. Wallerstein menar 
att produktionen i centrum utgörs av kvasimonopol, det innebär att det inte råder någon 
fullständig konkurrens utan att konsumtionen är begränsad till ett fåtal ytterst mäktiga 
aktörer. Det i sin tur medför en hög förtjänst för producenterna. I periferin råder det å 
andra sidan full konkurrens vilket medför lägre vinster. Wallerstein menar att det inte 
räcker med att dela upp produkter i centrum och periferi. Han har därför utökat 
världssystemteorin till att bestå av tre positioner: kärna, semiperiferi och periferi. Enligt 
Wallerstein är det graden av monopolisering, och därmed graden av lönsamhet, som 
åtskiljer de olika positionerna från varandra.54 
 
På 1950-talet lanserade ekonomen Arghiri Emmanuel uttrycket ojämnt utbyte. 
Emmanuel menade att utväxlingen av produkter med låga arbetskostnader 
(periferiprodukter) mot produkter med höga arbetskostnader (centrumartade produkter) 
medförde ett ojämnt utbyte, som innebar att mervärdet flyttade sig från periferin till 
centrum. Begreppen används i Wallersteins världssystemteori som produkter, men har i 
senare teoretikers verk även kommit att beteckna länder där en viss typ av produktion 
dominerar.55 Statsvetarna Stephen Hobden och Richard Wyn Jones menar att vilka 
länder som tillhör vilken position definieras utifrån den globala arbets- och 
produktionsdelningen där resurser och vinster är ojämnt fördelade. Kärnan suger, 
genom att importera billiga resurser och billigt arbete, åt sig rikedomar från periferin 
och semiperiferin och gör att de fattiga blir ännu fattigare och de rika ännu rikare.56 
Kärnan kännetecknas av liberal demokrati, import av råvaror, export av avancerade 
produkter och hög välfärd. Periferin å andra sidan kännetecknas av det motsatta: 
odemokratiska regeringar, export av råvaror, import av avancerade produkter och låg 
välfärd.57 Det innebär att periferin köper varor till ett högt pris som skapats av resurser 
som de mot låg betalning har exporterat.58 Semiperiferi är ett mellanting mellan kärna 
och periferi och kännetecknas av en auktoritär regering, låga löner och låg välfärd. Mer 
konkret består kärnan av kapitalistiska industrialiserade stater, medan periferin består av 
råvaruproducerade fattiga stater i syd. Staternas positioner är vanligen fasta, men under 
olika omständigheter kan de förändras över tid.59 
 

                                                
53 Wallerstein, 2007, s. 49.  
54 Wallerstein, 2007, s. 147.  
55 Wallerstein, 2007, s. 146.  
56 Holden & Wyn Jones, 1008, s. 148.  
57 Wallerstein, 2007, s. 154.  
58 Immanuel Wallerstein, The capitalist world economy, Cambridge 1979, s. 71.  
59 Holden & Wyn Jones, 2008, s. 148 ff..  
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3.1.1 Kritik mot världssystemteorin 

 
Kritiken mot Wallersteins analys har varit omfattande, bland annat har den handlat om 
hans pessimistiska determinism.  I enlighet med klassisk marxistisk teori anser 
Wallerstein att det kapitalistiska systemet är dömt till fall.60 Företagens kamp om 
ständigt ökade vinster är endast möjligt genom att antingen höja priserna eller sänka 
kostnaderna, vilket inget av det är en hållbar lösning på sikt.61 Kritiken har också 
handlat om försummandet av de interna förhållandena i de enskilda länderna. Fokus 
ligger allt för mycket på ekonomi, och andra perspektiv kommer i skym undan menar 
kritikerna.62  
 
 
3.2 Kopplingen mellan teoretiska utgångspunkter och föreliggande 
uppsats 
 
Trots kritiken förklarar världssystemteorin uppkomsten av den ojämna 
resursfördelningen i världen. Med hjälp av teorin kommer föreliggande uppsats resultat 
att förklaras och tolkas. Wallerstein visar hur det utvecklas en ojämn fördelning av 
resurser i och med kolonialiseringen av Afrika, Asien och Sydamerika. Han visar även 
hur den ojämna fördelningen späs på av Europas industrialisering.  
 

                                                
60 Wallerstein, 2007, s. 123 ff.  
61 Wallerstein, 2007, s. 124 ff.  
62 Jan Nederveen Pieterse 1988. ”A Critique of World-System Theory”. International Sociology. Vol.3. 
No. 3. s. 251 ff.  
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4 Tidigare forskning 
 
Läromedelsforskning är ett omfattande ämne som bedrivs inom flera olika 
vetenskapliga discipliner och med olika syfte. Att forska om läromedel är i stort sett ett 
efterkrigsfenomen, och under 1960- och 1970-talen fick forskningen ett uppsving.63  En 
trolig orsak till att forskningen drogs igång vid den här tiden är att läroböckerna länge 
användes okritiskt i skolan.64 I samband med Andra världskriget började det ses som ett 
problem, och analyser av lärobokstexter blev allt vanligare.65  
 
4.1 Västvärldens förhållande till resten av världen 
 
Tidigare forskning om hur resursfördelning beskrivs i läroböcker är i stort sett 
obefintlig. Det finns dock en del forskning om hur västvärldens relation till övriga 
världen ser ut. I sin avhandling Afrika i skolböckerna (1987)66 visar Mai Palmberg att 
läroboksförfattare väljer att dela upp världen i fattiga och rika. Det är sällan som 
läroboksförfattarna nämner den stora medelklassen i Afrika, det vill säga alla afrikaner 
med jobb, utbildning, hus och bil. I stället beskrivs endast det fattiga Afrika i stark 
kontrast mot det rika korrumperade Afrika. Palmgren menar att läroboksförfattarna 
väljer att dela upp världen i en rik del och i en fattig del, där utvecklingsnivån skiljer de 
två grupperna åt.  
 
I uppföljaren Afrikabild för partnerskap? (2000)67 visar Palmberg att rasism inte är 
vanligt förekommande i skildringarna av afrikaner, men att etnocentrismen fortfarande 
har en central roll. De gamla fördomarna har ersatts av ett perspektiv där afrikanerna 
skildras som offer att tycka synd om.   
 
Vidare undersöker Palmberg hur läroböckerna skildrar kolonialiseringen i Afrika. 
Hennes resultat visar att läroboksförfattarna vanligen förklarar orsakerna till 
kolonialismen, men inte vad det konkret kom att innebära för afrikanerna och deras 
levnadsvillkor.  
 
Luis Ajagàn-Lester undersöker i avhandlingen ”De andra”. Afrikaner i svenska 
pedagogiska texter (1768-1965) (2000)68 hur afrikaner skildras i läroböcker. Bland 
annat tittar han på termen underutveckling. Hans material består av svenska läroböcker i 
geografi och historia mellan åren 1768 och 1965. Hans forskning visar att termen 
underutveckling började användas strax efter andra världskriget som en referensmall för 
vad som skulle betraktas som bra och vad som skulle betraktas som dåligt. Tanken var 
att en civilisation var mer utvecklad ju större deras produktion var. Västvärldens 
levnadsstandard kom på så vis att ses som eftersträvansvärd. Målet för alla människor 
skulle vara ekonomisk utveckling. Ajagàn-Lester menar liksom Palmberg att rasistiska 
skildringar i sentidens läroböcker är ovanliga, men uttryck som ”Vi i västerlandet” 
                                                
63 Jörgen Mattlar, Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 
(1995-2005), Uppsala 2008, s. 63 f.  
64 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund 1998, s. 134. 
65 Mattlar, 2008, s. 63 f.  
66 Mai Palmberg, Afrika i skolböckerna: gamla fördomar och nya, Uppsala 1987.  
67 Mai Palmberg, Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna, Uppsala 2000. 
68 Torvald Olsson, Folkökning, fattigdom, religion – objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-
1985 med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden, Löberöd 1988.  
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späder på uppdelningen där vi ses som det riktiga och de andra som någonting 
underlägset.69  
 
I avhandlingen Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige (2006)70 beskriver Kenneth Nordgren hur mångkulturalitet 
behandlas i historieläroböcker. Han menar liksom Palmgren att etnocentrismen är 
påfallande i läroböckerna. Nordgren menar att läroboksförfattarna misslyckas när de 
försöker bryta den manliga vita normen i läroböckerna. När andra kulturers historia 
berättas i läroböckerna sker det antingen som ett tillägg till de redan existerande 
västerländska historiska händelserna. Eller också sker det genom att det berättas hur 
européerna har förtyckt andra människor.  Nordgren menar att det tenderar att bli 
eländeshistorier som förstärker uppdelningen i ”vi och de”. 
 
I avhandlingen Folkökning, fattigdom, religion: objektivitetsproblem i högstadiets 
läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indien- och U-landsbilden (1988) 
undersöker Torvald Olsson hur objektivitetsproblem belyses i högstadiets och 
gymnasiets samhällsorienterande läroböcker med fokus på U-länder, främst Indien. 
Olsson konstaterar att den latenta rasismen minskar i takt med att böckerna blir allt mer 
objektiva.71 
 
4.2 Sammanfattning av forskningsläget 
 
Tidigare forskning om hur den globala resursfördelningens utveckling beskrivs i 
läroböcker saknas. Undersökningarna har istället fokuserat på hur skillnaderna mellan 
de rika länderna och de fattiga länderna har gestaltats i böcker, och hur etnocentrismen 
har satt sin prägel på böckerna. Ingen tidigare forskning finns om hur den historiska 
utvecklingen av den globala resursfördelningen har skildrats i läroböcker.  
 
Generellt kan man säga att forskning om olika former av läromedel i historia har 
fokuserat på att studera förändringar i läroböckerna över tid. Intressant för den här 
studien är inte att komparera böcker utgivna vid olika tillfällen, utan endast att beskriva 
hur resursfördelningen framställs i dagens läroböcker, det vill säga de böcker som 
används i kursen Historia 1a1 på gymnasiet. 

                                                
69 Wolfgang Sachs, ”Global Ecology and the Shadow of 'Development'” i Wolfgang Sachs (red.) Global 
Ecology: A New Arena of Political Conflict London 1993, s. 4 ff.  
70 Kenneth Nordgren, Vems är historien: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, 2006.  
71 Olsson, Löberöd, 1988.  
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5 Metod 
 
I följande kapitel kommer uppsatsens tillvägagångssätt att presenteras. Först beskrivs 
utformningen av studien och genomförandet förtydligas. Därefter presenteras studiens 
avgränsningar och undersökningsmaterialet introduceras.  
 
5.1 Analysens utformning 
 
Till grund för denna studie ligger en kvalitativ textanalys. Det intressanta i studien är 
vad som står i lärobokstexterna, vilka formuleringar som används samt vilka 
föreställningar som uttrycks, snarare än hur ofta detta sker. Valet av metod syftar till att 
ta fram de väsentliga delarna av texterna genom en systematisk och noggrann läsning av 
såväl helheten, som delarna och det sammanhang som de ingår i.  
 
En kvantitativ innehållsanalys säger i allmänhet väldigt lite av värde för att förstå 
innehållet i de texter som undersöks. Den globala resursfördelningen är inte det enda 
ämnet som skall behandlas i skolböckerna. En analys om hur mycket som nämns om 
den globala resursfördelningen skulle därför inte ha ett högt värde eftersom det är 
beroende av hur mycket annat som behandlas i boken. Tidigare forskning har visat att 
de flesta historieböcker är skrivna ur ett nationellt och etnocentriskt perspektiv. Att göra 
en kvantitativ studie skulle därför med största sannolikhet visa att ämnet globala 
resurser inte behandlas i någon större utsträckning i historieläroböckerna. Ett litet 
innehåll om global resursfördelning behöver därför inte ses som ett svagt intresse för 
ämnet. Det som är intressant för undersökningen är följaktligen inte hur ofta eller hur 
mycket fördelningen av resurser förekommer i läroböckerna, utan en kvalitativt menad 
fråga: Hur skildrar de undersökta böckerna mekanismer bakom och konsekvenser av 
den globala resursfördelningen? Det väsentliga som författarna ville förmedla är 
antagligen inte det samma som resultatsumman av delarna. Somliga delar av texten är 
av större betydelse än andra. Innebörden i texten kan också vara dold, och då missas i en 
kvantitativ undersökning.72 
 
Det utmärkande för en kvalitativ textanalys är att själva tolkningen står i centrum. 
Tolkningen är beroende av den som uttolkar resultatet. Det är därför viktigt att redogöra 
för den förförståelse som har funnits när undersökningen har gjorts. Utifrån 
världssystemteorin förväntas dagens globala resursfördelning vara en rest av 
kolonialiseringen av Afrika, Asien och Sydamerika samt av Europas industrialisering. 
Analysen utgår därför från läroböckernas framställningar av kolonialism och av Europas 
industrialisering. Utgångspunkterna är vilka orsaker som enligt läroboksförfattarna 
ligger bakom de två historiska händelserna och vilka konsekvenser händelserna leder 
till. 
 
Även om uppsatsen baseras på världssystemteorin där kolonialismen samt Europas 
industrialisering är de viktigaste förklaringarna till dagens globala resursfördelning är 
det viktig att säkerställa att läroboksförfattarna inte hade några andra avgörande 
förklaringar till den ekonomiska utvecklingen. Därför läses hela läroböckerna före 
undersökningen. Därefter fastställs två stycken tabeller för att kunna besvara de två 
frågeställningarna: en tabell om kolonialism (tabell 2) och en tabell om industrialisering 

                                                
72 Esaiasson m. fl., 2007, s. 237.  
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(tabell 3). Tabellerna fokuserar på orsaker och konsekvenser, för att kunna visa på en 
eventuell historisk utveckling.  
 
Utifrån tabellerna granskas texterna kritiskt. Fokus ligger på hur de historiska 
händelserna beskrivs, men också vad som enligt tabellerna utelämnas i beskrivningarna. 
För att resultatet skall gå att följa, plockas många direkta citat ut ur texterna. Citaten 
visar på ett tydligt sett hur läroboksförfattarna väljer att beskriva olika händelser.  
 
5.2 Material 
I undersökningen analyseras fyra stycken gymnasieläroböcker i historia. Antalet är 
begränsat för att möjliggöra en djupstudie, samtidigt som det är tillräckligt stort för att 
dra generella slutsatser. Hela böckerna studeras, men de områden som huvudfokus 
ligger på är följande ämnen: Kolonialism, industrialisering och hur världen ser ut idag. 
 
5.2.1 Urval och avgränsningar 

 
Teorin ligger till grund för urvalet. Utifrån världssystemanalysen är kolonialismen 
ursprunget till dagens världssystem. Industrialiseringen ökar rikedomarna i 
centrumländerna, och fattigdomen i periferi- och semiperiferiländerna. Fokus kommer 
därmed att ligga på kolonialism och Europas industrialisering. 
 
Detta är en undersökning av gymnasieläroböckernas material om den globala 
resursfördelningen. Uppsatsen innefattar inte elevernas och lärarnas förståelse av 
innehållet i böckerna. Det är läroböckernas stoffinnehåll som är det intressanta för 
studien, och uppsatsen är därmed endast produktionsorienterad. Uppsatsen säger inte 
mycket om resultatet av skolundervisningen, eftersom läroboken endast är en av de 
delar som påverkar undervisningen.  
 
I Sverige produceras de flesta läroböcker av ett 30-tal bokförlag. De fyra största 
läromedelsförlagen är: Liber, Natur och Kultur, Gleerups och Bonnier Utbildning. De 
står för cirka 80 procent av försäljningen på marknaden.73 Även om förlagen av 
konkurrensskäl inte vill lämna ut exakta upplagssiffror kan vi anta att de flesta elever i 
gymnasieskolan möter en historiebok från något av dessa förlag. Undersökningen 
kommer därför endast att baseras på läroböcker utgivna på något av de fyra 
bokförlagen.  
 
Samtliga böcker i undersökningen är utgivna efter Läroplan för gymnasieskolan LGY 11 
trädde i kraft. Vidare studeras endast läroböcker i kursen Historia 1a1, eftersom det är 
den grundkurs som samtliga elever på de yrkesförberedande programmen måste läsa 
som ett minimum. Elever på högskoleförberedande program läser istället kursen 
Historia 1b som är en mer omfattande kurs. Den historia som ingår i Historia 1a1 ingår 
också i Historia 1b, därmed läser samtliga elever i den svenska gymnasieskolan den 
historia som ingår i kurs 1a1. 
 
Sammantaget skall läroböckerna i undersökningen stämma överens med följande 
avgränsningskriterier: 
Utgivningsår: tidigast 2011, det vill säga efter LGY 11 började gälla. 
Nivå: Läroböcker i kursen Historia 1a1 
Utgivna på förlagen: Liber, Natur och Kultur, Gleerups eller Bonnier Utbildning. 

                                                
73 Jan-Erik Pettersson (red.), En skrift om läromedlens nödvändighet, Stockholm 1997, s. 57.  
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De läroböcker som uppfyller ovanstående kriterier presenteras i nedanstående tabell: 
 
Tabell 1. Presentation av läroboksmaterialet 
 
Titel Epos 1a1 Historia för gymnasiet 

1a1 
Perspektiv på historien 

50 p 
Den moderna tidens 

historia 

Utgivningsår 2011 2011 2011 2012 

Nivå Historia 1a1 Historia 1a1 Historia 1a1 Historia 1a1 

Förlag Liber Natur och Kultur Gleerups Liber 

 
Eftersom Bonnier Utbildning ännu inte har tryckt upp någon lärobok i historia för 
gymnasiekursen Historia 1a174 kommer studien att baseras på två läroböcker från Liber, 
en från Natur och Kultur samt en från Gleerups. Följande läromedel ligger till grund för 
granskningen: Epos 1a1 (2011) från Liber, Historia för gymnasiet 1a1 (2011) från 
Natur och Kultur, Perspektiv på historien 50 p (2011) från Gleerups samt Den moderna 
tidens historia (2012) från Liber. 
 
5.2.2 Presentation av läroböckerna  

 
Perspektiv på historien 50 p 
 
Läroboken Perspektiv på historien 50 p (2011) är författad av Hans, Lars och Örjan 
Nyström. Boken bygger i stort sett på texter från sin föregångare Perspektiv på 
historien A bas75. Perspektiv på historien 50 p innehåller åtta kapitel på totalt 305 sidor 
med följande rubriker: 

 
Vägar till historien  
Källkritik  
Historien epok för epok  
Det moderna samhällets framväxt  
Västerlandet erövrar världen  
Från krig till krig  
Efterkrigstiden  
Efter 1989 

 
Det är politisk historia som styr kapitelindelningen. Boken tar fart vid Upplysningen på 
1600-talet. Vi får därifrån följa den historiska utvecklingen genom den industriella 
revolutionen, de största politiska revolutionerna, imperialismen, demokratins 
genombrott, de två världskrigen och det kalla kriget. I bokens sista kapitel presenteras 
också dagens världsordning. Förutom texter har boken en mängd övningsuppgifter i 
olika svårighetsgrad. Varje kapitel slutar med en tidslinje och en sammanfattning av 
kapitlet. Bokens tyngdpunkt ligger enligt författarna själva, i enlighet med ämnesplanen, 
på europeisk historia. Samtidigt menar författarna att de har lagt stor vikt vid att 
presentera européernas möte med andra kulturer.76 
 

Epos 1a1 
 

Epos 1a1 (2011) är författad av historielektor Robert Sandberg och består av fyra 
kapitel på totalt 247 sidor. Nedan anges de övergripande titlarna på kapitlena: 
                                                
74 Bonnier Utbildning kommer i maj 2013 med boken Hitta Historien 50 p 
75 Perspektiv på historien A är utgiven på Gleerups förlag år 2008. 
76 Förord till Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien 50 p, Malmö 
2011, s. 3 ff.  
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Den förindustriella tiden  
En ny tid  
Världskrigens tid  
Efterkrigstiden  

 
Det är historia från 1800-talet och framåt som får lov att ta den största platsen i boken. 
Den historiska utvecklingen beskrivs med start i Frankrike strax före den franska 
revolutionen år 1789. Tyngdpunkten ligger på genomgripande politiska och 
samhälleliga förändringar under 1800- och 1900-talen. Texten är i stor mån befriad från 
namn och årtal. Sandberg har istället valt att lägga den sortens information i 
återkommande faktarutor. Boken har inga övningsuppgifter till de olika textstyckena, 
utan istället några fördjupningssidor med källövningar.  
 

Historia 1a1 
 
Historia 1a1 (2011) är författad av historikern Christer Öhman och indelad i tre delar på 
totalt 237 sidor. Den första delen handlar om vad historia är och om källkritik. Bokens 
andra del beskriver förändringsprocesser och händelser under 1800- och 1900-talen. 
Den tredje och sista delen innehåller tematiska längdsnitt om mellanöstern och 
konflikter. Den andra delen, som är bokens huvuddel, består av nio stycken kapitel. De 
första två kapitlena finns för att föra in eleven i tankar om vad historia är och hur den 
används, det tredje kapitlet berättar i korta faktarutor om tiden före imperialismen. 
Resterande sex kapitel har följande rubriker: 
 

Imperialismens tid  
Från kungamakt till demokrati  
Den stora katastrofen  
Nazismen och andra världskriget  
Efterkrigstiden  
Framsteg och kriser  
 

Genomgången av den historiska utvecklingen börjar vid imperialismenstid. Där efter får 
läsaren följa historien fram till Östeuropas fall. Varje avsnitt i boken avslutas med 
övningsuppgifter.  
 
Den moderna tidens historia 
 
Den moderna tidens historia (2012) är författad av Ulf Jansson och Antonoio Serra.  
Boken består av en inledning samt 21 stycken kapitel indelade i fyra stycken 
övergripande avdelningar, på totalt 243 sidor. Avdelningarna har följande rubriker: 
 

Revolutioner och imperier 1776-1914 
Krig, katastrofer och demokrati 1914-1945 
Kallt krig och välstånd 1945-1980 
Globalisering och nya stormakter 1980-2010 

 
Boken börjar med den amerikanska revolutionen år 1776 och stäcker sig fram till idag. 
Fokus ligger på politisk historia. Boken är utformad i två nivåer – dels en grundtext, 
och dels fördjupningsrutor. Efter varje kapitel rekommenderar författarna också filmer 
och datorspel som kan fördjupa de historiska kunskaperna om det aktuella 
arbetsområdet.  
 



  
 

18 

5.2.3 Sammanfattning av läroböckerna 

 
Urvalet ser olika ut i de olika böckerna, men alla läroboksförfattarna väljer att främst 
fokusera på 1800- och 1900-talen. I alla böcker är det den politiska och samhälleliga 
utvecklingen som står i fokus.  
 
Perspektiv på historien, Epos 1a1 och Historia 1a1 har alla minst en författare som är 
yrkeshistoriker. Det är alltså endast Den moderna tidens historia som inte har historiker 
som författare.  
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6 Innehållsanalys av läroböcker i historia 1a1 
 
I följande kapitel presenteras innehållsanalysen av lärobokstexterna. Först diskuteras 
böckernas skildringar av kolonialism, därefter skildringarna av Europas industrialisering 
och till sist hur dagens resursfördelning i världen beskrivs.  
 
6.1 Skildringar av kolonialismen 
 
År 1884 delade Europa upp Afrika mellan sig. Abessinien (nuvarande Etiopien) och 
Republiken Liberia förblev de enda självständiga staterna. Även stora delar av Asien 
delades upp mellan de europeiska länderna. Storbritannien och Frankrike fick de första 
områdena.77 Hur förklarar böckerna att Europa, till skillnad från övriga världsdelar, 
klarar av att breda ut sig? 
 
6.1.1 Varför lyckas européerna breda ut sig i världen? 

 
De fyra läroböckerna går olika djupt in på ämnena kolonialism och imperialism. I Hans 
Nyströms, Lars Nyströms och Örjan Nyströms bok Perspektiv på historien 50 p78 finns 
rubriken ”Västerlandet erövrar världen”. Under rubriken beskriver författarna hur det 
europeiska inflytandet i världen såg ut strax före imperialismen inleds.  
 

Redan i samband med de geografiska upptäckterna på 1500-talet hade 
européerna gjort erövringar i främmande världsdelar. Men bortsett från 
Amerika var ändå det europeiska inflytandet över världen begränsat. De 
flesta kolonier var små och fungerade mest som stödjepunkter för handel och 
sjöfart.79 

 
Nyström m.fl. fortsätter med att förklara att den europeiska världserövringen kom igång 
under 1800-talet. 
 

På kort tid lades nu en stor del av jordklotet under europeiskt styre. Man kan 
säga att det utbröt en tävling mellan stormakterna om att lägga beslag på så 
stora områden som möjligt.80 

 
Vidare beskriver Nyström m. fl. hur imperialismen betraktades under 1700- och 1800-
talen: 
 

Samtidens namn på denna erövringspolitik var imperialism. Idag har detta 
ord en nedsättande klang av orättvisor och förtryck. Så var det inte när ordet 
först kom till användning. Européerna menade att de genom sin höga 
utvecklingsnivå hade rätt att underkuva resten av världen. Hårdast drabbade 
detta Afrika, som nästan helt delades upp mellan de främmande erövrarna.81 

 
Drivkraften bakom imperialismen beskrivs som behovet av råvaror till industrin. 
Erövringarna medförde goda möjligheter för näringslivet i hemlandet.82 Huvudorsaken 
till att européerna kunde lägga under sig områden i Afrika var enligt Nyström m.fl. att 

                                                
77 Sven Skovmand, Bonniers världshistoria, Stockholm 2006, s. 348 ff.  
78 Hädanefter kommer boken Perspektiv på historien 50 p att benämnas som Perspektiv på historien 
79 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 108. 
80 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 108. 
81 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 108. 
82 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 108. 
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de europeiska länderna var enade, medan de afrikanska länderna var splittrade. 
Dessutom hade européerna till skillnad från afrikanerna moderna kanoner och 
maskingevär.83   
 
I Epos 1a1 förklarar även Robert Sandberg att det var ekonomiskt lönsamhet och 
prestige som var drivkraften bakom kolonialismen. Det var ekonomiskt fördelaktigt att 
ha kolonier att hämta billiga råvaror ifrån. Dessutom innebar kolonierna nya marknader 
att sälja de europeiska industrivarorna på. Kolonierna möjliggjorde också att européerna 
kunde ha militära baser på strategiskt fördelaktiga platser.84 En annan drivkraft bakom 
kolonialismen var rasism. Européerna ansåg sig tillhöra en överlägsen ras. Det bidrog 
till deras grymhet mot afrikaner. Sandberg beskriver vidare att det inte gick lika illa för 
asiaterna som för afrikanerna. Anledningen var enligt Sandberg att motståndet var 
starkare i Asien och att européerna inte uppfattade asiaterna som lika underlägsna sig 
själva som afrikanerna.85 
 
Sandberg beskriver även varför Europa inte lyckades lägga Kina och Japan under sig. 
Att Kina lyckades stå emot européerna så bra motiveras med att landet var så stort, och 
därför kunde försvara sig. Orsaken till varför Japan inte kolonialiserades beskriver 
Sandberg som: ”Genas började Japan lära sig av Europa och USA. Landet 
industrialiserades snabbt och skaffade sig en stark armé och flotta”86.  
 
Avsnittet om kolonialism och imperialism avslutas med en källövning. Syftet är att 
eleverna skall förstå att det finns många olika orsaker till imperialism och kolonialism, 
och att det egentliga syftet kanske inte alltid var det som officiellt uttalades.87  
 
Christer Öhman menar i Historien 1a1 att kolonialismen i Afrika startade med Henry 
Stanleys upptäcktsresande.  
 

På uppdrag av kungen i Belgien, Leopold II, startade han ett företag för att 
utnyttja de råvaror som fanns i området: gummi, elfenben och koppar. Så 
skapades den koloni som fick namnet Belgiska Kongo. Och när kung 
Leopold hade börjat ville andra makter också erövra land och råvaror.88 

 

Liksom tidigare författare menar Öhman därmed att orsakerna bakom kolonialismen var 
strävan efter land och råvaror, det vill säga ekonomisk lönsamhet. Européernas moderna 
skjutvapen möjliggjorde enligt Öhman att de klarade att lägga nästan hela Afrika under 
sig.89 
 
Ulf Jansson och Antonio Serra förklarar i Den moderna tidens historia (2012) att 
européerna länge bara var intresserade av att ha handelsstationer i Afrika.  
 

Men i slutet av 1800-talet skärps den ekonomiska konkurrensen mellan 
England, Tyskland och Frankrike. Kolonierna ger fördelar åt det egna landets 
industri – den får nya marknader för sina produkter och kan kanske hitta 
värdefulla råvaror.90   

                                                
83 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 108. 
84 Robert Sandberg, Epos 1a1, Stockholm 2011, s. 119 
85 Sandberg, 2011, s. 120.  
86 Sandberg, 2011, s. 122.  
87 Sandberg, 2011, s. 128 f. 
88 Christer Öhman, Historia 1a1, 2011, s. 60.  
89 Öhman, 2011, s. 60.  
90 Ulf Jansson & Antonio Serra, Den moderna tidens historia, Stockholm 2012, s. 72.  
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Erövrarna ansåg sig göra en god gärning eftersom de betraktade afrikanerna som vilda 
och oförmögna att styra över sig själva.91 
 

6.1.2 Vilka konsekvenser av kolonialism förmedlas? 
 

Vilka långsiktiga effekter kolonialismen hade på länderna som erövrades utelämnas ur 
Nyströms, Nyströms och Nyströms bok, men eleverna som läser boken förväntas ändå 
fundera på det. Bland diskussionsfrågorna till texten presenteras nämligen frågan: 

 
Diskutera imperialismens långsiktiga betydelse för länderna i tredje världen! 
Vilka problem har den lämnat? Kan den även ha varit en positiv kraft? Vilka 
spår och rester av kolonialismen kan vi se idag?92 

 
Precis som Nyström m.fl. utelämnar även Sandberg vilka konsekvenser kolonialismen 
medför för befolkningen i kolonierna.  
 
Öhman beskriver däremot först positiva konsekvenser av kolonialismen i Afrika: 
förbättrad sjukvård och utbildning, men också att bönderna tjänade pengar när de fick 
producera mycket jordnötter och kakao. För vinsterna kunde de köpa moderna 
industrivaror. De negativa konsekvenserna beskrivs som att afrikanerna var tvungna att 
betala skatt till kolonialmakterna. Eftersom bönderna inte fick in tillräckligt med pengar 
för att betala skatt fick de söka sig från jordbruket till arbeten där de fick lön istället. 
Många afrikaner kom att arbeta i gruvorna eller på de vitas plantage. Stora delar av 
jordbruksmarken reserverades dessutom till den vita befolkningen.93 
 
Konsekvenserna av britternas kolonialisering av Indien diskuterar Öhman utifrån 
rasdiskriminering, men han beskriver också ett Indien där den indiska överklassen får 
vara med och bestämma. Britterna garanterade till exempel att den indiska överklassen 
skulle få behålla sina rikedomar och privilegier.94 
 
I Den moderna tidens historia fokuserar Jansson och Serra på att den bästa 
jordbruksmarken togs i från afrikanerna, och gavs till europeiska nybyggare.95 
Kolonialiseringen av Indien beskrivs som humanare. ”Brittiska staten inser också, att 
den måste visa tolerans mot indiska seder och bruk, religioner och lagar. Men vissa 
seder förbjuds, bland annat barnoffer, ritualmord och änkebränning.”96 Jansson och 
Serra beskriver också hur ett modern Indien uppstår; där sjukdomar utrotas, ett 
domstolsväsen uppstår, ett vägnät och kanaler byggs. ”Britterna gör detta först och 
främst för att gynna sina egna intressen.”97 Vidare beskrivs att byarnas gemensamma 
brukningsrätt till jorden revs upp och att privat äganderätt infördes. Resultatet blev att 
antalet jordlösa ökade kraftigt. ”Konsekvenserna av detta grova brittiska missgrepp har 
förföljt Indien ända in i våra dagar.”98  
 
 

                                                
91 Jansson & Serra, 2012, s. 73.  
92 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 116.  
93 Öhman, 2011, s. 61.  
94 Öhman, 2011, s. 47.  
95 Jansson & Serra, 2012, s. 73.  
96 Jansson & Serra, 2012, s. 74. 
97 Jansson & Serra, 2012, s. 74.  
98 Jansson & Serra, 2012, s. 75.  
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6.1.3 Sammanfattning av framställningarna av kolonialism 

 
Fokus för kolonialism ligger i samtliga böcker på delningen av Afrika, och i viss mån 
britternas kolonialisering av Indien. Ingen av böckerna behandlar kolonialiseringen i 
Sydamerika. 

 
 
Tabell 2. Sammanfattning av kolonialism i läroböckerna 
 

Drivkraft 
bakom 

kolonialismen 

 
Varför 

lyckades 
européerna 

att 
kolonialisera 

andra länder? 
 

Konsekvenser 
av 

kolonialismen i 
Afrika 

Konsekvenser 
av 

kolonialismen i 
Indien 

Perspektiv 
på 

historien 
av 

Nyström,  
m. fl. 

Ekonomisk-
lönsamhet 

De europeiska 
länderna var 

enade, 
moderna vapen 

- - 

Epos 1a1 
av 

Sandberg 

Ekonomisk-
lönsamhet, 

prestige, rasism, 
bra med 

militära baser 

- - - 

Historia 
1a1 av 
Öhman 

Ekonomisk-
lönsamhet 

Moderna 
vapen 

Bättre 
utbildning och 

sjukvård, 
bönderna blev 

arbetare, 
landsförluster 

Rasdiskrimineri
ng, fördelar för 

den indiska 
överklassen 

Den 
moderna 

tidens 
historia 

av 
Jansson 

och Serra 

Ekonomisk-
lönsamhet, 

rasism 
- 

De afrikanska 
bönderna 

förlorade sina 
jordbruksmarker 

Sjukdomar 
utrotas, 

domstolsväsen 
uppstår, 

vägar och 
kanaler byggs, 
färre jordägare.  

 
 
Samtliga läroboksförfattare är överens om att det var ekonomiska skäl som låg bakom 
kolonialismen. Varför européerna lyckades att lägga under sig landområde efter 
landområde råder det dock delade meningar om. I Epos 1a1 och Den moderna tidens 
historia presenteras inga orsaker alls. I Perspektiv på historien får läsaren veta att det 
var den politiska enigheten och de moderna vapnen som möjliggjorde européernas 
framfart. Även i Historia 1a1 beskrivs framgången bero av de moderna vapnena.  
 
I samtliga böcker beskrivs få konsekvenser av kolonialismen i Afrika. I Perspektiv på 
historien och Epos 1a1 beskrivs inga konsekvenser alls. I Historia 1a1 och Den 
moderna tidens historia beskrivs hur afrikanerna förlorade sin jordbruksmark till 
européerna. Öhman beskriver också i Historia 1a1 några positiva konsekvenser av 
kolonialismen.  
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Vilka konsekvenser kolonialismen får i Indien framställs i Den moderna tidens historia 
som till stor del positiva. Även om rasdiskrimineringen under kolonialismen nämns, och 
den orättvisa jordfördelningen påpekas så beskrivs de positiva konsekvenserna i större 
utsträckning. Öhman nämner kort i Historia 1a1 den rasdiskriminering som skedde i 
Indien. De övriga två läroböckerna väljer att inte alls ta upp konsekvenserna av 
kolonialiseringen av Indien. 
  
6.2 Skildringar av Europas industrialisering 
 
De första industrierna kom på 1700-talet. Först ut var England, men under de 
kommande 150 åren spred sig industrialiseringen, och därmed välfärden ut i 
Västeuropa. Vilka skäl anger läroböckerna till att industrialiseringen först sker i 
Europa? 
 
6.2.1 Varför sker industrialiseringen först i Europa?  

 
I Perspektiv på historien får läsaren veta att industrialiseringen i England kom igång på 
1700-talet tack vare sin koloni Indien. Tidigare hade England vävt tyger av lin, men nu 
kunde de importera billig bomull från Indien. Efterfrågan på bomullstyg blev så stor att 
produktionen inte räckte till. Tyget måste framställas snabbare för att möta efterfrågan. 
Det blev startpunkten för den industriella revolutionen.99 Vidare får läsaren av 
Perspektiv på historien veta att det krävs fyra saker för att ett land skall gå från ett 
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle; det måste finnas kapital, råvaror, arbetare 
och en marknad.  Allt det här fanns i England. Kapitalet kom från landets dominerande 
ställning som handels- och kolonialmakt. Det rådde kapitalism i landet, och de brittiska 
köpmännen satsade sina vinster i nya företag för att utveckla industrin. På så sätt 
fortsatte engelsmännen att öka sina vinster.100 
 
I Epos 1a får läsaren veta att England hade en fördel jämfört med Frankrike när den 
industriella utvecklingen började; England hade till skillnad från Frankrike ett politiskt 
system där kungen delade makten med parlamentet. Även om demokrati inte rådde, så 
hade engelsmännen yttrande- och tryckfrihet.101 Vidare menar Sandberg att den 
industriella revolutionen i England möjliggjordes genom tillgången på stenkol och den 
tekniska utvecklingen.102 Enligt Sandberg fick engelsmännen tag på bomull till 
textilindustrin från plantage i Västindien och Nordamerika.103  
 
I Historia 1a1 beskriver Öhman att den ekonomiska revolutionen började på 1500-talet.  
 

Det började först inom tillverkningen av ylletyger i England, där det så 
kallade förlagssystemet uppstod. Det innebar att det var en köpman som 
köpte ullen (råvaran) och sedan betalade folk för att de spann den till garn, 
vävde tyger av ullgarnet och sedan färgade tygerna.104  

 
Öhman fortsätter att beskriva hur teknikutvecklingen går framåt: 
 

                                                
99 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 64 f. 
100 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 66.  
101 Sandberg, 2011, s. 79.  
102 Sandberg, 2011, s. 80.  
103 Sandberg, 2011, s. 82.  
104 Öhman, 2011, s. 29.  
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Uppfinningar som den flygande skytteln (1733), Spinning Jenny (1764) och 
den mekaniska vävstolen (1785) gjorde det möjligt att mekanisera hela 
tillverkningen av bomullstyger. Aldrig för hade man kunnat tillverka så 
mycket tyg och aldrig för till så låga priser.105 

 
Mer djupgående än så är inte Öhmans analys av industrialismen. Han slutar avsnittet 
med att konstatera: ”Hela Europa blev rikare under 1800-talet.” Orsaken skulle enligt 
Öhman vara: ”den industriella revolutionen och […] de stora tekniska framstegen. Med 
hjälp av kanoner, kulsprutor och ångbåtar skapade européerna världen som omfattade 
stora delar av både Asien och Afrika.”106 
 

Jansson och Serra menar i Den moderna tidens historia att den industriella revolutionen 
medförde att västvärlden slapp ur nöd och fattigdom. Orsakerna till den industriella 
utvecklingen i England var enligt författarna den växande befolkningen som medförde 
en större efterfrågan av tyger. ”När textilfabrikerna bygger ut behöver de mer råvaror. 
Ull kan produceras inom landet och fabrikerna betalar bra, så rika handelsmän köper 
upp stora jordarealer.”107 Huvudorsaken till varför England lyckas är enligt Jansson 
och Serra att de tar bort alla tullar både i sina egna länder och i sina kolonier. Ju större 
marknad, desto större tillväxt.108  
 
6.2.2 Vilka ekonomiska konsekvenser får industrialiseringen av Europa? 

 
Nyström m.fl. påtalar i Perspektiv på historien de framsteg som görs i och med 
industrialiseringen, men också vilka negativa konsekvenser som den har i form av hårt 
arbete och ökad sjukdomsrisk.  
 

Den industriella revolutionen innebar alltså enorma framsteg när det gäller 
samhällets förmåga att utvinna rikedomar ur naturen och arbetet. Men den 
skapade också nya problem, båda när det gäller människor och sociala 
förhållanden och livsmiljön.109 

 
Sandberg tar i Epos 1a1 under rubriken ”Industrialismens baksida” upp 
industrialiseringens negativa sida med fattigdom och sjukdomar. Han diskuterar 
inte alls de ekonomiska aspekterna av industrialisering.  

 
Öhman förklarar i Historia 1a1 att ”hela Europa blev rikare under 1800-talet”110. I 
övrigt tar han inte upp några konsekvenser alls som industrialiseringen medföljer. 
Inte heller Jansson och Serra fokuserar på konsekvenserna av industrialiseringen. 
Under rubriken ”Industrialiseringens segertåg” redogör de kort för den 
ekonomiska utvecklingen som följd av den industriella revolutionen: 
 

Den industriella revolutionen börjar i England och når under 1800-talet 
Västeuropa, USA och Sverige. Råvaror lyfts ur jordens inre, enorma 
mängder varor produceras, kanaler, ångfartyg och järnvägar snabbar på 
transporterna. Från landsbygden strömmar miljoner till städernas fabriker. På 

                                                
105 Öhman, 2011, s. 30.  
106 Öhman, 2011, s. 43.  
107 Jansson & Serra, 2012, s. 64.  
108 Jansson & Serra, 2012, s. 62 f. 
109 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 68.  
110 Öhman, 2011, s. 30.  
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150 år lyfts hela västvärlden ur nöd och fattigdom. Idag pågår precis samma 
revolution i Asien och Latinamerika.111 

 
 
 
6.2.3 Sammanfattning av framställningarna av Europas industrialisering 

 
Tabell 3. Orsakerna till att industrialiseringen startade just i England 

 
 

  
Varför startar 
industrialiseringen 
i England/Europa? 

 
Vilka konsekvenser 
medför 
industrialiseringen i 
England/Europa? 

Perspektiv på historien av 
Nyström m. fl. 

England hade kapital 
och råvaror på grund 
av sina kolonier 

Billigare varor, 
hårdare arbete, ökad 
sjukdomsrisk, ökade 
rikedomar 

Epos 1a1 av Sandberg 

Det politiska 
(demokratiska) 
systemet, tillgången 
på stenkol, teknisk 
utveckling 

Befolkningsökning, 
farligt arbete, 
fattigdom, 
bostadsbrist, 
miljöproblem,  

Historia 1a1 av Öhman Teknisk utveckling hårt arbete, Europa 
blev rikare 

Den moderna tidens 
historia av Jansson och 

Serra 

Avsaknaden av 
tullar, stor 
efterfrågan 

Västvärlden lämnar 
fattigdom och nöd 

 
 
 
Skildringen av varför industrialiseringen kom igång i just England skiljer sig åt i de 
olika läroböckerna. I Perspektiv på historien får vi veta att det berodde på tillgången på 
kapital och råvaror, som en följd på kolonialismen. I Epos 1a1 är orsaken det politiska 
systemet, som var långt mer demokratiskt i England än i andra länder, den tekniska 
utvecklingen, samt tillgången på stenkol. Den tekniska utvecklingen pekas också ut som 
orsak i Historia 1a1. Författarna till Den moderna tidens historia förklarar istället 
avsaknaden på tullar och den stora efterfrågan som orsaker. 
 
Även konsekvenserna av industrialiseringen beskrivs på helt olika sätt i de olika 
böckerna. Medan Nyström m.fl. och Sandberg diskuterar de negativa konsekvenserna 
främst i form av hälsoaspekter fokuserar Öhman samt Jansson och Serra på hur Europa 
blir rikare. Även Nyström m.fl. diskuterar hur rikedomarna ökar. Ingen av författarna 
väljer dock att ta upp om industrialiseringen av Europa får några ekonomiska 
konsekvenser för övriga världen.  
 

                                                
111 Jansson & Serra, 2012, s. 68.  
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6.3 Hur ser resursfördelningen ut idag enligt läroböckerna? 
 
I Perspektiv på historien finns det ett avslutande stycke som heter ”Sociala klyftor och 
demokrati”, följt av stycket ”Resursfrågor, miljö och globalisering”. Där beskriver 
Nyström m.fl. att aldrig tidigare har så många människor fått bättre levnadsvillkor som 
de senaste decennierna. Samtidigt tar författarna upp den stora maktkoncentrationen: 
den rika femtedelen av jordens befolkning kontrollerar över fyra femtedelar av världens 
BNP.112 

 
Nyström m.fl. väljer att avsluta sin bok med kapitlet ”Mot en ny världsordning”. Där 
ställer de frågan: 

 
En annan och näraliggande fråga gäller vår miljö och jordens resurser. Redan 
idag börjar det bli ont om olja och viktiga metaller som zink och aluminium. 
Räcker tillgångarna om alla ska leva på det sätt som vi gör i väst?113 

 

Liksom Nyström m.fl. väljer Sandberg att redogöra för den ekonomiska situationen 
idag. Han beskriver hur stora delar av befolkningen i Afrika söder om Sahara svälter.114 
Utvecklingen pekar dock framåt och Sandberg väljer att avsluta hela läroboken med en 
bildtext: 
 

Vi lever än så länge i en värld som domineras av västvärlden, dit också Japan 
brukar räknas efter andra världskriget. Men nu kommer jätteländerna Kina 
och Indien med stormsteg, och deras ekonomier är snart i fatt väst.115 

 
En anledning till att västvärlden avancerat ekonomiskt menar Sandberg är att 
”marknadsekonomin gav ett ökat välstånd”116. Sandberg går dock inte djupare in 
på påståendet. 
 
I Historia 1a1 slutar den historiska berättelsen med Sovjetunionens fall. Någon 
presentation av världen idag finns därför inte med i boken.  
 
Jansson och Serra avslutar Den moderna tidens historia med kapitlet ”Har världen blivit 
bättre?”. Där granskar de förhållande för de fattiga. Jansson och Serra konstaterar att 
den ekonomiska klyftan i världen har vuxit efter år 1980, men att det samtidigt är färre 
procentuellt sett som är absolut fattiga. ”På 30 år har andelen absoluta fattiga mer än 
halverats!”117 konstaterar de. Samtidigt beskrivs ett annat läge i Afrika. ”15 av världens 
20 fattigaste länder ligger i Afrika söder om Sahara – och hälften av alla absolut fattiga 
lever just där. Få länder i Afrika är demokratiska”.118 Av de 15 rikaste länderna ligger 
tio stycken i Europa.119 ”De fem rikaste länderna är också demokratier.”120  
 

                                                
112 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 300. 
113 Nyström, Nyström & Nyström, 2011, s. 300.  
114 Sandberg, 2011, s. 215.  
115 Sandberg, 2011, s. 247.  
116 Sandberg, 2011, s. 183.  
117 Jansson & Serra, 2012, s. 231.  
118 Jansson & Serra, 2012, s. 232. 
119 Jansson & Serra, 2012, s. 238. 
120 Jansson & Serra, 2012, s. 238.  
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Jansson och Serra ser med ljusa ögon på framtiden. ”Den industriella revolutionen 
gjorde västvärlden rik och välmående. Nu sker samma sak i Asien och Latinamerika. 
Den moderna världen växer.”121 
 
6.3.1 Sammanfattning av hur dagens resursfördelning skildras 

 
Böckerna väljer att i väldigt låg utsträckning diskutera dagens resursfördelning. Öhman 
väljer att inte alls ta upp det i boken Historia 1a1, medan de tre andra författarna kort 
diskuterar hur det ekonomiska kapitalet är fördelat i världen. Jämförelser görs mellan de 
rikaste länderna i Europa och de fattigaste i Afrika. Övriga länder i världen lämnas 
utanför jämförelsen.  
 
6.4 Sammanfattning av läroböckernas framställningar 
 
Alla böckerna i studien följer en tydlig mall för hur en historiebok av idag skall se ut: de 
skildrar den historiska utvecklingen i en kronologisk ordning, de beskriver en 
processhistoria där politiska drivkrafter är viktiga, och västvärldens utveckling ses som 
eftersträvansvärd. Det medför att den ekonomiska utvecklingen sätts åt sidan i 
historieskildringarna. 
 
I Perspektiv på historien låter Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström den 
historiska världsutvecklingen, som delar upp världen i en fattig värld och en rik värld, 
starta med en drivkraft av de europeiska länderna att göra ekonomiska vinster genom 
andra länder. Moderna vapen och enade europeiska länder gjorde att européerna kunde 
lägga under sig koloni efter koloni. Kolonierna i sin tur gjorde att industrialiseringen 
kunde komma igång i England, eftersom landet genom kolonier hade fått kapital och 
billiga råvaror. Vad industrialiseringen och kolonialismen leder till förklarar inte 
Nyström m.fl. Men i slutkapitlet framgår att den rika delen av världens befolkning 
förfogar över fyra femtedelar av jordens BNP. Vad som skett mellan kolonialismens 
och industrialiseringens tid och idag gällande fördelningen av resurser framgår inte i 
boken Perspektiv på historien.  
 
En likartad beskrivning kan vi se i Robert Sandbergs Epos 1a1. Rasism, prestige och 
lönsamhet gör enligt författaren att européerna skaffar sig kolonier. Varför just Europa 
lyckas framgår inte i boken. Sandberg säger varken att kolonialismen eller 
industrialiseringen har bidragit till ojämn resursfördelning. Och ingen av händelserna 
får heller några andra betydande konsekvenser i Sandbergs historieskrivning. Istället 
menar Sandberg att det var avgörande för västvärldens ökade välstånd att länderna hade 
marknadsekonomi.  
 
Christer Öhman beskriver i Historia 1a1 hur den tekniska utvecklingen i Europa 
möjliggjorde kolonialismen. Kolonialismen i sin tur medförde bland annat att de 
afrikanska bönderna tvingades lämna sina jordbruk och arbeta på arbetsplatser där de 
fick ut lön. På så sätt kom den afrikanska jordbruksmarken i de vitas händer. I övrigt 
beskriver Öhman inte den ojämna resursfördelning som råder idag. 
 
Ulf Jansson och Antonio Serra gör i Den moderna tidens historia en knapphändig 
beskrivning av världens ekonomiska utveckling. Liksom Sandberg uttrycker inte 
Jansson och Serra att kolonialism och industrialisering har bidragit till en orättvis 

                                                
121 Jansson & Serra, 2012, s. 10.  
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resursfördelning. Jansson och Serra antyder istället att de länder som har en god 
ekonomi är demokratiska länder, och att odemokratiska länder hamnar långt ner på 
fattigdomsskalan. 
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7 Diskussion 
 
Syftet med studien var att se hur läroböcker i historia skildrar den globala 
resursfördelningen och dess historiska framväxt.  Läroböckerna har i studien främst 
undersökts med fokus på textavsnitt som berör kolonialism och industrialisering. 
Relevans för studien har också varit huruvida läroböckerna uttrycker hur 
resursfördelningen i världen ser ut i dag. I följande avsnitt diskuteras hur resultatet 
anknyter till den tidigare forskningen och Wallersteins världssystemanalys. Detta följs 
av metodöverväganden. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att det i läroböckerna är svårt att följa den globala förändringsprocessen 
som gör att världens resursfördelning ser ut som det gör idag. En orsak till att studien 
inte visar hur den ojämna resursfördelningen uppkom kan vara att avgränsningen att 
främst titta på tiden för kolonialism och industrialisering inte stämmer överens med 
läroboksförfattarnas syn på när ojämlikheten uppstod. En genomläsning av hela 
böckerna visar dock att läsaren ingenstans får någon konkret förklaring till varför den 
ekonomiska utvecklingen och resursfördelningen blir som den blir, det vill säga varför 
Europa och USA får ett övertag över de globala resurserna. 
 
Studiens resultat visar att författarna ogärna diskuterar strukturella grundfaktorer såsom 
resurser och makt. Det saknas dock inte helt försök till den här typen av resonemang i 
läroböckerna, men det förekommer inga djupgående diskussioner.  Varken 
kolonialismen eller Europas industrialisering sätts i samband med dagens 
resursfördelning.  
 
Liksom Mai Palmberg visade i sin forskning beskrivs orsakerna till kolonialismen 
fortfarande i större utsträckning än vilka konsekvenser den fick för invånarna i 
kolonierna. Konsekvenserna av kolonialismen beskrivs i studiematerialet i väldigt liten 
utsträckning, om ens alls, beroende på vilken lärobok eleverna använder. Ingen av 
böckerna talar om kolonialismen som en direkt orsak till den ojämna 
resursfördelningen. Jansson och Serra beskriver visserligen i Den moderna tidens 
historia att afrikanerna förlorade sina jordbruksmarker, men inte vad det i förlängning 
kom att leda till. Trots att samtliga  läroböcker i studien beskriver att ekonomisk 
lönsamhet var grundorsaken till kolonialismen får vi ingenstans i böckerna veta om 
européerna nådde sitt mål.  
 
När vi tittar på industrialiseringen kan vi se en liknande beskrivning. Samtliga fyra 
läroböcker beskriver varför England kom att industrialiseras först. Beskrivningarna av 
orsakerna skiftar, men de finns där. Dock saknas återigen konsekvenserna av 
utvecklingen. Böckerna beskriver händelserna, men inte vad de medför. 
 
Att titta på historia handlar om att titta på orsaker till händelser och vilka konsekvenser 
händelserna medför. Det är det som är den historiska utvecklingen. Att skära bort 
konsekvenserna gör att den historiska utvecklingen stannar upp och hackar. Vi kan då 
inte se en naturlig process, där en händelse alltid är följden av tidigare händelser. Extra 
tydligt är det i böckerna när vi tittar på ekonomisk utveckling. Fokus i böckerna ligger 
istället på den politiska och samhälleliga utvecklingen.  
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Kanske beror den knapphändiga redovisningen av den ekonomiska utvecklingen på att 
läroböckerna enligt Staffan Selander reproducerar redan given kunskap istället för att 
konkretisera läroplanens mål. Det finns, som Sture Långströms forskning visade, redan 
en bestämd mening om hur läroböckerna skall se ut och vad de skall förmedla till 
eleverna. Läroböckerna  är därför påverkade av tidigare läroböcker.  
 
Torvald Olsson visade i sin forskning att rasismen minskade i takt med att läroböckerna 
blev allt mer objektiva. Utelämnade av information skulle dock kunna ha den motsatta 
effekten. Bristen på förklaring om varför det blev Europa som kom att bli den ledande 
världsdelen, utan i stort sett några exempel på skillnader mellan olika länder, kan få 
läsaren att tro att anledningen var att européerna var mer lämpade till att utveckla 
världen på ett ekonomiskt plan. Européerna skulle i så fall vara överlägsna ”de andra”. 
Likt Mai Palmberg visade beskrivs endast ett fattigt Afrika i kontrast till det rika 
Europa. Den vi- och de-diskussion som Luis Ajagàn-Lester visar på i sin läroboksstudie 
finns alltså fortfarande kvar när européerna sätts i relation till afrikanerna. I den 
meningen uppfyller läroböckerna inte läroplanens krav på att: ”främja förståelse för 
andra människor”122. För att förstå vikten av en rättvis resursfördelning krävs det att 
eleverna inte ser på människor som olika, utan som individer med likartade behov och 
önskningar. 
 
Ännu tydligare blir vi- och de-diskussionen när läroboksförfattarna i den ekonomiska 
utvecklingen i stort sett endast väljer att ta upp den rikaste delen av världen (Väst) och 
den allra fattigaste (Afrika). Trots att den postkoloniala teorin förändrade synen på 
människor och kulturer och kritiserade historieskrivningen där Europa och USA var i 
centrum tycks det vara svårt för läroboksförfattarna att släppa den bilden, och övriga 
världen sätts i relation till Europa och USA.  
 
Jansson och Serra gör ett försök att i Den moderna tidens historia göra en koppling 
mellan välfärd och demokrati och mellan fattigdom och icke-demokrati. Kopplingen 
stämmer överens med världssystemteorin där vi kan se att de demokratiska länderna har 
lättare att tillhöra centrum medan diktaturer ofta hamnar i periferin eller semiperiferin. 
Även Sandbergs tankar om marknadsekonomi stämmer överens med världssystemteorin 
och dess tankar om kapitalackumulation. Ingen av läroböckerna tar dock upp tankarna 
om att länder i centrum utnyttjar svagare länder. Kanske är det ett försök från 
läroboksförfattarnas sida att försöka vara objektiva. 
 
Läroplanen och Ämnesplanen i historia är ingen exakt mall för hur en historielärobok 
skall skrivas. Det finns tolkningsutrymme för författaren. Läraren färgar läroboken 
genom att välja ut uppgifter och kommentera texter. I ämnesplanen i historia framgår 
det dock tydligt att eleverna skall lära sig varför den globala resursfördelningen ser ut 
som den gör. Undersökningen har visat att lärare inte kan förlita sig på att läroböckerna 
i Historia 1a1 verkligen tar upp allt som skall finnas med som ett centralt innehåll i 
kursen. Det innebär att studiens mål inte var att kritisera specifika läroböcker. Dock har 
undersökningen visat att det fortfarande är lång väg kvar att gå innan lärare kan förlita 
sig helt på att en lärobok verkligen tar upp allt som i ämnesplanen framgår skall finnas 
med som ett centralt innehåll i kursen. Kan vi verkligen förlita oss på att samtliga lärare 
kommer att ta upp de frågor som läroböckerna skyr?  
 

                                                
122 Läroplanen för gymnasieskolan LGY 11 
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7.2 Metoddiskussion 
 
Rent generellt är det viktigt att påpeka att slutsatserna endast är baserade på de 
läroböcker som har legat till grund för undersökningen, man bör därför vara försiktig 
med att dra några generella slutsatser. Resultatet ger dock en indikation på 
beskrivningarna av den globala resursfördelningen som förändringsprocess i 
historieböcker för gymnasiet.  
 
Eftersom en kvantitativ metod inte användes i föreliggande studie är diskussionen om i 
vilken utsträckning resursfördelningen diskuterades inte heller den viktigaste 
parametern, utan hur den ekonomiska utvecklingen till en ojämn resursfördelning 
skildras utifrån studier av kolonialism och industrialisering.  
 
Världssystemteorins tankar om att underutveckling beror på yttre faktorer, och inte inre, 
medför att undersökningen har präglats av att studera hur stater påverkar varandra. Att 
använda en världssystemanalys som teori sätter prägeln på urvalet och kan i den 
meningen ha påverkat resultat. För att frånkomma den problematiken har hela 
läroböckerna lästs för att finna andra möjliga orsaker till den ojämna resursfördelningen. 
Ingen av böckerna presenterade dock någon annan syn på hur dagens globala 
resursfördelning skulle ha uppstått.  
 
Trots att sambanden mellan kolonialism och industrialisering och dagens 
resursfördelning visade sig vara vaga i läroböckernas framställningar fyllde 
världssystemteorin sin funktion genom att vara till en hjälp i försöket att hitta en 
ekonomisk utveckling i läroböckerna. 
 
7.3 Slutsatser 
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras från studien är att läroböckerna är dåliga på att 
åskådliggöra den historiska utvecklingen med en röd tråd. Det är svårt att följa den 
ekonomiska utvecklingen genom historien, och historieframställningen blir därför 
osammanhängande. Skildringarna av kolonialismen och industrialiseringen av Europa 
anknöts endast i mindre utsträckning, om ens alls, till dagens resursfördelning.  
 
Resursfördelningen går inte utifrån de framställningar som de fyra undersökta 
läroböckerna beskriver att sätta in i ett sammanhang som en globalförändringsprocess. 
För att uppfylla ämnesplanen i Historia 1a1s mål krävs det därmed ett kompletterande 
undervisningsmaterial. 
 
7.4 Framtida forskning 
 

Eftersom skildringar av den globala resursfördelningen inte har undersökts i läroböcker 
tidigare finns det en mängd infallsvinklar. Dels skulle studien kunna utökas till en 
läromedelsgranskning  där även referenslitteratur, lärohandledningar och övningsböcker 
studeras.  
 
Det skulle också vara intressant att bredda studien genom att jämföra läroböcker i 
kursen Historia 1a1 med läroböcker i kursen Historia 1b. Är det någon skillnad på 
kurserna? Får elever som läser vid olika gymnasieprogram olika historiesyner 
presenterade?  
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I den här studien har endast läroboken studerats, utan relation till undervisningen, 
läraren eller eleven. Genom att titta på relationen mellan lärobok och elev skulle 
uppsatsen få en mer pedagogisk inriktning. Genom enkäter skulle det också vara 
intressant att se hur lärare uppfattar och använder sig av texterna i undervisning.  
 
Det är angeläget att studera var brister i läroböckerna, och läromedel i sin helhet, finns 
för att kunna hjälpa lärare att följa läroplanen och ämnesplanerna. 
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