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Abstract 

Syftet med denna studie är att kartlägga på vilket sätt historieläroböcker från 1980-talet, 1990-talet 

och 2000-talet som används för årskurs 7-9 skildrar andra världskriget ur ett eurocentriskt 

perspektiv. En kvalitativ textanalys användes för att uppnå syftet. Tre historieläroböcker från 

respektive årtionde är inkluderade i studien där även jämförelser har gjorts för att se eventuella 

förändringar under tidens gång. Studien använde John M. Hobsons matris som beskriver på 

vilket sätt västerlandet och österlandet definieras utifrån ett eurocentriskt perspektiv. I matrisen 

finns det två olika sidor som den eurocentriska diskursen uppenbarar sig. Det ena är ”Det 

dynamiska västerlandet” som bland annat har värden som ”civiliserat”, ”demokratiskt” och 

”behärskat”. Den andra delen är ”Det oföränderliga österlandet” där värden som bland annat 

”vild/barbarisk”, ”korrupt” och ”kaotiskt” ingår. 

      Resultat som studien bland annat kom fram till är att böckerna från 1980-talet skildrar 

Tyskland som en aktör som berör värden inom ”Det dynamiska västerlandet”. Detta görs det inte 

i böckerna från de andra årtiondena. USA är det land som mest och tydligast skildras som ett 

dynamiskt västerland under alla årtionden. De forna kolonialimperierna Frankrike och 

Storbritannien skildras antingen neutralt eller så berör länderna värdena för ”Det dynamiska 

västerlandet”. Det finns inga skildringar som placerar Frankrike och Storbritannien i den andra 

sidan av matrisen. Japan är det land som mest och tydligast skildras på ett sätt som kan kopplas 

till ”Det oföränderliga österlandet”, vilket det görs genom samtliga årtionden. Studien kommer 

även fram till att det är större skillnader mellan de enskilda böckerna på vilket sätt skildringarna är 

eurocentriska än vad det är mellan årtiondena. 

      Slutsatsen som studien kommer fram till är att läraren bör vara uppmärksam kring elevens 

utvecklig gällande historiesyn och identitet, med tanke på att böckerna som studien har analyserat 

i stora drag skildrar andra världskriget utifrån ett eurocentriskt perspektiv. 

 

Nyckelord: Andra världskriget, eurocentrism, det dynamiska västerlandet, det oföränderliga 

österlandet, textanalys 
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1 Bakgrund 

Läroböcker har för elever varit en dominerande källa till kunskap under en längre tid. Elever i 

Sverige har ofta tillgång till internet och det kan vara svårt att veta exakt hur mycket 

historieläroböcker används idag i skolundervisningen. Oavsett hur mycket läroböcker används är 

de ofta en tillgänglig källa till kunskap. Elever har möjligheter till att använda läromedel, 

faktaböcker och internet för att leta fram fakta till diverse uppgifter och prov. Under denna 

process kan elever bilda olika uppfattningar, värderingar och erfarenheter. Skolinspektionen 

gjorde en kvalitetsgranskning av SO-ämnena i 24 skolor april 2013. I rapporten kom de fram till 

att ett kritiskt förhållningssätt till olika källor ofta saknas i undervisningen. Det framkommer ofta 

att lärare uppmanar till försiktighet när elever använder internetsidor som källa där internetsidan 

Wikipedia ofta nämns. Även om lärarna uppmanar till försiktighet var det sällan som 

inspektionen observerade en strukturerad och djupare diskussion om kritisk granskning och 

källkritik.1 Källkritik är ett begrepp som har en stor koppling till historieundervisning i skolan. I 

Lgr11 är källkritik med i det centrala innehållet i historia för årskurs 7-9.2 

      Mot denna bakgrund som skolinspektionen påträffade kan det ”okritiska förhållningssättet” 

möjligen påverka elevernas historiesyn där de ser ”okritiska budskap/fakta/källor/perspektiv” 

som givna. I kursplanerna för historia i styrdokumenten Lgr11 och Gy11 framgår att elever ska 

ges möjligheter till att utveckla sitt kritiska tänkande. Det finns en oändlig mängd faktakällor som 

skildrar ett specifikt område där elevers historiesyn kan påverkas beroende på vad källor väljer att 

nämna och utesluta. Ett ämne som tas upp och ofta berörs i historieundervisningen är andra 

världskriget. Både första och andra världskriget finns med i det centrala innehållet för kursplanen 

i historia i Lgr11.3 Med tanke på att det finns möjligheter till att elever tar viss fakta, källor och 

perspektiv som givna och bildar olika uppfattningar under inlärningsprocessen kan det vara 

intressant att undersöka vilket innehåll som historieläroböcker erbjuder angående andra 

världskriget, som har en stor roll i historieundervisningen. 

      Historieläroböcker kan vara utformade på olika sätt, till exempel i en kronologisk ordning 

eller uppbyggda på olika teman och så vidare. Pedagogiska texter utgår ofta från en idé där syftet 

är att reproducera befintlig kunskap, inte att skapa nya.4 Dessutom kan böckerna vara riktade i 

olika perspektiv där eurocentrism är ett av många olika sätt som texter kan vara tendentiösa. 

Många forskare har kommit fram till att svenska historieläroböcker har ett eurocentriskt 

                                                           
1 Skolinspektionen (2013), s. 19 www.skolinspektionen.se (2014-02-15). 
2 Skolverket, Lgr11 (2011), s. 177. 
3 Skolverket, Lgr11 (2011), s. 176.  
4 Selander (1988), s. 17. 

http://www.skolinspektionen.se/
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perspektiv i sina skildringar, det vill säga att innehållet utgår från västeuropeiska länder. Detta kan 

ses vara problematiskt i efterkrigstidens Sverige som har blivit mer ett multietniskt samhälle på 

grund av en ökad invandring.5 Enligt Vanja Lozic som har forskat kring ämnet historia i 

förhållande till mångkulturella klassrum är ”Historieämnet som ett ämne som kan utveckla 

identiteter och kulturarv, som har en emancipatorisk potential och som hjälper individen att 

orientera sig i tid och rum”.6 Med tanke på detta kan det vara intressant att undersöka på 

vilket/vilka sätt som historieläroböcker skildrar andra världskriget ur ett eurocentriskt perspektiv 

2 Litteraturöversikt 

Den tidigare forskningen kring begreppet delas upp i två teman, dels ett forskningsområde som 

berör historieläroböcker och ett område som berör själva undervisningen. 

2.1 Tidigare forskning – Eurocentrism i historieläroböcker 

Oavsett om elever kritiserar innehållet eller inte i en historielärobok finns ändå 

skildringsperspektiven kvar där individer kan bilda olika uppfattningar om vad som står. Med 

tanke på det multietniska/mångkulturella samhället som existerar menar många forskare på att 

historieläroböcker inte i någon större omfattning har objektiva perspektiv i sina innehåll. Det 

finns en mängd forskning på olika nivåer från examensarbeten och avhandlingar som belyser hur 

svenska historieläroböcker generellt är eurocentriska i sin karaktär. Däremot har inte forskningen 

haft andra världskriget som huvudfokus när det gäller eurocentriska skildringar i läromedel. 

      Det som menas med ett eurocentriskt perspektiv är att västländer (Västeuropa och även 

USA) tar en stor plats i historien och att det kan bidra till en ”vi mot dem”- känsla. Detta kan 

bidra till att måla upp en bild om att ”vi är bättre än de andra”. Det finns olika diskussioner om 

vad eurocentrism är och vilka regioner som ingår i begreppet, vilket kommer att utredas senare i 

studien. 

      I Vanja Lozics avhandling I historiekanons skugga – Historieämne och identifikationsformering i 2000-

talets mångkulturella samhälle undersökte han bland annat hur läromedel skildrar migrationen under 

1800-talet och 1900-talet och vilken betydelse det har för elevers möjligheter till identifikation.7 

Läroböckerna som Lozic studerade som är utgivna för Lpf 94 är eurocentriska i sin karaktär att 

de utgår ifrån Västeuropas historia enligt Lozic. Böckerna bidrar även till elevers identifikation, 

                                                           
5 Lozic (2012), s. 124. 
6 Lozic (2012), s. 124. 
7 Lozic (2010), s. 297-298.   
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hur de uppfattar sig själva. Böckerna bidrar aktivt till att skilja mellan ”svenskar” och 

”invandrare”.8 

      Den tidigare forskningen på avhandlingsnivå som berör eurocentrism har ofta undersökt dem 

i sin helhet och har inte haft enskilda historiska epoker som sin huvudfokus. Andra världskriget 

har inte haft någon större fokus i den tidigare läromedelsforskningen på avhandlingsnivå. Lozics 

avhandling är ett exempel på detta. Ett annat exempel är Kenneth Nordgrens studie Vems är 

historien? – Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. Nordgren kommer 

fram till i sin studie bland annat hur fyra svenska historieläroböcker för gymnasiet uttrycker 

mångkulturalitet. Nordgren kommer fram till slutsatsen att dessa böcker har ett påfallande 

eurocentriskt perspektiv.9 

      I en annan avhandling, Den politiska läroboken av Janne Holmén undersöktes bland annat hur 

svenska läroböcker ger för bild om USA och Sovjetunionen under kalla kriget. Holmén 

undersökte inte om eurocentrism i böckerna, däremot kom Holmén fram till resultat som kan 

anses vara intressanta för denna studie. Holmén kommer bland annat fram till att svenska böcker 

från 1980-talet är kritiska till både USA och Sovjetunionens rättsövergrepp över mindre stater 

under kalla kriget.10 Holmén kommer dessutom fram till böckerna är kraftigt kritiska till 

amerikanernas krigsföring i Vietnam och att det fortsätter i de svenska böckerna fram till 2003.11 

Holmén kommer även fram till att böckerna från 1980-talet anpassades utifrån landets 

utrikespolitiska strategi. ”De svenska böckerna upprätthöll å sin sida neutraliteten genom att 

kritisera bägge supermakterna lika hårt”.12 

      Med tanke på att andra världskriget inte har varit någon huvudfokus i den tidigare 

forskningen kopplat till eurocentrism kommer denna studie till skillnad från Lozic, Nordgren och 

Holmén att fånga mer detaljer och nyanser just vad gäller andra världskriget.  

2.2 Tidigare forskning – Eurocentrism i Undervisning  

I Lozics vetenskapliga artikel Vem är jag? Emancipation och historieämne i ʹmångkulturella skolorʹ har 

Lozic utgått från sina resultat från sin avhandling Historiekanons skugga – historieämne och 

identitetsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Lozic hade intervjuat 36 elever i Malmö som är 

födda i Sverige eller har levt merparten av sina liv i Sverige och som har föräldrar med olika 

ursprung. De intervjuade gymnasieeleverna tyckte att historieundervisningen oftast utgår från ett 

eurocentriskt perspektiv och att man förbiser betydelsen av andra kulturer.13 Däremot ska det 

                                                           
8 Lozic (2010), s. 300. 
9 Nordgren (2006), s. 207. 
10 Holmén (2006), s. 236. 
11 Holmén (2006), s. 280. 
12 Holmén (2006), s. 323. 
13 Lozic (2012), s. 128.  
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påpekas att dessa elever tyckte att det var viktigt med att Sverige och Europa finns med i 

historieundervisningen. Eleverna upplevde att undervisningen bör handla om det land man bor 

i.14 

      Utifrån sin studie och av de intervjuade elevernas reflektioner framställer Lozic tre möjliga 

förslag på hur historieundervisningen kan utövas i ett mångkulturellt samhälle. Lozic menar att 

dessa tre förslag syftar till att anpassa undervisningen efter den enskilda individens etnicitet. Ett 

förslag är att låta eleverna specialisera sig inom något i ämnet och att detta ska vara ”på sidan av” 

den så kallade allmänna eller generella historien. Det andra förslaget är låta invandrargruppers 

historia skrivas in och ingå i den allmänna eller generella historien som läses av alla. För det tredje 

kan individualisering av historieämnet på basis av etniska identiteter göras i den privata sfären 

eller en del av modersmålsundervisningen. Det sistnämnda förslaget kom från ett fåtal elever.15    

2.3 Teoretiska perspektiv och begreppsdefinition 

John M. Hobson är professor i politik och internationella relationer och är verksam vid 

University of Sheffield. Hobson tar upp begreppet eurocentrism i sin bok Västerlandets österländska 

ursprung. Boken är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor. Enligt Hobson 

genomsyrar eurocentrismen i alla traditionella berättelser om västerlandets uppgång. Några 

exempel som tas upp är teorier om västerlandets uppgång där marxism och liberalism kan 

kopplas till begreppet.16 Hobson menar att eurocentrismens mest grundläggande antagande är att 

österlandet har varit en passiv åskådare i berättelsen om den världshistoriska utvecklingen. 

Österlandet är ett offer för eller bärare av västerlandets makt, detta leder till att det blir legitimt 

att marginalisera det i den globala framstegsberättelsen.17 Hobson växlar mellan orden orientalism 

och eurocentrism och menar att dessa begrepp är en världsuppfattning som hävdar att 

västerlandet har en medfödd överlägsenhet gentemot österlandet. Hobson säger dessutom att 

denna bild är permanent.18 

      Hobson tar upp några exempel på hur en specifik historisk händelse kan skildras olika 

beroende på vilket perspektiv som det utgår ifrån. Ett exempel är på den brittiska 

industrialiseringen: Utifrån ett eurocentriskt perspektiv skulle händelsen skildras som att 

industrialiseringen är ett resultat av egenskapad förändring. Från ett antieurocentriskt perspektiv 

bidrar ”icke-europeér” (särskilt afrikaner) väsentligt till den brittiska industrialiseringen genom 

appropriering19 och exploatering av deras många resurser.20 

                                                           
14 Lozic (2012), s. 130. 
15 Lozic (2012), s. 140. 
16 Hobson (2006), s. 15. 
17 Hobson (2006), s. 16. 
18 Hobson (2006), s. 19. 
19 Att en individ lär sig nya saker. 
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      Hobson har konstruerat en matris som är uppdelad där på den vänstra sidan finns begrepp 

som förklarar det ”dynamiska västerlandet” och på den högra sidan det ”oföränderliga 

österlandet”. 

 

Matrisen är också influerad av andra forskare där Hobson bland annat nämner Edward W. Said 

som är känd för begreppet ”Orientalism”(som även är en titel till en bok skriven av Said). I 

boken Orientalism beskriver Said bland annat att orientalismens grundläggande dogmer21 lever 

vidare i studiet av arabvärlden efter andra världskriget. 

Låt oss repetera dem här: den första är den absoluta och systematiska skillnaden mellan 

Västerlandet, vilket är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, och Orienten som är avvikande, 

outvecklad och underlägsen.22 

Det kan vara svårt att infinna kritik på de synpunkter som Hobson uttrycker. Hobson tar tydlig 

ställning till att inte skildra västerlandets uppgång.  Syftet med boken enligt Hobson själv är att 

uppmärksamma folk och platser i öst som skapade förutsättningar för västerlandets uppgång.23 

Hobson tar några ställningstaganden och motiverar dem omfattande och dessutom används 

begreppet eurocentrism/orientalism oftast i kritiska diskurssammanhang där i Edward Said i 

boken Orientalism utgör är ett exempel. 

                                                                                                                                                                                     
20 Hobson (2006), s. 332. 
21 Något som uppfattas vara rätt eller sant. 
22 Said (1997), s. 300. 
23 Hobson (2006), s. 9. 

Det dynamiska västerlandet Det oföränderliga österlandet 

Innovativt, uppfinningsrikt, proaktivt Imitativt, okunnigt, passivt 

Rationellt Irrationellt 

Vetenskapligt Vidskepligt 

Disciplinerat, ordnat, behärskat, 

förnuftigt 

Lättjefullt, kaotiskt/oberäkneligt, spontant, vanvettigt, 

emotionellt 

Förståndsorienterat Kroppsorienterat, exotiskt, och förföriskt 

Faderligt, självständigt, funktionellt Barnsligt, beroende, dysfunktionellt 

Fritt, demokratiskt, tolerant, hederligt Förslavat, despotiskt, intolerant, korrupt 

Civiliserat Vilt/barbariskt 

Moraliskt och ekonomiskt 

progressivt 

Moraliskt regressivt och ekonomiskt stagnerande 
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Orientalismens världsomfattande hegemoni och allt som den står för kan nu ifrågasättas om vi på 

ett riktigt sätt kan tillgodogöra oss nittonhundratalets allmänt ökande politiska och historiska 

medvetenhet i fråga om många av jordens folk. Om denna bok kan komma till någon användning i 

framtiden är det som ett litet bidrag till detta ifrågasättande och som en varning. Tankesystem av 

det slag som orientalismen representerar, diskurser utifrån maktpositioner, ideologiska 

fantasifoster – bojor som smitts av tanken – är alltför lätta att utforma, tillämpa och försvara.24 

 De tre punkterna nedan kan sammanfatta hur eurocentriska skildringar kan identifieras. 

 När texten skildrar ett västerland som ”dynamiskt” och/eller ett österland som 

”oföränderligt”. 

 När texten skildras utifrån ett västerländskt perspektiv. 

 När texten skildrar österlandet som en passiv åskådare. 

3 Syfte och frågeställningar  

Den tidigare forskningen belyser att svenska läroböcker är eurocentriska men däremot inte på 

vilket sätt. Dessutom har andra världskriget inte varit i huvudfokus kring att identifiera 

eurocentriska skildringar. Utifrån detta blir syftet med denna studie att kartlägga på vilket sätt 

historieläroböcker från 1980-talet, 1990-talet och 2000-talet som används för årskurs 7-9 skildrar 

andra världskriget ur ett eurocentriskt perspektiv. Med tanke på att den eurocentriska diskursen 

enligt Hobson har en permanent konstruktion på västerlandet och österlandet blir huvudfrågan: 

 Har det skett förändringar på vilket sätt böckerna skildrar länder, allianser och individer 

under tidens gång utifrån ett eurocentriskt perspektiv? I sådana fall vilka förändringar? 

För att genomföra denna studie och kunna identifiera om det har skett några förändringar på 

vilket sätt aktörerna skildras eurocentriskt kommer även dessa delfrågor att besvaras med en 

textanalys: 

 Vilka aktörer finns med i skildringarna om andra världskriget? Länder, allianser och 

individer? 

 Vilka aktörer som studien identifierar skildras utifrån ett eurocentriskt perspektiv? På 

vilket sätt är de eurocentriska? 

 I vilka sammanhang skildras aktörerna eurocentriskt? Till exempel Stalin under Tysklands 

invasion mot Sovjetunionen eller Japans attack mot Pearl Harbor med mera. 

4 Metod 

 För att besvara studiens frågor används en kvalitativ textanalys som utgår från Hobsons matris. 

Varför denna metod kommer att användas är med tanke på att syftet och frågorna har en 

                                                           
24 Said (1993), s. 328. 
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kvalitativ karaktär (på vilket sätt?). Metoden kommer även att vara komparativ då böcker från tre 

årtionden jämförs med varandra för att se vilka eventuella förändringar som har skett för att 

besvara studiens huvudfråga. Genom en noggrann läsning av materialet kommer den konkreta 

analysen först utgå från den ena sidan av matrisen där ”Det dynamiska västerlandet” används 

som ”analysglasögon” och sedan analyseras materialet igen via ”Det oföränderliga österlandet”. 

Studien kommer att delas upp i två olika teman för att underlätta analysen och få svar på de 

ställda frågorna. Dessa två teman delar in olika typer av aktörer under andra världskriget där de 

heter ”Länder och allianser” och ”Individer”. Källmaterialet är historieläroböcker för årskurs 7-9. 

      Det finns två anledningar till att läroböcker som är riktade till högstadiet används. För det 

första är andra världskriget med i det centrala innehållet i Lgr11. Dessutom berörs kriget i de 

tidigare läroplanerna. Till exempel i kursplanen för Lpo 94 står det att inte minst i den moderna 

historien ska mörka och destruktiva skeenden såsom exempelvis religiösa och etniska förföljelser 

finnas med i undervisningen.25 För det andra är dessa böcker troligtvis mer kortfattade och 

mindre detaljrika jämfört med gymnasieläroböcker. Detta leder troligtvis till att det blir viktigare 

om vilket urval av innehåll och perspektiv som ska finnas med. Ett problem med källmaterialet är 

att det kan vara svårt att veta hur representativa böckerna är/var och hur ofta dessa böcker 

används/användes. En sådan undersökning till denna studie skulle kunna ge den mer tyngd. 

Däremot kommer böckerna i regel från stora och centrala förlag och rimligtvis har böckerna 

använts mycket. Men för att minska risken till att studien blir alltför omfattande blir fokuseringen 

enbart kring textanalys. För att genomföra studien kommer Hobsons matris att användas för att 

underlätta arbetet till att hitta svar på frågeställningarna. Denna modell är kopplad till en teori om 

eurocentrism och kommer att användas för att urskilja eurocentriska skildringar om andra 

världskriget i böckerna. 

      Under det empiriska arbetet har studien inte utgått från att hitta specifikt utvalda länder, 

allianser och individer. Istället är studien mer öppen för att på ett enklare sätt se vilka av dessa 

som nämns och inte och framförallt hur de beskrivs. För att svara på frågan om vilka länder, 

allianser och individer som skildras utifrån ett eurocentriskt perspektiv kommer detta att 

analyseras efter identifiering av vilka aktörer som nämns. 

4.2 Metodmotivering 

Med hjälp utav de teoretiska utgångspunkterna används Hobsons matris under analysen för att 

underlätta datainsamlingen. Alla sidor i samtliga historieläroböcker i studien som berör andra 

världskriget kommer att läsas utifrån Hobsons matris. För att uppfylla studiens syfte med att 

kartlägga på vilket sätt som böckerna skildrar andra världskriget utifrån ett eurocentriskt 

                                                           
25 Skolverket (1994), s. 27. 
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perspektiv kommer Hobsons matris som framställs i boken Västerlandets österländska ursprung att 

användas.26 Matrisen kommer att användas för att undersöka om skildringarna är eurocentriska. 

Dessutom används Hobsons matris för att den är tydlig och enkelt formulerad. 

      För att matrisen ska kunna användas på ett bra sätt kommer inget land i studien (med 

undantag Frankrike och Storbritannien) i förväg att placeras inom ramarna för västländer och 

östländer och det finns anledningar till detta. Istället kommer studien att låta läroböckerna själva 

definiera vilka länder som tillhör väst respektive öst. För att veta om en skildring är eurocentrisk 

kan det vara bra att veta om landet tillhör ”västvärlden”. Om böckerna inte är tydliga med detta 

blir det ändå svårt att utesluta i synnerhet Storbritannien och Frankrike från ”västvärlden” 

eftersom de i allra högsta grad tillhör denna del av olika anledningar. Allmänt känt hade 

Storbritannien och Frankrike kolonialimperier och på så vis bidrar de i allra högsta grad i 

Hobsons eurocentriska diskurs om ”västerlandets uppgång”. En anledning till att inte placera 

övriga länder i förväg i någon del av matrisen är för att det finns många definitioner om vad väst 

och – östländer innebär och kan variera i olika sammanhang, till exempel kultur (anglosaxiskt – 

muslimskt) eller politiskt (västblocket – östblocket under kalla kriget) och så vidare. 

      En annan anledning till att inte placera övriga länder till varken höger eller vänster i matrisen 

är att studiens objektivism i det empiriska arbetet bli lidande av diverse anledningar. En anledning 

är att det är väldigt svårt att på förhand placera länderna Italien och Tyskland i någon utav de två 

kolumnerna i matrisen. I den historiska kontexten kan det vara lätt hänt att placera dessa länder 

på den högra sidan av matrisen med tanke på att de värderingar och styrelseskick som de hade 

under andra världskriget kan anses bryta mot de så kallade västerländska värdena. Exempel på 

punkter som Tyskland inte kan kopplas till ”det dynamiska västerlandet” under kriget är ”Fritt”, 

”demokratiskt”, ”tolerant” och ”hederligt”. Dessutom ligger landet i Europa och i andra 

historiska sammanhang kan landet tillhöra den ”västerländska världen” med dess värderingar. 

      Slutmotiveringen till att inte fastspika ett land till antingen väst eller öst (med undantag 

Frankrike och Storbritannien) är för att i det kan finnas exempel där länder som till exempel 

Tyskland och Italien kan tillhöra både och. Ett exempel på en sådan skildring skulle kunna vara 

att även om dessa länder låg i Europa och hade gemensamma värderingar som övriga 

västeuropeiska stater föll de offer för diktaturen. Analys och tolkningar kommer att ske i 

samband med redovisningar om vad som står i böckerna. Detta görs för att på ett enkelt sätt 

redovisa exempel på när böckerna uttrycker eurocentriska skildringar genom att koppla dem till 

Hobsons matris.  

                                                           
26 Hobson (2006), s. 20. 



   

9 

 

4.4 Urval och avgränsningar 

Tre historieböcker från respektive årtionde kommer att vara med i studien, totalt nio böcker. När 

urvalet görs bör böckerna innehålla skildringar om andra världskriget annars finns det ingen text 

att analysera. Studien kommer att avgränsa sig till böckernas kapitel som berör andra världskriget, 

det vill säga att kapitel i böckerna som har namnet ”Andra världskriget” eller liknande. Att göra 

denna avgränsning istället för att avgränsa sig efter årtal görs av olika anledningar. För det första 

gör denna avgränsning att böckerna själva definierar när andra världskriget började och slutade. 

Säg att en bok skildrar startskottet för kriget var 1 september 1939 då Tyskland invaderade Polen 

och en annan 1937 då Japan och Kina var i konflikt med varandra kan det förstnämnda versionen 

sägas vara mer eurocentrisk. För det andra kan man se vilket innehåll som böckerna väljer att ta 

upp under detta kapitel. Mellankrigstiden och bakgrunden till kriget åren innan till exempel 

kapitel som tar upp Hitlers väg till makten kommer inte att tas med för att göra en tydlig 

avgränsning. Detta kommer inte att vara med för att studien kan riskeras till att bli alltför 

omfattande. Undantag görs om dessa skildringar finns med i kapitel som heter ”Andra 

världskriget”.  

      En annan sak som kommer att uteslutas i analysen om eurocentriska skildringar är förintelsen 

och judeförföljelser. Det finns en anledning till varför denna del inte berörs i analysen. En 

anledning är att det finns risker med att böckerna skildrar dessa civila dödsoffer på ett visst sätt 

där matrisen kan orsaka väldigt känsliga diskussioner. Det kan finnas exempel där böckerna till 

exempel skildrar förintelsen som enligt matrisen kan tolkas vara ”barbariska” och ”intoleranta” 

medans böckerna inte skildrar de civila dödsoffren från Hiroshima och Nagasaki på samma sätt 

och i samma omfattning. Om matrisen skulle användas till denna skildring utan att ta hänsyn till 

det historiska sammanhanget som i detta fall där väldigt många fler dog i förintelsen jämfört med 

atombomberna kan skildringen enligt matrisen ses som eurocentrisk. På grund av detta finns det 

risker till att diskussioner blir ideologiska i sin karaktär och det vill undersökningen undvika. 

Slutmotiveringen till att inte ta med förintelsen och judeförföljelser i analysen är för att det är 

väldigt känsliga ämnen. Dessutom har andra världskriget en sådan stor plats i läroböckerna och 

kommer i alla fall att fylla ut undersökningen även då dessa områden utesluts. 

      Dessa böcker har blivit utvalda till för att besvara på undersökningens frågor: 

Från 1980-talet: 

 Alla tiders historia – från 1988 

 Levande historia – Läsebok 3, från 1989 

 Historia för högstadiet, från 1989 

Från 1990-talet: 
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 Levande historia, från 1993 

 Historia – Världskrigens tid, från 1996 

 Historia – Kompakt, från 1997 

Från 2000-talets första decennium: 

 Historia punkt SO, från 2001 

 Historia 3, från 2004   

 Sofi historia, från 2005    

4.5 Metod och – urvalsproblem samt källkritik 

När datainsamlingen genomförs sker det alltid en tolkning av materialet. Resultatet blir påverkat 

av vald analysmetod, teoretiska utgångspunkter och utvalda begrepp och skulle kunna se helt 

annorlunda ut med andra valda utgångspunkter. Därför är det svårt att göra någon större 

generalisering kring resultatet. Med tanke på detta krävs det mer forskning kring detta område för 

att i slutändan kunna bygga upp en större helhetsbild. Någon större källkritik är svår att redogöra 

eftersom studien handlar om hur böckerna skildrar andra världskriget. Däremot kan 

datainsamlingsmetoden och själva analysen kritiseras med tanke på vilka alternativa metoder och 

analysverktyg som kan användas. 

      När matrisen används i analysen av materialet går det enbart att identifiera eurocentriska 

skildringar. Problemet med detta är att detta kommer enbart att identifiera vad som är 

eurocentriskt i texten och inte icke – eurocentriskt. Däremot går det att se problemet från ett 

annat perspektiv där läroböckernas skildringar inte behöver vara ”antingen-eller”. För det första 

kan en skildring inte tolkas alls åt något håll i matrisen, för det andra kan skildringen vara så att 

säga både eurocentrisk och icke-eurocentrisk på samma gång. Ett exempel på detta kan vara om 

böckerna skildrar Japan som ett ”ekonomiskt progressivt” land samtidigt som skildringen målar 

upp landet som ”exotiskt” hamnar landet på båda sidor av matrisen. 

      Något annat som bör vara i åtanke är att det kan finnas olika anledningar till att läroböcker 

berör ett ämne utifrån ett specifikt perspektiv. När böckerna i denna studie skildrar andra 

världskriget utifrån ett eurocentriskt perspektiv kan en anledning till exempel vara för att sätta in 

läsaren i någon typ av kontext. Eftersom landet Sverige ligger i Europa blir denna världsdel en del 

av identiteten av människorna i Sverige och blir något som man kan relatera sig till. Problemet 

med detta är att denna tankegång är något som läromedelsförfattarna då troligtvis har och i 

Sverige finns det individer med mer komplexa eller helt andra identiteter. 
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5 Analys 

Studien använder sig utav totalt nio historieläroböcker som är utgivna under tre olika årtionden, 

1980-talet fram till 2000-talets första decennium. Dispositionen av analysen är indelad i 

kronologisk ordning där böckerna redovisas från 1980-talet fram till 2000-talet. Inom dessa årtal 

finns det två teman som är kopplade till studiens frågeställning; ”Länder och allianser” samt 

”Individer”. Inom sammanfattningarna för årtalen 1990 och 2000-talet och framåt kommer det 

att göras en jämförelse med årtiondet innan. Detta görs för att på ett enkelt sätt se eventuella 

förändringar som har gjorts under tidens gång i läroböckerna. Därför tas de mest intressanta 

resultaten och förändringarna upp i sammanfattningarna. Dessutom kommer varje årtionde att 

inledas med ett historiskt sammanhang. Genom att koppla böckerna till ett historiskt 

sammanhang kan det bli lättare att diskutera kring varför böckerna har ett specifikt innehåll, tema 

och skildringar. Även om studien inte behandlar bakomliggande orsaker till varför böckerna har 

ett visst innehåll om kriget kan det ändå vara intressant att ta upp det till en diskussion. 

5.1  Böcker från 1980-talet 

5.1.1 Historiskt sammanhang och skolkontext 

Efter andra världskriget fram till Berlinmurens fall 1989 befann världen sig under ett kallt krig 

mellan supermakterna Sovjetunionen och USA. Under 1980-talet utspelades ett nytt 

utrikespolitiskt sammanhang som brukar kallas för ”Det nya kalla kriget”. Den amerikanske 

presidenten Ronald Reagan som tillträde 1981 vars centrala politiska del handlade om att 

uppdatera det militära försvarssystemet SDI och som visade en aggressiv retorik mot 

sovjetunionen fick inte alls den ideologiska uppslutning som under 1950-talet, vare sig bland de 

intellektuella och de breda massorna.27 

      En utav de viktigaste orsakerna var att det uppstod fredsrörelser från den europeiska 

socialdemokratin som ville förhindra utplaceringar av fler kärnvapen i Europa och införa 

kärnvapenfria zoner. Detta var ett hot mot NATO:s försvarsstrategi i Europa. Ett exempel på 

arbete kring nedrustningsfrågor i Sverige fanns Palmekommissionen där Olof Palme under sina 

oppositionsår hade tagit fram ett konkret förslag om kärnvapenfria zoner vilket inte ledde till 

någon framgång. Istället kom det nya kalla kriget till Sverige med ubåtsfrågan.28 

      I den svenska skolans värld uppstod det under åren kring 1980 en kamp mellan å ena sidan 

företrädare för traditionella ämnesstudier, å den andra sidan förespråkare för en bredare och 

integrativ syn på hur skolkunskap ska organiseras och studeras.29 I 1980 års läroplan försvann 

                                                           
27 Östberg & Andersson (2013), s. 326. 
28 Östberg & Andersson (2013), s. 327. 
29 Karlsson (2009), s. 330. 
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beteckningen historia från läroplanen i syftet att ämnet skulle samverka och integrera med 

samhällskunskap. Bakgrunden till detta är att historiedidaktiker har behandlat frågan om 

historieämnet ska undervisa som det alltid har gjort eller om den historiska dimensionen kommer 

bättre till sin rätt om närliggande ämnen som religion, samhällskunskap och geografi inkluderas i 

ett bredare ämnesblock det vill säga SO.30  En bidragande orsak till dessa tankegångar var att 

intellektuella personer i centrala positioner och politiker förknippade […]”historieämnet inte utan 

orsak med den nationalistiska aggressivitet och chauvinism31 som utgjort en av krigens viktigaste 

drivkrafter inte bara i de totalitära staterna i Europa”[….].32 

      Läroplanen riktade kritik mot det traditionella sättet att organisera skolans kunskap. 

Läroplanen hade starka kopplingar till John Deweys teorier där han menar att barn i synnerhet 

inte upplever verkligheten genom traditionella ämnesgränser, utan att de frågor som vi ställer till 

verkligheten berör flera traditionella ämnen.33 

5.1.2 Länder och allianser 

Boken Historia för högstadiet definierar begreppet ”västmakterna” uttryckligt. Boken framställer 

Frankrike och Storbritannien som västmakter och håller USA lite utanför. Boken Alla tiders 

historia definierar också Storbritannien och Frankrike som ”Västmakterna” där det står att 

Frankrike och England nöjde sig med att protestera då Hitler började med upprustning. Hitler lät 

besätta Rhenlandet och Hitler hejdas inte eftersom västmakterna inte ville ta risken av ett krig.34 

Dessutom går det att tolka som att USA ändå ingår i definitionen ”Västmakt” i böckerna på 

grund av att USA går in i kriget på deras sida och har gemensamma moraliska och ideologiska 

värden som Frankrike och Storbritannien. Boken Levande historia – Läsebok 3 definierar inte lika 

tydligt vilka länder som anses vara västerländska. Däremot säger boken att den 6 juni 1944 under 

dagen D inledde de allierade styrkorna invasionen på den franska kanalkusten där amerikaner, 

engelsmän, fransmän och kanadensare deltog.35 I den historiska kontexten kan dessa aktörer 

anses tillhöra ”västvärlden” på grund utav deras gemensamma värden. 

      Boken Historia för högstadiet skildrar Japans attack mot Pearl Harbor som en uttänkt aktion. 

Boken säger att japanerna tog vara på möjligheten att utvidga sitt rike genom att anfalla USA:s 

flotta när de nederländska, franska och brittiska kolonierna i Asien praktiskt taget stod 

försvarslösa med tanke på tysklands framfart i Europa.36 Detta gör att Japan skildras som en 

”uppfinningsrik” aktör. När boken skildrar vändpunkten i kriget blir skildringen relativt 

                                                           
30 Karlsson (2009), s. 330-331. 
31 Överdriven patriotism. 
32 Karlsson (2009), s. 330. 
33 Karlsson (2009), s. 331. 
34 Löwgren, m.fl. (1988), s. 322-323. 
35 Wadner, Hildingson & Fallström (1989), s. 115. 
36 Öhman (1989), s. 264. 
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eurocentrisk. Boken skildrar USA:s aktion mot Japan som ”uppfinningsrikt!” och ”förnuftigt”. 

Istället för att genomföra en invasion mot Japan och möjligen förlora tiotusentals soldater 

använde de istället det nya fruktansvärda vapnet, atombomben. Sedan gav japanerna upp och 

kriget var slut.37 

      Boken Alla tiders historia redogör Japans attack mot den marina basen annorlunda. Boken 

ställer frågan om hur amerikanerna kunde bli så fullständigt överraskande. Boken säger då att det 

finns forskare som tror att president Roosevelt höll inne med information om Japans aggressiva 

planer. Presidenten hade placerat ut delar av flottan i det utsatta Pearl Harbor för att locka 

japanerna till anfall. Presidenten insåg att USA måste gå in i kriget och det fanns en stark opinion 

i landet. Opinionen måste vändas och då skulle männen och fartygen på Pearl Harbor offras.38 

Boken väljer att skildra Presidentens eventuella hemliga planer istället för att så att säga ”hylla 

Japans taktiska genidrag”. Detta gör i sin tur att boken skildrar USA/Roosevelt som 

uppfinningsrika och proaktiva även om boken säger att människor behövde offras. 

      I boken Levande historia – Läsebok 3 står det att Japan inte kunde bygga nya slagskepp efter 

förlusterna efter sammandrabbningar med USA:s flotta vid Midwayöarna. Landets industri hade 

inte tillräckligt med energi och råvaror för att ersätta förlusterna.39 Detta kan tolkas som att boken 

ger en bild om Japan som ett ”ekonomiskt stagnerande” land. Dessutom berättar boken om 

konflikten mellan Japan och USA betydligt mer än de andra böckerna från 1980-talet. Det finns 

en skildring i boken om Japan/japaner som är väldigt tydligt eurocentrisk i sin karaktär. I ett 

avsnitt som handlar om japanernas krigsfångar beskriver boken först japanernas framgångar i 

kriget och hur många krigsfartyg som de sänkte. Sedan säger boken att japanerna gick in i Burma 

och britterna trodde att djungeln skulle skydda dem vilket visade sig inte var tillräckligt. ”Men 

japanerna visade sig vara helt överlägsna, eftersom de var vana vid djungeln – vana vid att äta 

bambuskott och leva enkelt”.40 Även om boken säger att japanerna var överlägsna ger boken en 

bild om att de inte är lika civiliserade som britterna, att de är enligt matrisen ”vilda” och 

”exotiska”. Detta är den enda tydliga eurocentriska skildringen som berör britter/Storbritannien i 

böckerna från 1980-talet. Boken Levande historia – Läsebok 3 är den enda boken som vill att läsaren 

ska reflektera kring brittisk propaganda där boken tar upp exempel som ”Undret vid Dunkerque” 

och när brittiska medier skriver om brittiska krigsfångar hos japanerna. 

      Sovjetunionen som aktör skildras i varierande omfattning i böckerna. I Boken Levande historia 

– Läsebok 3 finns det inga skildringar om landet i kapitlet som heter ”Andra världskriget”. I de 

andra två böckerna nämns landet i sammanhang som till exempel pakten med Tyskland och det 

                                                           
37 Öhman (1989), s. 268. 
38 Löwgren, m.fl. (1988), s. 326-327. 
39 Wadner, m.fl. (1989), s. 103. 
40 Wadner, m.fl. (1989), s. 123. 
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finska vinterkriget. De skildringar som är mest eurocentriska gällande Sovjetunionen är oftast i 

samband med det finska vinterkriget. Boken Historia för högstadiet skildrar konflikten betydligt mer 

än de andra två böckerna. Boken målar upp finska heroiska dåd då den jämför Finlands och 

Sovjetunionens arméstorlek och hur den finska armén lyckades till en början att stå emot den 

sovjetiska invasionen. Boken redogör väldigt mycket i detalj hur Finland lyckades stå emot men 

är väldigt fåordig då Sovjetunionen tillslut lyckades bryta igenom linjerna. I ett exempel står det 

att en rysk division blev omringade av två finska kompanier och att vägarna spärrades för 

ryssarna. Ryssarna kom ingen vart i den halvmetertjocka snön i skogen och trots att de var väl 

utrustade på många olika sätt saknade de skidor som finnarna hade tillgång till.41 Detta gör i sin 

tur att Sovjetunionen trots territoriella framgångar, målas upp i konflikten som enligt matrisen 

kan vara ”kaotisk” och ”okunnigt” samtidigt som finländarnas aktioner tolkas som ”innovativa”, 

”behärskade” och ”disciplinerade”. 

      När de övriga nordiska länderna tas upp i böckerna finns det en del skildringar som kan 

tolkas vara eurocentriska. Ett exempel finns i boken Historia för högstadiet där det står att den 

danska regeringen inte såg sig ha någon möjlighet till försvar och därför gav danskarna upp efter 

en kort strid.42 Detta kan tolkas enligt matrisen som ”förnuftigt” och ”behärskat” även om 

danskarna så att säga blev ockuperade på kuppen.  I boken Alla tiders historia finns det ett avsnitt 

som tar upp Norden under det andra världskriget. Där står det att det skapades en stor förbittring 

i övriga Norden när Finland blev anfallna av Sovjetunionen. I Sverige ljöd meningen ”Finlands 

sak är vår” och regeringen skickade mängder med krigsmateriel till Finland.43 Denna skildring gör 

att Sverige kan tolkas vara ”ekonomiskt progressivt” och ”faderligt” från den vänstra sidan av 

matrisen. Boken Levande historia – Läsebok 3 tar varken upp det finska vinterkriget eller några 

nordiska länder.  

      När det gäller Tyskland finns det skildringar som kan placera landet till vänster i matrisen. 

När böckerna placerar Tyskland som ett ”dynamiskt västerland” är det i samband med deras nya 

krigsföring som beskrivs som snabb och innovativ, nämligen blixtkrig. Alla tre böcker gör denna 

skildring. Det är mest i detta sammanhang som böckerna placerar Tyskland inom ”Det 

dynamiska västerlandet”. Däremot är det svårt att finna några tydliga skildringar där böckerna 

placerar Tyskland inom ”Det oföränderliga österlandet”.  

      När det gäller Frankrike skildras de på ett sätt som är svårt att tolka som eurocentriskt även 

om landet till exempel får stor plats i boken Levande historia – Läsebok 3. En tendens finns i boken 

Historia för högstadiet där det står att vid början av kriget var Frankrike och Storbritannien starkare 

                                                           
41 Öhman (1989), s. 258. 
42 Öhman (1989), s. 259. 
43 Bergström, m.fl. (1988), s. 334. 
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än ett ensamt Tyskland. Västmakterna kunde köpa krigsmateriel, vapen och andra förnödenheter 

av USA.44 Detta skulle kunna tolkas som att Frankrike var en ”ekonomiskt progressiv” aktör. 

      Polen är ett land som skildras som ”ekonomiskt stagnerande” i samband med Tysklands 

invasion i boken Historia för högstadiet. Det står att polackerna inte hade något att sätta emot. De 

hade enbart ett fåtal stridsvagnar, deras flygplan föråldrande där de flesta förstördes på flygfälten 

och att kavalleriet anföll med dödsförakt som inte kunde skada fiendens pansarbilar och 

stridsvagnar med sina sablar och lansar.45 Polen och med dess kavalleri tas också upp i boken Alla 

tiders historia. Däremot skildras inte Polen som en ”passiv” aktör i böckerna. En intressant 

iakttagelse är att Tysklands invasion mot Polen inte skildras i boken Levande historia – Läsebok 3. 

      I böckerna Alla tiders historia och Historia för högstadiet nämns Italien bland annat i samband 

med att de gick med i kriget på Tysklands sida. Skildringar om landet är begränsade i böckerna 

och på grund av detta är det svårt att analysera om skildringar om Italien är eurocentriska. 

      När det gäller de sydösteuropeiska länderna som Grekland, Ungern, Rumänien, Bulgarien och 

Jugoslavien nämns de väldigt lite. I boken Alla tiders historia står att Tyskland kom till undsättning 

då Italien hade problem på Balkan och i Nordafrika. Tyskarna kom i våren 1941 och besatte 

Jugoslavien och Grekland.46 Med tanke på denna kortfattade skildring ger boken ändå en bild av 

att dessa länder var ”passiva”. I boken Historia för högstadiet nämns Ungern och Rumänien enbart i 

samband med att de slöt upp Tyskland under invasionen mot Sovjetunionen.47 

      När det gäller Belgien och Nederländerna nämns de enbart i samband med Tysklands anfall 

mot Frankrike och på grund av detta blir det svårt att analysera dem. Länderna Österrike och 

Tjeckoslovakien nämns i samband med deras anslutning till Nazityskland i böckerna Alla tiders 

historia och Historia för högstadiet och tas upp i en begränsad form som gör det svårt att analysera.              

5.1.3 Individer     

När det kommer till den italienska diktatorn Benito Mussolini nämns han inte alls i kapitlet som 

handlar om andra världskriget i boken Levande historia – Läsebok 3. I de andra två böckerna har 

Mussolini en väldigt anonym roll. Han nämns i sammanhang som Hitlers bundsförvant och att 

han blev avsatt som diktator som följd av landets misslyckande i kriget. På grund av Mussolinis 

lilla roll i böckerna är det svårt att analysera om han skildras från ett eurocentriskt perspektiv. 

      Den Sovjetiska diktatorn Josef Stalin skildras mer i böckerna än Benito Mussolini. I boken 

Historia för högstadiet skildrar Stalin på olika sätt under olika sammanhang. I avsnittet som tar upp 
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det finska vinterkriget målar boken upp honom som en kunnig person som genomförde uttänkta 

aktioner. 

En viktig orsak till att Stalin hade slutit icke-angreppspakt med Tyskland var att han på det viset 

fick en möjlighet att flytta fram Sovjetunionens gränser. När Polen var delat gick han vidare. […] 

Orsaken till detta förklarade ryssarna, var risken för att en fientlig makt skulle använda finskt 

territorium för att anfalla Sovjetunionen. Leningrad låg farligt nära gränsen. Tydligen litade inte 

Stalin särskilt mycket på att Hitler skulle hålla det avtal som hade slutit […].48   

En annan skildring om Stalin i boken ger istället en bild av att han var som enligt matrisen kan 

tolkas som ”okunnig” och ”passiv”. Det som står är att Stalin inte tog varningarna på allvar, att 

Tyskland var på väg att invadera landet och att det var därför som det ryska försvaret var nästan 

helt oförberett. På grund av detta blev det tyska anfallet en framgång.49 

      I boken Alla tiders historia skildras Stalin väldigt sparsamt. Stalin nämns en gång då han fick 

fria händer i Baltikum i och med icke-angreppspakten med Tyskland. Med tanke på den 

sparsamma skildringen om Stalin i boken blir det svårt att analysera om aktören Stalin skildras 

eurocentriskt. 

      De Amerikanska presidenterna Franklin D. Roosevelt och Harry S. Truman skildras inte i 

någon stor omfattning i böckerna från 1980-talet. När böckerna väl nämner deras namn blir 

skildringarna om dem eurocentriska. I boken Levande historia – Läsebok 3 skildras Roosevelt som 

”faderlig” som undsätter Storbritannien med all hjälp förutom soldater.50 Boken Historia för 

gymnasiet skildras Truman som en enligt matrisen för ”Det dynamiska västerlandet” ”förståndig”, 

”behärskad”, ”innovativ”, och ”förnuftig” aktör. Istället för att riskera tusentals amerikanska 

soldaters liv med en landstigning på de japanska öarna valde Truman att använda det nya 

fruktansvärda vapnet som amerikanerna hade framställt, nämligen atombomben.51 Boken redogör 

även vilka effekter atombomberna gav och på det sättet blir aktören Truman även ”funktionell”. 

      Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain skildras i samband med 

eftergiftspolitiken och de överenskommelser han gjorde med Hitler i böckerna Alla tiders historia 

och Historia för högstadiet. I boken Levande historia – Läsebok 3 skildras varken Chamberlain eller 

eftergiftspolitiken. Böckerna som skildrar Chamberlain gör det på lite olika sätt. I boken Alla 

tiders historia skildras Chamberlain väldigt tydligt som en ”passiv” aktör. Det som står är att 

västmakterna ville till nästan varje pris bevara freden trots att Hitler ockuperade större delar av 

Tjeckoslovakien. Chamberlain tas upp som ett exempel på den undfallande attityden och boken 
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citerar ett tal från premiärministern som bland annat säger varför vi ska förbereda oss för krig på 

grund av en tvist som utspelar sig i ett avlägset land som vi inte vet något om?52 

      Boken Historia för högstadiet skildrar till skillnad från Alla tiders historia inte Chamberlain som en 

”passiv” aktör, snarare tvärtom. I Historia för högstadiet står det att efter förhandlingarna i München 

frågade Chamberlain Hitler om han hade lust till ett enskilt samtal med den brittiska 

premiärministern. Senare på förmiddagen föreslog Chamberlain att de gemensamt skulle komma 

överens om att Storbritannien och Tyskland aldrig mera skulle ingå i ett krig med varandra. Sedan 

skrev båda parter under och Chamberlain kunde säga att detta betyder fred i vår tid.53 Sedan när 

boken ska redogöra slutet för eftergiftspolitiken då Hitler anföll Polen målar boken upp Hitler 

som ”den stora boven i dramat” som bröt mot överenskommelser. Chamberlain skildras inte 

som en lurad aktör som föll offer för Hitlers eventuella så att säga ”uttänkta aktion”. Boken säger 

att alla Hitlers löften var falska och att alla eftergifter hade varit förgäves. Den brittiska och 

franska regeringen insåg nu att Hitler måste stoppas.54 Detta visar att boken Historia för högstadiet 

till skillnad från Alla tiders historia skildrar Chamberlain som en ”förnuftig”, ”civiliserad” och 

”aktiv” aktör samtidigt som Hitler är ”oberäknelig”, ”spontan” och ”vanvettig”. 

      Winston Churchill skildras inte i lika stor omfattning i böckerna som Chamberlain. Det är få 

skildringar om Churchill som kan placeras inom matrisen. Däremot går det att finna tendenser i 

boken Levande historia – läsebok 3 som kan kopplas till ”Det dynamiska västerlandet” inom ett 

biografiavsnitt. Boken skildrar honom som en aktiv aktör som tidigt varnade för Hitler som ett 

dödligt hot mot demokrati och civilisation.55 Denna skildring ger dessutom en tydlig bild om att 

Hitler stred mot de västerländska värdena. 

      Adolf Hitler är den individ som det skildras mest om i läroböckerna från 1980-talet. En 

intressant iakttagelse är att boken Alla tiders historia inte skildrar Hitler som en aktör som bröt mot 

de västerländska värdena. I kapitlet som heter ”Andra världskriget” finns det alltså inga 

skildringar som målar upp honom som ”barbarisk” och ”intolerant” aktör och så vidare. 

Däremot finns det skildringar i boken där Hitler/Tyskland passar in i de västerländska värdena. 

Till en början blev kriget för Hitler och hans bundsförvanter en serie av triumfer. Tyskarna var 

bättre rustade än sina motståndare och använde nya metoder för krigsföring, som visade sig vara 

överlägsna de gamla.56 

Detta blockcitat skildrar att Hitler/Tyskland var ”ekonomiskt progressiva” och ”uppfinningsrika” 

vilket är värden som placeras in i ”Det dynamiska västerlandet” i matrisen. 
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      I boken Historia för högstadiet skildras Hitler på ett sådant sätt att han skulle kunna platsa i båda 

fälten i matrisen. Ett exempel där Hitler berör de västerländska värdena är när boken säger att 

Hitler lyckades göra det som den kejserliga armén inte gjorde i fyra år under det första 

världskriget, nämligen att på en månad lyckats ockupera norra Frankrike.57 De värden som Hitler 

berör då är ”innovativ” och ”ordnat”. Det är i sammanhang med tyskarnas blixtkrig som Hitler 

beskrivs i dessa värden i böckerna Historia för högstadiet och Alla tiders historia. I böckerna Historia 

för högstadiet och Levande historia – Läsebok 3 finns det skildringar som ger en bild om att Hitler var 

en emotionell aktör vilket placerar honom i ”Det oföränderliga österlandet”. Ett exempel i boken 

Levande historia – Läsebok 3 i samband med Tysklands stridsplanskonflikt med Storbritannien, blev 

Hitler rasande över RAF-piloternas framgångar.58 

      Boken Levande historia – Läsebok 3 tar upp en individ som inte de andra två böckerna gör. 

Japans flottchef Amiral Isoroku Yamamoto nämns bland annat i ett stycke som kan tolkas vara 

eurocentrisk. 

Å andra sidan, Yamamoto var den japanska flottans dominerande personlighet. Hans män dyrkade 

honom. De amerikaner som kände honom sedan före kriget sade att han var ”osedvanligt kunnig, 

beslutsam och kvicktänkt”. Hans död skulle förmodligen bli en sådan chock för Japan att det för 

USA skulle motsvara vinsterna i ett stort slag.59 

Boken Målar upp Yamamoto som att han vore en gudomlig gestalt för japanerna vilket gör att 

japanerna beskrivs som ”vidskepliga”. Dessutom gör skildringen ”osedvanligt kunnig, beslutsam 

och kvicktänkt” att japaner generellt inte har denna egenskap vilket placerar japaner inom ”Det 

oföränderliga österlandet”. 

      Den brittiska generalen Montgomery nämns i alla tre böcker men skildras inte utifrån ett 

eurocentriskt perspektiv. Detsamma kan sägas om den tyska marskalken Rommel som nämns i 

böckerna Levande historia – Läsebok 3 och Alla tiders historia. 

      Den norska nazistiska sympatisören Vidkun Quisling nämns i böckerna Alla tiders historia och 

Historia för högstadiet i samband med Tysklands ockupation av Norge. Däremot har böckerna inga 

skildringar om honom som kan tolkas vara eurocentriska. 

5.1.4 Sammanfattning av böcker från 1980-talet 

Två böcker från 1980-talet säger väldigt tydligt att andra världskriget bröt ut i och med Tysklands 

invasion mot Polen den 1 september 1939. Boken Levande historia – Läsebok 3 säger inte lika 

tydligt när kriget bröt ut, däremot börjar boken med att säga ”Den 10 maj 1940 rullade den tyska 
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krigsmaskinen in i Nederländerna, Belgien och Frankrike”.60 Levande historia – Läsebok 3 skildrar 

andra världskriget väldigt mycket från ett västeuropeiskt perspektiv. Händelserna vid Dunkerque, 

slaget av Storbritannien och Paris befrielse får väldigt stort utrymme. 

      Den kanske mest intressanta iakttagelsen av böckerna från 1980-talet är att böckerna skildrar 

Tyskland som ett ”dynamiskt västerland” ofta i samband med blixtkriget medan Hitler placeras i 

båda delarna av matrisen, däremot mest till höger i ”Det oföränderliga österlandet”. 

5.2 Böcker från 1990-talet 

5.2.1 Historiskt sammanhang och skolkontext 

Efter när Berlinmuren föll 1989 blev det politiskt möjligt att kritisera Sveriges neutralitetspolitik. 

Genom journalistik och debattinlägg har det påståtts att Sverige trots sin uttalade neutrala 

ställning hade nära förbindelser med Nato. Ideologiskt ingick Sverige tydligt med 

västdemokratierna och handelspolitiskt följde Sverige de påtvingade restriktionerna mot öst av 

USA.61 Politikerna som var med under denna period förnekade att de avvek från alliansfriheten. 

Den statliga neutralitetskommissionen visade år 1994 att det fanns planer på att Sverige snabbt 

skulle ta emot hjälp från Nato ifall det skulle uppstå krislägen.62 

      Sverige gick med i den europeiska unionen 1995 då landet i början av 1990-talet befann sig i 

en ekonomisk kris. Socialdemokraterna tog över makten och gjorde en helomvändning när det 

gällde förhållandet till EU. Tidigare hade socialdemokraterna sagt att en anslutning till unionen 

skulle vara ett hot mot välfärdssystemet men som nu skulle vara en räddning.63 

      Under 1990-talet påbörjades en utbildningsexpansion som hörde ihop med tanken om ett 

kunskapssamhälle. Grundtanken med detta var att länder i den nya vågen av globalisering måste 

konkurera med hjälp av humankapitalet, det vill säga genom befolkningens kunskap, innovationer 

och idéer.64 Utbildning uppfattades vara en del av tillväxtpolitiken och begreppet ”livslångt 

lärande” fick stort genomslag. Bildningstanken var att individernas förmåga att tänka kritiskt, 

värdera och självständigt söka information ansågs vara avgörande för hur ett land skulle klara sig i 

ett nytt tidevarv.65  

      Kring den svenska skolan genomförde 1991 års Läroplanskommitté en bedömning kring 

vilka ämnen som skulle få en garanterad tid som de ansåg vara viktiga för utbildning efter 

grundskolan och för den framtida medborgaren. De bedömde vilka ämnen som innefattar 

kunskaper och färdigheter som var av stor vikt till det syftet. Innan själva bedömningen hade 
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Läroplanskommittén uttryckt sig att historieämnet var ett viktigt ämne som behövde vidgas och 

som borde ge ökad undervisningstid. När de väl genomförde bedömningen fick inte ämnet de 

lovord som uttrycktes. Istället fick historieundervisningen mindre tidsutrymme i grundskolan där 

ämnena matematik och svenska fick utökad tid i förslaget till timsplan.66 

      Sammanfattningsvis genomgick Sveriges skolor stora förändringar under 1990-talet.1989 var 

året då den svenska skolan kommunaliserades. Genom detta beslut fick kommunerna större 

ansvar över sina lokala skolor och statens inflytande över skolväsendet blev mindre.67 

5.2.2 Länder och allianser 

Historia – Kompakt uttrycker tydligt att västmakterna består av Frankrike och Storbritannien.68 

Boken nämner att de allierade bestod av länderna Storbritannien, USA och Sovjetunionen men 

ger ändå en bild om att Sovjetunionen hålls utanför. Ett exempel på detta är när boken säger att 

allierade styrkor vann en avgörande seger i Nordafrika där britter och amerikaner gemensamt 

besegrade tyska och italienska trupper. Senare i nästa stycke står det att under vintern vann också 

den sovjetiska Röda armén en viktig seger i slaget om Stalingrad.69 Boken Levande historia 

definierar ”Västmakter” inte lika tydligt Historia – Kompakt men går att tolka som att 

Storbritannien, Frankrike och USA tillhör västmakter och att Sovjetunionen är exkluderat. Det 

finns ett exempel där det finns en rubrik som heter ”Seger för västmakterna och Sovjet” där det 

bland annat står att året 1943 gick västmakterna och Sovjet till motoffensiv.70 Storbritannien 

nämns tillsammans med USA och Sovjetunionen nämns enskilt. Boken Historia – i världskrigens tid 

är den bok som minst uttryckligen definierar västmakter. Boken säger att de allierade (England 

och Frankrike) förklarade krig mot Tyskland efter att landet invaderade Polen.71 USA kan tolkas 

ingå i kategorin ”Västmakter” då de går in på de allierades sida och Sovjetunionen hölls även här 

lite utanför som i boken Historia - Kompakt. I en skildring som tar upp de allierades seger i Europa 

sägs det att de allierade landsätter trupper på Sicilien i juli 1943. De allierade inleder invasionen i 

Normandie den 6 juni 1944 och i september går de in i själva Tyskland samtidigt som den 

Sovjetiska Röda armén väller in österifrån.72  

      När det kommer till aktörerna Japan och USA nämns de mest i alla tre böcker i samband med 

deras konflikter med varandra ute vid Stilla havet. Japans konflikt med Kina nämns i böckerna 

men inte i närheten av samma omfattning. Konflikten mellan Japan och Kina är något som 

nämns i all hast och böckerna ger en bild om att världskriget startade den första september 1939 
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då Tysklands invasion mot Polen började. ”Den 1 september 1939 kom så det tyska angreppet 

mot Polen. Två dagar senare förklarade de allierade västmakterna, Storbritannien och Frankrike, 

krig mot Tyskland. Andra världskriget hade börjat”.73 I alla tre böcker skildras Japans konflikt 

med Kina senare i boken efter skildringar av Tysklands anfall mot Polen. Med tanke på detta blir 

dateringen av andra världskriget bestämt utifrån ett eurocentriskt perspektiv. En skildring som 

kan anses vara eurocentrisk finns i boken Levande historia under rubriken ”Atombomberna över 

Japan”. Där sägs att USA hade genomfört en enorm upprustning och att invasion mot Japan var 

svår att genomföra en invasion emot eftersom de var beredda att fanatiskt försvara sitt rike.74 

Detta gör i sin tur att japanerna kan tolkas vara ”vilda/barbariska”. 

      I boken Historia – Världskrigens tid står det att anledningar till att Japan utförde erövringar i 

Sydostasien var för att de behövde diverse metaller, olja och andra råvaror till sina industrier. För 

att kunna få dessa råvaror valde Japan att erövra istället för att bedriva hederlig handel.75 Denna 

skildring kan tolkas som att boken placerar Japan i matrisen under raden ”vilt/barbariskt” med 

tanke på ordvalet ”istället för att bedriva hederlig handel” kan motsatsen tolkas vara civiliserat. 

Skildringar mellan aktörerna Japan och USA kan sägas vara rätt starkt eurocentriska då boken inte 

alls påpekar att USA:s atombomb mot Hiroshima och Nagasaki på något sätt ger en bild som en 

ohederlig handling. 

      USA som aktör tas upp bland annat i sammanhang med landets industri där de bidrar med 

mycket material till den allierade sidan. Böckerna ger en generell bild om att landet agerar som 

enligt matrisen skulle kunna tolkas vara ”faderligt” och ”ekonomiskt progressivt”. Ett exempel på 

detta finns i boken Levande historia. 

USA hade genomfört en enorm upprustning. På fyra år hade 300 000 flygplan och 90 000 

stridsvagnar tillverkats. Flottan hade tjugofaldigats. Detta gav USA styrka nog att förutom stödet 

till Sovjet och krigsinsatsen i Västeuropa också genomföra ett stort krig i Stilla havet.76 

Ett annat exempel finns i boken Historia – Kompakt där det tas upp att USA drogs definitivt in i 

kriget efter attacken mot Pearl Harbor efter att redan ha hjälpt Storbritannien med krigsmateriel.77 

Ett liknande exempel finns i boken Historia – Världskrigens tid där det står att USA gick in i kriget 

med sin väldiga industri. De gjorde upp med Sovjetunionen och Storbritannien om att USA 

skulle sköta kriget mot Japan och samtidigt hjälpa britter och ryssar mot Tyskland och Italien.78  
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      Ett land som är svåranalyserat i historieläroböckerna från 1990-talet är Sovjetunionen. Landet 

nämns i sammanhang då de ingick i en pakt med Tyskland, att de tog över halva Polen och hela 

Baltikum, blev så småningom invaderade av Tyskland och att de senare gick med i västalliansen 

och hann först till Berlin. Det finns ändå en rätt intressant redogörelse utifrån ett eurocentriskt 

skildringsperspektiv i boken Levande historia. Boken säger först att Sovjetunionen har lyckats bygga 

upp sina industrier öster om Uralbergen efter att de har ockuperat nya områden. Mot bakgrunden 

av detta lyckas Sovjetunionen producera stridsvagnar, flygplan och kanoner som var överlägsna 

mot det tyska artilleriet. Sedan avslutar boken med att säga ”Livsmedel, vapen och ammunition 

kom också i väldiga mängder från USA och Storbritannien.79 Detta kan först tolkas vara en icke-

eurocentrisk skildring men som sedan visar att Sovjetunionen ändå behöver hjälp från USA och 

Storbritannien. Med tanke på denna slutkläm blir bilden av USA och Storbritannien enligt 

matrisen som ”faderliga” aktörer som hjälper Sovjetunionen som har hamnat i ett ”beroende” 

enligt matrisen. 

      När östeuropeiska länder såsom Ungern, Rumänien, Bulgarien, Jugoslavien och Grekland 

nämns i böckerna är det i samband med Tysklands aktioner mot dessa länder. Alla tre böcker från 

1990-talet i denna studie väljer att inte berätta dessa länders eventuella motstånd eller 

ställningstagande för axelmakterna, som i fallet med Ungern. Länderna målas upp enligt matrisen 

som passiva aktörer. Ett utav det allra tydligaste exemplet finns i boken Historia – Kompakt. 

”Tyskarna marscherade in och kunde efter en tid ockupera både Grekland och Jugoslavien”.80 

Tysklands aktioner mot dessa länder är väldigt kortfattade men ger samtidigt en bild om att 

länderna var ”passiva” aktörer. I boken Historia – Världskrigens tid nämns inte att Tyskland 

erövrade Jugoslavien eller Grekland, men det nämns att Ungern, Bulgarien och Rumänien deltog 

på tysk sida i samband med invasionen mot Ryssland.81 Dessutom säger inte boken någonting om 

varför dessa länder deltog på tysk sida. 

      De nordiska länderna Danmark och Norge har större utrymme i läroböckerna från 1990-talet 

än Sverige. Norge och Danmark skildras i sammanhang med Tysklands ockupation av dessa 

länder. Böckerna Historia – Kompakt och Levande historia behandlar ockupationen i egna avsnitt 

och har mer detaljerade redogörelser om dessa länder än boken Historia – Världskrigens tid. I 

denna bok beskrivs till exempel Tysklands ockupation av Norge väldigt kortfattande där syftet 

var att ha ett basområde i kriget mot Storbritannien.82 I de andra två böckerna står det bland 

annat att syftet var att säkra transporterna med Järnmalm ner till Tyskland och att Norges hamnar 

hade ett bra utgångsläge mot Storbritannien. Skildringarna om Norge och Danmark som aktörer 
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och utsagor om Tysklands ockupation av dessa länder kan sägas vara icke-eurocentriska. Det 

finns inga tydliga uttryck som kan kopplas till den eurocentriska matrisen. 

      Det finns en del skildringar om Storbritannien som kan anses vara eurocentriska. Ett 

intressant ämne och motsättning finns i böckerna Historia – Världskrigens tid och Historia – 

Kompakt som berör unga soldater. I den förstnämnda boken tas det upp att Storbritannien 

snabbutbildade unga pojkar till stridspiloter i samband med de tyska bombningarna över de 

brittiska städerna. Dessa soldater skickades upp med sina små jaktplan för att möta det tyska 

flyget. ”De unga brittiska piloterna lyckades efter flera månaders häftiga luftstrider skjuta ner så 

många tyska plan att bombningarna upphörde”.83 Boken nämner också att britterna hade hjälp av 

en teknisk nyhet nämligen radarn. 

      I boken Historia – Kompakt skildras inte de unga brittiska piloterna, däremot nämns det att 

tyska befälhavarna var desperata och skickade till och med in småpojkar till striderna när landet 

höll på att förlora kriget.84 Detta visar att även om både Storbritannien och Tyskland skickade in 

unga soldater in i kriget skildras Storbritanniens handling som mindre desperat, mer disciplinerat 

och mer innovativt och beskrivs då som ett ”dynamiskt västerland”. 

      Frankrike som aktör skildras inte i samma omfattning än till exempel Tyskland och 

Storbritannien. Det finns däremot en skildring som placerar Frankrike i den delen av matrisen 

som tillhör ”Det dynamiska västerlandet”. Boken Historia – Världskrigens tid ställer frågan varför 

Hitlers upprustning inte stoppades i tid. Storbritannien och Frankrike såg ett starkt Tyskland som 

ett skydd mot kommunismen i Sovjetunionen. En annan orsak var för att man inte ville ingå i en 

konflikt igen med Tyskland som skulle leda till ett nytt krig.85 Denna skildring gör att både 

Frankrike och Storbritannien beskrivs som ”behärskade” och ”förnuftiga” aktörer. 

      När det gäller Tyskland finns det inte så många skildringar som kan placera landet i något fält 

i matrisen, även om det är utav de aktörer som det skrivs mest om. I böckerna Levande historia och 

Historia – Kompakt skildras till exempel tyskarnas blixtkrig inte på ett sådant sätt att det kan knytas 

till ”Det dynamiska västerlandet”. Däremot gör boken Historia – Världskrigens tid det där det står 

att det var tyskarnas specialitet.86 Sedan fortsätter boken att förklara hur blixtkriget gick till. Det 

finns en skildring i boken Historia – Kompakt som skildrar tyskarna som ”barbariska”. Boken 

ställer en fråga om hur vanliga människor levde i de länder som blev ockuperat av tyskarna. 

Boken svarar med att säga att människorna troligen försökte leva ett så normalt liv som möjligt 

                                                           
83 Körner & Lagheim (1996), s. 211. 
84 Almgren, m.fl. (1997), s. 169. 
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även om rädslan och vreden aldrig lämnade dem. De fick ständigt höra att människor blev 

torterade, avrättade och skickades iväg till koncentrationsläger.87  

      Övriga länder som nämns men inte skildras på ett sådant sätt att de kan kopplas till matrisen 

är Österrike i alla tre böcker och Tjeckoslovakien i Historia – Kompakt och Historia – I världskrigens 

tid.                

5.2.3 Individer 

Boken Levande historia ger en generell bild av Hitler som en aktör som begick många misstag, 

oberäknelig och som hade dåligt tålamod. ”Hitler ville också gärna framstå som den hjälte som 

dödade världskommunismens drake. De generaler som sedan flera år arbetade med planerna för 

ett angrepp österut fick order om att skynda på”.88 

      Boken Historia – kompakt ger en annan bild av Hitler än Levande Historia. Boken skildrar Hitler 

som en person som var ändamålsenlig och som gjorde genomtänkta aktioner för att nå sina mål. 

Ett exempel är hur boken skildrar Tysklands ockupation av Norge. 

Hitler hade beordrat en ockupation av Norge för att säkra malmleveranserna. Han såg också en 

fördel i landets utmärkta hamnar, som hade ett bra läge vid ett krig mot Storbritannien. Trots 

tappert norskt motstånd lyckades tyskarna ockupera landet efter ett par månader. 89 

Denna skildring gör att Hitler tolkas vara en ”förnuftig” aktör i sammanhanget vilket placerar 

honom inom ”Det dynamiska västerlandet”. 

      I boken Historia – världskrigens tid skildras Hitler för det mesta relativt neutralt utanför 

matrisen men boken visat ändå tendenser till att måla upp Hitler som en självgod man med 

vansinniga idéer.  Boken tar upp ett exempel där de tyska generalerna fick allt svårare med Hitlers 

idéer och häftiga humör. Framgångarna som kom tidigt i kriget hade gett Hitler storhetsvansinne 

då han utsåg sig själv som alla tiders största fältherre och att han inte längre respekterade sina 

egna generalers kunskaper.90 Dessa uttryck gör att aktören Hitler placeras i den högra delen av 

matrisen där tecknen ”kaotiskt/oberäkneligt”, ”vanvettig” och ”emotionell” berörs. Denna 

tolkning förstärks också i sammanhanget då boken säger att Rommel ville kapitulera efter 

nederlaget vid el-Alamein då tyskarna hade 35 stridsvagnar mot britternas 600 men Hitler sa nej.91 

      Rommel nämns enbart i boken Historia – världskrigens tid där det står att han var en skicklig 

fältherre som fick sitt smeknamn Ökenräven för förmågan att slå till på de mest oväntade 

ställena.92 Detta kan tolkas som att boken skildrar Rommel som en ”uppfinningsrik” aktör och 

                                                           
87 Almgren, m.fl. (1997), s. 168. 
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placerar honom in i ”Det dynamiska västerlandet”. Goebbels nämns också i samma bok men 

enbart i sammanhanget då han tog sitt liv. Han nämns också i boken Historia – Kompakt i samma 

sammanhang tillsammans med Göring och Himmler.   

      När det kommer till Storbritanniens premiärministrar Chamberlain och den senare valde 

Churchill finns det både en del likheter och olikheter mellan läroböckerna från 1990-talet. 

Chamberlain skildras inte i lika stor omfattning som Churchill. Boken Levande historia ställer en 

fråga till läsaren om Chamberlain gjorde fel när han höll länge med eftergiftspolitiken. Boken tar 

även upp att Chamberlain ofta framställs som godtrogen eftersom han blev lurad av Hitler men 

att så godtrogen var han egentligen inte.93 Boken kan sägas i förhållande till de andra 1990-

talsböckerna i studien ”försvara” Chamberlain. ”I Storbritannien växte kritiken mot Chamberlain, 

och han gjordes – helt orättvist – ansvarig för att den brittiska taktiken mot Norge misslyckats.94 

De andra två böckerna Historia – Kompakt och Historia – Världskrigens tid skildrar istället honom 

som en lättlurad politiker. När det gäller Churchill ger böckerna en bild av honom som en 

handlingskraftig och beslutsam aktör. 

      Det som stärker denna iakttagelse är att alla tre böcker innehåller kända tal från honom. Man 

kan säga att Chamberlain och Churchill skildras utifrån ett eurocentriskt perspektiv via matrisen 

av olika anledningar. Dels för att bilden av Chamberlain är en passiv aktör som gjorde misstag 

som inte alls skildras i lika stor omfattning som den handlingskraftige Churchill. Något som är 

intressant är att boken Levande historia framställer Chamberlain som en ledare som tog dåliga 

beslut och att när Churchill tog över, ”vände kriget”. 

      En skildring kring i boken Levande historia om den amerikanska presidenten Harry S Truman 

ger en klar bild om USA:s innovativa förmåga. ”I det läget valde den amerikanske presidenten 

Harry Truman att sätta in ett nytt fruktansvärt vapen för att demonstrera USA:s stormakt”.95 En 

något liknande skildring finns i boken Historia Kompakt där det står att Harry S Truman som hade 

tagit över efter bortgångne Roosevelt ville få ett snabbt slut på kriget. Han beordrade en attack 

med USA:s nya fruktansvärda vapen.96 Däremot skildrar boken inte alls Japanerna som ett folk 

som var beredda att försvara sitt rike fanatiskt som boken Levande historia gör. Skildringen om 

Trumans handling kan anses vara eurocentrisk med tanke på att böckerna visar USA:s 

”innovativa” förmåga. De amerikanska presidenterna i synnerhet Harry S Truman skildras enbart 

i sammanhang med atombomberna som släpptes över Japan. När de amerikanska presidenterna 

tas upp i böckerna under andra världskriget är det deras handlingar som skildras och inte hur de 

är som person. 
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      Josef Stalin är en aktör som har ett begränsat utrymme i läroböckerna från 1990-talet i 

skildringarna om andra världskriget. I boken Levande historia nämns inte hans namn någonstans i 

kapitlet som behandlar andra världskriget. Däremot finns han oftast med i andra avsnitt som till 

exempel handlar om Rysslands utveckling till Sovjetunionen. I de andra två böckerna nämns 

Stalin i samband när Sovjetunionen och Tyskland hade genomfört överenskommelser angående 

Polens styckning i hemlighet. 

      Den italienska diktatorn Benito Mussolini har väldigt begränsade skildringar i läroböckerna 

från 1990-talet. Han nämn i sammanhang där han och Hitler bildade en allians. Han får dock 

störst utrymme i boken Historia – Kompakt. Boken förklarar att Mussolini var ledare för 

fascisterna som var en politisk rörelse som delvis hyllade samma ideal som nazisterna. Boken 

säger att han fick makten som Hitler via statskupp och att utrikespolitiken var aggressiv. Med 

tanke på att Mussolini får ett sådant lite utrymme i böckerna blir det oerhört svårt att se 

skildringarna om honom som eurocentriska. 

5.2.4 Sammanfattning av böcker från 1990-talet 

Böckerna från 1990-talet skildrar öppningen av andra världskriget utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv som böckerna från 1980-talet också gör. Böckerna Historia – Världskrigens tid och 

Historia – Kompakt sätter datumet den 1 september 1939 i och med Tysklands invasion mot Polen. 

Boken Levande historia säger istället att det verkligen blev ett världskrig då USA gick in i kriget mot 

Japan och Tyskland. 

      Boken Historia – Världskrigens tid är den bok från detta årtionde som mest visar tydlig 

sympatisering av de allierade segermakterna. Det finns mängder av exempel som styrker denna 

bild. När boken till exempel tar upp när Tyskland ville ha delar av Polen säger boken ”Men nu sa 

äntligen Storbritannien och Frankrike stopp”.97 Ett liknande exempel är kriget i Nordafrika i 

slaget vid el-Alamein, ”Sommaren 1942 satte Churchill in sin ”ökenräv” general Montgomery och i 

ett stort slag vid el-Alamein besegrades äntligen axelmakternas afrikaarmé”.98 De andra två 

böckerna visar inte alls samma sympatisering kring dessa två exempel. Ett annat exempel som 

visar bokens sympatisering är att boken kallar Tysklands bombningar över de brittiska städer som 

”terrorbombningar”.99 De allierades bombningar över Tyskland nämns inte och USA:s 

atombomber över Japan nämns inte uttryckligt som terrorbombning. Detta gör i sin tur att boken 

målar upp en bild om att den tyska bombningen över de brittiska städerna var en större barbarisk 

handling än USA:s. Böckerna från 1990-talet har inte genomgått några större förändringar 

gällande stillahavskonflikten mellan Japan och USA. Skildringen om denna konflikt mellan dessa 
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aktörer är i böckerna från 1990-talet fortfarande eurocentriska. När det gäller de amerikanska 

presidenterna har det inte gjorts några större förändringar sedan 1980-talet. 

      Böckerna har gått igenom en förändring gällande skildringen av de nordiska länderna. 

Böckerna från 1990-talet har inga skildringar om de nordiska länderna som kan tolkas vara 

eurocentriska där finns ett antal exempel från 1980-talsböckerna. En annan förändring som har 

skett är Tysklands blixtkrig. Tysklands ”innovativa” blixtkrig tonas ner i böckerna från 1990-talet. 

En intressant iakttagelse är att Hitler som aktör inte skildras som en ”barbarisk/vild” aktör vilket 

han inte heller gör i böckerna från 1980-talet. 

5.3 Böcker från 2000-talets första decennium 

5.3.1 Historiskt sammanhang och skolkontext 

Sverige gick in i 2000-talet med en självbild som en demokratisk välfärdsstat som arbetade hårt 

globalt för mänskliga rättigheter. Bilden av det svenska samhället förändrades. Den sekulariserade 

lutheranska enhetsstaten förändrades till ett multireligöst och mångetniskt samhälle med ett 

brokigt kulturmönster men också med nya värdekonflikter. 

Etnifieringen av debatten om det svenska samhället och av det politiska och massmediala språket i 

Sverige ledde till att ideologiska motsättningar och sociala problem politiserades i etniska termer. 

Föreställningen om Sverige som ett harmoniskt folkhem hade ifrågasatts både från höger och från 

vänster. Nu framstod det svenska multietniska samhället med sina sociala klyftor som typiskt 

europeiskt.100   

Under 2000-talets första decennium skedde ett antal händelser där det är möjligt att eurocentrism 

har förstärks tillsammans med islamofobi. USA:s krig mot terrorismen som blomstrade upp efter 

den 11 september 2001 kan utgöra ett sådant exempel. 

      Politiska händelser i Sverige var att det blev en borgerlig regering 2006 och att det har varit 

ekonomiska kriser i vågor från 2008. När det gäller den svenska skolan under 2000-talets första 

decennium, genomgick skolan inte några större förändringar sedan 1990-talet. Till exempel gällde 

läroplanen Lpo 94 fortfarande under 2000-talets första decennium. Det var inte förrän år 2011 

som den nya läroplanen kom. Det är nu på senare tid som det har blivit en het skoldebatt på 

grund av PISA-undersökningen som kom år 2013. Under perioden 2009-2012 gjorde PISA en 

undersökning där det bland annat kom fram till att 15-åringars kunskaper i matematik, 

naturkunskap och läsförståelse har försämrats. Det var för första gången som Sverige låg under 

OECD-genomsnittet.101   
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5.3.2 Länder och allianser 

Ingen bok från 2000-talet skildrar tydligt om vilka aktörer som definieras som västmakter. Det 

finns däremot en skildring i boken Historia 3 som splittrar de allierade segermakterna. Det står att 

Stalin vägrade gå med på att demokratiska val skulle hållas i de besegrade staterna och att alla 

länder i Östeuropa som hade blivit befriade av den ryska armén tillsattes kommunistiska 

regeringar.102 Denna skildring kanske inte på ett tydligt sätt definierar vilka länder som är 

västmakter men ger ändå en bild om att Sovjetunionen enligt skildringen inte har gemensamma 

värden med de övriga länder som ingick i de allierade.    

      Boken Historia 3 skildrar Tysklands invasion mot Polen som en ”innovativ” aktion. Boken 

skildrar blixtkriget som krossade den föråldrade polska armén. ”Kavalleriet, Polens stolthet, gick 

till anfall mot stridsvagnarna med lansar och svärd”.103 Denna skildring ger samtidigt en bild om 

att Polen är ”ekonomiskt stagnerande” och ”okunnigt” och placerar dem som ”Det oföränderliga 

österlandet”. Tysklands ”innovativa” blixtkrig tas också upp i samband med invasionen mot 

Frankrike. Dessutom förstärks bilden när boken säger att det häftigaste anfallet kom via det 

bergiga skogsområdet vid Ardennerna. Ingen trodde att detta var möjligt och det var den sämst 

försvarade delen av gränsen.104 

      De andra två böckerna från 2000-talet beskriver inte blixtkriget på samma sätt. Blixtkriget 

nämns men inte på ett sådant sätt där Tyskland ses som ”innovativt” och ”uppfinningsrikt”. Ett 

exempel från boken Sofi Historia kan motivera denna iakttagelse.”Redan en vecka senare, 1 

september 1939, anföll Tyskland Polen i ett blixtangrepp. Polen delades med Tyskland och 

Sovjetunionen”.105 Boken har en skildring som placerar Tyskland i fältet ”Det oföränderliga 

österlandet” i sammanhanget då ryssarna brände ner jord och hus när Tyskarna invaderade 

Sovjetunionen. Det står att tyskarna svarade med en hänsynslös terror mot civilbefolkningen med 

tortyr och massavrättningar.106 Detta gör i sin tur att Tyskland som aktör beskrivs som 

”vild/barbarisk”. 

      Undret vid Dunkerque kan sägas vara en händelse där boken Historia 3 placerar 

Storbritannien till vänster om matrisen. Den engelska regeringen hoppades på att rädda över 

45 000 engelska och franska soldater till England. Under ständiga tyska flyganfall lyckades de 

hämta hem 338 226 soldater från stränderna vid Dunkerque och demokratin visade sin styrka.107 

      När det gäller Sovjetunionen som aktör finns det en del skildringar som går att tolka som 

eurocentriska. I Boken Historia 3 står det att under det finska vinterkriget blir Helsingfors och 

                                                           
102 Almgren, Tallerud, Thorbjörnsson & Tillman (2004), s. 93. 
103 Almgren, m.fl.  (2004), s. 76. 
104 Almgren, m.fl. (2004), s. 80. 
105 Folkebrant. (2005), s. 153. 
106 Folkebrant (2005), s. 156. 
107 Almgren, m.fl. (2004), s. 81. 



   

29 

 

andra större städer i Finland helt oväntat flygbombade. På fem olika ställen gick ryska 

pansartrupper till anfall.108 Med tanke på denna skildring blir Sovjetunionens aktion oberäknelig 

och placeras i ”Det oföränderliga österlandet”. Men senare i boken sägs det att aktionen var 

uttänkt till att skära av Finland på mitten och bilda en lydregering av finska kommunister. Ett 

annat exempel i samma bok är när Tyskland angrep Sovjetunionen då Stalin vägrade tro in i det 

sista att ett angrepp var på väg och att ryssarna därför var dåligt förberedda. Vidare säger boken 

att tyskarna började vinna stora områden och att blixtkriget såg ut att leda mot seger, men sedan 

slog den ryska vintern till.109 Denna skildring kan enligt matrisen tolkas vara eurocentrisk där 

Stalin/ryssarna var ”barnsliga”, ”lättjefulla” och ”okunniga”. Dessutom ger boken en bild om att 

den ryska vändningen kom genom tur av den ryska vintern. 

      I de andra två böckerna från 2000-talet finns det inga skildringar som tydligt placerar 

Sovjetunionen inom något fält i matrisen. I boken Sofi historia finns det däremot en intressant 

skildring som kan placera Sovjetunionen på bägge sidor av matrisen. I samband med Tysklands 

invasion mot Sovjetunionen står det att tyskarna fick känna på en taktik som Napoleons 

Frankrike fick känna på. Boken talar om ”den brända jordens taktik” där syftet var att inte låta de 

tyska soldaterna få tillgång till mat och skydd för vintern.110 Varför detta kan placera 

Sovjetunionen på båda sidor är för att ”den brända jordens taktik” inte skildras som något 

”innovativt” eftersom taktiken har använts tidigare. Däremot berör Sovjetunionen begrepp enligt 

matrisen som ”ordnat”, ”behärskat” och ”förnuftigt”. 

      När det gäller de nordiska länderna finns det inte så många skildringar som kan tolkas platsa i 

något fält i Hobsons matris. Den mest uppenbara skildringen som kan placeras till ”Det 

dynamiska västerlandet” finns i boken Historia 3 i samband med det finska vinterkriget. Där står 

det att de finska skidpatrullerna var ett effektivt vapen mot de tyska pansartrupperna och att de 

var osynliga i sina vita överdrag.111 Detta kan tolkas som ”innovativt” och ”uppfinningsrikt”.  

      En utav de tydligaste eurocentriska skildringarna som boken Historia 3 gör är i samband med 

Slaget vid Kursk. Först säger boken att ryssarna vid vintern 1943 fortsatte att pressa tillbaka 

Tyskland och att i Slaget i Kursk led tyskarna ett stort nederlag. Sedan står det att ”Trots alla 

grymheter som Stalin hade begått före kriget stod nu hela det ryska folket bakom honom i 

kampen mot nazismen”.112 En tolkning är att först skildras Stalin enligt matrisen som ”barbarisk” 

och sedan ger boken en bild om att det ryska folket är ”beroende” och ”förslavat”. Det ryska 

folket är beroende av Stalin mot nazismen och trots grymheter står de slaviskt bakom honom. 
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      Boken Historia 3 skildrar Japanerna under rubriken ”Pearl Harbor” som brutala mot 

civilbefolkning och fångar.113 Detta kan kopplas till matrisen om och placera dem under ”Det 

oförändrade österlandet”. Boken har även en till skildring som tydligt placerar japaner på samma 

sida på matrisen. ”1943 – 1944 drev amerikanerna långsamt tillbaka japanerna, som försvarade sig 

fanatiskt. Kamikazeflygarna är det yttersta exemplet på denna offervilja. I små flygplan fullastade 

med bomber störtade de mot de amerikanska krigsfartygen”.114  

      I boken Historia Punkt SO skildrar USA:s användning av atombomben som en avgörande 

faktor till att andra världskriget tog slut. Boken ger även en bild om att USA var en ”innovativ” 

aktör och kom på ett sätt att avsluta kriget på. ”Det visade sig att atombomben var ett nytt 

fruktansvärt vapen. Kunde atombomben få japanerna att ge upp? Kunde det vara ett alternativ 

till en invasion av de japanska öarna?”.115 När boken genererar ett svar på dessa frågor sägs vilka 

konsekvenser bomberna utförde och att andra världskriget tog slut. Denna skildring kan tolkas 

vara eurocentrisk och ger en bild om att USA är ett ”dynamiskt västerland”. 

      Det finns skildring i boken Historia 3 som målar upp USA som en ”faderlig” och ”ekonomisk 

progressiv” aktör. Boken säger att världens största industriland började med full kraft att tillverka 

krigsmateriel när landet förklarade krig mot både Japan och Tyskland. Storbritannien och 

Sovjetunionen fick stor hjälp där ryssarna bland annat fick 410 000 lastbilar.116 Boken väljer att 

inte specificera hur mycket hjälp Storbritannien fick i förhållande till Sovjetunionen, detta kan 

tolkas som att Sovjetunionen behövde mer hjälp. Detta kan i sin tur tolkas som att Sovjetunionen 

var mer beroende av USA än Storbritannien. Med tanke på vad boken väljer att nämna och inte 

kan det tolkas vara en eurocentrisk skildring. 

      Boken Historia – Punkt SO skildrar inte alls USA i samma omfattning och kan sägas vara den 

bok som är mest icke – eurocentrisk i sina skildringar om USA som aktör. Det finns till exempel 

inga utsagor om USA, ett stort industriland med enorma resurser som hjälpte sina allierade under 

kriget med diverse materiel. I boken Sofi historia finns det en skildring som placerar USA och 

Storbritannien i ”Det dynamiska västerlandet” i sammanhang i det så kallade Slaget om atlanten. 

Det står först att tyskarna sänkte mer fartyg än vad amerikanerna hann bygga till en början. Sedan 

svarade amerikanerna och britterna med en ny effektiv teknik, nämligen radarutrustade flygplan 

vilket ledde svåra förluster för Tysklands ubåtsflotta.117 Detta gör i sin tur att USA och 

Storbritannien beskrivs som ”innovativa” och ”uppfinningsrika”. 

                                                           
113 Almgren, m.fl. (2004), s. 84. 
114 Almgren, m.fl. (2004), s. 92. 
115 Nilsson, Olofsson & Uppström (2001), s. 290. 
116 Almgren, m.fl. (2004), s. 84. 
117 Folkebrant (2005), s. 157. 
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      Sydösteuropeiska länder skildras i en begränsad omfattning. Precis som i böckerna från 1990-

talet tas de upp i samband med Tysklands aktioner emot dem. I boken Historia – Punkt SO står 

det att Jugoslavien och Grekland erövrades samt att Ungern och Rumänien blev tyska 

bundsförvanter.118 Historieläroböckerna målar upp samma bild som de från 1990-talet, att dessa 

östeuropeiska länder är passiva åskådare. Med tanke på det begränsade utrymmet och på vilket 

sätt som böckerna målar upp länderna blir skildringen om dem eurocentriska. 

      Länderna Österrike och Tjeckoslovakien har även i 2000-talets läroböcker en liten roll i 

skildringen om andra världskriget. Däremot finns det en skildring i boken Historia – Punkt SO 

som kan placera Österrike i båda delarna av matrisen. Det står att många österrikare ville ansluta 

landet till Tyskland. Landet hade politiska och ekonomiska problem och demokratin avskaffades 

och styrdes i stället av förbundskanslern som blev diktator.119 Landet kan placeras till vänster på 

grund av att det var en demokrati. Dessutom kan landet placera sig till höger i matrisen och berör 

punkter som ”kaotisk” och ”korrupt”.        

5.3.3 Individer 

När det kommer till den brittiske premiärministern Chamberlain har han fått ett begränsat 

utrymme i böckerna från 2000-talet. I boken Historia 3 finns det inga skildringar om honom i 

kapitlet som berör kriget. I boken Historia – Punkt SO nämns han bara en gång i samband med 

hans avgång som premiärminister. Däremot finns det en skildring i boken Sofi historia som kan 

tolkas som att han beskrivs enligt matrisen som en ”hederlig” och ”civiliserad” aktör. Det står att 

Chamberlain åkte till München för att försöka förmå Hitler att avstå från att fortsätta utvidga 

Tysklands gränser.120 När det kommer till efterträdaren Winston Churchill är det svårt att lyckas 

utkristallisera eurocentriska uttryck. Böckerna citerar några tal och beskriver Churchill kortfattat 

men ger inga tydliga eurocentriska skildringar. 

      Josef Stalin skildras rätt lite jämfört med övriga individer under kriget. Han skildras något mer 

i boken Historia 3 än böckerna från det tidigare årtiondet. Dessutom nämns han i andra 

sammanhang. I boken Historia 3 nämns Stalin i samband med det finska vinterkriget. 

Sovjetunionen anföll Finland och Stalin trodde att en revolution skulle bryta ut och att Finland 

skulle bli ryskt igen men att han hade räknat fel. Sedan på samma sida redogör boken Finlands 

motstånd och att Finland hade satt respekt hos Stalin som fick behålla självständigheten trots 

hårda villkor.121 Bokens redogörelse av det finska motståndet mot Stalin kan anses placera 

Finland i ”Det dynamiska västerlandet”. Boken redogör väldigt mycket om den finska taktiken, 

                                                           
118 Nilsson, m.fl. (2001), s. 286.  
119 Nilsson, m.fl. (2001), s. 283. 
120 Folkebrant (2005), s. 153. 
121 Almgren, m.fl. (2004), s. 78. 
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dess soldater och hur de lyckades hålla undan mot en övermäktig motståndare. Boken säger hur 

djärva de finska soldaterna var som med sina vita överdrag smög fram till stridsvagnarna och 

använde Molotovcocktail. 

Cocktailen var en flaska bensin, som exploderade. Sen var den stridsvagnen ett vrak och en 

effektiv vägspärr. Ryssarna var fångade i en säck och såg inte ens fienderna, som besköt dem från 

skogen. Efter flera katastrofala förluster tvingades de ryska generalerna ge upp försöken att tränga 

in i norra Finland.122 

Sedan redogör boken detaljfattigt när Sovjetunionen lyckades efter hårda strider tränga sig 

igenom den finska försvarslinjen och att Finland sedan begärde fred och att villkoren blev hårda. 

Denna skildring visar att även om Finland blev förloraren i dramat visar boken att deras soldater 

var mer innovativa och disciplinerade och skildringen kan tydligt placeras i fältet för ”Det 

dynamiska västerlandet”. I de andra två böckerna från 2000-talet finns det inga skildringar om 

Stalin som kan kopplas till matrisen. I boken Sofi historia nämns han inte och i boken Historia – 

Punkt SO nämns Stalin ett fåtal gånger i samband med pakten som slöts med Tyskland vid början 

av kriget. 

      När det kommer till aktören Adolf Hitler skildras han i många olika sammanhang där han 

placeras till höger i Hobsons matris. Dessutom finns det inga skildringar i böckerna från 2000-

talet som placerar Hitler till vänster. I boken Sofi historia står det att Hitler inte lyssnade på sina 

generaler i samband med Hitlers invasion mot Sovjetunionen. Generalerna varnade honom för 

en upprepning av tvåfrontskrig från första världskriget.123 Boken skildrar Hitler som enligt 

matrisen kan vara ”barnslig” och ”vanvettig”. I boken Historia – Punkt SO står det att Hitler 

beordrade sina trupper att stanna kvar och kämpa till sista man då armén riskerade att bli 

inringade av ryssarna i Stalingrad. En snabb reträtt kunde ha räddat armén.124 Detta gör att Hitler 

tolkas vara ”okunnig” och ”vanvettig”. I boken Historia 3 skildras han som en ”emotionell” aktör 

där det bland annat finns en bild på honom som boken beskriver att han dansar av glädje efter att 

ha besegrat fransmännen.125 

      De amerikanska presidenterna Roosevelt och Truman har ingen stor plats i böckernas 

skildringar om andra världskriget. Roosevelt nämns enbart i mötet med Stalin och Churchill i 

Jalta 1945. Truman nämns bara i samband med USA:s atombombsanfall mot Japan. Alltså inga 

större detaljerade redogörelser om de amerikanska presidenterna. Skildringen om dem som 

aktörer är inte på ett sådant sätt att de skulle passa in i ett eurocentriskt perspektiv. Sofi historia är 

                                                           
122 Almgren, m.fl. (2004), s. 78. 
123 Folkebrant (2005), s. 156. 
124 Nilsson, m.fl. (2001), s. 288. 
125 Almgren, m.fl. (2004), s. 80. 
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den enda boken i hela studien som tydligt skildrar Trumans handling som en brytning av de 

västerländska värdena. 

”Beslutet togs av president Harry S. Truman. Men det blev – skulle det visa sig – en hänsynslös 

lösning för att få Japan att kapitulera. Flera hundra tusen människor dödades och många av de 

överlevande fick obotliga strålskador”.
126

 

En tolkning av blockcitatet är att Trumans handling enligt matrisen är ”vild/barbarisk”. 

      Benito Mussolini har även i böckerna från 2000-talets första decennium en begränsad roll i 

skildringen om andra världskriget. Mussolini tas upp i böckerna i samband med Italiens 

motgångar i kriget då allierade styrkor kommer in mot fastlandet söderifrån och att han lyckas fly 

och får skydd av tyskarna. Precis som för böckerna från 1990-talet blir det svårt att placera 

skildringarna om Mussolini som eurocentriskt. Däremot har han i boken Historia 3 ett eget avsnitt 

som handlar om vägen till makten och hur Italien styrs under Mussolini. Dessa avsnitt finns i 

kapitel som berör mellankrigstiden och finns också i boken Sofi historia men som är väldigt 

kortfattande. 

      Övriga individer som nämns i böckerna men som inte tas upp på ett sådant sätt att de kan 

kopplas till matriserna är norska nazisten Vidkun Quisling i Historia – Punkt SO och Historia 3, 

Göring och Rommel i Historia 3, general de Gaulle i Historia – Punkt SO, samt Goebbels och 

Himmler i Sofi historia och Historia 3.       

5.3.4 Sammanfattning av böcker från 2000-talets första decennium 

Boken Historia – Punkt SO säger uttryckligen att andra världskriget började 1 september 1939 i 

och med Tysklands invasion mot Polen. Japans konflikt med Kina tas upp i samband med 

attacken mot Pearl Harbor. Boken Historia 3 är inte lika tydlig men ger ändå en bild om att 

världskriget börjar 1 september 1939 när boken börjar med att skildra Tysklands invasion mot 

Polen. Boken Sofi historia är mest otydlig. Boken börjar med att skildra de tyska truppernas intåg i 

Rhenlandet 1936. Oavsett blir skildringen ändå utifrån ett eurocentriskt perspektiv då boken 

börjar med att skildra händelser i Europa mellan 1930 fram till tyska invasionen 1939. Japans 

konflikt med Kina tas inte upp i boken tillsammans med Historia 3. 

      Det har hänt en del förändringar sedan det förra årtiondet. En förändring är att Churchill 

skildras mindre eurocentriskt i böckerna från 2000-talet jämfört med böckerna från 1990-talet. 

En annan förändring är att Hitler inte i någon bok från 2000-talet placeras till vänster i Hobsons 

matris i något sammanhang. 

                                                           
126 Folkebrant (2005), s. 159. 
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6 Resultat 

Det kan sägas att det är större skillnader mellan enskilda böcker än vad det är mellan årtiondena 

på vilket sätt de skildrar aktörerna utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Däremot finns det vissa 

skillnader mellan årtiondena och det har skett generella förändringar över tid. Böckerna från 

1980-talet skildrade Tyskland som ett ”dynamiskt västerland” i samband med blixtkriget, vilket 

tonades ner över tid. En annan skillnad och förändring i böckerna är att de nordiska länderna 

berör de västerländska värdena i mindre utsträckning i böckerna från 1990-talet och 2000-talet 

jämfört med 1980-talet. 

      Vissa aktörer skildras utifrån ett eurocentriskt perspektiv på ett likartat sätt genom årtiondena. 

Länderna Frankrike och Storbritannien som innan analysen definierades tillhöra ”västvärlden” 

bröt inte mot de värden i matrisen som står under ”Det dynamiska västerlandet” i någon bok i 

studien. USA och de amerikanska presidenterna, i synnerhet Truman skildras eurocentriskt 

genom hela studien i samband med atombomberna, USA:s industri och sitt bidragande med 

krigsmateriel till sina allierade. Boken Sofia historia från 2005 kan sägas vara ett undantag som 

skildrade USA:s användning av atombomberna som ett brott mot de västerländska värdena. 

      Andra likheter mellan årtiondena är att sydösteuropeiska länder har en väldigt liten roll i 

andra världskriget genom alla årtionden. Även Italien, Österrike och Tjeckoslovakien har 

begränsad roll i andra världskriget. Det kanske mest intressanta resultatet i studien är att Japan 

knyts oftare till ”Det oföränderliga österlandet” än Tyskland, även om Tyskland är det land som 

tar störst plats i böckerna. Sovjetunionen skildras försiktigt i böckerna genom årtiondena utifrån 

den eurocentriska diskursen. Det finns inga tydliga skildringar i böckerna som placerar landet i 

”Det dynamiska västerlandet” däremot går det att tolka att vissa skildringar kan placera landet på 

båda sidor av matrisen eller i ”Det oföränderliga österlandet”.   

      Ett annat intressant resultat är att det inte finns några skildringar som målar upp Hitler som 

”vild/barbarisk”. Att förintelsen och judeförföljelser inte togs med i analysen kan vara en trolig 

orsak. Däremot finns det många skildringar i böckerna som placerar honom i ”Det oföränderliga 

österlandet” där många böcker bland annat målar upp honom som ”vanvettig”. 

      Japan är det land som mest och tydligast i studien placeras inom ”Det oföränderliga 

österlandet” i sammanhang med konflikterna vid Stilla havet. Skildringar om Japan/japaner är att 

de ofta berör värdet ”vilda/barbariska”. Det finns även exempel där de berör ”exotiska” och 

”ekonomiskt stagnerat”.  

 6.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Även om den tidigare forskningen inte har haft andra världskriget som sin huvudfokus finns det 

paralleller till denna studie. Ett resultat som denna studie kom fram till var att alla böcker 
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innehåller skildringar om andra världskriget som är eurocentriska. Detta kan kopplas till Lozics 

och Nordgrens studier där de kommer fram till att läroböcker överlag är eurocentriska. Holmén 

kom bland annat fram till i sin studie att svenska böcker från 1980-talet kritiserar Sovjetunionen 

och USA lika hårt i skildringar om kalla kriget. I förhållande till denna studie är det svårt att se 

om böckerna kritiserar Sovjetunionen och USA under andra världskriget. Däremot skildras USA 

mer än Sovjetunionen utifrån ”Det dynamiska västerlandet”. Dessutom undersökte Holmén 

utifrån andra frågor, syfte och historisk händelse. 

7 Diskussion 

Det är många böcker som skildrar Japan utifrån ett eurocentriskt perspektiv genom att skildra 

landet som ett ”oföränderligt österland”. Denna tydliga placering skulle kunna undvikas genom 

att bland annat skildra japanerna och särskilt kamikazepiloterna som modiga som offrade sina liv 

för sitt land men istället skildras de som fanatiska. Om böckerna hade skildrat piloterna som 

modiga hade skildringarna om dem inte varit lika tydligt eurocentriska. Att böckerna i mycket 

större utsträckning skildrar Japan mer åt de värden som tillhör ”Det oföränderliga österlandet” än 

Tyskland styrker bilden om att svenska historieläroböcker är generellt eurocentriska i sina 

perspektiv, även om Hitler oftast placeras till höger i matrisen. Tyskland och Hitler som enskilda 

aktörer skildras väldigt olika. Tyskland skildras oftast antingen icke – eurocentriskt eller värden 

som tillhör ”Det dynamiska västerlandet” och Hitler skildras oftast det motsatta. I och med att 

läroböckerna generellt är eurocentriska kan denna skillnad bli rätt logisk sett till den eurocentriska 

diskursen. I den eurocentriska diskursen kan det ses som att Tyskland egentligen tillhör 

västvärlden men som blev ett offer för diktaturen som stred mot de västerländska värdena. 

       Något som är intressant är hur vissa läroböcker i studien glorifierar Winston Churchills 

övertagande från Neville Chamberlain. Efter en genomgående analys måste Chamberlains 

aktioner ses utifrån Hobsons matris. Storbritannien ingår i allra högsta grad i västvärlden. 

Chamberlains eftergiftspolitik var inte lyckosam och ”tillät” Hitler att genomföra ockupationer 

innan invasionen mot Polen i september 1939. Om man kopplar Chamberlains handlande till 

Hobsons matris skulle det snarare handla och ett ”passivt” och ”okunnigt” förhållningssätt. Detta 

överrensstämmer inte med de krav som matrisen ställer för ”Det dynamiska västerlandet”. Istället 

glorifierar läroböckerna Churchills intåg och skildrar honom som en mer handlingskraftig 

ersättare som med kända tal och lovord lättare passar in i den eurocentriska diskursen. 

      Många läroböcker har inte på ett tydligt sätt definierat USA som en västmakt/ett västland. 

Genom tolkningar av läroböckerna och reflektioner kring det historiska sammanhanget kan 

landet ingå i denna definition. Efter andra världskriget tog USA över rollen över de forna 
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kolonialimperierna som en makt att räkna med. Under det kalla kriget var USA den stora aktören 

i västblocket och idag är USA en supermakt som utgår ifrån liberala och demokratiska ideal, 

vilket i allra högsta grad tillhör den eurocentriska diskursen om ”västerlandets uppgång”. 

Läroböckerna skildrar dessutom landet i sammanhang med deras växande industri och som i 

diskursen blir ”ett västerlands uppgång”. 

      Varför aktören Tyskland skildras mindre utifrån de västerländska värdena efter 1980-

talsböckerna kan möjligtvis kopplas till det historiska sammanhanget. Sverige kan sägas bli mer så 

att säga ”västvänlig” efter berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps. Att skildra Tyskland 

under andra världskriget utifrån västerländska värden blir då ett problem med tanke på Tysklands 

situation under den perioden som stred mot dessa värden.  

8 Konklusion 

Denna uppsats kan bidra till den framtida läromedelsforskningen gällande eurocentrism i syftet 

att ge en bredare bild om hur eurocentrism framställs i läromedel. Fler undersökningar behövs 

för att kunna bilda en större helhetsbild. Resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut av flera 

anledningar. Valet av metod och teori bidrar väldigt stort till hur resultat uppstår där till exempel 

alternativa diskursteorier eller en kvantitativ metod kan få fram andra resultat. Dessutom blir 

resultatet påverkat av mina tolkningar av texten som skulle kunna se annorlunda ut med andra 

ögon. En framtida undersökning skulle kunna vara att göra en liknande studie som denna med en 

kvantitativ metod. En sådan undersökning skulle kunna leta fram data på hur pass många 

skildringar det finns i böckerna som är eurocentriska och vilka aktörer som skildras mest ur ett 

eurocentriskt perspektiv. 

      Denna studie kan bidra till hur den enskilda historieläraren låter elever arbeta med diverse 

texter och källmaterial. Textanalys kan fungera som ett hjälpmedel för elever att granska texter, 

inte bara i böcker utan även från andra källor som tidningsartiklar eller internet. Denna studie kan 

visa hur en granskning av ett område kan gå tillväga. Genom textanalys kan elever utgå från en 

teori, till exempel att utifrån eurocentrism granska läroböcker som skildrar imperialismen. Detta 

kan då fungera som en övning i källkritiska sammanhang. Textanalys kan även användas när 

läraren själv ska granska texter som eventuellt ska användas av elever. Om då läraren upptäcker 

att läroböcker eller annat källmaterial skildrar ett specifikt historiskt område utifrån ett 

eurocentriskt perspektiv (eller andra) som eleverna använder, kan läraren komplettera med annat 

källmaterial och frågor som kan minska riskerna till att elever får en så kallad ”snäv historiesyn”. 

Detta kan vara ett klokt tillvägagångssätt med tanke på hur historia som skolämne kan bidra till 

hur eleven utvecklar och ser på sin egen identitet och sin egen omvärld. 
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