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1. Inledning och bakgrund 

1.1. Förändrade internationella förhållanden 

De senaste decennierna har de internationella relationerna i världen förändrats snabbt, vilket 

påverkat samhället. Den amerikanske statsvetaren Joseph Nye poängterar exempelvis att 

globala internetkommunikationer idag sker blixtsnabbt och att kostnaderna för överföringar 

är närmast obefintliga. Aktörer av olika slag, till exempel en miljöaktivist i Asien eller en 

människorättsaktivist i Afrika, har idag resurser till sitt förfogande som tidigare enbart 

regeringar eller stora multinationella företag hade. Avståndets betydelse har minskat, 

samtidigt som utvecklingen i tidigare avlägsna och fattiga länder påverkar även västvärlden, i 

större utsträckning. (Nye 2011 s. 2). 

 

Nye betonar dock också att det är en blandning av förändring och kontinuitet i dagens 

utveckling. Maktbalans, allianser och politiska val mellan kompromisser och krig har kvar en 

logik sedan hundratals år tillbaka. Dagens internationella relationer sker inom ramen för det 

”westfaliska systemet” med suveräna, territoriella stater utan någon överordnande auktoritet. 

Denna ordning uppkom efter 30-åriga kriget i och med Westfaliska freden 1648. Systemet 

kan kallas ”anarkiskt” i meningen att stater hänger samman på olika vis, men alltså utan 

någon högre maktinstans över nationalstaten. Detta innebär att det finns stora skillnader 

mellan inrikespolitik och internationell politik. Inrikes lagar upprätthålls av polis och 

domstolar, utan större oklarheter och med tydliga konsekvenser. Internationell rätt är däremot 

ofta stadgad på vaga grunder och är i många fall ofullständig eller oregelbunden. Det finns 

ingen konsekvent mekanism för att skapa ordning. Visserligen finns det internationella 

domstolar, men suveräna stater kan välja att nonchalera dessa (Nye 2011 s. 4). En 

världsregering skulle antagligen inte heller lösa krigsproblemet utan vidare, då konflikter av 

idag mestadels har karaktär av etniska konflikter eller inbördeskrig (Nye 2011 s. 2). 

 

Samhörighetskänsla är också något som också kan skilja sig åt mellan en internationell arena   

och i olika inrikes sammanhang. I ett välfungerande land finns gemensamma lojaliteter, 

överenskomna legitima auktoriteter och standarder för rättvisa. Globalt saknas på olika sätt 

detta, människor har motstridiga lojaliteter och lite samhörighet. Vad som är legitimt och 

rättvist tvistas det om och det skapas därför en konflikt mellan två värden; rättvisa och 

ordning. Det finns en tendens att nationella frågor sätts framför internationell rättvisa. Lag 
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och etik spelar roll, men utan gemensamma normer globalt så är inrikespolitiken starkare 

(Nye 2011 s. 4, Keohane 2012, s. 4-5). 

 

Den stora dynamik som alltså finns i dagens värld med snabb utveckling bland annat 

ekonomiskt, tekniskt och politiskt innebär stora utmaningar för människor, inte minst i vår 

förståelse för dessa trender. Konflikter, i vissa fall gamla och i andra nya, är ett 

återkommande fenomen på den internationella arenan. Många varnar för en återgång till 

nationalistiska tankegångar i olika länder, vilket kan innebära risker för internationella 

samarbeten som är viktiga för en stabil utveckling i världen. Isolationism, viljan att politiskt 

isolera sitt land från omvärlden, är en tendens som syns mycket tydligt i form av exempelvis 

Trumps politik i USA, Storbritanniens ”Brexit” från EU, Rysslands och andra länders 

förstatligande av internet och andra resurser, samt den polariserade inrikespolitiken i många 

länder. Samtidigt finns motkrafter, bland annat vill vissa opinionsbildare och politiker ha ett 

starkare, och i vissa fall mer federalistiskt, EU. Det kan ses som främjande av solidaritet inom 

EU, men möjligen även ses som ett motdrag i spänningar mellan EU och andra delar av 

världen.  

 

Sammanfattningsvis finns svåra avväganden i vad människor riktar sin uppmärksamhet mot 

eller ser som problem, i dagens globala, interdependenta värld. Förespråkare av liberalism 

och globalism står bland annat i kontrast till opinionsbildare som talar för nationalism och 

isolationism. Men det är viktigt att betona att kritik mot liberala och globalistiska tankegångar 

finns inom både vänster- och högerpolitiska läger. Många människor kan nog känna sig 

kluvna mellan olika politiska frågor, ofta i relation till hur politik ska utformas för att möta 

exempelvis klimatförändringar, säkerhetspolitik, migration och ekonomisk utveckling. Detta 

medför att ämnet internationella relationer bör ses som av stor vikt, för att öka förståelsen för 

utveckling och utmaningar som världen står inför. Det kan också relateras till diskussioner 

om vilka ljuspunkter och problemområden som finns bland elever, när det kommer till 

medborgarkunskaper och demokratisyn. 

 

1.2. Skolan och svenska elevers medborgarkunskaper 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) var en stor studie som mätte 

medborgarkompetens i olika länder i Europa, först 2009 och sedan 2016. En rapport som 

avhandlat det framkomna materialet var “Morgondagens medborgare” författad av 
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Skolverket. Sammanfattningsvis har svenska elever enligt undersökningarna, refererade till i 

“Skolan och Medborgarskapet”, stor tilltro till politiska institutioner och verkar även ha tilltro 

till sina möjligheter och färdigheter att verka som demokratiska medborgare i samhället. 

Enligt rapporten finns dock en generell brist på tillit till politiker (Skolverket 2011 s. 108). 

 

Det finns, trots ljuspunkterna, även problemområden. En mindre grupp av elever har relativt 

låga kunskaper om medborgarskap, demokrati och samhälle. Alla elever håller inte med om 

principerna om alla människors lika värde. Det finns elever som säger sig inte vara villiga att 

delta aktivt i samhälle och skola, vare sig i dagsläget eller framtiden. Dessa problem 

samspelar och riskerar att en grupp står långt från samhällets och skolans värdegrund. En stor 

utmaning är att kön, socioekonomisk bakgrund och migrationsbakgrund hänger samman med 

både kunskapsresultat, engagemang och värderingar - något som skolan verkar ha svårt att 

hantera och kompensera för. Det påverkar i förlängningen möjligheterna som medborgare i 

demokratin (Skolverket 2017 s. 74-75). 

 

Vad har skolan för roll i detta, hur kan en demokratisk grundsyn etableras samt vilka 

kunskaper är nödvändiga för att förstå en mer komplex värld? Denna diskussion bör kunna 

kopplas till vad läroplanerna definierar som mål och centralt innehåll för samhällskunskap 

och internationella relationer. Vad är det lärare ska ta upp i undervisningen, för att öka 

kunskaper om medborgarskap och demokrati, och som kan överbrygga klyftorna mellan 

elever från olika bakgrunder och med olika förutsättningar? Det är uppenbart för alla att vi 

lever i en alltmer globaliserad värld, men vad det innebär för klassrummet är lite av en ”black 

box”. Vad fokuserar läroplanen på? Vilken roll spelar lärarna och undervisningen? Har 

läroböckerna hunnit uppdateras för att möta de nya utmaningarna och läroplansmålen? 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förändringen av läroböcker och undervisning i 

internationella relationer sett ut i ämnet samhällskunskap i svensk gymnasieskola, efter de två 

läroplansreformerna 1994 och 2011 och fram till idag. Undersökningen bygger på en analys 

av följande frågeställningar: 

 

 Vilka aspekter av internationella relationer innehöll Lpf 94 och Gy11? 
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 Vilka aspekter av internationella relationer lyfts i läroböcker i samhällskunskap? 

 Har dessa aspekter förändrats över tid, med införandet av nya läroplaner? 

 Hur upplever gymnasielärare i samhällskunskap att undervisningen i internationella 

relationer förändrats över tid, samt hur mycket tidsutrymme får ämnet? 

 

2. Tidigare forskning 

Jag kommer närmast att diskutera några områden inom tidigare forskning som har relevans 

för mitt arbete. Dessa områden rör globalisering, utbildning och läroböckernas roll i skolan. 

 

2. 1. Globalisering och medborgarskap i undervisningen 

Reynolds och Vinterek betonar att globalisering som fenomen tar sig uttryck på flera sätt i 

skolvärlden. På individnivå så härstammar elever i klassrummet från allt fler olika länder, 

vilket är en effekt av globalisering. Reynolds och Vinterek hävdar att det är viktigt ur ett 

skolperspektiv att ta hänsyn till elevers olika erfarenheter, att jämföra skolresultat med andra 

nationer och att låta elever interagera med personer från andra kulturer, med annan kunskap, 

förståelse och värderingar. Studien som författarna utfört visar bland annat att unga 

skolelever inte får en tillfredsställande bild av omvärlden och ett fungerande ramverk för att 

skapa en nyanserad bild av den information de annars får i olika kanaler. De blir därigenom 

sårbara för manipulativ information från olika media, fiktion och underhållningsprogram. 

Reynolds och Vinterek menar att det är viktigt att adressera detta dilemma för att främja 

formandet av ansvarstagande globala medborgare (Reynolds & Vinterek 2013 s. 122-123). 

Ett dilemma som författarna tar upp är att länder i sin strävan att skapa jämförbara resultat 

med andra länder, förenklar sina läroplaner och därigenom även minskar lärares 

professionalitet, då lärare måste förhålla sig till alltmer standardiserade läroplaner och 

pedagogik (Reynolds & Vinterek 2013 s. 107-108). Författarna tar också upp olika faktorer 

som påverkar elevers identifikation med sin nationalitet, vilket tolkas i form av bland annat 

påverkan från skolors läroplaner, läroböcker, skolprocesser, mediala representationer, resor 

till andra länder, diskurser inom familjer om hur de relaterar till andra länder, samt barns 

egna processer i förhållande till motivation och kognition (Reynolds & Vinterek 2013 s. 120). 
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2.2. Lärobokens roll – kunskap och identitet 

Läroböcker är centrala för skolundervisningen. Niklas Ammert beskriver i “Att spegla 

världen” att undervisning påverkas av en mängd faktorer, så som elevgruppers 

sammansättning, tidigare erfarenheter och kunskaper, liksom lärarens förutsättningar, 

kunskap och intressen samt ett flertal resursmässiga faktorer. Men läroböcker utgör trots 

dessa faktorer ofta ett gemensamt drag, för de flesta typerna av undervisning. Samtidigt 

används böckerna kanske inte utan undantag - lärare hämtar ofta information från en mängd 

olika medier. Men även i fall där läroböckerna aktivt tas avstånd till av elever och lärare så 

kan det tolkas som ett signifikant förhållningssätt som påverkar undervisningen (Ammert 

2011 s. 26). Ammert refererar till en stor europeisk studie kallad “Youth and History” där 

resultatet bland annat tyder på ett samband mellan stater som haft en stabil historia och en 

stor utsträckning av läroboksanvändning. Nordiska länder och Storbritannien är exempel på 

det, parallellt med att länder med instabil historia, som exempelvis Kroatien och Israel, 

använder läroböcker i mycket mindre utsträckning. Det kan ses i perspektivet att en stat med 

lite polarisering, politisk-ideologisk splittring och en annars harmonisk utveckling, medför att 

tilliten till läroböcker är större. Men det finns även motsägande exempel. Många länder vill 

lyfta fram sin historia för att stärka folkets identitet, bland annat har detta varit en tendens i 

länder som blivit självständiga efter kommunismen (Ammert 2011 s. 26-27). 

 

2.3. Läroboken som samhörighetsskapande arbetsredskap 

Boel Englund sammanfattar i sitt kapitel “Vad gör läroböcker?” i antologin “Att spegla 

världen” sin tolkning att läroböckers centrala plats i undervisning blir förståelig genom två 

olika funktioner. Rent praktiskt är de ett redskap för arbete inom olika fält och underlättar 

lärarens jobb. Dessutom garanterar de kunskapsförmedling och legitimitet i undervisningen. 

Därutöver finns ett par andra faktorer som väger in, nämligen att de har en roll för att skapa 

sammanhållning och gemenskap, både praktiskt och ideologiskt/tankemässigt. Slutligen finns 

även ett disciplinerande ändamål. Englund hävdar att läroböcker ger studier trygghet, helhet 

och sammanhang, för att undvika splittrande känslor bland både elever och lärare. De håller 

även elever sysselsatta och förhindrar därigenom att kaos uppstår i klassrum med ostadig 

elevsammansättning (Englund 2011 s. 282). 
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2.4. Gemenskap nationellt, motsättningar internationellt? 

I sin avhandling ”Att (ut)bilda ett folk” studerar Lina Spjut olika läroböcker för att förstå och 

förklara vad de har för roll i fostran och utbildning. Hon poängterar att staten i vissa tider 

granskat läroböcker, men att läroböcker i grunden finns ute på en marknad likt andra 

produkter, och speglar samhällets attityder vid författandet. Detta är en förutsättning för att de 

ska efterfrågas av skolor, att innehållet överensstämmer med den världsbild som är allmänt 

vedertagen i aktuell tidsperiod. Läroböcker är en pedagogisk tolkning av läroplanen och ett 

hjälpmedel för att skapa förståelse för ämnen. I vissa fall kan läroböckers innehåll vara 

politiskt sprängkraftigt utanför sin nationella kontext, då olika perspektiv förmedlas som kan 

vara känsliga (Spjut 2018 s. 17-18). Läroböcker kan provocera och skapa konflikter om 

nationella självbilder men även i relationer mellan stater. Olika ideologiska och kulturella 

traditioner kan krocka när ämnen som samhälle, identitet, minoritet och nation behandlas. 

Läroböcker skrivs alltså för en nationell kontext och tolkar historien samt tilltalar 

gemenskaper utifrån nationella synsätt. Detta är naturligt, men kan alltså vara ett dilemma i 

relation till andra länder eller folkgrupper (Spjut 2018 s. 19). 

 

Spjut poängterar i sin forskning att vilka påbjudna gemenskaper som skapas genom 

läroböckers kunskapsstoff, definieras av ett urval som historiebruk, förmedlad moral, innehåll 

och begrepp, tolkningsutrymme, tilltal och tillskrivet aktörskap. Påbjuden föreställd 

gemenskap handlar alltså om vad läroböckers läsare erbjuds för olika ramverk att anamma, 

kring ovanstående faktorer. Hur något skrivs och framställs påverkar alltså också, inte bara 

vad som skrivs, när det gäller att skapa föreställda gemenskaper. Studien betonar, genom att 

gå tillbaka 150 år och sedan framåt, med analys av läroböcker i samhällskunskap, geografi 

och historia, att de läroböcker som undersökts i stort sett erbjudit påbjudna gemenskaper i 

form av nationalitet, språktillhörighet och ras, samt i viss grad geografiska och politiska 

gemenskaper (Spjut 2018 s. 257). 

 

2.5. Läroböcker som temperaturmätare 

Janne Holméns avhandling ”Den politiska läroboken” studerar samhällsklimatet i norden 

under kalla kriget, genom studier av läroböcker. Avhandlingen visar på att förhållanden 

skiljde sig kraftigt åt i de nordiska länderna och att det var tydligt att Finland i sitt beroende 

av Sovjetunionen utrikespolitiskt och handelspolitiskt, bara hade en marknad för läroböcker 
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som skildrade Sovjet positivt. För Sveriges del förändrades läroböckerna också i takt med de 

utrikespolitiska svängningarna i samhället, vilket kan kopplas till neutralitetspolitiken. 

Stormakternas förändringar i styrkeförhållanden och Sveriges motsvarande behov av stöd 

från olika sidor har alltså påverkat läroböckers beskrivningar (Holmén 2006 s. 332). Norge å 

sin sida ingick i NATO och hade inte samma behov som Sverige av att visa sig USA-vänligt, 

då de redan hade säkerhetsgarantier. Det är bara i Norge vi finner läroböcker som ifrågasätter 

utrikespolitiken i det egna landet, menar Holmén (Holmén 2006 s. 332). Holmén kommer 

också fram till att läroböcker är en tydlig mätare av aktuellt samhällsklimat då böckerna 

skrivits, då vi ser till det politiskt känsliga stoffet. Tidigare forsknings fokus på konservatism 

eller tröghet i läroböcker håller Holmén inte helt med om, då han anser att forskningen inte 

studerat det mest lättföränderliga och kontroversiella materialet (Holmén 2006 s. 332-335). 

 

2.6. Sammanfattning av forskningsläget 

Om vi ser till forskningens resultat kring globalisering och dess implikationer, unga 

människors sårbarhet för manipulativ (des)information, läroböckernas funktion och svårighet 

i att skildra olika frågor så nyanserat som möjligt, samt hur läroböcker speglar det aktuella 

samhällsklimatet, så kan vi koppla dessa olika fenomen till att den dynamiska utvecklingen i 

världen ställer höga krav på människors förståelse för den ordning som finns. 

Läroböcker har många funktioner och kan bland annat skapa gemensamma 

verklighetsbeskrivningar, normer och perspektiv på världen. Ser vi internationellt sett så är 

dessa dock antagligen inte helt överensstämmande. Identiteter kan skapas både i gemenskap 

och motsättning mot andra och perspektiv står ibland mot varandra, inte minst mellan olika 

länder som varit eller är i konflikt med varandra. Identitet kan ses som hänga ihop med vilka 

perspektiv individen har, på bland annat maktrelationer, rättigheter och skyldigheter i 

samhället. Därför kan det anses att det bör diskuteras mer om vilken betydelse som 

medborgarskap har i dagens globala samhälle, och hur läroböcker hjälper till att förmedla en 

förståelse för detta. 

 

3. Teori och teoretiska ramverk 

I detta avsnitt redovisas två olika teorier som kommer att användas i den senare analysen. 

Den ena teorin kretsar kring hur läroböcker tillkommer och vad de har för funktion i 

undervisningen. Den andra teorin fokuserar på vilka faktorer och kunskaper som krävs för ett 
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aktivt medborgarskap. Dessa teorier kommer alltså att relateras till studiens resultat genom att 

dels diskutera vad läroböckerna förmedlar, dels diskutera vad läroböcker och lärare ser som 

viktiga faktorer för medborgarskap och omvärldsförståelse. 

 

3.1. Den didaktiska kommunikationskedjan 

Den första delen av det teoretiska ramverket representeras av Niklas Ammerts forskning. Han 

betonar att styrdokumentens krav, och behov hos elever och lärare, besvaras genom att ett 

urval med innehåll görs i läroböcker. Det innebär att läroböckerna försöker balanserar lite 

mellan olika aktörer, i förväntningarna på hur de författas. Böckerna är också ett tydligt 

uttryck för vad och hur någon vill förmedla kunskap. Ammert framhåller tre perspektiv som 

kan vara behjälpliga vid läroboksforskning (Ammert 2011 s. 28). Det processuella 

perspektivet är något av en yttre ram, som belyser hur läroböcker tillkommit i en struktur där 

läroplaner, statsmakter och författare som personer påverkat processen. Även hur innehåll 

förmedlas och hur böcker används rent praktiskt i undervisning, har studerats ur detta 

perspektiv (Ammert 2011 s. 29). Det strukturella perspektivet använder sig många forskare 

av, och det betonar vad som påverkar lärobokens utformning och tillkomst, i en struktur av 

förutsättningar, så som marknadskrav, lagstadgade styrdokument, vetenskapliga rön, politiskt 

klimat och paradigm. In- och utrikespolitiskt klimat påverkar, enligt en hypotes, till stor del 

de andra faktorer som ska inkorporeras i lärobokens utformning, så som nya rön, förlagens 

och lärares krav, hur läroplanen ska tas hänsyn till och vilka pedagogiska strömningar som är 

aktuella (Ammert 2011 s. 29-31). Det funktionella perspektivet uppehåller sig istället vid vad 

som förmedlas av läroboken. Läroboken ses som en del av en process av socialisation, som 

ska utveckla synen på dåtid, nutid, framtid och individens egen roll i samhället. Identiteter 

befästs på olika plan och legitimitet tillskrivs olika maktrelationer. Detta perspektiv är alltså 

längre fram i den didaktiska kommunikationskedjan än det strukturella och fokus ligger på 

vad läroboken förmedlar och skapar för relation till läsaren, i syftet att utveckla kunskaper 

om komplexa ämnesinnehåll (Ammert 2011 s. 33). I detta arbete kommer Ammerts teori att 

användas för att analysera vad läroböckerna innehåller, utifrån en diskussion om bland annat 

de ramar som finns och funnits, in- och utrikespolitiskt klimat som påverkat samt vilka 

identiteter och maktperspektiv som finns representerade i böckerna. 
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3.2. Globala perspektiv och medborgarskap i undervisning  

Det andra teoretiska ramverket representeras delvis av forskning genomförd och 

sammanställd av John J Cogan och Ray Derricott. Vid millenieskiftet skrev dem om 

utvecklingen av temat “utbildning för medborgarskap” och om utvecklingen och 

konsekvenserna av globalisering, på utbildning. De diskuterar att medborgarskap måste få en 

ny betydelse, i den nya kontext som uppstått under slutet av 1900-talet. Migrationen var 

omfattande under denna tid och utgör alltjämt en stor utmaning för världsordningen, genom 

att sociala gap mellan välbeställda och fattiga utökas. Många utvecklingsländer växer snabbt 

befolkningsmässigt, samtidigt som de i många fall har svårt att försörja alla med arbete och 

mat. Det byggs därmed upp ett tryck mot gränser, regioner och kontinenter. När detta tryck 

ökar uppstår även identitetsmässiga ställningstaganden utifrån etnicitet och nationalitet. I 

teorin förutsåg somliga att sådana frågor skulle suddas ut i takt med att världen integrerades 

mer politiskt och ekonomiskt, men i realiteten har globalisering ofta skapat mer utrymme för 

minoriteter att bibehålla en distinkt identitet. Globaliseringen har på sätt och vis gjort en 

kulturellt homogen stat ännu mer orealistisk och majoritetskulturer inom olika stater har 

behövt bli mer öppna inför pluralism och mångfald (Cogan & Derricott 2000 s. xiv). Cogan 

och Derricott hävdar att 90-talet innebar ett större fokus på demokratisering och utveckling 

av civilsamhället, än vad de tror att någon annan tid haft. Vart de än vände sig, till olika 

kontinenter och länder, så fanns en förnyad betoning på samhällelig och medborgarmässig 

utbildning, som del av de formella läroplanerna i skolan. De poängterar att mer och mer 

fokus lagts på detta i olika länder i världen, genom riktlinjer och förändringar i läroplaner. 

Medborgarutbildning anser de måste vara multidimensionell i sin utformning och ta hänsyn 

till inte bara individen, utan även lokala, nationella och globala sammanhang (Cogan & 

Derricott 2000 s. xiv-3).  

 

De definierar fem attribut som kan tillskrivas medborgarskap; en känsla av identitet, 

nyttjandet av vissa rättigheter, uppfyllande av där av följande skyldigheter, en viss nivå av 

intresse och involvering i offentlighet och ett accepterande av basala samhälleliga värden 

(Cogan & Derricott 2000 s. xiv-3). Utifrån denna förförståelse kan det ses som att studier av 

internationella relationer kan vara en del i att främja unga människors förståelse av vad civilt 

medborgarskap innebär, samt även förmedla demokratiska perspektiv på utvecklingen i 

omvärlden. 
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Relaterat till denna framställning, så har Robert Hanvey understrukit vikten av fem 

interdisciplinära dimensioner för undervisning med globalt perspektiv.  

 Medvetenhet och uppskattning för olika perspektiv av världen. 

 En djupare förståelse av globala frågor och händelser, samt deras relation av orsak 

och verkan. 

 Medvetenhet om diversiteten av idéer och praktiker i mänskliga samhällen världen 

över, och hur de jämförs. 

 Förståelse för mekanismer i världssystemet och med betoning på teorier och koncept 

som ökar medvetenheten om globala förändringar. 

 Medvetenhet om de problem som olika val skapar för individer, nationer och 

mänskligheten i stort, i takt med att vår medvetenhet och kunskap om de globala 

systemen växer (Kirkwood-Tucker 2009, s. 9) 

 

Dessa perspektiv kan ses som en liberal syn på medborgarskap och internationella relationer. 

Värdena som diskuteras kan utan tvivel stå i kontrast till andra värderingar som finns i 

samhället. Skolan är inget undantag från samhället som helhet utan tvärtom både en 

kunskaps- och värderingsförmedlande institution. Det kan därför ses som intressant att 

reflektera kring hur läroplaner i samhällskunskap relateras till dessa olika värden – och vad 

det med andra ord signaleras att lärares undervisning i skolan ska innehålla, i form av stoff 

och värderingar. De fem attributen som presenterats samt de fem efterföljande punkterna 

kommer därför att användas i analysen av empirin. 

 

4. Källmaterial och urval 

I detta avsnitt presenteras och motiveras vilket källmaterial som valts ut, och utifrån vilka 

kriterier valen gjorts. Mitt källmaterial består av läroplaner, läroböcker och intervjuer. 

Läroplanerna presenteras dock i undersökningsdelen. 

 

4.1. Läroböcker 

Jag kommer att använda följande läroböcker i undersökningen. 

 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. (1995). Reflex, samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Gleerups: Malmö. Första upplagan. 
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 Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. (2012). Reflex: 123, 

samhällskunskap för gymnasieskolan. Gleerups: Malmö. Första upplagan. 

 Andersson, Mats et al. (2006). Exposé: samhällskunskap kurs AB. Liber: Stockholm. 

Andra upplagan. 

 Andersson, Mats et al. (2011). Exposé: samhällskunskap 1 och 2. Liber: Stockholm. 

Fjärde upplagan. 

 Brolin, Krister och Nohagen, Lars. (2007). Forum: samhällskunskap ABC. Bonnier 

utbildning AB: Stockholm. Första upplagan. 

 Brolin, Krister och Nohagen, Lars. (2017). Forum: samhällskunskap 123. Sanoma 

utbildning AB: Stockholm. Tredje upplagan. 

 

4.2. Källmaterialdiskussion - Läroböcker 

Den främsta anledningen till valet av dessa läroböcker är de begränsningar som funnits när 

det gäller tillgång till läroböcker vid Umeå universitetsbibliotek och Umeå stadsbibliotek. Ur 

detta perspektiv har ett bekvämlighetsurval gjorts, där tillgängligheten varit avgörande. Ett 

ytterligare perspektiv är att läroböckerna även representerar tre väletablerade förlag och 

därmed en bredd inom läroboksmarknaden. Liber har en över 100 år lång historia av att 

utveckla och sälja läroböcker (Liber 2020). Även Gleerups är ett äldre företag som erbjuder 

läromedel från förskola till gymnasium (Gleerups 2020). Bonnier utbildning producerade 

läroböckerna Forum, fram till 2011 då en affär mellan Bonnier och Sanoma resulterade i att 

Forum därefter produceras under förlagsnamnet Sanoma Utbildning (Winkler 2011). Sanoma 

Utbildning startade 1993 och vänder sig till förskola och vidare hela vägen upp till universitet 

och högskola (Sanoma 2020).  

 

En annan anledning till urvalet är att dessa läroböcker finns i ett stort antal utgåvor. Det 

indikerar att böckerna är väletablerade. Gleerups serie Reflex gavs ut i två upplagor under 94 

års läroplan, med en utgåva 95 och en 2003. Reflex 123, utgiven efter Gy11, har kommit i två 

upplagor, 2012 och 2017. Libers serie Exposé gavs ut i tre upplagor innan 2011, åren 2003, 

2006 och 2009. År 2011 kom sedan en upplaga, anpassad till Gy11. Bonnier och Sanoma 

utbildning har givit ut 3 upplagor av Forum som täcker alla tre årskurser. 2007 kom Forum 

samhällskunskap ABC, 2011 en upplaga för samhällskunskap 123 och 2017 en ny upplaga 

123. 
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Urvalskriterierna är baserade på tidigare forskning i avseendet att läroböcker i stor 

utsträckning används för att skapa struktur i undervisning, vilket bör tolkas som att de 

används i stor grad (Englund 2011 s. 282). Eftersom digitala versioner kan uppdateras och 

snabbt förändras över tid så har fysiska böcker valts ut för undersökningen. Det kan vara 

svårt att avgöra vilka böcker som används mest i skolan, men de förlag som valts ut har 

läroböcker som kommit i en successiv ordning och finns som utbud på läroboksmarknaden, 

vilket talar för att de använts och fortfarande används. 

 

Något som kan diskuteras är om studien hade kunnat fördjupats med fler undersökta 

läroböcker. Exempelvis finns det böcker som är specialiserade för vissa kurser - exempelvis 

för fördjupningskursen inom internationella relationer. En faktor som dock talar mot detta är 

att det är oklart i vilken utsträckning dessa läroböcker används i undervisningen generellt, 

som i kurserna samhällskunskap 1a/b och 2 exempelvis, då skolor kan anse att 

“standardutgåvor” inom samhällskunskap bör vara tillräckligt för att bedriva undervisningen, 

samtidigt som de kan använda andra läromedel och källor utanför läroböcker. 

 

4.3. Intervjuer 

Tre intervjuer med legitimerade lärare som undervisar inom samhällskunskap utgör också en 

del av materialet. De intervjuade är lärare som undervisar i en mellanstor svensk stad (Umeå). 

Lärarna som medverkar i denna studie är utvalda utifrån att de undervisar inom 

samhällskunskap i den stad som valts ut för studien utifrån geografiska och ekonomiska 

kriterier. Även min verksamhetsförlagda utbildningsperiod har bidragit till att få insyn i dessa 

lärares tjänster. Lärarnas syn representerar inte nödvändigtvis hela populationen av 

verksamma lärare inom samhällskunskap, men deras synpunkter kan komplettera 

undersökningen genom att förmedla perspektiv som nyanserar studien. Denscombe beskriver 

hur explorativa urval kan användas till relativt outforskade områden och för småskalig 

forskning som främst inriktar sig på kvalitativa data. Syftet med detta är inte alltid att få ett 

helt precist tvärsnitt av populationen, utan poängen är att forskaren ska få möjlighet att 

generera information och insikter. Ett icke-sannolikhetsurval kan också användas för att få till 

ett explorativt urval, med motiveringen att urvalet av människor för studien sker genom deras 
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specifika erfarenhet och expertis (Denscombe 2016 s. 63-65). För denna studie är detta 

aktuellt då intervjupersoner behöver besitta en längre tids erfarenhet inom yrket för att kunna 

besvara frågeställningarna på ett sätt som är adekvat. 

 

5. Undersökningsdesign och metod 

Här presenteras och motiveras vald metod för undersökningen. Undersökningen sker med en 

kvalitativ metod där komparation, textanalys och semi-strukturerade intervjuer används. De 

ska närmast kort presenteras. 

 

5.1. Kvalitativ undersökning - textanalys 

I den här uppsatsen jämförs flera olika läroböcker inom samhällskunskap med syfte att se 

utveckling och förändring över tid. Fokus är innehållet i ämnet internationella relationer i 

läroböcker på gymnasienivå. Det som studeras är vilka aspekter av internationella relationer 

som lyfts fram och på vilka sätt detta görs, samt hur detta relateras till vad som står i 

läroplanerna. Det finns vissa skillnader i innehåll och betoning över tid i läroböckerna, inte 

minst då en ny läroplan införts under undersökningens tidsperiod.  

Bryman framhåller hur kvalitativ innehållsanalys innefattar att leta efter bakomliggande 

teman i det som undersöks och analyseras - något denna studie ämnar göra (Bryman 2013 s. 

505). 

 

Det är också en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt såtillvida att ett teoretiskt 

ramverk används som utgångspunkt för tolkningen av resultatet (Bryman 2013 s. 26-28). 

Datainsamlingen sker kvalitativt då den mesta data kommer från de olika läroböcker som 

valts ut, och dessa ska jämföras genom tolkning (Bryman 2013 s. 40-41). Centrala begrepp 

har valts ut och följs upp utifrån om de för det första förekommer, och därefter hur de 

används - eller om de tvärtom saknas, i tidigare eller senare läroböcker. Det bör vara 

intressant för studiens syfte att analysera kring begreppens förekomst eller avsaknad samt 

varför det är signifikant. En hypotetisk deduktiv analys hade kunnat göras med exempelvis en 

omfattande enkätstudie till gymnasielärare. Jag har dock valt att istället kombinera en 

läroboksanalys med djupintervjuer. 
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Genom analysen av läroböckerna kommer jag att kunna besvara tre av studiens 

frågeställningar: 

 

 Vilka aspekter av internationella relationer innehöll Lpf 94 och Gy11? 

 Vilka aspekter av internationella relationer lyfts i läroböcker i samhällskunskap? 

 Har dessa aspekter förändrats över tid, med införandet av ny läroplan? 

 

Undersökningen kommer fokusera på att studera empirin utifrån de perspektiv som lyfts fram 

i teoriavsnittet. Vilka perspektiv och aspekter som är centrala i läroböckerna kan analyseras 

med hjälp av den didaktiska kommunikationskedjan, för att förmedla en bild av strukturella 

villkor som påverkat tillkomsten, och vad det kan ha för implikationer. Även teori om global 

undervisning och medborgarskap kan ge perspektiv på vad läroböckerna inbegriper utifrån de 

kriterier som presenterats. 

 

5.2. Semi-strukturerade intervjuer 

Undersökningsresultaten från läroboksstudien ska kompletteras och fördjupas med ett antal 

semi-strukturerade intervjuer med aktiva samhällslärare på gymnasienivå. Semi-stukturerade 

intervjuer innebär att fokus under intervjun ligger på förberedda frågor men med stor frihet 

för intervjupersonen att självständigt utforma svaren. Det ger en flexibel intervju, där 

tonvikten ligger på uppfattningar och tolkningar av frågorna som ställs (Bryman 2013 s. 413-

415).  

 

Intervjuerna kan komplettera studien genom att aktiva lärare kan förmedla sin övergripande 

syn på läroböckernas utformning och utveckling över tid, samt hur det kan hänga ihop med 

läroplanens förändring. De kan också besvara vad de ser som det generella syftet med 

undervisning i internationella relationer och hur de tolkar läroplanens syfte med det. Det kan 

bidra till att “ta tempen” på hur lärare ser på internationella relationers roll i praktiken. 

Syftet med intervjuerna är att besvara en av studiens frågeställningar: 

 Hur upplever gymnasielärare i samhällskunskap att undervisningen i internationella 

relationer förändrats över tid, samt hur mycket tidsutrymme får ämnet? 
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Semi-strukturerade intervjuer medger en flexibilitet och möjlighet att även senare kunna följa 

upp de ursprungliga frågorna om något blir oklart. Intervjuguiden som utformats kommer 

vara uppdelad i fyra olika teman; planering, undervisning, läroböcker och läroplanen. Dessa 

teman kommer alltså vara inledningar för att skapa förutsättningar för den intervjuade att 

utveckla och formulera sig inom vissa ramar. Intervjuerna kommer att transkriberas i den 

utsträckning som data från dem används, för att vidare kunna kategorisera svaren. Dessa 

kommer förhoppningsvis skapa empiriska belägg som kan analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Att transkribera medför att inspelning omvandlas till data och lättare kan 

analyseras av forskaren. 

 

Eftersom en av frågeställningarna rör hur undervisning i internationella relationer förändrats 

över tid, och hur mycket utrymme ämnesområdet får, är det relevant att vända sig till lärare 

för att få så konkret kunskap som möjligt om detta. Denscombe beskriver hur det kan vara 

lämpligt att utföra intervjuer i småskaliga forskningsprojekt när syftet är att utforska 

komplexa frågor, som exempelvis för att förstå uppfattningar, erfarenheter och åsikter på 

djupet. Även när en forskare vill komma till en förståelse för hur saker fungerar, är länkade 

eller fungerar i ett system, samt om intervjupersoner kan sitta på privilegierad information 

och alltså kan sägas vara nyckelpersoner som har ovanligt värdefulla insikter eller kunskaper 

utifrån sin erfarenhet (Denscombe 2016 s. 265). För denna studie är detta resonemang 

relevant, då undervisande lärare kan sitta på erfarenheter, kunskap och åsikter om området 

som inte kan förmedlas av andra aktörer. 

 

Det finns för- och nackdelar med intervjuer som metod. De är väl lämpade för att generera 

detaljerade och komplexa data. Ämnen kan följas under en längre tid och frågor kan vid 

behov följas upp. Intervjuerna kan ge djupa insikter som är svåra att få på med andra 

metoder. Semi-strukturerade ger utrymme för stor flexibilitet och möjlighet att justera under 

intervjuns gång. Validiteten kan bli god genom att riktighet och relevans kan kontrolleras 

samtidigt som data samlas in, genom direktkontakten. Vad gäller nackdelar så kan validiteten 

även ifrågasättas då det kan finnas en diskrepans mellan vad intervjupersonen säger och vad 

de annars gör, alltså att uttryck och handling inte alltid överensstämmer. Intervjupersoners 

uttalanden kan även påverkas av identiteten hos forskaren, något kallat intervjueffekten. 

Tillförlitlighet kan också påverkas genom att semi- och ostrukturerade intervjuer har en 
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speciell kontext och kan påverkas av vilka specifika individer som deltar. Det kan kallas en 

fråga om konsistens (Denscombe 2016 s. 287-289). För att väga in detta i mitt 

tillvägagångssätt har jag bland annat försökt att formulera öppna frågor i en logisk följd, klä 

mig neutralt, vara balanserad och tydlig i mina ordval, inte ställa ledande följdfrågor och 

utföra intervjuerna i en lugn och trygg miljö. 

 

5.3. Etiska överväganden 

För att ta etiska hänsyn så är informanternas identiteter i studien skyddade, genom 

anonymisering och med tilldelade fiktiva namn i studien. Detta har gjorts för att respektera 

informanternas rättigheter och värdighet. De intervjuade lärarna får vetskap om detta genom 

ett samtyckesdokument som de får signera innan intervjun genomförs. 

 

5.4. Metodernas validitet och reliabilitet 

Bryman hänvisar till ett antal kriterier som är lämpliga att ta hänsyn till vid kvalitativ 

forskning. Intern validitet inbegriper att det bör finnas en bra överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de terotetiska idéer som framställs. Extern validitet berör 

generaliserbarheten som resultaten har i överförandet till andra situationer och miljöer. 

Ytterligare så skildras intern reliabilitet som att i fallet av flera forskare, så bör dessa komma 

överens om tolkningar som görs. Extern reliabilitet innebär vidare i vilken utsträckning en 

studie kan upprepas. Det kan också poängteras att pålitlighet, trovärdighet och äkthet i 

studien är begrepp som rör validitet och reliabilitet (Bryman 2013, s. 351-357). Intern 

validitet bör tillgodoses genom relevanta kopplingar mellan teori och resultat i studien. 

Extern validitet blir svårare att uppnå i en kvalitativ studie, men vissa resultat bör kunna 

överföras till andra situationer, även om urvalet påverkar. Intern reliabilitet blir inte relevant 

då studien utförs av en enskild student. Extern reliabilitet kan stärkas genom tydliga 

beskrivningar av tillvägagångssättet i studien, för att kunna replikeras. Trovärdighet, 

pålitlighet och äkthet hänger samman med detta, att studien gjorts med en ansats till 

transparenta beskrivningar och att metoden används så konsekvent som möjligt.  
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5.5. Användningen av de teoretiska ramverken 

I enlighet med Ammerts beskrivning om den didaktiska kommunikationskedjan så kommer 

läroböcker i denna studie analyseras utifrån processuellt, strukturellt och funktionellt 

perspektiv. Det innebär att jag kommer ta hänsyn både till hur jag tror läroplanerna inverkat 

på läroböckernas uppbyggnad, liksom även olika faktorer relaterat till forskning och 

samhällsklimat. Även hur läroböcker förmedlar kunskap, perspektiv och skapar relationer till 

läsaren kommer beröras. 

 

Vad gäller teorierna om global undervisning och medborgarskap, så kommer jag att analysera 

hur de beskrivna syftena med undervisning, utifrån dessa perspektiv, kan översättas inom 

ramen för internationella relationer. Går det alltså att urskilja olika demokrati- och 

medborgarfostrande aspekter i läroböcker och lärares undervisning? Stärker de elevers 

kunskaper inom de områden som teorierna definierar som viktiga? 

 

6. Disposition 

Det fortsatta arbetet är upplagt på följande sätt. Närmast beskrivs läroplanerna Lpf 94 och 

Gy11, i form av mål och centralt innehåll. Här identifieras de begrepp som ska undersökas i 

läroböckerna.  Därefter följer en undersökning av respektive lärobok utifrån förekomsten av 

dessa begrepp, med en sammanfattande tabell. Därefter presenteras intervjuerna och resultatet 

av dem. Som uppföljning på denna empiriska genomgång kommer en resultatdiskussion där 

jag knyter an till de teorteiska ramarna. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen, med 

slutsatser, och resultaten leder fram till förslag på vidare forskning. 

 

7. Empirisk genomgång 

I detta avsnitt presenteras, utifrån frågeställningarna, den empiri som ligger till grund för 

undersökningen. Läroböckernas resultat presenteras var för sig, fråga för fråga. Detta med 

stöd av den textanalytiska metod som tidigare presenterats. Intervjuerna presenteras sedan 

separat. Därefter analyseras empirin med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, i 

efterkommande avsnitt. 
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7.1. Läroplaner i förändring 

I 1994 års läroplan, står i målen för samhällskunskap A, att “eleven ska kunna förstå hur 

politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar 

såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället”. Samhällskunskap B har samma 

mål men eleven ska också vara “förtrogen” med detta. Även att ”ha kunskaper om det 

politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå” är ett mål i 

samhällskunskap A som kan kopplas delvis till internationella relationer. I C-kursen finner vi 

inget tydligt mål kopplat till internationella relationer (Skolverket 2011).  

 

Om vi sedan jämför detta med centralt innehåll i läroplanen i samhällskunskap från 2011, så 

ingår i samhällskunskap 1B demokrati och politiska system på olika nivåer i samhället, samt 

både mänskliga rättigheter och folkrätt. I samhällskunskap 2 ingår bland annat också 

mänskliga rättigheter, liksom historiska ideologier och aktör kontra struktur. I 

samhällskunskap 3 finner vi “globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, 

ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av 

utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.” (Skolverket 

2020). 

 

Det är alltså en tydlig utökning och konkretisering av centralt innehåll vad gäller 

internationella relationer och globala perspektiv, i den nyare läroplanen. Det är mer tydligt 

definierat vad gäller begrepp som mänskliga rättigheter, folkrätt, ideologi och globalisering. 

Vi kan se det som att det i och med detta blivit mer centralt för elever att förstå omvärlden 

mer utifrån individers och gruppers rättigheter, vilka drivkrafter som finns ideologiskt samt 

hur globalisering och utmaningar påverkar många aspekter av vår tillvaro. 

 

Mål Lpf 94 Centralt innehåll Gy 11 

Politiska förhållanden Politiska system 

Ekonomiska förhållanden Mänskliga rättigheter 

Geografiska förhållanden Folkrätt 

Sociala förhållanden Historiska ideologier 

Politiska systemet Aktör kontra struktur 

  Globalisering 

  Utmaningar för globala samhället 

Tabell 1: Mål och innehåll i Lpf 94 respektive Gy11. 

 



20 
 

Ovanstående mål/centralt innehåll reflekterar kurserna samhällskunskap A, B och C i Lpf 94, 

respektive 1, 2 och 3 i Gy11. Jag kommer nu att gå över till att undersöka läroböckerna och 

därefter sammanfatta stoffets återspegling i läroplanerna. 

 

7.2. Läroböcker 

I nedan följande avsnitt kommer läroböckerna som inkluderats i studien att genomgås en efter 

en, med beskrivningar av innehållet i de kapitel som anses aktuella för studien. 

Beskrivningarna är olika omfattande, beroende på kapitels längd och diversitet i innehåll. 

Efter genomgångarna kommer resultatet sammanställas i en matris där jag presenterar hur 

böckerna reflekterar måluppfyllelsen gentemot läroplanerna.  

 

7.2.1. Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan  

Reflex: Samhällskunskap för gymnasieskolan är uppdelad i 15 olika kapitel. Vissa av 

kapitlen, som de om geografi och ekonomi, bygger vidare på varandra och förväntas läsas i 

block, men annars kan boken läsas både pärm till pärm eller användas som uppslagsbok, 

enligt författarna. 

 

Reflex har ett kapitel kallat “internationell politik”. Kapitlet omfattar totalt 41 sidor. Kapitlet 

är också uppdelat i avsnitten “kalla kriget”, “aktörer i internationell politik”, “FN”, “konflikt 

eller samarbete”, “nord och syd” samt “svensk utrikes- och säkerhetspolitik”.  

 

Reflex kapitel är mycket detaljerat. Flera sidor ägnas åt att beskriva kalla kriget i form av 

bakgrund, kampen om inflytande, avspänning och Sovjets sammanbrott. Därefter framställs 

aktörer, styrkeförhållanden mellan stater i form av geografi, naturtillgångar, 

befolkningsfaktorer och materiella resurses. Diplomati redögrs för detaljerat, genom 

åtskillnader av öppen och hemlig. Även icke-diplomatiska medel i form av militära, 

ekonomiska och psykologiska gås igenom. NATO, EU och FN beskrivs utförligt, med 

historiska bakgrunder och referenser samt med tydliga genomgångar av de politiska 

systemens uppbyggnad och funktion, vad gäller EU och FN. Mänskliga rättigheter tillägnas 

också en grundlig presentation. Därefter gås motiv och orsaker till konflikter igenom, med 

grundläggande och utlösande sådana. Ytterligare så punktas orsaker som historiska, 
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maktpolitiska, ekonomiska, religiösa, nationalistiska och sociala orättvisor, till olika 

konflikter. Därefter följer en skildring av kapprustning, nedrustning, terrorbalans, vapentyper 

med mera, till exempel med kärnvapen, kemiska och biologiska vapens funktion och 

avskräckning. Konventionella vapen skiljs från bland annat strategiska och taktiska 

kärnvapen. Konsekvenserna av kalla kriget gås igenom, med olika resultat för olika delar av 

världen. I anslutning till denna framställan så diskuteras miljöproblem och initativ som tagits 

för en mer hållbar utveckling, med bland annat Rio-konferensen och ”Agenda 21”. Kapitlet 

går sedan igenom svensk utrikes- och säkerhetspolitik samt biståndsfrågor som ska gynna 

utvecklingsländer till deomkratisering och tillväxt. Kapitlet avslutas sedan med att ta upp 

“nya hotbilder” i form av miljöproblem och flyktingkatastrofer till följd av olika konflikter 

(Almgren et al 1995, s. 360-401). 

 

7.2.2. Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan 

Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan är indelad i 22 kapitel. Författarna menar 

att boken kan användas för samtliga samhällskurser. I innehållsförteckningen framgår att 

vissa kapitel är tilltänkta för enskilda kurser. Exempelvis bredvid ett kapitel om 

“globalisering” står det “kurs 3”. 

 

Reflex 123 har ett kapitel tillägnat “internationella relationer” och kapitlet omfattar 29 sidor. 

Avsnitt inom kapitlet går under namnen “aktörer i det internationella systemet”, “stater”, 

“FN”, “EU - en ny aktör i världspolitiken”, “terrorgrupper och terrorism”, “NATO”, 

“massmedier”, “krig som konfliktlösning”, “militär krigföring”, “krigets lagar”, “svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik”, “alliansfrihet och europeisk identitet”, “nedtonad neutralitet”, 

“svenskt försvar bantas och förändras”, “internationellt samarbete”, “Case: finns det 

rättfärdiga krig?” samt “frågor och arbetsuppgifter”. 

 

Kapitlet i boken är tydligt strukturerat med en relativt jämn fördelning av de olika avsnitten. 

Aktörer presentas med tydlig diversitet, exempelvis i form av stater, folkgrupper, 

terrorgrupper, militära allianser, NGOs, institutioner, media och multinationella företag. 

Därefter diskuteras stater utifrån maktperspektiv och faktorer så som geografi, 

naturtillgångar, befolkningsfaktorer och ekonomi. FN tas upp med de olika huvudorgan som 
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institutionen har, och FN:s funktion och problem beskrivs. Vidare presenteras och diskuteras 

EU, exempelvis om det är en militär eller civil stormakt. Olika typer av terrorism redovisas 

för, som statlig, nationell och internationell, med olika exempel på hur de skiljer sig åt. En 

kort översikt av NATO ges, med bakgrund i kalla krigets logik. Massmedias funktion som 

viktig aktör för information och i bildandet av uppfattningar diskuteras. Diplomati och olika 

typer av krig som konfliktlösning genomgås, med exempel att det kan ske bilateralt eller 

multilateralt och kan inbegripa ekonomiska och psykologiska faktorer. Därefter diskuteras 

grundläggande och bakomliggande orsaker till krig, samt motiv till konflikter. Kapitlet går 

därefter igenom skillnader mellan tidigare, nuvarande och potentiellt kommande krig. Även 

folkrätt och brott mot folkrätten presenteras, med dess konsekvenser för samhällen och 

individer. Svensk utrikes- och säkerhetspolitik återges, exempelvis relationer till stormakter, 

alliansfriheten, försvarets omvandling och utvecklingsfrågor (Almgren et al 2012, s. 411-

439). 

 

7.2.3. Exposé: Samhällskunskap kurs A & B 

Exposé: Samhällskunskap kurs A & B är en lärobok uppdelad med första delen av boken 

tillägnad A-kursen i samhällskunskap och andra delen samhällskunskap B. Utifrån det så 

kommer det här både ett kapitel i första och ett i andra delen att studeras. Första delen 

omfattar 14 kapitel varav 5 går under temat “omvärlden”. Andra delen, för B-kursen, 

inbegriper 10 kapitel varav 6 går under teman “makt och politik” och “globala frågor”. 

 

A-kursens tema “omvärlden” har alltså 5 kapitel, med namnen “internationell politik”, “FN”, 

“EU”, “Sveriges utrikespolitik” samt “internationell politik i framtiden”. Det första kapitlet, 

som tydligast berör internationella relationer, är 30 sidor långt. Avsnitten kallas “vad är 

internationell politik?”, “vem är vem i internationell politik”, “staten”, “mellanstatliga 

internationella organisationer” och “icke-statliga internationella organisationer”.  

 

Kapitlet inleder med att poängtera svårbegripligheten i internationell politik då vi saknar 

förståelse och redskap att tolka nyheter och information om samhällsproblem i olika länder. 

Distinktion görs mellan statliga och icke statliga relationer samt globalisering. Globalisering 

beskrivs i tre olika former: utveckling, problemområden och beslutsfattande. Att 
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internationella regleringar påverkar från global till lokal nivå får också konsekvenser. 

Ytterligare återges att aktörer i internationell politisk kontext främst utgörs av stater, 

mellanstatliga och ickestatliga organisationer. Definitionerna av en stat tas upp, liksom 

suveränitet och likställdhet mellan stater. Därefter beskrivs skillnaderna mellan stat, nation 

och etnicitet med exempel på terrorgrupper, minoriteter och motiv för krav på självstyre 

(Andersson et al 2006, s. 282-292). 

 

Staters mål att skydda sitt territorium och befolkning, handel och relationer till andra stater 

beskrivs. Staters olika medel i internationell politik listas i form av diplomati, militära medel 

(exempelvis NATO), ekonomiska åtgärder (exempelvis sanktioner) och direkta ageranden av 

politiska ledare. Vidare diskuteras olika staters inflytande på olika internationella arenor. 

Mellanstatliga internationella organisationer framställs med sina olika syften, exempelvis FN, 

EU, NATO, OPEC och G8. I sammanhanget beskrivs att medlemskapskrav kan finnas, 

representanter utses och beslut behöver ratificeras. Ickestatliga internationella organisationer 

återges därefter i form av enfrågeorganisationer, ideologiska och religiösa organisationer 

samt multinationella företag (Andersson et al 2006, s. 293-310).  

 

B-kursens tema “makt och politik” har ett specifikt kapitel tilldelat “internationella 

relationer” på 29 sidor. Avsnitten kallas “välfärd och ekonomisk utveckling”, 

“säkerhetspolitik, terroristbekämpning och krishantering” samt “statens roll förändras”. 

 

Kapitlet börjar med att redogöra för samspelet i internationell politik och världsekonomi som 

komplicerat. Olika stormakter har haft olika inflytande i olika tidsperioder och nya aktörer 

har eftersom tillkommit, som multinationella företag, storstäder med mera. IMF och 

Världsbanken beskrivs utifrån de syften de fyller i det globala samfundet. Kritik som finns 

och riktats mot dessa institutioner tas också upp. Även GATT redogörs för, som utvecklas till 

WTO. Frihandel och protektionism diskuteras i detta sammanhang. Globaliseringens följder 

för rikare delar av världen liksom för de fattigare skildras, med flera implikationer så som för 

arbetsmarknad, fördelning av finansiellt och humant kapital och välfärd generellt. Efter dessa 

avsnitt går kapitlet över till att handla om befolkningsutveckling och vad demografin innebär 

för olika delar av världen. Tillväxtområden och megastäder beskrivs och i sammanhanget 
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kontrasteras tillväxtsamhället till mer ”traditionella samhällen i trädje världen”, som tillskrivs 

en annan kultur (Andersson et al 2006, s. 505-516).  

 

Därefter ges en översikt över nästa avsnitt i kapitlet, i form av säkerhetspolitik och 

angränsande områden. Olika risker och hot tas upp och problem med ”högriskpolitik” 

diskuteras i form av att regeringar kan få utökade befogenheter vid kriser, vilket får 

konsekvenser för länders styre. Neutralitet och alliansfrihet gås därefter igenom och det 

poängteras att det över tid skett ett ökat informationsutbyte samt civilt och militärt samarbete 

mellan länder. I anslutning till det skildras försvarsmakters nya uppgifter i form av 

terrorbekämpning och ansvar vid katastrofer av olika slag. Men samtidigt betonas att det 

finns ett folkrättsligt dilemma i att militära och civila sammanblandas, då krigets lagar har 

tydliga definitioner kring vad som är tillåtet i förhållandet mellan dessa. Utvecklingsländer 

förklaras också ha mindre möjligheter till prioriteringar i sin säkerhetspolitik, där fokus ofta 

är på inrikes stabilitet och andra hot kommer i andra hand. De är samtidigt sårbara för 

inflytande från stormakter (Andersson et al 2006, s. 516-520).  

 

Organisationer som arbetar för förbättrad säkerhet och fred definieras som bland annat OSSE, 

NATO, Europarådet och FN. Dilemman kring detta diskuteras samtidigt. Vidare diskuteras 

staters förändrade roller och hur regelverk kring exempelvis handel reglerar förhållanden 

mellan stater, med minskat oberoende för den enskilda staten. Till detta fortsätter det att 

beskrivas hur staters självständighet minskat till följd av påverkan från finansiella marknader, 

mänskliga rättigheter och internationella organisationer. Humanitära interventioner tas upp, 

samt brott mot folkrätten och de tribunaler och permanenta domstolar som finns för att 

behandla sådana brottsmål. Kapitlet avslutas med att diskutera fördelar och nackdelar med 

minskad självständighet, så som besparingar och effektivare beslut, men å andra sidan 

ineffektiv organisation och bristande respekt/förankring för beslut (Andersson et al 2006, s. 

520-532). 
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7.2.4. Exposé: Samhällskunskap 1 och 2  

Exposé: Samhällskunskap kurs 1 och 2 är i uppbyggnaden snarlik sin föregångare. Första 

delen i läroboken berör kursen 1 i samhällskunskap och andra delen samhällskunskap 2. 

Första delen omfattar 15 kapitel varav 5 går under temat “omvärlden”. Andra delen, för B-

kursen, inbegriper 10 kapitel varav 6 går under teman “makt och politik” och “globala 

frågor”. 

 

A-kursens tema “omvärlden” har alltså 5 kapitel, med namnen “internationell politik”, “FN”, 

“EU”, “Sveriges utrikespolitik” samt “internationell politik i framtiden”. Det första kapitlet, 

som tydligast berör internationella relationer, är 30 sidor långt. Avsnitten i kapitlet kallas 

“vad är internationell politik?”, “vem är vem i internationell politik”, “staten”, “mellanstatliga 

internationella organisationer” och “icke-statliga internationella organisationer”. 

 

Kapitlet inleds likt i föregående beskriven upplaga, med att understryka komplexiteten i 

internationella frågor och dilemman i vår förståelse för dessa. Politik över nationsgränser 

delas sedan upp i mellanstatliga och icke-statliga/transnationella, och globalisering framställs 

som det ökande utbytet inom dessa sfärer. Samhällspåverkan över statsgränser definieras som 

ökande utbyte av varor och tjänster, idéer och information. Problem över statsgränser tas upp 

i form av exempel som valutaspekulation, sjukdomar, narkotikahandel och klimatfrågan. 

Beslutsfattande över statsgränser ökar också stadigt i form av internationella regleringar av 

exempelvis EU, WTO och FN. Efter dessa genomgångar kommer ett avsnitt om aktörer, som 

definieras som kollektiva aktörer i form av framför allt stater, mellanstatliga- och icke-

statliga organisationer. Stormakternas inflytande poängteras, och USA beskrivs som nutidens 

hegemoniska stat. Det innebär att en stat framhålls som den organiserade högsta makten över 

befolkningen i ett geografiskt område, som leds av en regering med kontroll och som 

upprätthåller diplomatiska förbindelser med andra stater. Suveränitet och likställdhet mellan 

olika staters representanter är också en del av grundläggande internationella avtal. Därefter 

framställs skillnader mellan stat, nation och etnicitet. Exemplet kurder tas upp som en 

minoritet som kräver en egen suverän stat, men i detta är i konflikt med Turkiet, som hävdar 

självbestämmande över sitt territorium och befolkning (Andersson et al 2011, s. 298-308). 
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Statens mål i internationell politik skildras främst som att ha inneburit att avskräcka andra 

stater från angrepp och att skapa bra förutsättningar för handel. Internationalisering har dock 

inneburit att en rad nya frågor har dykt upp. Politiker och beslutsfattare har allt fler aktörer att 

ta hänsyn till på en global arena. Medel som en stat har att tillgå i internationell politik delas 

upp i diplomati, militära medel, ekonomiska medel och direkt agerande. Staters inflytande 

diskuteras med exempel. Att ingå i internationella avtal, som kring handel, innebär ett 

minskat oberoende för en stat, men anses kunna vägas upp av fördelar. Mellanstatliga 

internationella organisationer och överstatlighet tas upp översiktligt. De anges ofta ha 

speciella syften, men i vissa fall är de mer generella organisationer, så som FN, EU, Nordiska 

rådet med flera. Västmakterna betonas ha störst inflytande i flera organisationer genom att de 

för in mest pengar och därmed får större mandat. Icke-statliga organisationer benämns även 

NGO och delas in i ett antal huvudgrupper så som enfrågeorganisationer, ideologiska och 

religiösa organisationer samt multinationella företag (Andersson et al 2011, s. 309-326). 

 

B-kursens tema “makt och politik” har ett specifikt kapitel tilldelat “internationella 

relationer” på 29 sidor. Avsnitten kallas “välfärd och ekonomisk utveckling”, 

“säkerhetspolitik, terroristbekämpning och krishantering” samt “statens roll förändras”. 

 

Kapitlet inleds med att beskriva att en mängd nya aktörer idag finns inom internationella 

relationer. IMF och Världsbanken redogörs för, och kritik som finns mot institutionerna tas 

också upp. Därefter introduceras GATT, WTO och konflikten mellan protektionism och 

frihandel. Globaliseringens följder understryks medföra billigare varor och en 

flexiblare/osäkrare arbetsmarknad i den rika världen och för utvecklingsländer bland annat 

större vinster, större men osäkrare arbetsmarknad, skuldproblematik och “brain-drain”, att 

välutbildade flyttar. Befolkningsutveckling framställs i grafer och pyramider och diskuteras. 

Storstäder och megastäder lyfts fram som tillväxtområden, och tillväxt problematiseras 

därefter vad gäller hållbarhet (Andersson et al 2011, s. 521-532). 

 

Efter detta avsnitt om globalisering går kapitlet över till att redogöra för säkerhetspolitik. 

Hotbilder ses som förändrade och gränsen mellan säkerhetspolitik, terrorbekämpning och 

krishantering har blivit mindre tydlig. I sammanhanget diskuteras “högriskpolitik” och 
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konsekvenserna som extraordinära åtgärder kan ha för styret i olika länder. Neutralitet och 

alliansfrihet beskrivs, liksom ett ökat informationsutbyte och militärt och civilt samarbete 

mellan olika stater. Försvarets nya uppgifter tas upp i form av terrorbekämpning, 

fredsbevarande insatser, vid naturkatastrofer och nationella kriser. Utvecklingsländers 

säkerhetspolitik anses främst handla om stabilitet inrikes och länderna ses inte som 

självständiga gentemot stormakters inflytande. Olika organisationer för fredsskapande tas 

upp, som OSSE, NATO, Europarådet och FN (Andersson et al 2011, s. 532-537).  

 

Nästa avsnitt problematiserar staters oberoende i förhållande till internationella 

organisationer, avtal och normer. Frihandel och avtal kring detta betonas minska länders 

självständighet att agera inom olika ekonomiska sektorer. Vidare framställs förändringar i 

synen på mänskliga rättigheter, humanitära interventioner och konsekvenserna av olika 

folkmord, vilket lett till tillfälliga och permanenta domstolar för att skipa rättvisa efter brott 

mot mänskligheten. Kapitlet avslutas med att diskutera fördelar och nackdelar med den 

minskade självständigheten för suveräna stater, i form av finansiella besparingar, effektiva 

beslutsfattande men också bristande respekt och förankring för beslut, samt demokratisk 

legitimitet (Andersson et al 2011, s. 537-548). 

 

7.2.5. Forum: Samhällskunskap ABC 

Forum: Samhällskunskap ABC har ett kapitel kallat ”politik i världen” som tydligt fokuserar 

på internationella relationer och frågeställningar. 

 

Kapitlet är 61 sidor långt och alltså mer omfattande än de andra läroböckernas kapitel, vilket 

kan återspegla att fler områden berörs i ett och samma kapitel. Underrubriker finns för avsnitt 

kallade ”aktörer i internationell politik”, ”mål och medel inom internationell politik”, 

”spelregler”, ”krig och fred”, ”att studera konflikter”, ”svensk utrikes- och säkerhetspolitik”, 

”FN”, ”EU”, ”andra länders statsskick” samt en ”sammanfattning”. 

 

Kapitlet inleds med att betona den ökande mängden aktörer på den internationella arenan. 

Stater definieras utifrån suveränitet och kontroll över territorium. Staters styrka rankas utifrån 
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ett antal faktorer; geografi, ekonomi, utvecklingsgrad, befolkning, historia, naturtillgångar, 

status och kultur. Därefter görs distinktioner mellan bland annat nationalitet, etnicitet och 

kultur, och exempel ges på etniska minoriteter. Ytterligare presenteras mellanstatliga aktörer, 

i form av ekonomiska, sociala, militära och politiska sammanslutningar. Exempel på dessa är 

OPEC, FNs organ, NATO och EU. Icke-statliga aktörer definieras som bland annat 

multinationella företag, befrielserörelser och terrorgrupper, NGOs, massmedier och religiösa 

röresler (Brolin & Nohagen 2007, s. 410-419). 

 

Mål och medel är det efterföljande avsnittet. Här definieras mål för stater som främst säkerhet 

och ekonomisk tillväxt. Även ökat inflytande i världspolitiken och spridandet av politiska, 

kulturella eller religiösa värderingar och idéer tas upp. Medel som stater har till sitt 

förfogande beskrivs som diplomati, militärmakt med hjälp av olika typer av vapen, 

ekonomiska åtgärder som bojkotter och embargon och slutligen psykologi och propaganda 

(Brolin & Nohagen 2007, s. 420-423). 

 

Spelregler skildras i termer av folkrätten, med de internationella domstolar som finns för 

området. Orsaker till krig och konflikter presenteras i form av ekonomiska, politiska, 

ekologiska, etniska, religiösa och ideologiska, med olika exempel på vardera. Olika typer av 

konflikter delas in i mellanstatliga respektive inomstatliga, där det i det senare kan vara tal 

om statskupp, revolution eller etniska konflikter, bland annat. Ett uppslag djupdyker därefter i 

en case-beskrivning av kalla kriget, med olika tolkningar av det (Brolin & Nohagen 2007, s. 

424-431). 

 

Att studera konflikter är nästa avsnitt, som delas upp i en enkel konfliktanalys med 

beskrivning, orsaker, konsekvenser och åtgärder, samt en utvecklad analys som delar upp 

dessa delar i olika nivåer, från individ vidare upp till system. Denna analys framhålls sedan 

kunna fördjupas genom bland annat bakomliggande och utlösande faktorer, kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser och sortera dessa genom kulturella, ekonomiska och politiska 

orsaker. Som avslutning av detta avsnitt ges tre perspektiv/förklaringsmodeller till 

internationell politik, uppdelat i vad de kallar maktrealism/anarkimodell, 
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världssamhällesmodell och världssystemmodell, alla tre med egna nyckelord baserade på 

maktrealism, liberalism och marxism (Brolin & Nohagen 2007, s. 432-440). 

 

Det svenska försvaret beskrivs i nästkommande avsnitt, som nedbantat för att användas 

främst i fredsfrämjande aktioner i omvärlden. Neutralitetspolitiken skildras utifrån 

förutsättningarna med ett starkt försvar, neutralitet i krig och alliansfrihet i fredstid. Därefter 

framställs biståndspolitik, i form av ett antal mål som eftersträvas i denna, nämligen; 

ekonomisk tillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende, 

demokratisering, miljö och jämställdhet mellan könen (Brolin & Nohagen 2007, s. 441-442).  

 

Nästkommande avsnitt behandlar FN och detta i form av inledningen till FN-stadgan och FNs 

organisation i olika organ. Funktioner och problemområden beskrivs kring 

generalförsamling, säkerhetsråd och sekretariat. Därefter presenteras vilken roll FN har i 

fredsarbete runt om i världen, med fredsbevarande styrkor, sanktioner, medling och 

observation. En stor del av FNs resurser återges ägnas åt ett antal program som främjar 

mänskliga rättigheter. FNs roll i framtiden beskrivs som hotad av bland annat 

terrororganisationer, att fler konflikter är inomstatliga och begränsar FNs mandat, att bland 

annat USA agerar unilateralt utan FNs godkännande och att vetorätten missbrukas i 

säkerhetsrådet. Dock poängteras FNs positiva roll i kampen mot svält, fattigdom, 

miljöförstöring och brott mot mänskligheten (Brolin & Nohagen 2007, s. 443-448). 

 

EU redogörs för i ett eget avsnitt. Bakgrund ges kring bildandet, som kol- och 

stålgemenskapen, EG och därefter utvidgandet av medlemmar och områden för samarbete. 

Organisationen beskrivs utifrån de olika institutionernas ansvarsområden. Politiska områden 

behandlas i form av utvidgningen och dess villkor, hur man främjar hållbar utveckling och 

full sysselsättning, krishantering civilt och militärt, EMU och huruvida EU bör utökas i 

integrationen mellan länder, eller bara finnas som samarbetsorgan (Brolin & Nohagen 2007, 

s. 449-457). 
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Andra länders statsskick är ett avsnitt som behandlar jämförande politik. Här gås det igenom 

olika statsskick i form av Storbritanniens, USAs, Tysklands, Kinas och Irans. Man visar på 

skillnader i exempelvis parlamentarism eller ej, vilken typ av folkrepresentation, statschef 

respektive regeringschef samt valsystem. Ett analysschema som tydliggör likheter och 

skillnader mellan länderna, inklusive Sverige, avslutar avsnittet. Kapitlet som helhet avslutas 

därefter med en kort sammanfattning av de stora dragen, samt fakta- och diskussionsfrågor 

till kapitlet (Brolin & Nohagen 2007, s. 458-469). 

 

7.2.6. Forum: Samhällskunskap 123 

Forum: Samhällskunskap 123 har ett kapitel under temat “kultur” som kallas “leva i en global 

värld” som inriktar sig på bland annat miljöproblem, globala samarbeten, befolkning och 

migration. Dessa områden kan tänkas beröra främst globalisering i olika former. Under temat 

“politik” finns dock, som i tidigare upplaga, ett kapitel kallat “politik i världen”, som mer 

tydligt framställer internationella relationer och frågeställningar. 

 

Kapitlet är 48 sidor långt och underrubrikerna med avsnitt heter “aktörer i internationell 

politik”, “mål och medel inom internationell politik”, 3 avsnitt med “internationellt 

samarbete” för respektive Norden/EU/FN, “spelregler - folkrätten”, “internationella 

konflikter” samt “andra länders statsskick”. Läroboken har en tydlig struktur med mycket 

uppdelningar i rubriker, underrubriker och förklaringar av förkortningar. 

 

Kapitlet inleds med att påtala den ökade mängden aktörer på den internationella arenan och 

de nya möjligheter som kommunikations- och informationstekniken inneburit. Stater beskrivs 

därefter, med suveränitet och den ökande mängden stater efter avkoloniseringen. Staters makt 

och inflytande skildras utifrån en rad faktorer, bland annat geografi, ekonomi och befolkning. 

Därefter följer en genomgång av mellanstatliga organisationer, så som OPEC, EU, AU, FN 

och NATO. Icke-statliga aktörer delas därefter in i olika underkategorier i form av 

multinationella företag, etniska minoriteter, befrielse-/terrorgrupper, NGOs, massmedier, 

religiösa rörelser och individer. Nästa avsnitt behandlar mål och medel. Mål för 

utrikespolitiken beskrivs som säkerhet, ekonomisk tillväxt, ökat inflytande internationellt och 

spridandet av politiska, kulturella eller religiösa idéer och värderingar. Medlen framställs i 
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termerna diplomati, militära maktmedel med olika typer av vapen, ekonomiska maktmedel så 

som sanktioner, psykologiska maktmedel och propaganda (exempelvis desinformation och 

cyberkrigföring), kulturella maktmedel (även kallat mjuk makt) samt hybridkrigföring. Det 

sistnämnda kan ta sig uttryck i ett stödjande av separatister eller opposition i andra länder, 

exempelvis som skett efter Rysslands annektering av Krim (Brolin & Nohagen 2017, s. 381-

390).  

 

Avsnitten därefter behandlar internationellt samarbete. Norden beskrivs ha ett samarbete 

kallat Nordiska rådet, men det finns även Nordiska ministerrådet som utformar samarbeten 

och “nordiska konventioner”. Det finns med andra ord både parlamentariskt och 

regeringsmässigt samarbete mellan länderna. Därefter skildras EU mer utförligt, med historia, 

organisation och institutioner samt ansvar mellan dessa, vilka politiska sakfrågor som ses 

som mest viktiga, samt vilka scenarier som finns för samarbetets utveckling framöver. 

Slutligen behandlas FN utifrån organisationens olika delar, säkerhetsrådets funktioner, 

fredsarbetet i form av militära styrkor, sanktioner, medling och observation. FNs roll i 

framtiden diskuteras utifrån problemområden som presenteras, så som terror, unilaterala 

ageranden av stater, vetorätten i säkerhetsrådet och domstolars samt underorgans funktioner 

(Brolin & Nohagen 2017, s. 391-401). 

 

Folkrätten delas upp i olika kategorier med funktioner för sina områden: fredens folkrätt, 

krigets lagar, konfliktpreventionens folkrätt, olika traktat samt sedvanerätt. Vidare beskrivs 

internationella domstolar i form av tribunaler (tillfälliga, för bland annat övergreppen i 

Jugoslavien och Rwanda), internationella domstolen som dömer mellan stater, samt 

internationella brottmålsdomstolen som följer upp folkrättsbrott begågna av individer. Den 

internationella humanitära rätten reglerar krigets lagar och framställs i form av ett flertal olika 

grundläggande principer. Utöver det regleras bland annat stridsmetoder, medel, regler för 

åtskiljande och förbjudna handlingar i krig. Även om stater undertecknat, ratificerat och 

anslutit sig till dessa konventioner, så beskrivs den internationella politiken i stora drag bestå 

av djungelns lag, då både stora och små stater följer regler och system dåligt (Brolin & 

Nohagen 2017, s. 402-405). 
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Olika perspektiv på internationella relationer gestaltas utförligt i form av maktrealistiska 

perspektiv, liberala perspektiv, marxistiska perspektiv och konstruktivistiska perspektiv. 

Varje perspektiv beskrivs med medföljande nyckelord som analysinstrument, vilka de 

främsta företrädarna är samt vilka större kännetecken som de separata perspektiven utgår 

ifrån (Brolin & Nohagen 2017, s. 406-409). 

 

Vidare fortsätter kapitlet med ett avsnitt om internationella konflikter, som inleds med att 

beskriva olika orsaker till krig och konflikt. Olika typer av ekonomiska orsaker återges i 

termer av naturresursers fördelning, och inbördeskrig tas upp i sammanhanget om ojämlikt 

fördelade ekonomiska resurser. Som politiska orsaker framställs ideologier eller politiska 

system som står mot varandra, eller att politiska grupper anser sig diskriminerade inom en 

stat. Ekologiska orsaker beskrivs i termer som exempelvis vattentillgång, och kulturella 

orsaker kan bestå i olika värderingar eller religioner som är i konflikt. Därefter definieras 

mellanstatliga och inomstatliga krig, där den senare kan betecknas av bland annat 

statskupper, revolutioner och etniska konflikter. Avsnittet har sedan en beskrivning av hur 

man gör en “enkel” respektive “utvecklad” konfliktanalys, innehållande aktörer, förlopp, 

orsaker, konsekvenser, åtgärder med mera, utifrån olika nivåer i samhället. Det sista avsnittet 

behandlar jämförande politik och återger statsskicket i respektive länder: Storbritannien, 

USA, Tyskland, Kina och Iran. I slutet av avsnittet finns ett analysschema där ländernas olika 

styrande kännetecken förts in i en matris för att ge en god översikt. Kapitlet avslutas därefter 

med en kort sammanfattning samt fakta- och analysfrågor (Brolin & Nohagen 2017, s. 410-

427). 
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  Reflex Exposé A & B Forum ABC  

Mål Lpf 94       

Politiska förhållanden JA JA JA 

Ekonomiska förhållanden JA JA JA 

Geografiska förhållanden JA JA JA 

Sociala förhållanden JA JA JA 

Politiska systemet JA NEJ JA 

        

  Reflex 123 Exposé 1 & 2 Forum 123 

Centralt innehåll Gy 11       

Politiska system JA NEJ JA 

Mänskliga rättigheter NEJ NEJ NEJ 

Folkrätt JA JA JA 

Historiska ideologier NEJ NEJ NEJ 

Aktör kontra struktur JA JA JA 

Globalisering NEJ JA NEJ 

Utmaningar för globala 

samhället JA JA JA 

Tabell 2: Resultat angående mål/centralt innehålls överensstämmelse med läroböcker. 

 

En genomgång av läroböckerna sammanställs med detta resultat vad gäller om mål/centralt 

innehåll från läroplanerna motsvaras av stoff i läroböckerna. Detta resultat kommer att 

diskuteras ytterligare längre fram, i analysen.  
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7.3 Intervjuer 

Kodade namn används i denna empiriska genomgång, för att bevara intervjupersonernas 

anonymitet. I nedanstående tabell framgår fiktiva namn, hur många år som aktiv lärare och 

vilka ämneskombinationer lärarna har. 

 

  Fiktivt namn År som aktiv lärare Ämneskombination 

Intervju 1 Anna 39 år 

Samhällskunskap, 

sociologi & psykologi 

Intervju 2 Frida 22 år 

Samhällskunskap, 

sociologi & psykologi 

Intervju 3 Karl 20 år 

Samhällskunskap & 

spanska 

Tabell 3: Sammanställning av fiktiva namn, år som aktiv lärare och ämneskombination hos 

intervjupersonerna. 

 

7.3.1. Intervju 1 

Anna är den första läraren som intervjuades om internationella relationers roll inom 

samhällskunskap. De frågor som tas upp handlar om undervisningsplanering, genomförande 

av undervisning, läroböcker, uppgifter och läroplanerna. 

 

Undervisningsplanering 

Anna betonar tydligt att det skett en förskjutning i utrymmet för undervisning om framför allt 

konflikter i världen. Tidigare använde Anna sig mycket av tema-arbeten om relationer mellan 

olika stater, vilket hon nästan aldrig gör längre. Visserligen går hon ibland in på teman kring 

specifika konflikter men då främst i relation till hur det påverkar oss i Sverige i form av 

exempelvis asyl, invandring och rasism. Hon anser att det är en betydande skillnad att hon 

under senare år sällan hinner undervisa om bakomliggande orsaker till konflikter. Vidare ser 

Anna det som att uppdelandet av kursen Samhällskunskap A lett till att ”hälften av 

undervisningen är borta”. Samhällskunskap A innan 2011 var mer ”lös i konturerna” och med 

ett friare arbetssätt, jämfört med vad hon nu anser vara kunskapskrav och centralt innehåll 

nedbrutet i detaljnivå. Hon ser också en förskjutning från att undervisning handlat om 

maktperspektiv, till att handla mer om identitet och individens rättigheter. I Samhällskunskap 
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2 ser hon det dock som att hon kan beröra lite fler perspektiv, genom undervisning om 

globalisering (Intervju 2: Anna). 

 

Genomförande av undervisning 

Anna reflekterar att internationella relationer berörs när hon undervisar exempelvis om de 

globala målen, om olika länders styrelseskick och välstånd eller brist därav. Men hon 

begrundar att till stor del tycker hon att många konflikter glöms bort eller hamnar i media-

skugga på grund av överskuggande problem som hela tiden dyker upp och tar fokus. Detta 

medför som hon ser det att det blir lite tid till att reda ut olika aktörers ageranden i det 

internationella systemet och bakomliggande orsaker. Hon problematiserar att politiska frågor 

som rör Afrika och Latinamerika till stor del hamnar i skymundan, ofta då konflikter i 

Mellanöstern får ett möjligen oproportionerligt utrymme istället. I de program Anna 

undervisar i läser de samhällskunskap i 1an och historia i 3an, vilket försvårar större 

ämnesövergripande teman. Hon ser det som att skolan och samhällsdebatten blivit mycket 

fokuserad på nationella frågor och Europa, samt mänskliga rättigheter, på bekostnad av andra 

områden (Intervju 2: Anna). 

 

Läroböcker och uppgifter 

Anna använder en lärobok som ska täcka både år 1, 2 och 3. Hon upplever det inte som att de 

har kapitel som beskriver olika konflikter i världen, utan att fokus mer är på globalisering och 

dess effekter. Hon tror att det eventuellt finns vissa case-beskrivningar som kan ge vissa 

ytligare kunskaper om specifika konflikter. Anna brukar också använda sig av eget framtaget 

material i form av filmer och texter, exempelvis när de jobbar om terrorism, där eleverna 

också ofta får jobba gruppvis. Hon erinrar sig att de under 90-talet hade mer 

ämnesövergripande samarbeten mellan samhällskunskap och historia där elever bland annat 

fick jobba med case i grupper och representera olika stater och aktörer i konflikter, för att på 

ett kreativt sätt sätta sig in i olika perspektiv om internationella relationer. Hon upplevde att 

det blev ett mycket stort engagemang bland eleverna för dylika uppgifter (Intervju 2: Anna). 
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Läroplanerna 

När vi pratar om läroplanerna ser Anna det som att de främsta skillnaderna ligger i hur 

detaljerad Gy11 är jämfört med tidigare läroplan. Hon upplever att det är mycket som ska 

omfattas, om lärare ska vara ordentliga och följa alla kunskapskrav. Hon ser det som ett 

problem att inget av innehållet riktigt berör konflikter och upplevde den tidigare läroplanen 

som luftigare och med mer frihet för lärare och klass att utforma moment. Hon poängterar att 

det tidigare stod med att läraren skulle lyfta det internationella samhället, vilket hon tolkar 

som positivt. Nu är det mer fokus på folkrätten, och det tolkar och problematiserar hon som 

att det är väl stort, i relation till att andra internationella frågor hade kunnat få mer utrymme 

(Intervju 2: Anna). 

 

7.3.2. Intervju 2 

Frida är den andra läraren som intervjuades om internationella relationers roll inom 

samhällskunskap. 

 

Undervisningsplanering 

Frida menar att det redan i definitionen av vad som inbegriper internationella relationer, kan 

finnas lärare som är oense. Det kan tänkas vara ett i grunden stort område, men likväl kan 

åsikterna alltså variera om var gränserna går ämnesmässigt. Men hon tar som exempel att i 

Samhällskunskap 1 går de igenom mänskliga rättigheter, vilket kan definieras som 

internationella relationer då det handlar om relationer mellan länder. Ofta får eleverna arbeta 

både med åtgärdssidan, vad som görs för att främja MR, samt aktörssidan, med NGOs som 

Human Rights Watch, Amnesty eller också vad stater har för roller. I Samhälls 1 brukar de 

även gå igenom folkrätt med lagstiftning, individens roll, krigslagar med mera. I Samhälls 2 

brukar det komma in mer på exempelvis globalisering, världshandel och valutapolitik. Ibland 

tas Kina upp som aktör med stort inflytande. Så det kan ses som att det blir en del IR, även 

om inte just de orden används, utan globalisering används mer frekvent. Dock så går de inte 

”på djupet”, för att inte komma in för mycket på stoff som hör mer hemma i 

fördjupningskursen i IR, som eleverna kan läsa under tredje året på samhällsprogrammet. 

Dock läser betydligt fler elever kriminologi än IR, vilket Frida tror beror på att det varit 

trendigt under senare år (Intervju 2: Frida). 
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Genomförande av undervisning 

Frida beskriver att samhällskunskap 1 främst brukar inbegripa att undervisa om mänskliga 

rättigheter, folkrätt och EU. I samhällskunskap 2 blir det mindre individperspektiv och mer 

”hårda” bitar som handel, globalisering och teman inom internationella relationer. Ofta ger 

Frida eleverna möjligheter att välja mellan olika teman som är aktuella, som på sistone 

exempelvis om kriget i Ukraina eller om Brexit. Hon upplever att denna kurs inte är lika 

detaljstyrd som 1an. Frida går in lite djupare i hur hon ser på syftet med internationella 

relationer och betonar att hon ser det som viktigt för allmänbildning och för att skapa 

förståelse för vår plats i världen. Bland annat jobbar de mycket med kartor av olika slag och 

hon tycker geografi är en central del i detta och hänger ihop med politiska strömningar. Hon 

frågar retoriskt, ”varför är Gotland intressant militärstrategiskt?” eller ”varför får Brexit 

konsekvenser, med högerpopulistiska rörelser i hela Europa?”. Hon försöker förmedla till 

eleverna att det är viktigt att förstå politiska skeenden internationellt och var ansvaret ligger 

på olika nivåer (Intervju 2: Frida). 

 

Läroböcker och uppgifter 

Frida inleder med att reflektera kring läroböckernas relevans. Hon ser det som att de främst 

fyller en funktion i strukturering och sortering av kunskap, exempelvis om aktörer, arenor, 

olika organisationer med mera. Det ser hon som viktigt, för att det ger ett teoretiskt ramverk 

som eleverna lätt kan plugga på, samtidigt som begrepp förklaras pedagogiskt. Men hon ser 

det som att området internationella relationer ofta också behöver något dagsaktuellt, vilket 

läroböckerna inte kan förmedla på samma vis då det fort blir daterat. Därför går hon ofta in 

på aktuella konflikter på sidan om böckerna. I årskurs 3 brukar hon byta ut läroboken från 

tidigare år för att eleverna ska få andra perspektiv. I 3ans kurser känner hon sig också friare 

kring aktuella frågor. Hon beskriver också att de brukar köpa upp klassuppsättningar av 

”världspolitikens dagsfrågor”, som hon ser som en lärobok men på mer avancerad nivå. Hon 

ser det som centralt att eleverna har något handfast material i kurserna, men menar att lärare 

ser olika på det, att det är lite av en vattendelare. Frida tycker personligen att det som ska 

läras ska finnas representerat i text, och ge en tydlig fingervisning om vad som kan finnas 

med i examinationer. Utöver detta brukar FN-rollspel vara populärt och det lägger de mycket 

energi på att genomföra från både lärares och elevers sida, med generellt mycket material och 
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komplettering från bland annat hemsidorna Globalis och Landguiden. Frida har också ett helt 

batteri av idéer som hon dock inte kan jobba så mycket med då det ingår mer i 

fördjupningskursen för internationella relationer, som hon inte håller i (Intervju 2: Frida). 

 

Läroplanerna 

Frida inleder med att betona att hon tror de flesta lärare kände sig ”friare” under läroplanen 

från 94. Mycket av innehåller i Gy11 fanns inte med där, men hon såg det som självklart att 

de flesta teman ändå undervisades om. Hon ser det som att samhällskunskap 1 är en ganska 

”hård” kurs med lite mjuka värden att undervisa om. Exempelvis faktakunskaper om EU 

ingår nu mer i samhälls 1, som hon tidigare inkluderade i samhällskunskap b. Samtidigt ser 

hon det som flexiblare att hitta material idag än tidigare, då det finns mycket bra material på 

internet. Hon behöver inte planera lika ”strängt” och undervisningen är inte lika 

trögföränderlig, utan kan planeras om utifrån aktuella frågor. Frida ser det som att Gy11 

innebär en större ”bokstavstrogenhet” gentemot styrdokumenten, det upplevs som viktigare 

att ”bocka av” alla områden. Vilket hon inte är säker på är bättre för undervisningen. Det blir 

viktigare för lärare att kunna säga att de ”gjort allt rätt” och kanske för lite information i 

förhållande till så många områden som ska gås igenom. Vidare ser hon att EU flyttat in mer 

tydligt i läroböcker kapitel om statsskick och samhällsekonomi, vilket hon tolkar som att det 

är mer integrerat generellt i samhället. En annan betraktelse hon gjort är att konflikter är 

relativt frånvarande i läroböckerna. De handlar mer om aktörer och strukturer på den 

internationella arenan, vilket hon tror har att göra med att det annars snabbt blir daterat, då 

konflikter omvärderas fort. Möjligen kan hon se att redan avslutade konflikter kan beskrivas. 

En slutlig reflektion Frida gör är att internationella relationer tidigare inkluderade mer om 

rättvisa, solidaritet, biståndsfrågor och så vidare, nu är det mer världspolitik, punkt. Hon 

tycker sig se ett skifte, att material hon konfronteras med är mer nedtonat och neutralt. Om 

lärare idag skulle engagera sig för olika internationella frågor skulle det kunna tolkas som 

politiskt och vinklat (Intervju 2: Frida). 

 

7.3.3. Intervju 3 

Karl är den tredje läraren som intervjuades om internationella relationers roll inom 

samhällskunskap. På grund av tidsbrist berördes inte läroböcker och uppgifter i någon större 

utsträckning. 
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Undervisningsplanering 

Karl börjar med att beskriva samhällskunskap 1b som en väldigt omfattande kurs, där det 

känns som att 100 poäng inte räcker till riktigt. Men där vill han att eleverna ska få en 

baskunskap om internationella relationer och lyfta blicken utanför Sverige för att se 

exempelvis vilka aktörer som finns internationellt. Men det är mycket beroende på hur 

mycket tid som finns och om något ämnesövergripande kan göras med till exempel historia. 

Att jobba ämnesövergripande ser han som en stor fördel för att ge elverna en god 

förförståelse. Man hinner dock inte gå så djupt utan det är de stora aktörerna de som regel 

hinner med. Ofta blir det inte mer än fem-sex veckor om internationella relationer i samhälls 

1b på grund av tidsfaktorer och i vissa fall knappt det då det istället måste ges tid till teman 

kring mänskliga rättigheter, hot och hat med mera där fokuset är mer inrikes. I vissa fall 

hinner de dock använda sig av case-övningar om vissa internationella konflikter (Intervju 3: 

Karl). 

 

Genomförande av undervisning 

Karl tycker att undervisning om internationella relationer bör innehålla en analysmodell som 

är situationsbaserad, med bakgrund, orsaker och konsekvenser. Så ibland börjar de med en 

mindre konflikt och senare i kurser, som samhälls 1b, större konflikter, utifrån de faktorerna. 

Då kunskapskraven är så utförliga ser Karl det som att man tidigt vill ge eleverna en inblick i 

bland annat mänskliga rättigheter, för att senare kunna återknyta till folkrätten, för att göra 

mer fördjupade resonemang. Karl säger sig vara positiv till gällande läroplan utifrån de 

premisserna. Men samtidigt är kursers omfattning ibland för små i förhållande till stoffet i 

läroplanen. Det kan också relateras till att de ibland måste jobba extra med områden som 

eleverna möjligen borde ha inhämtat kunskaper om i tidigare kurser, bland annat kring 

statsskick, som de haft undervisning om sedan mellanstadiet. Karl beskriver att det är positivt 

att vissa kurser utökats i omfattning, då 50 poäng sällan räckte så långt för att inkludera 

mycket stoff i moment. I 100-poängskurser kan han däremot jobba med att kartlägga aktörer, 

vilka mål och medel som används internationellt och avgör staters styrkor med mera. Elever 

brukar också uppskatta att studera terrorhot, utifrån hur olika organisationer agerar. Senare i 

moment brukar de också hinna djupstudera konkreta konflikter och reda ut aktörskap med 
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mera. Eleverna bör ha lärt sig så mycket som möjligt innan Karl går in på teoretiska 

perspektiv inom internationella relationer (Intervju 3: Karl). 

 

Läroplanerna 

Vad gäller syftet med internationella relationer ser Karl det som att eleverna måste få med sig 

hur nära sammanknuten världen är och att olika aktörers agerande får stora efterverkningar. 

Det hjälper dem att få intresse och förhållningssätt till frågor, vilket exempelvis sätter Sverige 

i relationer till större aktörer. Varför kommer det så mycket flyktingar är ett exempel på något 

som måste sättas in i en kontext. Karl ser det som att lärare måste skapa förståelse för 

komplexa samband och få bort alla förslag på ”enkla lösningar”. Eleverna måste lära sig att 

analysera och inte generalisera för mycket, speciellt då det finns många kunskapsluckor i 

elevers omvärldskunskaper samtidigt som media utelämnar nyheter från många kontinenter 

och länder. Karl ser det här som att den nya läroplanen eftersträvar en mer nyanserad bild än 

den tidigare, av internationella relationer (Intervju 3: Karl). 

 

8. Analys och diskussion 

I följande avsnitt analyseras undersökningens empiriska resultat. Läroböcker och 

undervisning kommer delas upp och analyseras var för sig, med utgångspunkt i tidigare 

forskning och teori. I slutet av avsnittet kommer det finnas en diskussion som sammanfattar 

utifrån syftet med undersökningen. 

 

8.1. Läroböckerna 

Den empiriska genomgången visar på att läroböckerna lyfter olika aspekter av internationella 

relationer, även om vissa likheter också finns. I kommande analys presenteras böckernas 

relation till läroplan och teori, med läroböckerna diskuterade tillsammans, men uppdelade 

utifrån förlag, för att ge ett sammanhang. 

 

8.1.1. Gleerups – Reflex 

Till att börja med återknyter vi till läroplanerna. Reflex ABC, Gleerups utgåva från 1995, ger 

en tydlig historisk förankring till det internationella systemet utifrån kalla kriget och dess 
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följder. Aktörer gås igenom grundligt och staters styrkeförhållanden är beskrivet utifrån en 

mängd faktorer. Även diplomatins olika metoder och funktioner redogörs för, NATO, EU 

och FN har stort utrymme och konflikters olika orsaker och militära medel likaså. En tydlig 

uppdelning görs mellan nord och syd i världen, återgivna utifrån sina problemområden. 

Sveriges utrikes- och försvarspolitik samt nya hotbilder avslutar kapitlet. Detta kan relateras 

till läroplanen, Lpf 94, som vi tidigare visat på har mycket generella mål. Kapitlet tar, i olika 

omfattning, upp områden som kan kopplas till alla målen. Politiska förhållanden framställs i 

form av bland annat EU och FNs system. Geografiska behandlas i form av kalla krigets 

inflytande över Europa. Sociala förhållanden lyfts fram med utförliga skildringar av 

mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Ekonomiska förhållanden rör dock främst 

militära- och biståndsrelaterade frågor och inte ekonomi i stort. Vad gäller utgåvan Reflex 

123 från 2012 är den tydligaste skillnaden att mycket lite stoff ägnas åt kalla kriget jämfört 

med den tidigare utgåvan. Däremot ges ett mycket större utrymme åt olika hotbilder, och då 

främst terrorism som beskrivs utförligt med olika kategorier. Här är även 

fattigdomsbekämpning, demokratisering och andra utvecklingsmål formulerade. Massmedier 

framställs också som en stor maktfaktor i dagens värld, och i sammanhanget även hur 

psykologisk krigföring blivit en ny faktor att räkna med. Även folkrätten och krigets lagar är 

mycket utförligt redogjort för. Detta innehåll kan relateras relativt tydligt till Gy11, i form av 

att det centrala innehållet inkluderar folkrätten, aktör kontra struktur samt globala 

utmaningar. Politiska system som beskrivs involverar bland annat FN och EU. Historiska 

ideologier, globalisering och mänskliga rättigheter ingår dock inte i kapitlet. 

 

Om vi kopplar till teorierna, så kan det ur den didaktiska kommunikationskedjans perspektiv 

tolkas som att formuleringar i Lpf 94 överensstämmer relativt väl med stoff i Reflexs första 

utgåva. Det kan antas att akademiska synvinklar och svenska politiska uppfattningar 

återspeglas i dess mycket omfattande innehåll. Reflex 123 är utförligt i vissa delar vad gäller 

läroplanens centrala innehåll men skildrar inte alla kriterier. Det kan möjligen tolkas som att 

internationella relationer blivit mer ”renodlat” i akademiskt sammanhang och en ansats görs 

att särskilja ämnet från andra områden. 

 

Relationen mellan teorin om global undervisning och Reflex-böckerna kan ses ur de olika 

kriterier som teorin innehåller. Vad gäller de fem attribut som inkluderas så kan vi först 

diskutera känsla av identitet. Reflex ABC kan ses som sätta en identitetsaspekt i kalla krigets 

olika tankesätt, med implikationerna det innebar för de olika intressesfärerna som fanns. 
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Vidare kan vi se det i hur Sveriges hållning som neutralt land presenteras, med de 

konsekvenser det hade för våra politiska beslut. Det finns inget uttalat om identitet i 

sammanhanget, men implicit förstår vi att det fanns en vilja att bland annat försvara svensk 

suveränitet och nationella gemenskap. Om vi diskuterar nyttjandet av vissa rättigheter och 

uppfyllandet av medföljande skyldigheter, så kan vi konstatera att läroboken har ett avsnitt 

om mänskliga rättigheter och då i relation till FN och EU:s konventioner och institutioner. 

Men det kan också ses i ljuset av att staters principer beskrivs vad gäller deras rättigheter 

gentemot varandra. Intresse och involvering i offentlighet är ett attribut som inte kan ses som 

inkluderat i boken, men ett accepterande av basala samhälleliga värden bör ses som avhandlat 

i form av den logik som de olika avsnitten i kapitlet framställs med. 

 

En analys av Reflex 123 kan sägas medföra liknande slutsatser då kapitlet har många likheter 

med den tidigare utgåvan. De främsta skillnaderna är att individens rättigheter och 

skyldigheter tydligare relateras till folkrätt och krigets lagar. Exempelvis presenteras de olika 

individuella brott mot mänskligheten som finns och lagförs. Sedan diskuteras svensk utrikes- 

och säkerhetspolitik i relation till FN och insatser i omvärlden, som ses som försök att 

upprätthålla demokratisering. En ”europeisk identitet” diskuteras dessutom, som möjligen 

uppkommen efter Berlinmurens fall. 

 

Vidare kan det analyseras med hjälp av punkterna presenterade, för ett multidimensionellt 

medborgarskap. Medvetenhet om olika perspektiv av världen kan definitivt medges 

inkluderas. Det är dock tydligt att författarna har något tidsbundna perspektiv, som vad gäller 

kalla krigets följder för politiken i den första boken, för att sedan fokusera mer på juridiska 

aspekter för individen i en globaliserad värld, i den senare utgåvan. Svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik har egna avsnitt som kan förmedla en medvetenhet om allmänna svenska 

uppfattningar. Även djupare förståelse för globala frågor kan sägas inbegripas i böckerna, då 

de kan ses som ha gjort försök till heltäckande perspektiv på många frågor och tydliga 

beskrivningar om orsak och verkan för konflikter i internationell politik. Medvetenhet om 

diversiteten av idéer och praktiker i mänskliga samhällen kan däremot diskuteras, om det 

ingår i kapitlen om internationella relationer. Förvisso finns avsnitt om demokratiserings- och 

utvecklingsprocesser, men utrymmet verkar inte tillåta mer djuplodande beskrivningar.  

 

Vad gäller förståelse för mekanismer i världssystemet och teorier kring detta, så finns vissa 

beskrivningar med i form av vad som definierar utrikespolitik, terrorbalans och neutralitet, i 
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Reflex. I Reflex 123 ges främst analysverktyg för olika typer av konflikter samt 

grundläggande och bakomliggande orsaker till dem. Fortsättningsvis skildras de juridiska 

mekanismerna bakom krigets lagar och det framställs hur neutralitetsfrågan och 

internationellt samarbete påverkar Sverige. Utifrån det sista kriteriet i teorin, medvetenhet om 

de problem som olika val skapar för individer och nationer, så kan det relateras till de tidigare 

framställda områdena. Det kan poängteras att kapitlen främst behandlar detta kriterium 

utifrån utrikes- och säkerhetspolitiska perspektiv. 

 

8.1.2. Liber – Exposé 

I jämförelse med Reflex-böckerna så har Exposé mindre tydliga förändringar i innehåll 

mellan utgåvan från 2006 och utgåvan från 2011. Det kan möjligen delvis förklaras av att det 

är ett mycket mindre tidsspann mellan utgåvorna. De två undersökta kapitlen i böckerna är i 

det närmaste identiskt utformade i de olika utgåvorna och främst uppdaterade när det kommer 

till enskilda exempel. Kapitlen om ”internationell politik” täcker bland annat aktörskap, 

problematiserar begreppen stat, nationalitet och etnicitet och definierar mål, medel och 

inflytande. Vidare beskrivs olika internationella organisationer utifrån olika arbetssätt, 

bakgrund och inflytande. Kapitlen om ”internationella relationer” har ett annat angreppssätt, 

och inkluderar exempelvis välfärdsfrågor och ekonomi, globaliseringens följder för olika 

delar av världen, befolkningsutveckling och urbanisering. Ytterligare framställs 

säkerhetspolitik ur olika perspektiv och med nya utmaningar världen står inför, samt hur 

staters roll förändras och hur mänskliga rättigheter och fred ska bevaras. Om vi tittar på 

målen för Lpf 94 kan vi tolka det som att den stora bredden i kapitlens innehåll motsvarar 

dessa ganska väl – de inkorporerar i stor utsträckning både politiska, ekonomiska, sociala och 

inte minst geografiska förhållanden i världen. Det finns ett tydligt anspråk på att förmedla att 

sakers tillstånd ser mycket olika ut på många politiska områden i industrialiserade- respektive 

utvecklingsländer, till exempel. Det som inte innefattas är dock politiska system på olika 

nivåer, vilket skiljer boken från konkurrenterna. 

 

Den andra utgåvan från 2011 kan diskuteras utifrån vilken överensstämmelse den har med 

Gy11. Det första kapitlet om internationell politik har en övervikt mot att framställa aktör 

kontra struktur. Det tar i vissa avseenden också upp historiska ideologier, som kring staters 

framväxt och det kalla krigets avvägningar. Det är dock rätt vagt kopplat till läroplanens 

formuleringar och kan därför ifrågasättas som innefattat. Kapitlet med inriktning mot 

internationella relationer tar i större utsträckning upp folkrätten och globala utmaningar. Då 
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olika aktörer också här avhandlas och problematiseras bör det ses som att det centrala 

innehållets punkt om aktör kontra struktur också kan sägas ingå. Olika politiska system är ett 

kriterium som dock inte genomgås på en faktabaserad nivå. Mänskliga rättigheter är inte 

heller utförligt genomgått. Det diskuteras däremot om statens roll generellt, i en globaliserad 

värld. Globalisering är alltså ett begrepp som återkommer och det kan ses som inbegripet 

utifrån centralt innehåll, vilket skiljer boken från de övriga nyutkomna. 

 

Sett med den didaktiska kommunikationskedjans aspekter så överensstämmer Exposé AB 

närmare överens med målen i Lpf 94 än vad 1-2 efterliknar centralt innehåll från Gy11. 

Möjligen har in- och utrikespolitiskt klimat påverkat böckernas upplägg på vissa sätt. 

Legitimitet och maktrelationer är något som det upplevs som att böckerna väcker många 

frågor om, då de för vissa kritiska linjer kring detta när det kommer till olika sakfrågor. 

 

Förhållandet mellan teorin om global undervisning och Exposé-böckerna kommer härmed att 

diskuteras. Då böckerna är i stort sett identitskt uppbyggda kommer de diskuteras 

tillsammans. Sett ur de fem olika attributen, så kan till att börja med bägge böcker sägas 

förmedla en känsla av identitet vad gäller människors förhållande till staten, i form av 

nationalitet och etnicitet. Det kan möjligen relateras att industrialiserade länders utveckling 

sätts i kontrast till utvecklingsländer, vilket kan ses som förmedla en form av identitet. Också 

framställningar av vilket inflytande exempelvis små länder som Sverige kan ha, kan bidra till 

en känsla av identitet. En bakgrund till kalla krigets avvägningar, neutralitet och alliansfrihet 

berör frågor om identitet i utrikespolitiken. Vad gäller rättigheter och skyldigheter så är 

avsnittet om mänskliga rättigheter det mest relevanta, men samtidigt ganska kortfattat och 

med fokus på stormakters ageranden och inte individers. Intresse och involvering i 

offentlighet kan inte påstås beröras mer än att olika aktörers handlingsutrymme och arbetssätt 

beskrivs på ett ingående sätt, som kan vara aktuellt att förstå i sammanhanget. Exempelvis 

olika ideella rörelsers mål och inflytande skildras och kan skapa intresse. Acceptans av basala 

samhälleliga värden kan sägas vara en ingrediens i böckernas kapitel, men samtidigt kan det 

upplevas som att en relativt kritisk linje förs mot vissa strukturer i samhället. Exempelvis 

problematiseras ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling och socioekonomiska 

klasskillnader i olika delar av världen, på ett sätt som inte uppträder i de andra böckerna. 

 

För att återknya till multidimensionellt medborgarskap, så strävar böckerna på många sätt 

både för medvetenhet om lika perspektiv på världen och en djupare förståelse för globala 
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frågor. Många fenomen sätts i relation till andra perspektiv som finns i olika länder. Det kan 

diskuteras om den kritiska linje som förs dock utelämnar annan kunskap, som exempelvis hur 

fattigdomsbekämpning och demokratisering påverkar olika länders utveckling. Det för oss 

vidare till kriteriet om medvetenhet om diversiteten av idéer och praktiker världen över, som 

kan sägas förmedlas i relativt stor utsträckning, även om inga överdrivet utförliga exempel 

kan ges. Böckerna eftersträvar också att skapa förståelse för mekanismer i världssystemet, 

inte minst vad gäller de grundliga redogörelserna för aktörer och inflytandet för dessa, i form 

av bland annat stater, rörelser, institut och företag. Det sista kriteriet, i form av medvetenhet 

om olika problem som skapas av aktörers val, diskuteras kopplat till sociekonomiska klyftor i 

världen, befolkningsfrågor, urbanisering och staters möjligheter och begränsningar i sin 

inrikes- och utrikespolitik. 

 

8.1.3. Bonnier/Sanoma – Forum  

Kapitlet om ”politik i världen” i Forums utgåva från 2007 är mycket utförligt. Kapitlet tar i 

stora drag upp aktörer och deras inflytande, identitetsfrågor, mål och medel inom 

internationell politik, folkrätt, orsaker till konflikter, tolkningar av kalla kriget, 

konfliktanalyser, svensk utrikes- och säkerhetspolitik, FN, EU samt jämförande politik med 

ett urval jämförda länder. Intrycket man får är att de vill förmedla ”lite om mycket” men 

vissa områden är mer omfattande än andra, som olika områden kring aktörer, FN och EU. 

Kunskaper kring konfliktanalys och jämförande politik gör att boken försöker visa på 

tillämpningar i analys av internationella relationer, på ett tydligt sätt. Överensstämmelsen 

med Lpf 94 kan ses som tydligast vad gäller politiska och sociala förhållanden i världen, 

möjligen mindre när det kommer till ekonomiska och geografiska. Tyngdpunkten upplevs 

vara på politik. Politiska system redogörs det detaljerat om kring FN och EU. 

 

Utgåvan från 2017 innehåller i jämförelse med den från 2007, mer information om olika 

samarbeten internationellt, mer om krigets lagar samt utförligare beskrivet om teoretiska 

perspektiv på internationella relationer. Det kan anknyta till att Gy11 möjligen påverkat 

utgåvans innehåll för att överensstämma mer med denna. Aktör kontra struktur upplevs 

tydligt inkorporerat, liksom folkrätten. Mänskliga rättigheter är dock inte täckt i så stor 

utsträckning och inte heller historiska ideologier, med undantag för tolkningar av kalla kriget. 

Ytterligare, så problematiseras ej globalisering. Utmaningar för det globala samhället är inte 

heller något som kapitlet ägnar något större utrymme åt, men å andra sidan skildras olika 

typer av konflikter och orsaker förhållandevis grundligt. Politiska system är också mycket 
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detaljerat integrerat genom att ett stort avsnitt är avdelat för att beskriva jämförande politik, 

med exempel på olika politiska systems likheter och skillnader i olika delar av världen. 

 

Med den didaktiska kommunikationskedjans perspektiv så överensstämmer Forum ABC från 

2007 med vissa av målen i läroplanen, men utelämnar också kunskap om vissa delar, i det 

kapitel som undersökts. Fokus verkar ligga på politik och i viss mån sociala sammanhang. 

Varför ekonomi och geografi i hög grad utelämnas är svårt att uttala sig om – huruvida det 

rör sig om exempelvis akademiska, pedagogiska eller politiska avväganden. Om vi ser till 

maktrelationer och legitimitet, så förs vad som kan uppfattas som en någorlunda neutral och 

faktabetonad linje. Forum 123 kan tolkas med liknande analys, men vi kan som tidigare 

betonat registrera vissa förändringar från tidigare utgåva, vilka överensstämmer mer med den 

nya läroplanen. Att historiska ideologier, mänskliga rättigheter, globalisering och globala 

utmaningar inte är så detaljerat beskrivet kan ses som intressanta observationer, vilka kanske 

kan förklaras med att de ingår mer i andra kapitel. Globala utmaningar är dock ett kriterium 

som som bör ses som nära ämnet internationella relationer. Att det inte utvecklas kring 

kanske kan tolkas som att det är svårt att uttala sig om och eventuellt kan bli en diskussion 

om legitimitet och maktrelationer, om vi kopplar det till teorin. 

 

Vad gäller förhållandet till teorin om global utbildning så kan vi börja med de fem attributen. 

Angående identitet så diskuterar böckerna relation mellan stat, nation, individ och etnicitet. 

Det görs inga andra tydliga kopplingar till identitet i kapitlen. Rättigheter och skyldigheter 

behandlas främst i form av krigets lagar och folkrättens definitioner av juridiska 

omständigheter. Intresse och involvering i offentlighet kan möjligen kopplas till aktörers 

inflytande, men inte heller här kan några stora drag ses. Acceptans av basala samhälleliga 

värden hade kunnat förmedlas mer om mänskliga rättigheter hade varit mer detaljerat 

beskrivet. Samtidigt kompenseras det med grundliga framställningar av EU och FN samt 

jämförande politik, som kan tolkas som att kapitlet vill betona fakta kring hur institutioner 

och politiska system fungerar. 

 

Utifrån multidimensionellt medborgarskap, så förmedlar kapitlen helt klart medvetenhet om 

olika perspektiv på världen genom att många stora områden täcks på ett faktabetonat sätt. 

Jämförande politik är ett avsnitt som ger en mycket nyanserad bild av exempelvis skillnader 

mellan demokratiska och mer auktoritära politiska system. En djupade förståelse för globala 

frågor är också ett återkommande tema genom bland annat ingående redogörelse för olika 
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typer av konflikter och orsaker till dessa. Medvetenhet om diversitet av idéer och praktiker 

kan också kopplas till beskrivningar av olika typer av aktörer och en utförlig redogörelse för 

olika teorier inom internationella relationer. Samtidigt finns få konkreta exempel på 

redogörelser av andra uppfattningar än de mest allmänna, i olika sakfrågor. En förståelse för 

mekanismer i världssystemet stärks framför allt genom teorierna, jämförande politik och 

institutioners och aktörers roll och inflytande. Medvetenhet om olika problem som aktörers 

val skapar är beskrivet exempelvis i avsnittet om olika orsaker till konflikter, vilket är 

detaljerat. Det som kan tyckas saknas är en koppling till framtida konfliktscenarier och 

utmaningar. 

 

8.1.4. Analys av läroböckerna som helhet 

Undersökningen av läroböckerna visar att de olika förlagens utgåvor har vissa likheter men 

också stora skillnader i upplägget vad gäller internationella relationer. Generellt kan vi tolka 

det som att ansträngningar gjorts för att inkorporera nya fenomen i det internationella 

samhället i de nya böckerna, men att de inte lyckas omfatta alla kriterier i det centrala 

innehållet. De äldre utgåvorna hade lite olika tyngdpunkter mot politiska, sociala, 

ekonomiska och geografiska förhållanden. Reflex äldre utgåva hade en övervikt mot politiska 

förhållanden, medan Exposé stack ut i sitt försök till helhetsgrepp med globala geografiska 

skillnader och problemområden mellan olika länder och regioner, samt ett stort fokus på 

ekonomi. Forum kan också ses som ha en inriktning mot politiska faktorer.  

 

Om vi tittar på de nyare utgåvorna så följer i stora drag både Reflex och Exposé de tidigare 

böckernas struktur. Reflex har dock gjort förändringar vad gäller nya aktörer, hotbilder samt 

mer information kring folkrätt, krigets lagar och demokrati- och utvecklingsfrågor än tidigare 

utgåva, vilket stämmer överens med läroplanen. Exposé har inte genomgått liknande större 

förändringar utan det rör sig främst om nya exempel och något fylligare beskrivningar av 

vissa avsnitt. Den gör dock en större ansats att inkorporera globalisering än de andra 

böckerna. Boken är dock utgiven 2011 och alltså inte lika ny som de andra nya utgåvorna, 

som möjligen prioriterat annorlunda i kapitlen om internationella relationer. Den nyare 

utgåvan av Forum har som sagt huvudfokus på politik och olika system och teorier. Den kan i 

aktuellt kapitel dock inte sägas leva upp till centralt innehåll i Gy11 vad gäller globalisering, 

historiska ideologier och mänskliga rättigheter, i någon större utsträckning. 
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Utifrån den didaktiska kommunikationskedjan så kan vi tolka det som att olika 

samhällsklimat vägt in i utformandet av läroböckerna. Visst innehåll har bevarats medan 

annat har förändrats och omformats, troligen utifrån olika samhällsfaktorer men också på 

grund av en ny läroplan. Utifrån Holméns tidigare forskning kan det tolkas som att Exposé 

gör större försök att inkorporera kontroversiella eller känsliga ämnen, än vad Reflex och 

Forum gör. Även Spjut betonar som tidigare beskrivet att läroböcker försöker spegla rådande 

samhällsklimat för att efterfrågas på en läroboksmarknad, och därför bland annat försöker 

framställa information i relation till nationella självbilder och vad som är allmänt vedertaget i 

samhället. Ur det perspektivet kan läroböcker som avviker från läroplan och samhällsklimat 

eventuellt successivt slussas ut från läroboksmarknaden, då deras efterfrågan minskar. 

 

Vad gäller teorierna om globalt medborgarskap så kan det mest avvikande i analysen av 

läroböckerna ses i ljuset av att de inte i någon större omfattning inkorporerar kunskap om 

intresse och involvering i offentlighet, samt diversiteten av idéer och praktiker i olika delar i 

världen. Identitet, rättigheter och skyldigheter berörs i viss grad. Basala samhälleliga värden 

kan upplevas som genomsyrande i böckerna, även om Exposé har en något kritisk linje. 

Perspektiv, förståelse och mekanismer är på många vis integrerade. Det kan dock diskuteras 

huruvida olika problem som aktörers val skapar är tillfredsställande framställt. Globala 

utmaningar hade ur denna aspekt kunnat vara tydligare redogjort för. 

 

8.2. Intervjuresultat 

Den empiriska genomgången har både visat på likheter och skillnader i lärarnas syn på 

undervisningen i internationella relationer. Nedan analyseras lärarnas uttalanden utifrån de 

teman som i intervjuerna använts för att besvara frågeställningen; i form av planering, 

undervisning, läroböcker och uppgifter samt läroplanerna. Efter detta redovisas en 

sammanfattande analys utifrån teorin. 

 

8.2.1. Undervisningsplanering 

Det finns en viss samstämmighet i hur de intervjuade lärarna ser på planeringsdelen av 

undervisningen om internationella relationer. Dels anser de att en förskjutning har skett  när 

det gäller timtilldelningen, där 100-poängskurser känns otillräckligt korta för att hinna med så 

mycket som de skulle vilja. Som maximum brukar det finnas utrymme för fem till sex 
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veckors undervisning om internationella relationer i samhällskunskap 1b. Att 

samhällskunskap A bara omfattar 50 poäng ses också som ett problem i denna bemärkelse. 

Det finns också en förändring från att ha kunnat undervisa om konkreta internationella 

konflikter, med bland annat tema-arbeten och generellt friare arbetssätt, till att det sedan 

Gy11 implementerades har stramats åt. Delvis kan dock en fördjupad undervisning ske 

genom ämnesövergripande samarbete med historia. Det råder också viss samstämmighet om 

att fokuset oftast ligger på identitets- och rättighetsfrågor för individen, rasism och liknande 

frågor. Ibland hinns knappt internationella perspektiv med i undervisningen, då de istället 

prioriterar ”hot och hat” och andra fenomen de ser i inrikes-debatten. En konklusion av detta 

är att det är svårt att hinna med bakomliggande orsaker till internationella konflikter. Dessa 

kan möjligen ses som mer genomgående ingå i undervisningen i den valbara 

fördjupningskursen om internationella relationer, inom samhällsprogrammet. 

 

8.2.2. Genomförande av undervisning 

De intervjuade lärarna har lite olika perspektiv på vad de har för förutsättningar för att 

undervisa i internationella relationer. Anna betonar återigen att hon ser det som problematiskt 

att konflikter ”glöms bort” till följd av bland annat media-skugga och att andra aktuella frågor 

hela tiden dyker upp och tar fokus. Afrika och Latinamerika finns inte riktigt på kartan i 

undervisningen då Mellanöstern får oproportionerligt utrymme, för att ge ett konkret 

exempel. Likaså att nationella och europeiska frågor samt mänskliga rättigheter tar stor plats. 

Hon ser det också som att det medför lite utrymme att reda ut exempelvis aktörers ageranden. 

Frida framställer det å sin sida som att samhällskunskap 1 ofta handlar om mänskliga 

rättigheter, folkrätt och EU, men att samhällskunskap 2 innebär mindre individperspektiv och 

mer ”hårda bitar” som globalisering, handel och olika teman inom internationella relationer. 

Hon ger en bild av att det finns en logisk kronologi i kursernas upplägg och att hon har 

utrymme att ta upp aktuella konfliktfrågor ur olika perspektiv, vilket hon ser som viktigt för 

elevernas omvärldsförståelse och förståelse för aktörers ansvar på olika nivåer.  

 

Även Karl ger intrycket av att han kan förmedla en logisk följd i kurserna angående 

internationella relationer, där de även hinner titta på konflikter och analysera dem. 

Exempelvis finns också utrymme att återknyta till tidigare undervisning om mänskliga 

rättigheter genom att följa upp med folkrätten. Karl är positiv till gällande läroplan men anser 
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samtidigt att 100-poängskurser är en viktig förutsättning för att hinna med allt stoff som bör 

ingå i undervisning om internationella relationer. Ibland måste också kunskapsluckor kring 

tidigare avhandlade områden repeteras med eleverna, vilket tar tid och utrymme i anspråk. 

 

8.2.3. Läroböcker och uppgifter 

Vad gäller läroböcker och uppgifter så beskriver Anna det som att de använder läroboken 

Forum, som ska täcka både Samhällskunskap 1, 2 och 3. Hon ser som tidigare nämnt ett 

problem i att de främst täcker områden kring globalisering, på ett allmänt plan, och inte ger 

utrymme att gå in på konflikter. Vidare brukar hon komplettera med eget material för olika 

områden. Frida förmedlar ett annat perspektiv, i att läroböcker inte bör gå in så mycket på 

konflikter då det fort blir utdaterat. Hon anser snarare att struktur och begrepp är vad 

läroböcker bör förmedla. Hon är samtidigt tydlig med att hon vill att eleverna ska ha relevant 

material att tillgå på olika områden, att de alltså inte ska behöva söka upp stoff själva. Hon 

nämner också att hon kompletterar undervisningen med hemsidor som Globalis och 

Landguiden, samt stenciler, för att kunna ge eleverna fördjupade kunskaper. 

 

8.2.4. Läroplanerna 

Anna problematiserar att rådande läroplan, Gy11, är extremt detaljerad och det är svårt att 

inkorporera allt som ska vara med. Hon såg den tidigare som luftigare och att den medgav 

mer frihet för lärare och elever. Även att det är mycket fokus på rättigheter och mindre 

utrymme för internationella frågor är något hon ser som ett dilemma. Frida ger också bilden 

av att Lpf 94 innebar mer frihet, och att exempelvis samhällskunskap 1 innehöll mer ”mjuka 

värden” och inte var lika faktatung. Exempelvis undervisade hon tidigare om EU i 

samhällskunskap B, men nu ingår det mer redan i kurs 1. Hon ser det som att lärare blivit mer 

”bokstavstrogna” gentemot styrdokumenten, vilket hon förstår som ett syfte i kontexten, men 

att det inskränker handlingsutrymmet för lärare. Hon är osäker om det inneburit att eleverna 

lär sig mer. Hon ser också ett slags skifte där material blivit mer neutralt och nedtonat, vilket 

hon relaterar till att undervisning om internationella frågor lätt kan ses som vinklat och 

politiskt. Karl ser det också som att fokus i internationella relationer är att eleverna bör lära 

sig att analysera och se komplexa samband, samt att undvika generaliseringar. Han ser det 

som att den nya läroplanen kan ge förutsättningar för detta. 
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8.2.5. Analys utifrån teori 

Utifrån de fem attribut som tidigare presenterats kan vi vidare analysera lärarnas utsagor. Vad 

gäller känsla av identitet så kan det tolkas som att Sverige som aktiv del i EU fått en starkare 

roll i undervisningen, vilket kan relateras till att landet integrerats alltmer. Det kan möjligen 

bidra till en känsla av europeisk identitet bland elever. Nyttjandet och uppfyllande av 

rättigheter och skyldigheter bör också ses som något som avhandlas i stor utsträckning genom 

undervisning om mänskliga rättigheter, folkrätt och krigets lagar. Detta sker utifrån lärarnas 

perspektiv ibland på bekostnad av andra fakta- och bakgrundskunskaper om internationella 

relationer. Vad gäller intresse och involvering i offentlighet så är det inte ett område som 

lärarna förmedlar att de berör i någon större omfattning, inom ramarna för internationella 

relationer. Acceptans för basala samhälleliga värden är däremot ett intressant attribut för 

undervisningssammanhanget om vi kopplar det till att lärarna exempelvis omprioriterar 

undervisning mer specifikt om internationella relationer, i förmån för att undervisa om hat 

och hot, rasism och andra sociala frågor. Det kan tolkas som att denna del av global 

undervisning ses som relativt central för lärarna - att förmedla kunskap om värderingar och 

människors lika värde. 

 

Utifrån teorin om ett multidimensionellt medborgarskap kan det till att börja med ses som att 

lärarnas utsagor stämmer överens med att internationella relationer bör öka medvetenhet om 

olika perspektiv på världen. De problematiserar att en djupare förståelse för globala frågor 

samt orsak och verkan kan vara svårt att uppnå genom läroböcker och att det därför måste 

kompletteras med annat material, som när det kommer till exempelvis aktuella konfliktfrågor. 

Medvetenhet om diversitet av idéer och praktiker i mänskliga samhällen världen över är 

också något som kan problematiseras att det inte ”hinns med” i så stor utsträckning då många 

”hårda” värden går före, som exempelvis i fallet med faktakunskaper om EU. Vad gäller 

förståelse för mekanismer i världssystemet så kan det ses som att aktörer och institutioner gås 

igenom i de lägre kurserna, men att djupare teorier, som om liberalism/realism/marxism och 

konstruktivism, ”sparas” till fördjupningskursen i internationella relationer. Det slutliga 

kriteriet om medvetenhet om de problem som olika val skapar, kan troligen främst ses i form 

av att man undervisar en hel del om vad som är lagligt och ej för individer och nationer, i 

form av folkrätt och krigets lagar. Det finns dock ett problem i att vidare definitioner av 

konsekvenserna av olika politiska val inte hinns med att undervisa om. Utifrån vad lärarna 
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förmedlat så ges ytterligare insikt i problem och val främst genom tema-arbeten med 

kompletterande material, där eleverna kan fördjupa sig och få större kännedom om bakgrund 

till olika frågor. 

 

8.3. Diskussion – Aspekter i förändring 

Sammanfattningsvis visar analysen på att det skett innehållsmässiga förändringar i 

läroböckerna över tid, med vissa likheter men även skillnader mellan de olika utgåvorna. 

Exposé sticker ut i att inte innefatta redogörelser för politiska system på olika nivåer i den 

första utgåvan, till skillnad från de övriga. Vad gäller de nyare utgåvorna så har de olika 

tyngdpunkter och därigenom också skillnader i överensstämmelse med läroplanen Gy11. 

Reflex och Forum har stora likheter sinsemellan ur denna aspekt, där de innefattar stoff som 

kan relateras till läroplanen ur samma kriterier, medan Exposé återigen skiljer sig genom att 

inte innefatta politiska system, men å andra sidan inkorporerar globalisering ur olika 

synvinklar. En faktor som är viktig att ha i åtanke kring varför resultatet ser ut som det gör, är 

nog att läroboksförfattarna gjort olika tolkningar av vad som bör ingå i de olika avsnitten 

inom kapitlet för internationella relationer, eller istället skildras i större detalj i andra kapitel i 

böckerna. 

 

Lärarnas erfarenheter tyder på att internationella relationer ses som ett viktigt ämne för att 

bland annat skapa förståelse för omvärlden, internationella frågor samt orsak och verkan. 

Samtidigt kan det tolkas olika om vilka sakfrågor som konkret tillhör området, eller annars 

hör närmare andra områden. De förmedlar även lite olika syn på vilket syfte läroböcker har 

kontra andra material och tillvägagångssätt. Angående läroplanerna så har de även där till vis 

del olika uppfattningar om den gamla respektive den nya, vad gäller hur läroplanerna styr 

lärarnas undervisning, på gott och ont. 

 

9. Sammanfattning och slutsatser 

Utgångspunkten för denna uppsats är att se om förändringar skett i läroböcker och 

undervisning inom internationella relationer, i samhällskunskap. Detta kan relateras till 

förändringar i samhällsklimat och införlivandet av en ny läroplan. Undersökningen är tänkt 

att bidra till forskningsfältet kring läroböckers och undervisningens ramar för internationella 
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relationer. Den tidigare forskningen visar på att läroböcker har en stark roll, används i stor 

utsträckning i undervisning och även speglar rådande uppfattningar i samhället. 

 

De teoretiska utgångspunkterna är den didaktiska kommunikationskedjan och kriterier i 

undervisning för globalt medborgarskap. Vidare används läroplanerna för att definiera 

begrepps förekomst i läroböckerna och för att granska överensstämmelse. Den didaktiska 

kommunikationskedjan används för att analysera strukturer som väger in i utformandet av 

läroböckerna och för att förmedla olika perspektiv på detta. Teorin om globalt 

medborgarskap används för att tolka huruvida olika kriterier utformade för att främja 

demokratiska tankesätt, kan ses som inkorporerade i läroböcker och i undervisning inom 

internationella relationer. 

 

Källmaterialet som används i studien är sex läroböckers innehåll angående internationella 

relationer, samt även tre intervjuer med samhällskunskapslärare om olika perspektiv på deras 

undervisning inom ämnet. Undersökningen är utförd med kvalitativ ansats och inslag av 

komparation, i form av textanalys och semi-strukturerade intervjuer. 

 

Generaliserbarheten för undersökningen kan ses som övergripande vad gäller läroböckerna, 

utifrån det urval som gjorts på läroboksmarknaden. Det kan däremot inte ses som 

generaliserbart för hela marknaden av läroböcker. Lärarnas utsagor kan inte ses som 

generaliserbara då de inte utgör ett representativt urval av den totala populationen av 

legitimierade samhällskunskapslärare. Resultaten med ankytning till undervisning kan 

däremot ses som ett intressant tillskott till helheten av studien. 

 

Några slutsatser kan trots diskuterbar generaliserbarhet dras. En är att det skett en utökning 

och konkretisering av olika aspekter av internationella relationer i läroplan Gy11, jämfört 

med den tidigare läroplanen Lpf 94. Vidare finns skillnader i vad läroböcker lyfter fram som 

aspekter av internationella relationer, med olika fokus i de olika utgåvorna. Samtidigt finns 

även vissa likheter. De nyare utgåvorna har i undersökta kapitel mindre överensstämmelse 

med gällande läroplan än vad de tidigare hade med då gällande, vilket i sammanhanget kan 

ha påverkats av utvidgningen och konkretiseringen av läroplanens centrala innehåll. 

Ytterligare en slutsats är att lärarna ser internationella relationer som ett viktigt ämne att 

undervisa om, men det finns olika prioriteringar som innebär att ämnet i vissa fall inte får det 

tidsutrymme som skulle vara önskvärt. De ser också en förskjutning i innehåll som ska 
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förmedlas, med den nya läroplanen, och det är något lärare har olika åsikter om. Slutligen ger 

lärarna olika perspektiv på vad läroböcker, kontra annat material, kan och bör förmedla till 

eleverna. 

 

10. Vidare forskning 

I framtida forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka fler läroböcker inom 

samhällskunskap och jämföra hur de framställer internationella relationer. Det skulle kunna 

bidra med en mer heltäckande syn på området. Även hur andra former av läromedel kan 

användas och relatera till området vore intressant att veta. Angående undervisning, kan fler 

lärare inkluderas i en större studie för att ge en tydligare bild av området. Det skulle också 

kunna innebära en större generaliserbarhet. Alternativt skulle en studie av specifik 

undervisning i fördjupningskursen för internationella relationer kunna göras. I vidare 

bemärkelse skulle det kunna studeras hur införandet av begrepp och teman i läroplanen 

inverkat på läroböcker och undervisning inom fler områden än internationella relationer. 

 

  



55 
 

11. Referenser 

Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. (1995) Reflex, samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Gleerups: Malmö. Första upplagan. 

 

Almgren, Hans, Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik. (2012) Reflex: 123, samhällskunskap för 

gymnasieskolan. Gleerups: Malmö. Första upplagan. 

 

Ammert, Niklas. (2011) Om läroböcker och studiet av dem. I Att Spegla Världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik. Ammert, Niklas (red.), 25–42. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersson, Mats et al. (2006) Exposé: samhällskunskap kurs AB. Liber: Stockholm. Andra 

upplagan. 

 

Andersson, Mats et al. (2011) Exposé: samhällskunskap 1 och 2. Liber: Stockholm. Fjärde 

upplagan. 

 

Brolin, Krister och Nohagen, Lars. (2007) Forum: samhällskunskap ABC. Bonnier utbildning 

AB: Stockholm. Första upplagan. 

 

Brolin, Krister och Nohagen, Lars. (2017) Forum: samhällskunskap 123. Sanoma utbildning 

AB: Stockholm. Tredje upplagan. 

 

Bryman, Alan. (2013) Samhällsvetenskapliga Metoder. 2. Uppl. Stockholm: Liber. 

 

Cogan, John J & Derricott, Ray. (2000) Citizenship for the 21st Century – An international 

perspective on Education. London: Kogan Page Limited. 

 

Denscombe, Martyn. (2016) Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Englund, Boel. (2011) Vad Gör Läroböcker? I Att Spegla Världen: Läromedelsstudier i teori 

och praktik. Ammert, Niklas (red.), 279–294. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gleerups (2020). Om Gleerups. 

https://www.gleerups.se/om-gleerups [2020-04-21]. 

 

Holmén, Janne Sven-Åke. (2006) Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen 

i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet. 

 

https://www.gleerups.se/om-gleerups


56 
 

Keohane, Robert. (2012) Hegemony and After – What can be said about the future of 

American global leadership? [Elektronisk], Foreign Affairs, Volume 91, No. 413, 

Tillgänglig: Scholar.princeton.edu, [2020-03-24]. 

 

Kirkwood-Tucker, Toni Fuss. (2009) Visions in Global Education. New York: Peter Lang 

Publishing, Inc. 

 

Liber (2020). Om Liber. 

https://www.liber.se/om-liber [2020-04-21]. 

 

Nye, Joseph. (2011) Att förstå internationella konflikter. Edinburgh Gate: Pearson Education 

Limited. 

 

Reynolds, Ruth och Vinterek, Monika. (2013) “Globalization and Classroom Practice: 

Insights on Learning about the World in Swedish and Australian Schools.” Nordidactica, nr. 

1, s. 104–130. 

 

Sanoma (2020). Om oss. 

https://www.sanomautbildning.se/sv/om-oss/ [2020-04-21]. 

 

Skolverket. (2011) Tidigare Kurser – Samhällskunskap.  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-

gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3Fsubjec

tCode%3DSH2000%26lang%3D%26tos%3Dgy2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfaa4b0 

(Hämtad 2020-01-24). 

 

Skolverket. (2020) Ämne - Samhällskunskap. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsu

bject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#a

nchor4 

(Hämtad 2020-01-24). 

 

Skolverket. (2011) Skolan och medborgarskapandet. Stockholm: Elanders. 

 

Skolverket. (2017) ICCS 2016. Stockholm: Elanders. 

 

Spjut, Lina. (2018) Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och 

Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866–2016. Diss. Örebro: 

Örebro universitet. 

 

https://www.liber.se/om-liber
https://www.sanomautbildning.se/sv/om-oss/


57 
 

Winkler, Lasse. (2011) Bonniers köper Finlands största förlag. [Elektronisk], Svensk 

Bokhandel, 29 april. Tillgänglig: Svensk Bokhandel, [2020-04-01]. 

 

  



58 
 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Mål och innehåll i Lpf 94 respektive Gy11, s. 19. 

Tabell 2: Resultat angående mål/centralt innehålls överensstämmelse med 

läroböcker, s. 33. 

Tabell 3: Sammanställning av fiktiva namn, år som aktiv lärare och 

ämneskombination hos intervjupersonerna, s. 34. 

 

  



59 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Mål i läroplanen från 1994   

Samhälls A & B 

I Samhälls A “Eleven ska kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala 

förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella 

samhället”. Samhälls B samma mål men eleven ska vara “förtrogen”. Inga mål för C-kursen 

kopplade till internationella relationer. 

 

Internationella Relationer 

“Eleven skall ha kunskap om olika former av organiserat samarbete mellan länder, regioner 

och organisationer inom Norden, Europa och världen samt kunna se samband mellan detta 

samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen 

kunna förstå hur mål och medel samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik 

kunna beskriva och analysera orsaker till och följder av konflikter inom och mellan länder 

ha kunskap om begreppet etnicitet samt förståelse för olika kulturers värdesystem 

ha kunskap om och kunna tillämpa de grundläggande internationella konventionerna om de 

mänskliga rättigheterna.” 

 

Centralt innehåll i läroplanen från 2011 

Samhälls 1B 

“De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 

kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.” 

“Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila 

i väpnade konflikter.” 

 

Samhälls 2 

“Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel 

mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning 

och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.” 

“Tematisk fördjupning i samhällsfrågor”. 
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Samhälls 3 

“Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt 

perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, 

nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.” 

 

Internationella relationer 

“Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och 

säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör. 

Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer. 

Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. 

Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete 

och den politiska och ekonomiska utvecklingen. 

Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter. 

Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers 

rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och 

rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning. 

Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och 

utmaningar för miljö och resursfördelning.” 

 

Syftet med intervjun är att du ska få ge din bild på hur dessa förändringar i 

läroplanerna inverkat på din undervisning, samt hur du ser på hur läroböckerna, 

tidigare och nuvarande, återspeglar läroplanernas mål. 

  

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som lärare i samhällskunskap? 

- Vilken är din ämneskombination? 

  

Planering 

- I vilka kurser brukar du planera in undervisning i IR? Varför? 

- Behandlas ämnesområdet separat, i kombination med, eller inkluderat i andra moment? 

- Vilket tidsutrymme finns för området? Får det några implikationer för urval och innehåll? 

  

Undervisning 
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- Internationella relationer kan kanske ses som ett brett område att undervisa om. Vilka 

perspektiv och aspekter fäster du störst uppmärksamhet vid? Varför? 

- Finns det några övriga faktorer som du anser särskilt viktiga att betänka, i undervisning i 

IR? 

 

Läromedel och uppgifter 

- Upplever du att läromedel är relevanta/irrelevanta för området? Varför?  

- Hur brukar du/brukar du inte, använda läromedel i IR? 

- Vilka typer av uppgifter brukar du använda dig av, kan du ge exempel? 

 

Läroplanen 

- Hur ser du på läroplanernas formuleringar 94 jämfört med 2011? 

- Anser du att det har någon påverkan att innehåll som fokuserar på IR är mer utförligt 

formulerat i flera samhällskurser, i den nyare läroplanen? 

- Har du uppfattat några större förändringar i läromedel utkomna efter att läroplanen 2011 

kom ut, jämfört med tidigare läromedel? 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ämnesområdet internationella relationer har 

förändrats från 94 års läroplan, via 2011 års läroplan till idag. Vad gäller undervisning ska syftet 

uppnås genom att studera hur gymnasielärare i samhällskunskap upplever att läroplaner och 

läromedel inverkar på deras undervisning och hur de gör eventuella anpassningar. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in av mig genom ljudupptagning och sedan skrivas ut. En kvalitativ 

studie med ovanstående syfte kommer därefter utarbetas genom materialet från intervjuerna. 

Material kommer förvaras hos mig och behandlas med konfidentialitet. Ingen obehörig kommer 

alltså att kunna ta del av det. Undersökningens resultat kommer inte inbegripa de verkliga namnen 

på lärare som ingår i studien. 

 

/ Aron Segerström, Umeå, 2020-02-10 

 

Härmed är jag informerad om undersökningens syfte och är medveten om att mitt deltagande 

är frivilligt, samt att jag när som helst kan avbryta min medverkan. Jag ger mitt samtycke till 

att delta i studien och till att bli intervjuad. 

 

Underskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande:______________________________ 

 

Ort och datum:___________________________________ 

 

 


