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Abstract 

Textbooks are a very influential medium considering the fact that they often introduce 

students to information they have never read or heard about before, and as such they become 

very important in forming students’ opinions on different matters. In this study I have taken a 

closer look at five textbooks in history that are currently being used in the Swedish upper 

secondary school. My aim has been to find out how East Asia is pictured and also how much 

space East Asian history is given in these textbooks with the postcolonial theory as theoretical 

basis. My study shows that East Asia is given very little space compared to Europe in these 

books, with an average of less than a twentieth of the number of pages that deal with 

European history. However, compared to other non-European and non-western parts of the 

world East Asia is given relatively much space. Concerning the picture of East Asia I have 

found two different discourses that are dominating the scene. One discourse is characterized 

by a postcolonial and stereotypical perspective on East Asia, where the countries are 

described as passive and inferior to the Western world. The other discourse, however, shows a 

more nuanced perspective on East Asia. I have also found a number of problematic factual 

inaccuracies in the chapters on East Asia in these books. Conclusively my study shows the 

importance of a critical perspective on textbooks when using them in education. 

Keywords: Östasien, Kina, Japan, historiedidaktik, historieläroböcker, omvärldsbilder, 

postkolonial teori, orientalism, diskursanalys.
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1 Inledning 

Kina liknar verkligen en jätte, som varit försänkt i månghundraårig sömn. Och liksom 

sagans prinsessa Törnrosa var omgiven av en hög häck, så att ingen kunde slippa in, så 

omgav sig också Kina med en väldig mur och sökte på alla sätt avstänga sig från den yttre 

världen. Ingenting fick förändras. Allt skulle vara som på förfädernas tid. Endast det, som 

var riktigt gammalt, hade värde. Därför kom livet att stå stilla i Kina. En gång hade 

kineserna stått före alla andra folk i utveckling. De kände till skrivkonsten flera tusen år 

före oss, och boktryckarkonsten hade de uppfunnit 850 år innan Gutenberg gjorde sin 

uppfinning. Men så kom en tid, då utvecklingen avstannade. Kineserna började tycka, att 

de inte behövde inhämta några fler kunskaper, och ville ej veta av något nytt. Ungdomen 

fick lära sig utantill samma digra böcker som deras fäder och förfäder i många hundra år 

pluggat in.1 

Denna skildring av Kinas historia är full av problematiska förenklingar och generaliseringar 

och missvisande i hur den målar upp Kinas historia som händelsefattig och statisk. Modern 

forskning visar på att Kinas historia i själva verket är mycket mer dynamisk än så och liksom 

de flesta europeiska länders historia har karakteriserats av olika perioder av såväl uppgång 

som stagnation. Det räcker med att läsa några kapitel ur Kinas historia som är skriven av den 

svenska kinaforskaren Hans Hägerdal för att förstå hur felaktig den bild av Kinas historia som 

framställs i citatet ovan är.2 

Ändå är det på detta vis Kinas historia beskrivs i ”Läsebok för folkskolan”. En bok som 

användes flitigt i den svenska skolan under den första halvan av 1900-talet och denna 

stereotypa bild av Kinas historia förmedlades således till flera generationer av svenska 

skolbarn. Med en axelryckning avfärdade jag till en början detta som irrelevant för hur 

historieundervisningen ser ut i dagens svenska skola eftersom att detta skrevs för nästan 

hundra år sedan, innan man i och med Nazitysklands fall i Europa på allvar började ta itu med 

rasism och kulturella stereotyper i samhället. 

Men att läroböckerna skulle vara så mycket bättre idag finns det flera som ifrågasatt. Så sent 

som i SOU 2006:40 med titeln Utbildningens dilemma, Demokratiska ideal och 

andrafierande praxis hävdar Masoud Kamali att de svenska skolböckerna systematiskt 

reproducerar den destruktiva tudelningen av människor i ett ”vi” och ett ”dem” och 

framställer det västerländska som överlägset resten av Världen.3 Detta fick mig att tänka 

1 Aulén, Gertrud, ”Kinas uppvaknande”. I Läsebok för folkskolan avd 5, del 2 - De främmande 

världsdelarna, Stockholm, Norstedts förlag, 1922, s .357. 
2 Hägerdal, Hans, Kinas Historia, Historiska Media, Lund, 2008, se till exempel: s. 149 – 198.   
3SOU 2006:40, Utbildningens dilemma, Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm, s. 93. 
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tillbaka på när jag själv läste historia på gymnasiet. Jag kan inte minnas att vi överhuvudtaget 

läste om Östasiens historia annat än i samband med Imperialismen och andra världskriget, och 

då var det alltid européerna som var aktörer. Kan det verkligen vara så att Östasiens historia 

fortfarande marginaliseras inom undervisningen? Finns det kvar ett nedvärderande synsätt 

gentemot Östasien i svenska läroböcker?   

Skolan är en av de viktigaste institutionerna för att forma människors kunskaper och 

världsuppfattningar. Det är även ofta det första stället där barn och ungdomar får lära sig om 

världens historia och den bild och världsuppfattning som förmedlas i skolan blir därför väldigt 

viktig för deras fortsatta utveckling som individer. Därför är det viktigt att skolan ser till att 

elever tillgodogör sig nyanserade uppfattningar om världen. Det har gjorts många arbeten 

kring postkoloniala och andrafierande perspektiv inom läroböcker för historia. De flesta av 

dessa har dock fokuserat på bilden av antingen Afrika, Amerika eller Asien som helhet, 

ytterligare ett antal har analyserat läroböckerna ifrån ett ännu bredare perspektiv och jämfört 

hur olika världsdelar har framställts. Därför anser jag att det finns utrymme för en studie med 

fokus på just hur Östasien framställs i läroböcker. 

1.1 Avgränsningar 

Som tidigare nämnt har jag valt att begränsa mitt ämnesområde till läroböckers framställning 

av Östasiens historia. Anledningen till att jag har valt att lägga fokus på just Östasien är, 

utöver det faktum att det finns gott om utrymme för studier inom detta område, Östasiens allt 

starkare ekonomiska och kulturella ställning sett ur ett globalt perspektiv. Något som borde 

vara nog för att motivera vikten av att dess historia får utrymme i svenska läroböcker samt att 

de bilder och uppfattningar som reproduceras bör vara nyanserade. Jag har valt att följa FN:s 

definition av Östasien vilken innefattar länderna Kina, Japan, Korea, Mongoliet samt de 

administrativa områdena Hong Kong och Macao4 (vilka ur en historisk synpunkt kan ses som 

en del av Kina). Utöver dessa länder har jag även valt att inkludera Taiwan med tanke på 

landets geografiska och kulturella närhet till Kina samt det faktum att Taiwan låg under FN:s 

definition av Östasien under den period landet var medlem i FN.5 Med tanke på det 

omfattande källmaterial som finns angående Kina och Japan samt dessa länders centrala 

ställning i Östasien, kommer mycket av denna studie att kretsa kring just Kina och Japan. 

4>http://unstats.un-org/unsd/methods/m49/m49ragin.htm#asia< (hämtad: 2014-01-14). 
5Se leijonhuvud, Göran, Taiwan: Oberoende eller återförening?, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, 2000. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka djupare hur Östasiens historia framställs i 

läroböcker som används inom historieundervisningen i dagens svenska gymnasieskola. För att 

undersöka detta har jag gjort en kvalitativ textanalys där jag tittat på hur Östasien porträtteras 

i läroböckerna, samt en kvantitativ analys där jag räknat hur många sidor som behandlar 

Östasiens historia i läroböckerna samt vilka delar av Östasiens historia det är som tas upp. 

Dessa är de frågeställningar jag har utgått ifrån: 

1. Hur mycket utrymme får Östasiens historia i läroböckerna? Vilka delar av Östasiens

historia är det som tas upp? Hur ser detta ut i relation till det utrymme som ges åt

övriga världsdelar?

2. Vilken/vilka bilder av Östasien dominerar i läroböckerna?

3. Hur framställer läroböckerna Östasien i förhållande till västvärlden?

1.3 Material 

Studiens källmaterial består av fem läroböcker inom historia för gymnasieskolan. Fyra av 

böckerna är framförallt ämnade för att användas i kursen Historia 1b medan en riktar sig till 

de lite kortare kurserna historia 1a1 och historia 1a2. Böckerna presenteras kort nedan. 

Alla tiders historia 1b (2011) är från förlaget Gleerups utbildning AB. Boken är ämnad för 

kursen Historia 1b. Den är kronologiskt uppbyggd med huvudfokus på de två senaste 

århundradena, men innehåller även övningar i källkritik och fördjupningar i historiesyn. 

Historiens ansikte (2009) är från förlaget Liber AB och skriven för kursen Historia 1b. 

Liksom Alla tiders historia 1b presenteras världshistorien kronologiskt i denna bok som även 

stoltserar med att ha ett löpande genusperspektiv invävt i historieframställningen. 

Perspektiv på historien plus (2011) utgiven av Gleerups utbildning AB, är den senaste 

upplagan ifrån en serie (perspektiv på historien) som funnits och använts i den svenska skolan 

sedan åtskilliga decennier tillbaka. Boken är över 500 sidor lång och riktar sig till kursen 

historia 1b. 

Historia 1, Då nu och sedan (2011) är ifrån förlaget Studentlitteratur AB och riktar sig 

framförallt till gymnasiekurserna historia 1a1 och historia 1a2. Den tar endast upp modern 

historia ifrån det sena 1700-talet och framåt vilken presenteras i kronologisk ordning. 
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Sekvens Historia (2007) är ifrån bokförlaget Natur och Kultur och är kronologiskt uppbygd. 

Det nämns inte specifikt vilken/vilka gymnasiekurser den riktar sig till. Jämfört med de andra 

böckerna i undersökningen behandlar denna bok människans förhistoria samt mänsklighetens 

historia innan år 1500 relativt mycket. 

1.3.1 Resonemang kring val av källmaterial 

Det som har varit viktigast för mig angående valet av dessa läroböcker som källmaterial för 

denna undersökning är att de används frekvent inom dagens undervisning. För att ta reda på 

detta har jag frågat historielärare på ett flertal gymnasieskolor i Umeå-området vilka 

läroböcker de brukar använda sig av. Vidare har jag valt att använda böcker som används på 

olika nivåer i gymnasieskolan samt från ett antal olika förlag för att få en viss bredd i 

källmaterialet. 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Om läroböckers politiska betydelse 

Barns och ungdomars bild av omvärlden formas till stor del i undervisningen inom ämnena 

Historia, Samhällskunskap och Religion och många forskare menar att läroböckerna i hög 

grad påverkar undervisningen inom dessa ämnen. Janne Holmén skriver till exempel i sin 

läroboksstudie ifrån 2006 att ”mycket tyder på att läroböckerna är den enskilt viktigaste 

faktorn för utbildningens utformning”.6 Även om det var ett antal år sedan Holmén gjorde sin 

studie och införandet av nya medier i undervisningen till viss del har påverkat 

undervisningens utformning så används läroböcker fortfarande i stor utsträckning och har 

alltjämt stor betydelse för vad som lärs ut. 

Som läroboksförfattare är det mycket man behöver ta hänsyn till. För att få ge ut en lärobok 

behöver man ett statligt godkännande och det är även viktigt att man i läroböckerna diskuterar 

ämnen som ses som relevanta och uttrycker åsikter som är allmänt accepterade. Detta är för 

att lättare kunna vinna förtroende hos breda folklager vilket underlättar möjligheterna att sälja 

boken. Följden blir att läroböcker, ofta bättre än någon annan källkategori, ger uttryck för den 

dominerande samhällssynen och även mediabilden inom aktuella politiska frågor.7 Janne 

Holmén bekräftar denna bild i sin studie som han sammanfattar på följande vis:    

6 Holmén, Janne, Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 

läroböcker under Kalla kriget, Uppsala universitet, 2006, s. 23. 
7 Holmén, 2006, s. 24. 
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Undersökningen visar med största tydlighet att läroböcker snabbt följer med i politiska 

svängningar, och att de därigenom utgör en av de bästa tänkbara mätarna på 

samhällsklimatet i ett land.8 

 

1.4.2 Läroplanen angående undervisning om utomeuropeisk historia? 

Innan jag påbörjar min analys av hur Östasien porträtteras i ovan nämnda läroböcker kan det 

vara intressant att titta på vad kursplanerna i historia säger angående undervisningen om 

Östasien. Flera lärare jag har pratat med under tidigare VFU och vikariat anser sig inte hinna 

gå in särskilt mycket på utomeuropeisk (och därmed också östasiatisk) historia med 

motiveringen att kursplanerna för historia framförallt betonar undervisningen om europeisk 

och svensk historia. I mångt och mycket anser jag dock att det handlar om en tolkningsfråga 

och efter att ha tittat igenom vad som står i den senaste läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 

2011), vilken författarna till tre av de fem böcker jag undersökt har utgått ifrån när de valt 

vilket stoff böckerna ska behandla, finner jag ganska många betoningar på att även 

utomeuropeisk och global historia ska tas upp i undervisningen. Två av dessa tre böcker är 

skrivna för kursen historia 1b och om vi tittar på vad kursplanen säger om vad som ska tas 

upp i denna kurs så står förvissa det i början att kursen ska innehålla ”den europeiska 

epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, 

medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.”9 Men faktum är att 

detta är det enda ställe där Europas historia nämns specifikt och det finns även flera exempel 

där vikten av global och utomeuropeisk historia också betonas. Om kursens centrala innehåll 

står det exempelvis att följande ska behandlas: 

* Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat. Långsiktiga 

historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till 

dem.10 

* Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid 

                                                 
8 Holmén, 2006, s. 333. 
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, 

2011, s. 73. 
10 Skolverket, 2011, s. 73. 



8 

infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon 

utomeuropeisk kultur.11 

Ovan nämnda citat går även att finna i kursplanerna för historia 1a1 och historia 1a2, vilka 

den tredje av de böcker i denna studie som är skrivna utifrån Lgy 2011 (Historia 1, då, nu och 

sedan) riktar sig till. Och mot bakgrund av detta kan man därför anse att de läroböcker som 

utgår ifrån Lgy 2011 bör innehålla en avsevärd andel global och utomeuropeisk historia vid 

sidan av den svenska och europeiska epokindelningen. Däremot blir det svårare att bedöma 

hur mycket utrymme Östasiens historia bör tilldelas eftersom att det inte specificeras vilka 

delar av den utomeuropeiska och global historien som bör inkluderas. 

Angående de två böcker som inte författats utifrån Lgy 2011 är dessa skrivna 2007 (Sekvens) 

respektive 2009 (Historiens ansikte) och utgår således ifrån den tidigare kursplanen för 

historia ifrån Gy 2000. Denna kursplan är väldigt öppen för tolkning och i målen för den 

grundläggande kursen (som de flesta elever läste under den period då denna kursplan 

användes) står det varken något specifikt om Sverige, Europa eller övriga världen.12 Här får 

därför också läroboksförfattarnas egna tolkningar och åsikter om vad som är viktigt ännu 

större betydelse för vad som tas upp i läroböckerna 

11 Skolverket, 2011, s. 73. 
12 Skolverket, kursplaner före 2011, se: >http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=HI&courseCode=HI1201&lang=sv#anchor_HI1201> (hämtad: 2015-

01-19). 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Västerländska bilder av Östasien 

2.1.1 Bilder av Kina 

Studiet av omvärldsbilder har under de senaste decennierna varit ett snabbt växande 

forskningsfält inom historia. På senare år har denna disciplin blivit allt mer influerad av den 

postkoloniala och kulturkritiska teoribildningen,13 vilket jag kommer gå in mer på senare. Ett 

av pionjärarbetena om västerländska bilder och uppfattningar om Östasien är Raymond 

Dawsons The Chinese Chameleon ifrån 1967 där han beskriver hur den skönmålning och 

fascination som speglade det medeltida och tidigmoderna Europas bild av Kina successivt 

byttes ut mot en mer negativ bild av Kina som under 1800-talet uttryckte sig i ett förakt mot 

det kinesiska statsskicket och den kinesiska kulturen.14 En annan historiker som varit 

inflytelserik inom detta fält är Colin Mackerras som i Western images of China från 1989 

diskuterar hur européer från tidigmodern tid fram till 1980-talet sett på, å ena sidan, deras 

samtida Kina, och, å andra sidan, Kinas historia. Han menar att det i Västerlandet under de 

senaste 500 åren har funnits ett antal olika dominerande kinabilder och att historien om dessa 

kan ses som en pendel där positiva kinabilder efter hand byts ut mot mer negativa kinabilder 

och vice versa (med ojämna tidsintervall). Mackerras understryker dock att de dominerande 

bilderna av Kina aldrig varit allenarådande utan att det alltid funnits kritiker som har agiterat 

för en annorlunda kinabild än den dominerande.15 Vidare pekar han på en stark koppling 

mellan västerländska staters relationer till Kina och de dominerande kinabilderna, där öppna 

och fredliga relationer historiskt sett har bidragit till en positivare bild av Kina än motsatsen.16 

När det gäller svenska bidrag till forskningen om bilden av Kina är Kenneth Nyberg ett viktigt 

namn som i sin doktorsavhandling från 2001 med titeln Bilder av mittens rike analyserat de 

Kinabilder som förmedlades i svenska resenärers tryckta skrifter mellan 1749 och 1912.17 Han 

menar att de svenska bilderna av Kina ofta varit väldigt motsägelsefulla men att de också, 

liksom europeiska kinabilder generellt, ofta präglats av generaliseringar och stereotyper.18 

13 Nyberg, Kenneth. Bilder av mittens rike, doc.-avh, Göteborgs universitet, 2001, s. 12. 
14 Se: Nyberg, 2001, s. 15. 
15 Mackerras, Colin, Western images of China, Oxford university press, 1989, s. 263. 
16 Mackerras, 1989, s. 263 - 274. 
17 Nyberg, 2001, s. 10. 
18 Nyberg, 2001, s. 311. 
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2.1.2 Bilder av Japan 

Näst efter Kina är Japan det östasiatiska land som genom historien varit föremål för störst 

fascination från västerländskt håll. Ända sedan de första västerländska kontakterna med landet 

under mitten på 1500-talet har europeiska resenärer fascinerats av den japanska kulturen som 

ofta beskrivits som väldigt svårdefinierad. I The IDEA of JAPAN av Ian Littlewood beskrivs 

västerlänningars bilder av Japan genom historien som fyllda av motsättningar, något som 

enligt honom fortfarande stämmer till stor del idag.19 Den japanska kulturen ses å ena sidan 

som civiliserad och ganska lik den västerländska kulturen, japaner beskrivs som hårt 

arbetande, välorganiserade, moraltänkande, förnuftstyrda (till en viss grad åtminstone) och 

snabba (snabbast av alla ”barbariska länder”) att ta till sig västerländska idéer – om kläder, 

handel, politik och till och med krig.20 Å andra sidan är den japanska kulturen samtidigt också 

fylld av flera ”barbariska” inslag typiska för de ”primitiva” folk (till exempel amerikanska 

och afrikanska stamfolk) som européer och västerlänningar sett ner på som ”undermänniskor” 

under hela den koloniala eran. De badar nakna, prostitution är allmänt accepterat, kvinnorna 

färgar tänderna svarta, döden ses som något ärofullt etc. Följaktligen blir japanerna en slags 

paradox i västerlänningars ögon, civiliserade och barbariska på samma gång.21 

En negativ följd av västerlänningars svårigheter att definiera Japan i termer av öst och väst, 

och på så sätt placera det i ett rangordningssystem över civiliserade och icke-civiliserade 

nationer (där alla andra mänskliga folkslag och nationer finns rangordnade), blir då enligt Ian 

Littlewood att den japanska kulturen istället ofta beskrivs av västerlänningar som något utom-

mänskligt. 

As hybrids they have no place in the human (i.e western) scheme of things. They are alien 

to it, and alien to us.22 

2.1.3 Övriga Östasien 

Kina och Japan är två länder som i flera århundraden har fascinerat européer och därför finns 

det väldigt många exempel på västerländska skildringar av dessa länder, varför forskningen 

inom detta område också är ganska omfattande. Övriga östasiatiska länder har däremot ofta i 

västerländska ögon fått stå i skuggan av Japan och Kina och därför finns det inte alls lika 

många historiska exempel på västerländska beskrivningar och bilder av till exempel Korea, 

                                                 
19 Littlewood, Ian, The IDEA of JAPAN – Western images, Western myths, Martin Secker & Warburg, Chicago 

1996. s. xii. 
20 Littlewood, 1996, s. 6. 
21 Littlewood, 1996, s. 3-9. 
22 Littlewood, 1996, s. 11. 
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Mongoliet och Taiwan vilket i sin tur har begränsat forskningen inom detta område. Ett verk 

som dock kan vara värt att nämna är Tomas Hubinettes Fil mag-uppsats ifrån år 2000 med 

titeln Den svenska koreabilden 1904-1938 där författaren har undersökt svenska resenärers 

skildringar av Korea under första halvan av 1900-talet och även relaterat dessa till engelska 

och franska koreabilder under samma period. Slutsatsen han drar är kortfattat att 

koreabilderna (både de svenska och europeiska) präglades av rastänkande och kulturella 

fördomar och därmed också kan ses som en integrerad del av dåtidens bild av Östasien.23 

2.2 Läroböcker – ojämlik världsbild? 

Mot bakgrund av hur viktiga läroböcker inom samhällsorienterande ämnen är för 

undervisningen samt i hur hög grad de speglar samhällsklimatet har det gjorts många studier 

som har undersökt vilken världsbild det är som förmedlas i läroböcker inom dessa ämnen. På 

senare tid har flertalet läroböcker fått utstå mycket kritik från olika utredningar och 

forskningsundersökningar som menar att de (läroböckerna) framställer världen ur ett alldeles 

för västcentrerat perspektiv vilket kan leda till att befästa ojämnlika maktstrukturer och 

fördomar om ”de andra” i samhället. I inledningen till denna undersökning har jag hänvisat 

till SOU 2006:40 där Masoud Kamali starkt kritiserar ett antal svenska läroböcker, av vilka 

flera används än idag, för att upprätthålla en cementrad vi-och-dem dikotomi där västerlandet 

(vi) ses som överordnat övriga världen (de andra).24 Kopplat till läroböcker inom ämnet 

historia, det källmaterial som jag i denna studie valt att undersöka närmare, menar Kamali att 

de ”presenterar en västcentrerad och selektiv bild av världshistorien”.25  Även om det finns 

flera andra undersökningar (inte minst examensarbeten) och rapporter som bekräftar Kamalis 

resultat har han också fått utstå mycket kritik för att vara alltför svepande och oblanserad i sin 

analys.26 

I En gransking av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker (2006) 

presenterar Harald Runblom däremot en mer nyanserad bild av läroböcker inom Historia. Han 

skriver att läroböckerna idag är mycket mindre rasistiska i sina beskrivningar av främmande 

folkslag än de var på 1920-talet27. I hans undersökning framkommer det att flera böcker visar 

på hur olika kulturer påverkat den västerländska, som exempel beskriver flera läroböcker hur 

viktiga influenser från den islamska världen varit för Europas utveckling, och på så sätt 

framställs inte den västerländska kulturen som en oberoende, felfri hegemoni. Runblom 

                                                 
23 Hubinette, Tobias, Den svenska koreabilden 1904-1938, Fil mag-uppsats, 2000, s. 42. 
24 SOU 2006:40, s. 94. 
25 SOU 2006:40, s. 93. 
26 Runblom, Harald, En gransking av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, Uppsala 

universitet, 2006, s. 48. 
27 Runblom, 2006, s. 47. 
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menar dock inte att den världsbild som förmedlas är helt fördomsfri. Som exempel anser han 

att imperialismen ofta skrivs ur ett väldigt eurocentriskt perspektiv i flera läroböcker, inte 

minst Alla tiders historia A (2004).28 Vidare menar Runblom att historieböckerna bör lägga 

mer fokus vid att diskutera skapandet av nationella och territoriella identiteter, såväl på 

individnivå som på nationell nivå, samt konsekvenserna av dessa identiteter. Något som skulle 

kunna leda elever bort ifrån ett destruktivt vi-och-dem tänkande.29 

Det har även, som jag tidigare nämnt, gjorts ett antal olika examensarbeten och C-uppsatser 

där man har tittat närmare på detta område, ofta med den postkoloniala teorin som 

utgångspunkt. Några av dessa har varit till hjälp för denna studie, framför allt när det gäller 

metoddelen och den teoretiska bakgrunden, och kan därför vara värda att nämna. I sin C-

uppsats i historia från vårterminen 2014 med titeln “Väst om öst - En studie om andrafierande 

praktiker och postkoloniala strukturer i historieläroböcker“ har Olle Nolgårds analyserat 

bilden av Asien i gymnasieläroböcker och även jämfört detta med hur Afrika framställs.30 En 

intressant slutsats han drar är att det finns stora likheter i hur både Afrika och Asien 

porträtteras som underlägset västerlandet genom bland annat en selektiv historieskrivning som 

bortser ufrån icke-europeiska nationers uppfinningar och upptäckter samt att utomeuropeiska 

länder sällan tillskrivs subjektrollen i sin egen historia.31 Danijela Tepic och Marcus 

Wickströms examensarbete inom lärarprogrammet “Den postkoloniala läroboken - En 

diskursanalytisk och postkolonial studie kring Indienbilden i historieläroböcker“ ifrån 2009 

handlar om hur Indiens historia förmedlas i läroböcker och visar, liksom Olle Nolgårds C-

uppsats, att de flesta böcker präglas av ett postkolonial perspektiv även om det också finns 

vissa undantag.32 Slutligen kan det även var värt att nämna Andreas Karlssons examensarbete 

i utbildningsvetenskap “Postkolonial framställning av Afrika? - Afrika i gymnasiets 

läroböcker för historia och samhällskunskap“ ifrån 2010 vars resultat tangerar resultaten i de 

tidigare två uppsatserna jag nämnt.33   

 

                                                 
28 Runblom, 2006, s. 24. 
29 Runblom, 2006, s. 49. 
30 Nolgård, Olle,  Väst om öst - En studie om andrafierande praktiker och postkoloniala strukturer i 

historieläroböcker, examensarbete, lärarprogrammet, Uppsala universitet, 2014. 
31 Nolgård, Olle, 2014, s. 34-35. 
32 Tepic, Danijela. Wickström, Marcus, Den postkoloniala läroboken - En diskursanalytisk och postkolonial 

studie kring Indienbilden i historieläroböcker, examensarbete, lärarprogrammet, Högskolan i Halmstad, 2009. 
33 Karlsson, Andreas, Postkolonial framställning av Afrika? - Afrika i gymnasiets läroböcker för historia och 

samhällskunskap, magisteruppsats, sociologiska institutionen, Umeå universitet, 2010. 
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3 Metod 

3.1 Om undersökningens kvantitativa metod 

I den första delen av denna studie har jag gjort en kvantitativ undersökning med målet att ta 

reda på hur mycket utrymme som ges åt Östasiens historia i de läroböcker jag tittat närmare 

på. Detta är av intresse eftersom att mängden text om ett specifikt område eller tema skickar 

ett tydligt budskap till elever hur viktigt det är att de lär sig detta. Den kvantitativa analysen är 

upplagd på så sätt att jag för varje lärobok har skapat en tabell som visar hur många sidor som 

skildrar de olika världsdelarnas (förutom Oceaniens), samt Östasiens historia. Jag har även 

inkluderat området “Sverige och Norden“ i dessa tabeller eftersom att böckerna är skrivna 

utifrån ett svenskt sammanhang och därför finner jag det intressant att kunna jämföra hur 

mycket böckerna skriver om Sverige och dess grannländer med hur mycket som skrivs om 

andra världsdelar (i synnerhet Östasien).   

I dessa tabeller har jag i första hand utgått ifrån var händelserna som beskrivs äger rum och 

inte vilka som är aktörer. Detta innebär att jag har räknat till exempel kapplöpningen om 

Afrika till Afrikas historia och Vietnamkriget till Asiens historia även om det ofta är 

västländers agerande som det skrivs om i böckerna. På så vis är bilden ofta ännu skevare än 

den ger sken av att vara i mina tabeller, då mycket av det jag räknar som till exempel Afrikas 

eller Asiens historia endast skrivs utifrån ett västligt perspektiv. När det gäller Nord- och 

Latinamerikas historia behandlas de i samband med upptäckterna och den tidiga 

koloniseringen på 1500-talet som en enhet och därför har jag räknat in dessa sidor till både 

Nord- och Latinamerikas historia. Kubakrisen är en annan händelse som i vissa böcker 

handlar lika mycket om inrikespolitiska händelser i USA som händelserna på Kuba och i 

dessa fall har jag även räknat dessa sidor till båda världsdelarnas (Nord- och Latinamerika) 

historia. 

De flesta böcker innehåller även delar som har ett lite mera globalt perspektiv och handlar om 

världsutvecklingen i stort. I flera fall har jag inte räknat in dessa kapitel/sidor till någon 

världsdel. Detta gäller även de kapitel som behandlar människans förhistoria. I vissa tabeller 

har jag därför även lagt till ett fält vid namn global historia. Däremot finns det kapitel som till 

exempel: “framväxande ideologier“ och “den vetenskapliga revolutionen“ som vid en första 

anblick kan ge sken av att inte fokusera på en enskild världsdel men efter en närmare titt 

endast innehåller exempel och berättelser från Europa. I dessa fall oftast räknat kapitlen till 

Europas historia i mina kvantitativa tabeller. 
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Även bilder är med i min kvantitativa analys med motivet att bilder är ett väldigt viktigt 

redskap för att förmedla historia ("en bild säger mer än tusen ord") och att det därför är 

intressant att veta vilka världsdelar som representeras i de bilder som presenteras i 

läroböckerna. Jag har därför räknat den andel av varje sida som bilderna utgör (på ett ungefär) 

och inkluderat detta i det totala antal sidor som behandlar respektive världsdels historia. 

3.2 Om undersökningens kvalitativa metod 

Även om studien innehåller en kvantitativ del är huvudintresset för denna undersökning 

kvalitativt, vilket framgår tydligt i mina frågeställningar, och metoden jag använt är text- och 

diskursanalys. 

Diskurs är väldigt brett begrepp som kan vara svårt att ge en entydig mening men förenklat 

handlar det om ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”34. 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe beskriver diskursen som ett sätt att försöka skapa 

entydighet kring ett specifikt fält genom att definiera vad som ses som centralt och viktigt (så 

kallade nodalpunkter) samt ge olika begrepp en bestämd innebörd.35 På så sätt kan en diskurs 

också utesluta innebörder och begrepp som inte passar in och innebära en begränsning av 

möjligheter.36 

Den kvalitativa metodens huvudsyfte är att beskriva och kategorisera de egenskaper som 

framställs i texten angående Östasien.37 För att åstadkomma detta består den kvalitativa delen 

av uppsatsen av en textanalys av läroböckerna där textens formella karaktär samt hur texten 

organiseras granskas djupare. I textanalysen undersöks grammatiska och retoriska inslag i 

texten samt hur olika begrepp används och betonas.38 Ett centrala grammatiskt element som 

väglett textanalysen i denna studie är transitivitet. Att titta på transitiviteten i en text går ut på 

att titta på hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt.39 Med subjekt menas 

den aktiva, agerande parten i en mening medan objektet är passivt. Ifråga om Östasiens 

historia blir det intressant att titta på vem/vilka nationer som står som subjekt (agerande) 

respektive objekt (passiva) i läroböckerna i framställningen.  

                                                 
34 Winther-Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Roskilde 

universitetsförlag, 1999, s. 7. 
35 Laclau,Ernesto och Mouffe, Chantal, Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics, 

Verso, London, 1985. 
36 Winther-Jörgensen och Phillips, 1999, s. 33-34. 
37 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2007, s. 223, 237. 
38 Fairclough, Norman, Media discourse, Edward Arnold, London, 1995, s. 57-58. 
39 Winther-Jörgensen och Phillips, 1999, s. 87. 
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De frågor som textanalysen i denna studie utgått ifrån är: 

- Hur ser förhållandet subjekt - objekt ut i framställningen av Östasien i svenska 

läroböcker? Vem/vilka nationer framställs som centrala aktörer i historieskildringarna? 

- Vilka uttalanden finns det om Östasien i svenska läroböcker? 

- Vilken typ av vokabulär (specifika uttryck, värdeladdade ord) används i samband med 

beskrivningar av Östasien? 

Utifrån denna textanalys blir det sedan möjligt att analysera de diskurser som texten bygger 

på. Vilka diskurser finns gällande framställningen av Östasien i historiska läroböcker och hur 

förhåller de sig till varandra? Vilken är den dominerande diskursen? 

I analysens tredje steg ställs sedan de diskursiva praktikerna i förhållande till de bredare 

sociala praktikerna. Det är här jag hoppas finna mina slutgiltiga slutsatser angående den 

diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser.40 Med social praktik 

menar jag de handlingar (i detta fall framför allt språkhandlingar) som manifesterar kulturer 

och normer med mera. För att utifrån de diskursiva praktikerna kunna klarlägga de sociala 

praktiker som manifesterar sig i hur läroböckerna framställer Östasiens historia är det viktigt 

med en teoretisk utgångspunkt.41 I denna studie har jag valt att använda den postkoloniala 

teorin med nyckelbegreppen orientalism och eurocentrism som utgångspunkt i granskningen 

av mitt källmaterial, vilket beskrivs mer utförligt under rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”. 

3.3 Metoddiskussion 

Reliabilitet är ett mått på hur väl man mäter det som avses och huruvida en oberoende 

granskare skulle uppnå ett likvärdigt resultat. Svagheten i mitt sätt att räkna sidor i den 

kvantitativa delen är, som tidigare nämnts, att världsdelarnas historia i viss mån överlappar 

varandra. Därmed skulle man kunna ifrågasätta reliabiliteten på de resultat jag redovisat i 

tabellerna. Eftersom jag har beskrivit väldigt noggrant hur jag har tänkt när jag har 

sammanställt tabellerna tro jag ändå att en ny undersökning av samma källmaterial skulle ge 

ett likvärdigt resultat. Jag skulle kunna tänka mig en variation på uppemot 6-7 procent (inte 

procentenheter). Men några sidor hit eller dit påverkar knappast proportionerna av olika 

teman i boken nämnvärt, varför jag anser att mina resultat ändå kan betraktas som 

användbara. 

                                                 
40 Winther-Jörgensen och Phillips, 1999, s. 90. 
41 Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity press, Cambridge, 1992, s. 87. 
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När det gäller den kvalitativa metoddelen är en kritik som ofta riktas mot denna typ av metod 

att den inte är lika valid som den kvantitativa,42 med vilket menas att det kan vara svårt att 

påvisa att en kvalitativ analys verkligen undersöker vad som ska undersökas och huruvida 

teorierna som använts är relevanta. I kvalitativ metod brukar man därför istället använda 

begreppet trovärdighet (credibility).43 Är tolkningen trovärdig i förhållande till källmaterialet? 

Med detta i åtanke har jag presenterat flera citat ifrån läroböckerna tillsammans med mina 

tolkningar så att läsaren får möjligheten att följa processen och värdera mina tolkningar samt 

skapa sig en egen uppfattning om de böcker jag har granskat. På så sätt hoppas jag att min 

beskrivning ska uppfattas som trovärdig.   

 

 

                                                 
42 Winther-Jörgensen och Phillips, 1999, s. 90. 
43 Shenton, Andrew K, Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for 

Information 22, IOS Press, Newcastle upon tyne, 2004, s. 63–75. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Postkolonial teori 

Kolonialism är ett väldigt brett begrepp som kan vara svårt att definiera. Den erövring som de 

Grekiska stadsstaterna och Romarriket bedrev under antiken kan såväl som den kinesiska 

Tangdynastins territoriella utvidgning eller arabernas expansion under 600- och 700-talen 

mycket väl kategoriseras som kolonialism. I denna uppsats har jag emellertid valt att låta 

begreppet ”kolonialism” symbolisera den kolonialism som växte fram ur europeiska nationers 

expansion från 1500-talet och framåt då större delen av övriga Världen, åtminstone under 

någon period mellan åren 1500 och 1950, lades under europeisk överhöghet.44   

Denna uppsats har sin teoretiska utgångspunkt inom den postkoloniala teorin inom vilken 

prefixet ”post” kan ha flera olika innebörder. Dels syftar det på ambitionen hos postkoloniala 

forskare att få människor att ”tänka utanför” de strukturer och gränser som skapats under den 

koloniala epoken, men det markerar också att det koloniala tänkandet fortfarande gör sig 

gällande i dagens samhälle. Den postkoloniala teorin beskrivs allmänt som en väldigt 

heterogen forskningsdisciplin som rymmer flera olika ämnesområden. Men något som dock är 

gemensamt för all postkolonial teori är ett kritiskt förhållningssätt gentemot den kunskapssyn 

som skapats genom västerlandets månghundraåriga dominans inom samhällsvetenskap och 

humaniora. En kunskapssyn som är aktuell än idag och bidrar till att legitimera ojämnlika 

maktförhållanden.45 

Postkolonialismen har hämtat många influenser från poststrukturalismen, ett perspektiv som 

lägger stor vikt vid språkets betydelse för skapandet av ”identiteter, institutioner och politik”. 

Språket ses snarare som något som är med och skapar världen än som en återspegling av hur 

samhället ser ut.46 Således är det, utifrån ett postkolonialt synsätt, intressant att undersöka hur 

olika maktstrukturer konstrueras och upprätthålls genom språkbruket i olika typer av texter. 

Kopplat till mitt undersökningsområde betonas alltså, utifrån ett poststrukturalistiskt 

perspektiv, vikten av en djupare inblick i det språk som används i läroböckernas 

framställningar av Östasiens historia och huruvida detta språkbruk bidrar till att skapa och 

upprätthålla maktstrukturer eller inte. 

                                                 
44 Se t ex nationalencyklopedins definition: Marklund, Kari (chefredaktör), Nationalencyklopedin, Uppslagsord: 

Kolonialism, Bra böcker AB,Höganäs, 1993, s. 184. 
45 Eriksson, Catharina. Eriksson, Baaz. Maria & Thörn, Håkan (red), Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Falun, 2005, s. 16. 
46 Eriksson, Eriksson, Baaz & Thörn, 2005, s. 17-18. 
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4.2 Orientalism och eurocentrism 

I Edward Saids bok Orientalism från 1978, som anses som ett av de stora postkoloniala 

verken och en av byggstenarna inom den postkoloniala teorin, analyserar han hur bilden av 

Orienten har formats inom europeisk kultur och vetenskap från 1700-talet till idag.47 Said 

menar att Orienten ofta framställs som primitiv, våldsam, barbarisk och sensuell och på så sätt 

fungerar som en kontrast gentemot ett fredligt, förnuftigt, civiliserat och tekniskt avancerat 

Europa.48 För att själva framstå som moderna och civiliserade har vi känt oss nödgade att 

konstruera motsatser, därför har andra samhällen i flera århundraden av västerländska 

vetenskapsmän och kulturpersonligheter utmålats som barbariska och deras konst som 

primitiv.49 Denna världsåskådning, där alla positiva egenskaper förknippas med Europa och 

västerlandet anses ha en medfödd överlägsenhet i förhållande till österlandet kallas för 

eurocentrism. Förutom att förknippa alla negativa egenskaper med icke-västliga områden och 

världsdelar och alla positiva egenskaper med det västliga handlar eurocentrismen också om att 

titta på och döma andra kulturer utifrån en västerländsk föreställningsvärld med västerländska 

värderingar och synsätt. På så sätt kan eurocentrismen beskrivas som ett misslyckande med att 

studera andra kulturer på deras egna villkor.50 

4.2.1 Kritik mot Saids Orientalism 

Alla forskare är emellertid långt ifrån eniga om huruvida den historia som skrivs och berättas i 

västvärlden verkligen är orientalistisk utifrån Saids definition och flera historiker har kritiserat 

Said för att överdriva de rasistiska och eurocentriska inslagen i den västerländska 

historiekulturen. I Defending the west. A Critique of Edward Said's Orientalism argumenterar 

Ibn Warraq emot att den västerländska bilden av Orienten skulle vara överdrivet rasistisk och 

stereotyp och menar att den europeiska historieskrivningen i allmänhet har rätt på de punkter 

där Orienten framställs som underlägsen, till exempel vad gäller områdets ekonomiska och 

folkrättsliga utveckling under de senaste tvåhundra åren.51 Dessutom hävdar han att 

exotiseringen av Orienten också har en positiv underton eftersom att flera europeiska 

konstnärer och författare har använt bilden av den exotiska Orienten som en motpol och ett 

alternativ till ett stelt, byråkratiskt och industrialiserat Europa.52  

Warraq riktar även skarp kritik mot Saids metod som han menar är ovetenskaplig, framför allt 

                                                 
47 Said, Edward, Orientalism, Vintage books, London, 1978. 
48 Mathis, Moa (red), Orientalism på svenska, Ordfront förlag, Stockholm, 2005, s. 165. 
49 Mathis (red), 2005, s.167. 
50<http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=etnocentrism> (hämtad: 2015-01-14). 
51 Warraq, Ibn, Defending the west.A Critique of Edward Said's Orientalism, Prometheus books, New York, 

2007, se s.11-16. 
52 Warraq, 2007, s. 407-409. 
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i hur källmaterialet har behandlats samt att Said drar allt för långtgående slutsatser utan att 

backa upp dessa tillräckligt.53 En annan forskare som också kritiserat Saids metod är den 

Brittiska historikern Robert Irwing som dock håller med Said om att den västerländska synen 

på öst i mångt och mycket är problematisk. I sin For lust of knowing: The Orientalists and 

their enemies kritiserar Irwing Said för bland annat faktaslarv och en allt för obekymrad 

hållning till primärkällor.54 

Även om det är många som har kritiserat Saids Orientalism så har den varit, och är 

fortfarande, ett väldigt inflytelserikt verk för studier av västerländska bilder av omvärlden 

inom en mängd olika fält (historia, litteratur, konst m.fl). På grund av de många bristerna i 

Saids källhantering kan man kanske inte ta allt han skriver för givet och de främsta 

förtjänsterna med boken Orientalism ligger istället i hur viktig den har varit för att väcka 

debatten om dessa frågor och problemområden. En annan viktigt förtjänst är den 

begreppsapparat Said utvecklade i Orientalism (som jag beskrivit närmare i stycket ovanför) 

som tack vare sin lätthanterlighet och sina tydliga definitioner har varit väldigt inflytelserik 

och idag används flitigt i den akademiska världen och som jag själv därför också har använt 

mig av i denna undersökning om läroböckers porträttering av Östasien. 

4.2.2 Orientalism – västerländska bilder av Östasien 

Begreppet orientalism syftar, som tidigare nämnt, framförallt på Västasien och den islamska 

världen som genom historien och även till viss del inom modern historieskrivning utmålats 

som barbarisk och ociviliserad för att skapa en kontrast gentemot det civiliserade Europa. 

Östasien är alltså inte per definition en del av denna ”barbariska orient” och därmed kan man 

fråga sig huruvida begreppet orientalism går att applicera på västerländska beskrivningar av 

Östasien.   

I boken China and orientalism skriver Daniel Vukovich att det fortfarande existerar koloniala 

drag i relationen mellan Kina och västvärlden och i Western images of China har Colin 

Mackerras använt Edward Saids teorier om Orientalism som ramverk för sin analys av 

västerländska bilder av Kina genom historien. Mackerras skriver att det genom historien har 

funnits flera olika dominerande kinabilder av vilka vissa är tydligt påverkade av ett 

orientalistiskt och eurocentriskt synsätt i högre grad än andra. Det finns till och med vissa 

exempel på raka motsatsen i till orientalism i hur bland annat Voltaire använder en 

skönmålande bild av Kina för att kritisera det egna samhället.55 Rent generellt menar 

                                                 
53 Warraq, 2007, s. 17-55. 
54 Irwin, Robert, For lust of knowing: The Orientalists and their enemies, Penguin group, London, 2006. 
55 Mackerras, 1989, s. 266. 
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Mackerras att det historiskt sett har funnits två perioder då de kinabilderna i hög grad varit 

orientalistiska och eurocentriska, nämligen andra halvan av 1800-talet och det tidiga 1900-

talet samt 1950- och 1960-talet. Han avslutar sin bok med att diskutera dagens (1989 års) 

kinabilder och menar att de inte är orientalistiska på samma sätt som de var under dessa 

tidigare nämnda perioder men att det fortfarande finns ett problem i hur Kina ofta beskrivs 

och döms utifrån västerländska värderingar och synsätt.56 ”Orientalism may be in decline in 

the west, but it is far from dead”.57     

4.2.3 Orientalism – historiesyn 

Den moderna europeiska historieskrivningen och historieundervisningen präglades under dess 

uppkomst (på 1800-talet) till stor del av en orientalistisk och eurocentrisk historiesyn vilket 

kan ses som en naturlig följd av att historien allt som oftast präglades av en nationalistisk 

agenda under denna period. Ett problem som dock kvarstår är att denna historiesyn alltför 

sällan har kritiserats och istället i flera fall har fått reproduceras ända framtill våran tid.58 

Detta är en problematik som John Hobson undersökt närmare i“Västerlandets österländska 

ursprung“ där han kritiserar den ojämnlika världsbild som än idag ofta reproduceras i den 

historia som det skrivs och undervisas om i västvärlden och presenterar en alternativ syn på 

historien.59 En orientalistisk historieframställning karaktäriseras, enligt Hobson, av att 

Europas och västvärldens utveckling framställs som oberoende av andra världsdelar och som 

något som uteslutande kommit ”inifrån”.60 Historien skildras som en linjär framgångshistoria 

där det västerländska samhället från sitt ursprung i det antika Grekland har utvecklats till vad 

det är idag. Den betydelse som influenser från andra världsdelar haft för Europas utveckling 

marginaliseras och ofta kan även idéer och uppfinningar som egentligen har sitt ursprung 

utanför Europa och västvärlden framställas som helt igenom västerländska. Utomeuropeiska 

världsdelar får istället fungera som en motpol till det progressiva västerlandet genom att 

framställas som statiska och oförmögna att utvecklas på egen hand. Civilisationens utveckling 

likställs med västerlandets utveckling med den moderna liberalismen och kapitalismen som 

mål.61 Denna typ av historieskildringar missar ofta helt världshistoriens komplexitet och 

innehåller problematiska och felaktiga föreställningar och förenklingar om den ”icke-västliga” 

världens historia som kan leda till att nationalistiska och rasistiska idéer och perspektiv 

befästs. I denna undersökning kommer jag därför att utgå ifrån de postkoloniala begreppen 

56 Mackerras, 1989, s. 266-269. 
57 Mackerras, 1989, s. 268. 
58 Hobson, John, Västerlandets österländska ursprung (originaltitel: The eastern origins of western civilisation), 

Studentlitteratur AB, Lund, 2006, s. 22. 
59 Hobson, John, 2006. 
60 Se Hobson, 2006, s. 19-21. 
61 Se Hobson, 2006, s. 13-32. 
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om orientalism och eurocentrism och titta på huruvida historieframställningen i läroböckerna 

antingen överensstämmer med eller snarare kan sägas utmana en orientalistisk och 

eurocentrisk historiesyn. 

 

5 Resultat – Kvantitativ analys och textanalys 

5.1 Lärobok 1 – Alla tiders historia 1b 

Alla tiders historia 1b är en omfattande lärobok på 452 sidor (varav 434 sidor text) som, 

precis som namnet säger, är skapad för kursen historia 1b. Den är kronologiskt uppbyggd och 

lägger störst fokus vid den moderna historien där världshistorien efter år 1800 tar upp över 

halva boken. Varje epok inleds med att viktiga internationella händelser och världshistorien i 

stort beskrivs och avslutas med ett kapitel som behandlar Sveriges och Nordens historia. 

Inbakat i historieskildringarna finns också beskrivningar av och exempel på historiebruk samt 

ett kapitel i början om källkritik. 

5.1.1 Kvantitativ analys 

Tabell 1. Andel sidor per världsdel i Alla tiders historia 1b. 

 Antal 
sidor 

Andel (% av 
textmassan) 

Andel av 
världsdelarnas 
historia (408,5 

sidor=100%) 

Hela läroboken 434 100,0 100 

Hela Europa 303 69,8 74,2 

Sverige och Norden 115 26,5 28,2 

Europa (utom Sverige och Norden) 188 43,3 46 

Asien 57 13,1 14 

Östasien 23 5,3 5,6 

varav Kina 15,3 3,5 3,7 

varav Japan 4,7 1,1 1,2 

varav övriga Östasien 3 0,7 0,7 

Nordamerika 25 5,8 6,1 

Latinamerika 8,5 2,0 2,1 

Afrika 15 3,5 3,7 
62 

                                                 
62 Almgren, Hans m.fl, Alla tiders historia 1b, Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2011. 
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När det gäller mitt forskningsområde innehåller boken ganska exakt 23 sidor utspridda över 

hela boken där Östasiens historia (utifrån FN:s definition av Östasien) beskrivs. Detta går att 

jämföra med 34 sidor för övriga Asiens historia och hela 188 sidor inom vilka Europas 

historia (med undantag för Sverige och Norden) behandlas. 

De delar av Östasiens historia som tas upp i boken är: det gamla Kinas historia, te- och 

porslinshandeln med Kina under 1700-talet, kapplöpningen om Asien, Japans öppnande och 

industrialisering, Japans expansion under 1930-talet, Japan under andra världskriget, 

Koreakriget, Japan efter andra världskriget, Kina under kommunismen, Nanjingmassakern, 

samt modern kinesisk propaganda. Det är alltså till övervägande del Kinas och Japans historia 

som tas upp i denna bok medan andra delar av Östasien får stå tillbaka. 

5.1.2 Kvalitativ analys 

Kina - Tidig civilisation: 

Kina får relativt mycket utrymme i denna bok och är det utomeuropeiska samt utom-västliga 

land vars historia beskrivs mest utförligt (tätt följt av Indien och det Osmanska riket). I 

bokens första kapitel som handlar om Forntiden beskrivs Kinas antika historia. Där kan man 

läsa om uppkomsten av den "uråldriga" kinesiska civilisationen (den civilisation med längst 

sammanhängande historia av alla Världens civilisationer63), byggandet av den kinesiska 

muren samt flera tekniska uppfinningar och kulturella framsteg som kinesernas varit först 

med (siden, krut, kompass, porslin, tryckta böcker m.fl). Även om Kina beskrivs som en 

väldigt inflytelserik civilisation finns det ett antal exempel på ett västcentrerat, kolonialt, 

perspektiv, där landet framställs som något mystiskt och avlägset. som i följande exempel, där 

ordet “förunderliga“ kastar sin klang över resten av meningen: “Ur den förunderliga raden av 

härskare och dynastier nöjer vi oss med att nämna fursten av Qin64“. 

Ytterligare bild av Kina som framgår i hur landets tidiga historia porträtteras i Alla tiders 

historia 1b är att landet i viss mån framställs som egocentriskt och fördomsfullt gentemot 

omvärlden än andra riken. En beskrivning som visar på denna bild av Kina går att finna i 

samband med bokens beskrivning av den europeiska handeln med Kina under 1700-talet: 

För 1700-talets européer var Kina ett relativt slutet land. Kanton (Guangzhou) var den 

63 Almgren, m.fl, 2011, s. 21. 
64 Almgren, m.fl, 2011, s. 20. 
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enda stad de hade rätt att anlöpa, men européerna fick inte komma innanför stadsmurarna. 

Den kinesiske kejsaren betraktade alla andra folk som underlydande och förväntade sig 

att européerna, "oceandjävlarna", uppträdde vördnadsfullt.65 

Även om det förvisso är sant att kina var relativt slutet för omvärlden under denna period kan 

man ifrågasätta vilken källa läroboksförfattarna använder när de hävdar att den kinesiske 

kejsaren kallade européer för “oceandjävlar“. Eftersom att det också saknas en mer ingående 

beskrivning av Kina under detta kapitel kan man efter att ha läst detta stycke få bilden av att 

alla kineser såg på européer på detta vis. Kejsarens åsikter och fördomar blir på så vis 

representativa för hela det kinesiska folket vilket innebär en problematisk och felaktig 

generalisering av kinesernas attityder som föga troligt stämmer överens med hur det såg ut i 

verkligheten. Faktum är att den ökade handeln med Europa bidrog till ett ekonomiskt 

uppsving i Kina, framför allt i städerna längs den sydöstra kusten, och därför känns det 

otänkbart att hela befolkningen skulle ha en negativ attityd till européerna.66 En intressant 

aspekt av detta är också att europeiska ledares attityder och åsikter väldigt sällan framställs 

som representativa för folket, framför allt inte när dessa är av en mer kontroversiell karaktär.67 

Kina – 1800-talet och framåt 

I beskrivningen av 1800-talet och Imperialismens framhålls hur Kina inte längre klarade av att 

hålla tillbaka militärt och teknologiskt överlägsna europeiska stormakter från att öka sitt 

inflytande över landet. Här beskrivs Kina som ett nästintill hjälplöst offer som motvilligt blir 

uppstyckat av aggressiva imperialistmakter. Vidare problematiseras det kring varför det var 

Europa och inte Kina som industrialiserades först. Boven i dramat var, enligt denna bok, 

Kinas avsaknad av en fri marknad och alltför omfattande statliga monopol som, parallellt med 

landets slutenhet mot omvärlden, bidrog till att hämma utvecklingen i ett Kina som annars 

redan på 1400-talet hade goda förutsättningar för att utvecklas till Världens första 

industrination. Här visar boken även på en tydligt liberalistisk världsåskådning i hur den fria 

marknaden framställs som en nödvändighet för ekonomisk utveckling samt med den 

självklarhet statliga monopol beskrivs som något negativt. Kapitlet avslutas med 

konstaterandet att "I Europa försökte man. I Kina så försökte man inte".68 

Det tredje och sista kapitlet som handlar om Kina beskriver landets moderna historia i 

mestadels neutrala och objektiva ordalag och ger en ganska nyanserad bild av det 

                                                 
65 Almgren, m.fl, 2011, s. 155. 
66 Hägerdal, 2006, s. 186-188. 
67 Almgren, m.fl, 2011, se till exempel porträttet av Ludvig XIV på s. 122-123 och porträttet av Adolf Hitler på s.  

284-287. 
68 Almgren, m.fl, 2011, s. 234. 
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kommunistiska Kina som i slutändan beskrivs som en stormakt på uppåtgående men där den 

demokratiska utvecklingen har halkat efter.69 Även i detta, i övrigt rätt neutrala kapitel, om 

Kinas moderna historia finns dock formuleringar som visar på Kinas underordnade ställning 

gentemot västvärlden. Bland annat går detta att finna i framställningen av Kinas ekonomiska 

utveckling på 1990-talet vars positiva konsekvenser för befolkning beskrivs på detta vis: “I 

städerna växte medelklassen och det blev möjligt att köpa västerländska modekläder, datorer 

och till och med Big Mac.”70 Att varorna som blev möjliga att köpa är just västerländska får i 

denna mening en väldigt positiv klang vilket visar hur västvärlden och det västerländska 

framställs som en norm vilken andra länder bör eftersträva. 

Japan – Industrialiserades ”tack vare” hjälp från västerlandet 

Japan beskrivs som ett land där utvecklingen stagnerat under det tidiga 1800-talet på grund av 

en väldigt isolerad politik och som sedan "väcks upp" tack vare att en amerikansk krigsflotta 

lade till utanför huvudstaden Edo (nuvarande Tokyo) och krävde på att Japan skulle öppna 

upp sig för handel med USA (att flottan sänkte flera japanska skepp och även bombade 

huvudstaden vilket ledde till att flera japaner dog nämns överhuvudtaget inte). 

Därefter tar utvecklingen fart med målet att efterlikna väst och därav beskrivs denna 

utveckling i mestadels positiva ordalag. "Målet var att hinna ifatt Västerlandet och kunna 

skaka av sig förödmjukelserna".71 Boken ser alltså från att japanernas känsla av 

underlägsenhet inför den västerländska kulturen som en positiv drivkraft. Boken uttrycker 

också att japanerna har Västerlandet att tacka för sina framsteg. Om deras seger över Ryssland 

1904-1905 står det till exempel att: "Det var praktiskt bevisat att ett asiatiskt folk genom att 

skaffa sig västerländsk vetenskap och teknik kunde skaka av sig de vitas kontroll72". 

Japanerna kunde alltså omöjligen bli en stormakt på egen hand utan det var tack vare 

västerländskt kunnande och västerländsk teknik som Japan kunde utvecklas till en stormakt av 

internationella mått. Även här står alltså det västerländska som något positivt och 

eftersträvansvärt för utomeuropeiska kulturer. 

Denna historiesyn framträder även i det sista kapitlet som behandlar Japans historia i denna 

bok där landets moderna historia redogörs för i korta drag. Även i här är det västvärlden (i 

detta fall USA) som är motor för Japans utveckling.   

69 Almgren, m.fl, 2011, s. 397. 
70 Almgren, m.fl, 2011, s. 397. 
71 Almgren, m.fl, 2011, s. 237. 
72 Almgren, m.fl, 2011, s. 237. 



25 

 

"USA krävde demilitarisering och demokratisering. En ny grundlag antogs 1946 där 

västerländsk demokrati infördes. Regeringsledamöterna var nu inte längre ansvariga inför 

kejsaren utan inför parlamentet – parlamentarism infördes alltså. För första gången fick 

de japanska kvinnorna rösträtt.73" 

USA är alltså den viktigaste aktören i detta kapitel och om vi tittar på föregående citat är det 

tydligt hur den amerikanska ockupationen av Japan framställs i allmänhet som något positivt 

och att Japan har USA att tacka för flera viktiga ekonomiska och demokratiska reformer som 

lagt grunden till landets starka globala ställning idag. Vidare används begreppet västerländskt 

och västligt även här som ett positivt klingande adjektiv där ett efterliknande av västerlandet 

och det västerländska ses som det självklara målet för alla icke-västliga länders utveckling. 

Som exempel på detta avslutas beskrivningen av den japanska ekonomiska utvecklingen på 

1950- och 1960-talen på följande vis: "På 1970-talet togs Japan upp i den s.k. G7-klubben 

vilket många japaner tog som ett kvitto på att landet nu var ett västligt i-land.”74 

Japan - Aggressivt och expansionistiskt 

Som en bakgrund till Japans inträde i andra världskriget nämns Japans erövringar innan 1930 

i korta drag. Här beskrivs ekonomiska faktorer bakom erövringarna: "Japan behövde råvaror 

och avsättningsområden för sina industrivaror och bosättningsområden för sitt 

befolkningsöverskott.”75 Detta liknar framställningen av europeiska stormakters erövringar 

under imperialismen och ger på så sätt en relativt neutral bild av denna expansion. 

När sedan Japans medverkan i andra världskriget beskrivs är bilden däremot inte lika 

nyanserad. Trots att Japan var en av de allra viktigaste aktörerna under andra världskriget och 

att kriget i Asien ur ett globalt perspektiv var en väldigt viktig del av andra världskriget 

(nästan jämförbart med kriget i Europa ifråga om antalet människoliv som gick till spillo) så 

beskrivs denna del av andra världskriget endast i ungefär en sida under rubriken "Japanerna 

anfaller Pearl Harbor". Detta kapitel inleds med meningen: "Under 1941 träffades Churchill 

och Roosevelt och antog den s.k. Atlantdeklarationen, där man skisserade en värld efter den 

slutliga förstörelsen av nazismens tyranni."76 och perspektivet är helt igenom västerländskt 

med USA som det huvudsakliga subjektet och Japan som fienden. 

                                                 
73Almgren, m.fl, 2011, s 354 
74Almgren, m.fl, 2011, s 355 
75Almgren, m.fl, 2011, s 237 
76Almgren, m.fl, 2011, s. 298. 
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Eftersom att det är så lite som skrivs om Japan under andra världskriget blir också den bild 

som förmedlas väldigt onyanserad. Det nämns i förbifarten hur "Japanerna utövade en mycket 

grym politik i de erövrade områdena"77 utan någon utförligare beskrivning. Vidare används 

ordet militaristisk vid två tillfällen för att beskriva Japan under 30-40 talen. I avsaknad av en 

mer nyanserad porträttering skapar detta en negativ bild av Japan som en militaristisk och 

barbarisk nation under denna period. 

I samband med attacken på Pearl Harbor finns även ett allvarligt faktafel. I boken står det att 

japanska självmordsflygare genomförde attacken på Pearl harbor, vilket i själva verket inte 

var fallet. Istället var det egentligen vanligt bombflyg som anföll den amerikanska flottbasen. 

Faktum är att Japanerna inte började använda sig av de s.k. kamikazepiloterna förrän i krigets 

slutskede som en sista desperat utväg när bland annat bristen på råvaror gjorde att bränslet 

inte längre räckte till.78 Att påstå att det var självmordsflygare skapar här en bild av den 

japanska armén som barbarisk, ociviliserad och hänsynslös vad gäller människoliv. 

Övriga Östasien 

Om övriga delar av Östasien, dvs. Korea, Taiwan och Mongoliet, står det (vilket framgår i 

tabellen) inte alls särskilt mycket. Mongoliet nämns inte överhuvudtaget och det går inte att 

finna så mycket som en mening om det medeltida mongolväldet som var ett av världs-

historiens största riken. Vidare finns Taiwan endast med väldigt kort i ett fåtal sammanhang, 

framför allt i samband det kinesiska nationalistpartiets flykt till ön efter förlusten i 

inbördeskriget 1931-1949 där också en kort bakgrund ges till dagens relationer mellan Taiwan 

och Kina och Taiwans speciella situation i FN, som representant för Kina framtill 1971 och 

därefter uteslutet ur organisationen.79 Det är egentligen bara Korea som får ett nämnvärt 

utrymme i denna bok och då nästan uteslutande i samband med Koreakriget som beskrivs i 

ungefär två och en halv sida. Ett krig där Korea i huvudsak beskrivs som en skådeplats för 

stormaktskonflikten mellan kommunistblocket och USA och dess allierade och koreanerna 

själva tilldelas en sekundär betydelse (även om Nordkoreas ledare Kim Il Sung framställs som 

en förhållandevis viktig aktör i kriget) och krigsskildringarna kretsar framför allt kring de tre 

stormakterna USA, Sovjetunionen och Kina och hur de agerade i samband med kriget.80 

                                                 
77Almgren, m.fl, 2011, s .298. 
78 Se t ex om andra världskriget i nationalencyklopedin: Marklund, Kari (chefredaktör), Nationalencyklopedin, 

uppslagsord: andra världskriget. Bra böcker AB, Höganäs, 1989, s. 368. 
79Almgren, m.fl, 2011, s. 334, 393 och 396. 
80Almgren, m.fl, 2011, s. 331-334. 
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5.1.3 Sammanfattning 

Nyanserade beskrivningar av Östasien i Alla tiders historia 1b 

• Kina framställs i såväl positiva som negativa ordalag. En urgammal civilisation med 

många tidiga kulturella och teknologiska framsteg som gagnade hela mänskligheten samt 

handelsvaror som eftertraktades i hela den kända Världen. Men också en egocentrisk kultur av 

inåtvändhet och fördomsfullhet gentemot omvärlden. 

Västcentrerade beskrivningar av Östasien i Alla tiders historia 1b 

•  Japans historia beskrivs ur ett mera västcentrerat perspektiv. De delar av Japans 

historia som presenteras i denna bok är endast de delar då Japan har mycket kontakter med 

Västvärlden (av såväl krigisk som fredlig karaktär) och det är ofta USA som är den främsta 

aktören i dessa avsnitt. Slutligen beskrivs Japans deltagande i andra världskriget väldig kort 

och onyanserat vilket resulterar i att landet framstår som en hänsynslös och militaristisk 

nation utan vidare nyansering. 

• Något som är gemensamt för framställningen av Japans och Kinas historia är hur 

begreppet västerländskt används som ett adjektiv för att markera någonting positivt samt hur 

det västerländska ständigt får fungera som en slags måttstock för utvecklingen i Östasien, "ju 

mer likt västerlandet desto bättre". 

• När det gäller övriga Östasien är beskrivningarna väldigt få och överlag kortfattade. 

Det är endast Koreakriget som skildras någorlunda utförligt och då med stormakterna USA, 

Sovjetunionen och Kina som de viktigaste aktörerna 
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5.2 Lärobok 2 – Historiens ansikte 

Historiens ansikte är ifrån förlaget Liber AB och utgavs år 2009. Den är närmare 500 sidor 

lång varav 480 sidor text (inklusive förord). Jämfört med äldre läroböcker har skildringar av 

kungar och krig fått stå tillbaka till förmån för social och ekonomisk historia och boken 

innehåller även flera sidor som skildrar svenska och nordiska minoriteters (framförallt 

samernas) historia. Att boken beskriver ganska utförligt hur människor har levt under de olika 

epokerna bidrar till att historien levandegörs mer och går att relatera till på ett helt annat sätt 

än i böcker som fokuserar på att endast redogöra för den politiska historien. Bokens första del 

handlar om historiska metoder (källhantering) samt historiebruk och syn på historien. I övrigt 

är historieframställningen kronologisk och sträcker sig från människans ursprung till det 

tidiga 2000-talet. 

 

5.2.1 Kvantitativ analys 

Tabell 2. Andel sidor per världsdel i Historiens ansikte. 

 Antal 
sidor 

Andel (% av 
textmassan) 

Andel av 
världsdelarnas 

historia (474,5 = 
100%) 

Hela läroboken 480 100,0 100 

Hela Europa 420 87,5 88,5 

Sverige och Norden 64 13,3 13,5 

Europa (utom Sverige och Norden) 355,5 74,1 75 

Asien 23,3 4,9 4,9 

Östasien 6,3 1,3 1,3 

varav Kina 0,3 0,06 0,06 

varav Japan 3,5 0,7 0,7 

varav övriga Östasien 2,5 0,5 0,5 

Nordamerika 19,5 4,1 4,1 

Latinamerika 3 0,6 0,6 

Afrika 8,7 1,8 1,8 
81 

 

Av denna tabell framgår det väldigt tydligt att det är skildringar av Europas historia som 

dominerar i denna bok. Östasiens såväl som andra icke-europeiska världsdelars historia får 

knappt något utrymme alls (med undantag för Nordamerikas moderna historia). Det verkar 

                                                 
81Rönnqvist, Carina och Markusson, Winqvist, Hanna, Historiens ansikte, Liber AB, Stockholm, 2009. 
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som att det framförallt är den utomeuropeiska historien som fått stryka när författarna valt att 

lägga större fokus vid social och ekonomisk historia. Vad gäller Östasiens historia är det 

nästan enbart Japans expansion och deltagande i andra världskriget samt Koreakriget som 

finns med. Kina nämns endast kort i ett fåtal olika sammanhang. 

5.2.2 Kvalitativ analys 

Kina - en perifer och obetydlig historia: 

Kina nämns väldigt kort i skildringen av de tidiga högkulturerna “Exempelvis uppstod rika 

kulturer kring floden Indus i dagens Indien och Huang-Hu i Kina“82 och senare på ungefär en 

tredjedels sida i samband med konflikten mot Japan under 1930-talet (vilket i och för sig är 

mer än vad flera andra böcker skriver om just detta) samt även i ett fåtal meningar under 

rubriken “Kalla kriget globaliseras“ och ytterligare i följande mening om Koreakriget: “Men 

när den kinesiska armén grep in i kriget i slutet av november 1950, förlorade Sydkorea 

kontrollen över huvudstaden Seoul“83 

Detta visar på en västcentrerad historiesyn där man som läsare får en bild av Kinas historia 

som perifer och obetydlig i förhållande till västvärldens historia. Vidare marginaliseras också 

Kinas betydelse som aktör i de händelser där landet faktiskt nämns. Titta bara på de två 

meningar jag har citerat i stycket ovan. I båda exempel nämns Kina väldigt kort och i mitten 

av satser som lägger större vikt vid andra länder (den viktigaste informationen går oftast att 

finna i antingen början eller slutet på satser) varav det första citatet är taget ifrån en bisats. 

Vilket förstärker bilden av Kinas historia som oviktig. 

Japan – en europaliknande stormakt: 

Japan framträder först i skildringarna av första världskriget och beskrivs som en 

handlingskraftig aktör med höga ambitioner som i stora drag likställs med europeiska 

stormakter. ”För att utvidga sina områden gjorde Japan gemensam sak med britterna, när de 

ville komma åt tyska kolonier i Kina och Stillahavsområdet.”84 Även i skildringarna av andra 

världskriget framgår det tydligt hur Japan likställs också med europeiska stormakter. ”Liksom 

för de europeiska staterna var nationalismen en viktig drivkraft även för Japans expansion.”85 

                                                 
82Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 28. 
83Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 431. 
84Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 332. 
85Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 383. 
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Även om den japanska expansionen även i denna bok i allmänhet beskrivs som något negativt 

(vilket man kanske också kan säga att den var med tanke på hur erövrade folk behandlades) 

framställs inte Japan som särskilt ociviliserat och barbariskt jämfört med västvärlden eftersom 

att den västerländska expansionen beskrivs i samma termer. När det gäller Japans inträde i 

andra världskriget skylls detta inte heller enbart på nationalism och expansionism utan det ges 

även en ekonomisk förklaring. 

År 1940 genomförde USA en handelsblockad mot Japan som ett år senare utökades 

genom starkt begränsad oljeexport. Detta blev avgörande för Japans beslut att angripa 

USA:s Stillahavsflotta.86 

Japan – Förövare av krigsbrott och offer för krigets grymheter: 

I de områden i Asien som Japan erövrat, utsattes mängder av unga kvinnor för 

systematiskt och långvarigt sexuellt våld som sanktionerades av den japanska staten.87 

Så här beskrivs Japans krigsbrott under rubriken “Det systematiserade våldet“. I samma 

kapitel redogörs det också för framförallt förintelsen, men också den sovjetiska terrorn under 

Stalin. I och med att Japans krigsbrott här ställs i jämförelse till de krigsbrott som utfördes av 

Tyskland och Sovjetunionen framstår inte Japan som mer barbariskt eller ociviliserat än 

Västerlandet, utan bilden blir istället förhållandevis objektiv (jämfört med exempelvis den 

bild som framställs i Alla tiders historia 1b). 

Vidare skildras atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki samt dess efterverkningar 

ganska utförligt och beskrivningen av andra världskrigets slut innehåller en bild på en 

räddningsarbetare som i famnen håller ett spädbarn som fallit offer for atombombningarna 

med en bildtext om atombombningarnas efterverkningar som inleds med 

meningen: ”Atombomberna förstörde livet för miljontals människor.”88 Att Japan inte bara 

framställs som förövare av grymheter utan även som offer bidrar ytterligare till att nyansera 

bilden av Japan. 

Koreakriget - Neutral bild, bricka i ett större maktspel + social historia 

Koreakriget skildras i väldigt sakliga och neutrala ordalag och det är upp till läsaren att 

värdera vilken sida som hade rätten på sin sida. I bakgrunden beskrivs den japanska 

                                                 
86Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 383. 
87Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 394. 
88Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 288. 
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ockupationen under andra världskriget och hur landet sedan delades i en sovjetisk och en 

amerikansk ockupationszon, vilka år 1948 åter blev självstyrande. ”Både Sydkorea och 

Nordkorea var nu (1948) ställda under inhemska – men odemokratiska – regimer.”89 Ingen av 

regimerna framstår här som mer legitim än den andra och Korea framställs främst som en 

bricka i maktspelet mellan USA och Sovjetunionen. 

En intressant aspekt som denna bok tar upp i slutet av beskrivningen om Koreakriget är att 

den berättar om de barn som föddes till följd av relationer mellan FN-soldater och koreanska 

kvinnor. Det skildras hur många av dessa barn övergavs av sina mödrar då de saknade 

möjlighet att försörja dem (eftersom att de flesta FN-soldater inte kunde stanna kvar eller inte 

ens visste om att de blivit pappor) och därför skickades till barnhem varifrån många 

adopterades av europeiska, och inte minst svenska, föräldrapar.90 På så vis ges en bakgrund 

till varför det finns så många koreanska adoptivbarn (samt deras barn och barnbarn) i 

västvärlden idag. Att denna del av historien tas upp kan bidra till att göra historien mer 

levande och personlig får många människor med en östasiatisk bakgrund. 

Västorienterad historieskrivning 

Även om framställningarna om Japan och Korea är förhållandevis objektiva och 

värderingsneutrala framgår det ändå att historiesynen är väldigt västorienterad. Detta går att 

skönja när man tittar på vilken historia det är som skrivs. Östasien har i denna bok extremt lite 

utrymme (ungefär 70 gånger mindre än Europa) och de enda delar som finns med där 

Östasiens historia skildras i mer än några enstaka meningar är när det finns en direkt koppling 

till väst (andra världskriget och Koreakriget). 

5.2.3 Sammanfattning 

Nyanserade beskrivningar av Östasien i Historiens ansikte 

* Den japanska imperialismen likställs med den europeiska och Japan framställs därmed inte 

som mer militaristiskt eller ociviliserat än Europa. 

* I skildringarna av andra världskriget skildras Japan som både förövare av och offer för 

krigsbrott vilket ger en nyanserad bild av landets medverkan i kriget. 

* Beskrivningarna av Koreakriget är värdeneutrala i förhållande till konflikten och innehåller 

                                                 
89Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 431. 
90   Rönnqvist och Markusson, Winqvist, 2009, s. 432. 
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även element av social historia (koreanska barnhemsbarn och adoptivbarn) som kan bidra till 

att göra historien mer relaterbar för elever med någon koppling till Östasien. 

Västcentrerade beskrivningar av Östasien i Historiens ansikte 

* Det skrivs extremt lite om Östasien i denna bok och de enda delar av Östasiens historia som 

beskrivs är i samband med stora internationella krig där västländerna står i fokus. 

* Det som skrivs om Kina är ofta väldigt kort och ger en bild av Kina som en relativt liten 

aktör med en oviktig historia. 
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5.3 Lärobok 3 – Sekvens 

Sekvens är en 444 sidor lång lärobok (inklusive förord, personregister och källförteckning 

vilka jag inte räknat in i min kvantitativa analys) som har som mål att genom historien 

förklara hur dagens värld har vuxit fram. Ett utmärkande drag för denna bok är att det endast 

är en författare, Christer Öhman, som har skrivit hela boken (de flesta läroböcker skrivs av 

flera författare som samarbetar och fokuserar på varsin del). Författaren skriver i förordet att 

endast samhällen, händelser och personer som har betydelse för utvecklingen mot nuet har 

plats i boken och det är alltså det han har haft i åtanke när han gjort sitt urval av vilket stoff 

som ska vara med i boken.91 Det finns inget specifikt kapitel om källförteckning eller 

historiebruk (även om det i flera kapitel finns sidor som handlar om historiebruk och hur 

historien kan användas på olika sätt) utan praktiskt taget hela boken skildrar människans 

historia framtill dagens samhälle. 

5.3.1 Kvantitativ analys 

Tabell 3. Andel sidor per världsdel i Sekvens. 

 Antal 
sidor 

Andel (% av 
textmassan) 

Andel av 
världsdelarnas 

historia (386,1 = 
100%) 

Hela läroboken 431 100,0 100 

Hela Europa 269,9 62,6 69,9 

Sverige och Norden 92,4 21,4 23,9 

Europa (utom Sverige och Norden) 177,5 41,2 46 

Asien 60 13,9 15,5 

Östasien 23,2 5,4 6 

varav Kina 11,5 2,7 3 

varav Japan 7,2 1,7 1,9 

varav övriga Östasien 4,5 1,0 1,2 

Nordamerika 21,4 5,0 5,5 

Latinamerika 10,4 2,4 2,7 

Afrika 24,4 5,7 6,3 
92 
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Jämfört med de andra böckerna i denna studie behandlar Sekvens relativt mycket 

utomeuropeisk historia där denna historia sammantaget fått drygt hälften så många sidor till 

sitt förfogande som Europas historia minus Sverige och Norden. När det gäller Östasiens 

historia skildras den i ungefär 23,2 sidor vilket är ungefär jämförbart med hur mycket 

utrymme som ges andra, jämförbara (i förhållande till invånarantal och geografisk storlek), 

icke-europeiska områden. 

De delar av Östasiens historia som inkluderats i denna bok är: Det gamla Kina, Kina under 

medeltiden, Djingis Khan och mongolernas rike, Kina under sent 1800- och tidigt 1900-tal, 

Japan under sent 1800- och tidigt 1900-tal, Japan under andra världskriget, Koreakriget och 

Kinas moderna historia. Utöver detta finns det ett även antal olika sammanhang där delar av 

Östasiens historia nämns i några meningar (därav alla decimaler i tabellen). 

5.3.2 Kvalitativ analys 

Kina – Dynamisk och händelserik tidig historia 

Kinas medeltida historia tas upp i ganska exakt tre sidor i denna bok vilket leder till att den 

annars så vanliga stereotypen av Kinas historia som en antik supermakt som sedan årtusenden 

tillbaka hamnat på fel köl och stannat av i utvecklingen utmanas. Istället målas Kinas historia 

upp som dynamisk och händelserik och många tidiga kinesiska uppfinningar och ekonomiska 

framsteg nämns och Kina beskrivs som långt före Europa under denna period. ”Alla dessa 

uppfinningar gjorde kineserna långt före européerna.”93 Det som slutligen beskrivs som det 

medeltida Kinas allra viktigaste framsteg var förbättringen av jordbruket som ledde till en 

befolkningsökning på 1200-talet som liknade den som skedde i Europa först 500 år senare. 

Under 1200-talet steg Kinas befolkning till över 100 miljoner. Huvudstaden Chang-an var 

jordens största stad med omkring två miljoner invånare, och flera andra städer hade mer 

än en miljon invånare var. Kina var vid denna tid världens rikaste land.94 

Nästa kapitel om Kinas historia inleds med texten ”också till Kina kom de brittiska 

köpmännen.”95 Det handlar om 1800-talet och här är det (vilket framgår av citatet) 

huvudsakligen europeiska riken, framförallt Storbritannien, som står som aktörer. Kina 

beskrivs som inkapabelt att försvara sig mot britterna som tack vare sina teknologiska 

                                                 
93Öhman, 2007, s. 69. 
94Öhman, 2007, s. 69. 
95Öhman, 2007, s. 227. 
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landvinningar har blivit överlägsna kineserna militärt. Storbritannien agerande skildras dock 

inte som något positivt och nödvändigt utan snarare som egoistiskt och drivet ur egna 

ekonomiska intressen. ”Efterfrågan på kinesiska handelsvaror var stor i Europa, men det fanns 

inte många i Kina som ville köpa europeiska produkter.”96 Det faktum att Kina har halkat 

efter Europa ekonomiskt och teknologiskt förklaras å ena sidan med att landet var inte hade 

något intresse av utländska varor och att de drivkrafter som låg bakom den europeiska 

industrialiseringen därför inte var lika starka i Kina.97 Detta beskrivs också inte som ett 

misslyckande från kinesiskt håll utan ses som naturligt med tanke på den extremt snabba 

utvecklingen i Europa från andra halvan av 1700-talet framtill mitten av 1800-talet. På så vis 

beskrivs inte Kina som ett land som stannat av och hamnat efter i utvecklingen utan det är 

britterna och deras grannländer som tack vare industrialiseringen tillfälligt hamnat före övriga 

världen. 

I detta avsnitt finns det dock en kartbild över Kina som visar på vilka områden som de olika 

imperialistmakterna hade kontroll eller åtminstone starkt inflytande över där framförallt de 

franska och brittiska områdena är kraftigt överdrivna.98 Även om det finns sanning i att Kina 

hade svårt att hävda sig mot de imperialistiska stormakterna så ger denna kartbild en väldigt 

överdriven bild av hur svagt Kina verkligen var. 

Kina - Mångfasetterad modern historia: 

Det sista kapitlet om Kina handlar om landets historia från och med kommunisternas 

maktövertagande till marknadsekonomins återinförande på 1980- och 1990-talet. En kort 

redogörelse för inbördeskriget avslutas med texten: ”Världens folkrikaste land med över 500 

miljoner invånare hade gått över till det kommunistiska lägret.”99 Vilket visar tydligt på vilka 

det är som skildras som “vi“ (USA + väst) respektive “dem“ (Sovjet, Kina + öst) i 

framställningen av kalla kriget. I övrigt är skildringarna av Kinas moderna historia väldigt 

neutrala och saknar i stort starka värderingar och åsikter. En sak jag reagerade på var att 

landet stora ekonomiska problem och de svältkatastrofer som drabbade landet under 1950- 

och 1960-talen inte nämns överhuvudtaget. De olika svängningarna i Kinas ekonomiska 

politik under 1900-talet sammanfattas istället på detta vis: 
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Kommunistpartiets mål har varit att utveckla Kinas ekonomi och göra landet till en makt 

som kan mätas med USA och Sovjetunionen. Därför har Kinas historia efter revolutionen 

karakteriserats av tvära kast, särskilt inom den ekonomiska politiken.100 

Det är i kapitlets slutstycke man kan urskilja ett antal politiska ställningstaganden. Stycket 

handlar om protesterna på Himmelska fridens torg 1989 tar upp den problematiska 

folkrättsliga situationen i ett Kina som fortfarande är en diktatur. Här dras även en tydlig 

koppling mellan demokrati och kapitalism där de båda framstår som ungefär lika viktiga för 

att ett land ska vara välmående. ”Men även om kapitalismen har återinförts i det demokratiska 

livet har inget förändrats inom politiken.”101 

Japan – Västcentrerade och nyanserade bilder av landets historia innan andra 

världskriget 

Första kapitlet om Japans historia i denna bok handlar (precis som i de läroböcker jag tidigare 

analyserat) om när landet öppnades och industrialiserades under andra halvan av 1800-talet. 

Här ges även en bakgrund över Japan från cirka 1500 till 1800-talet där landets politiska 

system liknas vid det feodala systemet i medeltidens Europa.102 I denna bakgrund beskrivs 

även japanernas misstro mot de europeiska sjöfararna, vilket till viss del skildras i överdrivet 

förenklade ordalag och även med vissa faktafel som tillsammans bidrar till att japanerna 

framstår som väldigt inåtvända och misstänksamma utan närmare förklaring. 

Liksom kejsarna i Kina var de japanska härskarna ytterst misstänksamma mot de 

europeiska sjöfarare som från 1500-talet började synas i de östasiatiska farvattnen.103 

Kristendomen förbjöds i början av 1600-talet, och alla européer utvisades ur landet. 

Lagen bestämde att varje utlänning som landsteg i Japan skulle dödas – till och med 

skeppsbrutna sjömän.104 

Här ger forskningen en helt annan bild av Japans relationer till Europa. Om vi tar boken 

Trollsländans land av Monica Braw som exempel så framställs japanerna till en början som 

övervägande positivt inställda till att handeln med européer. En attityd som sedan över ett 

tidsspann på ungefär etthundra år gradvis försämrades, bland annat till följd av ökade 

konflikter mellan europeiska makter (Portugal, Spanien, Nederländerna och England) vilket 

                                                 
100 Öhman, 2007, s. 388. 
101 Öhman, 2007, s. 391. 
102 Öhman, 2007, s. 230. 
103 Öhman, 2007, s. 230. 
104 Öhman, 2007, s. 230. 
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också fick väldigt negativa konsekvenser för den japanska sjöfarten då det hände att japanska 

skepp sänktes för att de bedrev handel med ”fel” land.105 Det andra citatet är inte helt riktigt 

det heller eftersom nederländare faktiskt tilläts bedriva handel med Japan i Nagasaki.106 

Historien skildras dock ifrån ett övervägande japanskt perspektiv med Japan som det 

huvudsakliga subjektet, och i samband med landets industrialisering är framställningen mer 

nyanserad. Där beskrivs det hur Japan hotades till att öppna sig för omvärlden vilket ledde till 

en massa inrikespolitiska omvälvningar som slutligen gav grund för Japans industrialisering. 

En sak som särskiljer denna bok från många andra läroböcker i hur denna del av Japans 

historia framställs är att denna bok fokuserar på den inhemska utvecklingen i Japan som 

drivande för industrialiseringen, även om inflytandet från Europa och Nordamerika också var 

viktigt för Japans utveckling. Precis som att Europas utveckling målas upp som något de 

europeiska länderna åstadkom på egen hand trots influenser från andra världsdelar beskrivs 

alltså Japans utveckling och industrialisering som något japanerna åstadkom själva och inte 

något de “fick“ genom kontakter med Europa och Nordamerika.  ”Japan bevarade sin 

självständighet och gick in i 1900-talet som ett modernt industriland, det första i hela 

Asien.”107 

Japan – kortfattade och övervägande neutrala beskrivningar av landets historia under 

andra världskriget 

Japans inträde i andra världskriget nämns utan någon djupare beskrivning av de 

bakomliggande faktorerna till varför de gick med. ”Japanernas mål var att i ett enda slag slå ut 

USA:s stillahavsflotta för att på det viset få herraväldet i västra Stilla havet.”108 Eftersom att 

inga ekonomiska eller politiska orsaker ges blir bilden som förmedlas av japanerna att de 

“erövrade för att erövra“ vilket känns aggressivt och expansionistiskt på gränsen till idioti. I 

övrigt är dock skildringarna av kriget i stilla havet väldigt objektiva och sakliga. Det redogörs 

i korta drag för hur Japan till en början var framgångsrika men efterhand, på grund av att de 

var hopplöst underlägsna ifråga om antalet soldater och produktionen av materiell, gradvis 

förlorade initiativet och slutligen tvingades kapitulera. 
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106 Tashiro, Kazui, "Foreign Relations During the Edo Period, Journal of Japanese Studies. Vol. 8, No. 2, 

University of Washington, 1982. 
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Övriga Östasien - Västcentrerade bilder, övermänskliga mongoler 

När det gäller övriga Östasiens historia handlar två sidor om det mongolerna och det rike de 

skapade under 1200-talet. Om riket skrivs det att det var det största sammanhängande i 

världshistorien men att det därför blev svårt att hålla ihop det. Mongolerna är även det 

östasiatiska folk som mystifieras mest i denna lärobok. Detta framgår i beskrivningen av de 

mongoliska krigarna där de tilldelas nästintill övermänskliga egenskaper: ”De var duktiga 

ryttare och fruktansvärda krigare. De påstås att en mongol kunde rida två dagar och två nätter 

i sträck och sova på hästryggen medan hästen betade.”109 Och i den bild som målas upp av 

den mongoliske härskaren Kublai khans hov: 

På en tron i en stor hall satt Kublai själv. Till vänster om honom satt hans fyra kejsarinnor 

och till höger hans tjugo söner och alla hans sonsöner, men hur många de var anger inte 

Marco Polo. Alla satt på så låga stolar att deras huvuden var i jämnhöjd med khanens 

fötter.110 

Å andra sidan framställs inte dessa påståenden som absoluta sanningar (något som framgår 

om man till exempel tittar på hur ordet “påstår“ används i det första citatet) utan används 

snarare för att ge lite extra “krydda“ åt beskrivningarna. Faktum är också att många européer 

såg mongolerna som fruktansvärda och övermänskliga krigare under deras härjningar på 

1200-talet.111 Men som läsare kan man ändå nästan få bilden av mongoler som 

fantasivarelser efter att ha läst dessa skildringar, vilket skapar ett slags “vi“ och “dem“ där 

mongolerna, som beskrivs som väldigt annorlunda oss, får representera “dem“. Som en 

jämförelse nämns aldrig europeiska ledares privata förehavanden eller familjeliv på liknande 

sätt i denna bok. Om vi till exempel tittar på skildringarna av den engelska kungen Henrik 

XIII som under sin regentperiod (1509-1547) gifte om sig hela fem gånger112 nämns endast ett 

av dessa giftermål i Sekvens och fokus ligger vid giftermålets betydelse för Englands brytning 

med den katolska kyrkan.113 

 

 

                                                 
109Öhman, 2007, s. 70. 
110Öhman, 2007, s. 72. 
111Se: Höjer, Henrik. Mongolstormen, i Populär historia: vol 7, 1999. 
112 Se t ex: Newcombe, David Gordon. Henry VIII and the English reformation, Routledge, England, 1995, s. viii 

– x (chronology).    
113 Öhman, 2007, s. 114. 
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5.3.3 Sammanfattning 

Positiva och nyanserade beskrivningar av Östasien i Sekvens 

* Sekvens historia A tar upp relativt många delar av Östasiens historia. Bland annat är den en

av få böcker som beskriver det medeltida mongoliska riket. Det finns även ett kapitel om Kina 

under medeltiden vilket ger en bild av Kinas historia som mer dynamisk och händelserik än 

hur landet skildras i flera andra läroböcker. 

* Industrialisering av Japan skildras med Japan som aktör och som något som framförallt

åstadkoms på egen hand. 

Neutrala beskrivningar av Östasien i Sekvens 

Östasiens historia framställs på många ställen i väldigt neutrala och sakliga ordalag i denna 

bok. Detta framkommer extra tydligt i samband med Kinas moderna historia och de delar av 

Japans historia som är med i boken. 

Västcentrerade beskrivningar av Östasien i Sekvens 

* Läroboken skildrar kalla kriget ur ett vi och dem perspektiv där “vi“ är synonymt med väst

och öst (Kina) således beskrivs som “dem“. 

* Faktafel och flera problematiska förenklingar i framställningen av japans relationer till

Europa under landets tidigmoderna historia (ca 1500-1800) samt i kartbilden om Kina under 

imperialismen. 

* I de kapitel som behandlar Östasiens historia saknas vissa viktiga delar som hade kunnat ge

en tydligare helhetsbild. I redogörelsen för Kinas moderna historia har författarna beskrivit 

den ekonomiska utvecklingen väldigt kortfattat och berättelsen om Japans deltagande i andra 

världskriget är också den väldigt kortfattad och saknar bakgrund. 

* Beskrivningarna av mongolerna och den mongoliske härskaren Kublai Khan bidrar till att

skapa och befästa ett "vi" och "dem" i förhållandet till Östasiens historia. 
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5.4 Lärobok 4 – Historia 1 - då, nu och sedan 

Historia 1 - då, nu och sedan är skriven för gymnasiekurserna historia 1a1 och historia 1a2 

vilka bara är på 50 poäng. Eftersom att dessa kurser är relativt korta och inte 

högskolemeriterande är denna bok relativt översiktlig och kortfattad och det märks att 

författarna har försökt att uttrycka sig så enkelt som möjligt genom att i största möjliga mån 

undivka komplicerade ord och begrepp. Boken tar endast upp modern historia med start i det 

sena 1700-talets revolutioner. Den inleds dock med två kapitel som handlar om hur man kan 

arbeta med historia och vad historia är och avslutas med två tematiska kapitel med titlarna 

Kärlekens och familjens historia och Globalisering – då, nu och sedan?.114 

5.4.1 Kvantitativ analys 

Tabell 4. Andel sidor per världsdel i Historia 1 - då, nu och sedan 

 Antal 
sidor 

Andel (% av 
textmassan) 

Andel av 
världsdelarnas 

historia 

Hela läroboken 208 100,0 153,1 sidor (100%) 

Hela Europa 115,1 55,3 75,2 

Sverige och Norden 73,5 35,3 48 

Europa (utom Sverige och Norden) 41,6 20 27,2 

Asien 12 5,8 7,9 

Östasien 2,3 1,1 1,5 

varav Kina 1,4 0,7 0,9 

varav Japan 0,4 0,2 0,3 

varav övriga Östasien 0,5 0,2 0,3 

Nordamerika 6,3 3,0 4,2 

Latinamerika 3 1,4 2 

Afrika 3,7 1,8 2,4 

“Global“ historia 13 6,3 8,6 
115 

 

Denna bok har ett tydligt fokus vid Sveriges historia vilket motiveras med vad som står i 

kursplanen för de kurser den riktar sig till. Något som kan diskuteras eftersom det också finns 

betoningar på utomeuropeisk historia i kursens centrala innehåll.116 

                                                 
114Långström, Sture. Ader, Weronica. Ededal, Ingvar. Hedenborg, Susanna, Historia 1 – Då, nu och sedan, 

Studentlitteratur AB, Lund, 2011, se innehållsförteckning. 
115Långström m.fl, 2011. 
116Se skolverket, LGY 2011, s 67-68 
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Utomeuropeiska världsdelar behandlas på flera ställen i boken som en enhet där 

världshistorien i stort beskrivs med vissa korta avstamp i de olika världsdelarna. Eftersom att 

det i sådana fall kan vara svårt att skilja det olika världsdelarna åt har jag i min tabell valt att 

inkludera fältet “global historia“. Man kan räkna med att de olika världsdelarna (inklusive 

Europa) är ungefär jämnt representerade i dessa 13 sidor. 

När det gäller mitt forskningsområde är detta den bok i denna undersökning där Östasiens 

historia får absolut minst utrymme med sammanlagt bara cirka 2,3 sidor. Procentsatsen är 

dock inte lika överlägset låg jämfört med de andra böckerna i denna undersökning eftersom 

att denna bok är absolut kortast av dessa böcker sett till antalet sidor. De delar av Östasiens 

historia som tas upp är: Japan under andra världskriget, Koreakriget samt Kinas moderna 

historia. Japan och Kina nämns även kort i ett antal andra sammanhang. 

 

5.4.2 Kvalitativ analys 

Problematiska faktafel i beskrivningarna av Östasiens historia 

I skildringarna av Östasiens historia stöter man i denna bok på två tydliga faktafel som även 

till viss del handlar om hur författarna har formulerat sig. Båda faktafel är länkade till Japan 

under andra världskriget och det första återfinns i beskrivningen av bakgrunden till 

vietnamkriget Det andra faktafelet som jag hittat i denna bok återfinns i beskrivningarna om 

Vietnamkrigets bakgrund. ”Vietnams historia är på många sätt märklig. Landet hade först 

framgångsrikt försvarat sig mot Japan under andra världskriget.”117 Sanningen är att Japan 

ockuperade Vietnam under andra världskriget ockuperade Vietnam. Även om den 

Vietnamesiska gerillan Viet Minh mot slutet av kriget förde ett intensivt gerillakrig mot den 

japanska ockupationsmakten som också var en viktig faktor för landets fortsatta kamp för 

självständighet118 så man är det definitivt en felaktig överdrift att påstå att landet 

framgångsrikt försvarade sig mot Japan. Det andra faktafelet är ännu mer allvarligt och 

återfinns i beskrivningarna om bakgrunden till Japans intåg i andra världskriget där man kan 

finna följande citat: ”Japan hade på 1930-talet anfallit och intagit Kina och Korea,”119.  Detta 

ger bilden av att Japan redan innan andra världskriget bröt ut hade tagit över hela Kina, något 

som inte alls stämmer överens med hur det i själva verket var.120 På så sätt marginaliserar 

                                                 
117Långström, Sture m.fl. 2009, s 114 
118Se Hägerdal, Hans, Vietnams historia, Historiska media, Lund, 2005, se s. 204-217.  
119Långström m.fl, 2011, s. 69. 
120Hägerdal, 2008, s. 263-283. 
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(eller snarare tillintetgör) denna bok betydelsen av kriget i Kina under andra världskriget. Ett 

krig som kostade uppskattningsvis 15-20 miljoner kineser livet och där de japanska militära 

förlusterna var jämförbara med förlusterna i kriget mot USA121. Beskrivningarna av kriget i 

Asien domineras istället uteslutande av kriget mellan USA och Japan. Detta faktafel hade för 

övrigt enkelt kunnat undvikas genom en kort omformulering som inte hade behövt påverka 

den övriga historieskrivningen nämnvärt i denna bok. 

Bilden av Japan – atombomberna 

Andra världskriget beskrivs väldigt kortfattat i denna bok där krigets händelseförlopp 

redogörs på bara 3 sidor. Därför är delarna där Japan är med ännu kortare och beskrivs i några 

få meningar som inte ger någon större bild av Japan än att landet var med i andra världskriget 

och krigade på Tysklands sida. Förutom en mening som på ett väldigt ospecifikt sätt nämner 

atombombernas fruktansvärda konsekvenser i samband med krigsbrott under andra 

världskriget, ”Du har troligen också sett bilder från slavläger där Stalins fiender suttit 

fängslade, eller bilder från Hiroshima och Nagasaki där atombomber fälldes. Uppräkningen 

av hemska bilder skulle kunna fortsätta genom många sidor i den här boken”,122 skildras 

atombomberna ur ett västerländskt perspektiv med USA som aktör och där bomberna snarast 

ses som ett teknologiskt framsteg. 

I anslutning till bombningarna i Japan i slutet av andra världskriget kunde man i radion 

höra att USA hade utvecklat en ny, oerhört kraftig bomb.123 

Många historiker menar att det kalla kriget började när USA fällde atombomber över 

Hiroshima och Nagasaki i slutet av andra världskriget.124 

Bilden av Kina – Diktatur med ekonomiska svårigheter 

Under rubriken ”Europa och världen utanför Europa” berättas det i korta drag om Kinas 

moderna historia på lite drygt en sida. Här får man i början läsa om Maos maktfullkomlighet 

och diktatoriska styre, kulturrevolutionen samt landets ekonomiska problem under 1950- och 

1960-talen. Vilket framställer Kina som ett land med stora ekonomiska och politiska 

svårigheter under dessa årtionden (en bild som dock de flesta moderna historiker bekräftar125). 

                                                 
121Tabell över de japanska förlusterna under andra världskriget: <http://www.japanww2.com/wt19.htm> 

(hämtad: 2015-01-14). 
122 Långström m.fl, 2011, s. 72. 
123 Långström m.fl, 2011, s. 83. 
124 Långström m.fl, 2011, s. 84. 
125 Se till exempel: Hägerdal, 2008, s. 304-310. 
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Senare i kapitlet blir dock bilden positivare i och med en kort beskrivning av den ekonomiska 

förnyelsen under Deng Xioaping.126 

Bilden av Kina och Japan – viktiga stormakter och aktörer 

Om vi tittar på ett citat ifrån kapitlet om Vietnamkriget i denna bok, ”Landet hade alltså på 

drygt 30 år besegrat tre stormakter”,127 framgår det tydligt hur paralleller dras mellan Japan, 

USA och Frankrike som alla nämns som betydelsefulla stormakter, och bilder av Kina och 

Japan som starka aktörer framträder också på ett antal andra ställen i samband med kalla 

kriget. Framför allt dras ett antal paralleller mellan Kina och Sovjetunionen där de båda 

beskrivs som de enda riktigt betydelsefulla makterna inom östblocket (även om Sovjet 

förvisso ses som den viktigaste av de två länderna med tanke på att många fler sidor handlar 

om Sovjetunionen än Kina under denna period). Exempel på sammanhang där Kina och 

Sovjet nämns som ungefär likvärdiga är i skildringarna av två av kalla krigets stora konflikter, 

Koreakriget (”Den norra sidan fick stöd av Kina och Sovjet”128) och Vietnamkriget (”De fick 

efterhand också hjälp med vapen från Kina och Sovjetunionen”129). 

5.4.3 Sammanfattning 

Nyanserade och positiva beskrivningar av Östasien i Historia 1 – då, nu och sedan 

* Beskrivningarna av Kinas moderna historia är relativt nyanserade och neutrala. 

* Kina och Japan nämns vid ett flertal tillfällen som betydelsefulla stormakter, jämförbara 

med europeiska och nordamerikanska nationer. 

Västcentrerade beskrivningar av Östasien i Historia 1 – då, nu och sedan 

* Östasiens historia har väldigt lite utrymme i denna bok. Både sett till antalet sidor och 

jämfört med hur mycket utrymme andra världsdelars historia har. 

* Problematiska faktafel ger i denna bok en felaktigt bild av Östasiens historia under andra 

världskriget. 

* Atombomberna skildras ur ett västerländskt perspektiv där bombernas konsekvenser för 

västvärlden får betydligt större utrymme än vilka konsekvenser bombningarna fick för Japan. 

                                                 
126 Långström m.fl, 2011, s. 126-127. 
127 Långström m.fl, 2011, s. 114. 
128 Långström m.fl, 2011, s. 99. 
129 Långström m.fl, 2011, s. 114. 
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5.5 Lärobok 5 – Perspektiv på historien plus 

Perspektiv på historien plus är med sina 539 sidor (källförteckning, register och förord inte 

inräknade) den mest omfattande boken i min undersökning. Bokens två första kapitel handlar 

om historiebruk och källkritik. I förordet nämner författarna att fokus i denna bok ligger vid 

Europas historia, men det är också något som de problematiserar i kapitlet om historiebruk där 

de menar att historieskrivningen ofta än idag är väldigt västcentrerad. De frågar sig i slutet av 

stycket om huruvida den historia vi får läsa och lära oss i Sverige kanske kommer att se 

väldigt annorlunda uti framtiden när västvärlden inte är lika mäktigt som idag.130
 

5.5.1 Kvantitativ analys 

Tabell 5. Andel sidor per världsdel i Perspektiv på historien plus. 

 Antal sidor Andel (% av 
textmassan) 

Andel av 
världsdelarnas 

historia 

Hela läroboken 539 100,0 494 (100%) 

Hela Europa 393,2 72,9 79,6 

Sverige och Norden 143,5 26,6 29 

Europa (utom Sverige och Norden) 249,6 46,3 50,5 

Asien 38,7 7,2 7,8 

Östasien 17 3,2 3,4 

varav Kina 8,1 1,5 1,6 

varav Japan 6,7 1,2 1,4 

varav övriga Östasien 2,1 0,4 0,4 

Nordamerika 27,1 5 5,5 

Latinamerika 3,5 0,6 0,7 

Afrika 9 1,7 1,8 

“Global“ historia 22,6 4,2 4,6 
131 

Precis som författarna nämner i förordet framgår det tydligt av denna tabell att det är Europas 

och Sveriges historia som står i fokus. Av de andra världsdelarna är det framför allt Asien och 

Nordamerika som också fått ett visst utrymme i denna bok där Östasien jämfört med andra 

icke-europeiska världsdelar och områden har relativt många sidor till sitt förfogande. 

De delar av Östasiens historia som skildras är: Kina i samband Marco Polos resa (där också 

det mongoliska världsväldet nämns), Kinas handel med Europa under 1700-talet, Kina och 

Japan under det sena 1800-talet (imperialismen), Japan under andra världskriget, Koreakriget, 

                                                 
130Nyström, Hans, Nyström, Lars, Nyström, Örjan, Perspektiv på historien plus, Gleerups utbildning AB, 

Malmö, 2011, s. 10. 
131 Nyström, Hans m.fl, 2011. 
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Kommunisternas maktövertagande i Kina och Maos regim, Japans ekonomiska tillväxt på 

1950- och 1960-talen, andra östasiatiska länders ekonomiska uppsving under andra halvan av 

1900-talet samt det moderna Kina. 

5.5.2 Kvalitativ analys 

Bilden av Kina – framstående högkultur 

Kinas tidiga historia beskrivs inte särskilt utförligt i denna bok men på alla ställen där Kina 

förekommer och nämns framtill 1700-talet så är detta nästan uteslutande i positiva ordalag. 

Kina framställs som en välutvecklad högkultur som under långa perioder legat framför 

Europa i samhällsutvecklingen. Tydliga exempel på denna bild av Kinas tidiga historia går 

inte minst att urskilja i avsnittet om Marco Polos reseskildringar (den enda del i boken där 

Kinas historia före år 1700 behandlas i fler än ett fåtal meningar). 

Under sin vistelse i Kina tjänstgjorde Marco Polo hos kejsaren Khublai Khan som var en 

framstående krigare men också en bildad man med stort intresse för andra folks seder och 

religiösa föreställningar.132 

Marco Polos skildring av rikedomen och det välorganiserad samhällslivet gjorde ett 

alldeles fantastiskt intryck på de europeiska läsarna.133 

Denna stundtals nästan överdrivet positiva bild av Kina gör sig gällande ända in på 

beskrivningarna av 1700-talet 

På 1700-talet betraktades Kina i Europas upplysta kretsar som en mönsterstat, alltigenom 

präglad av förnuft, flit och hög moral.134 

Beskrivningar av Kina – inåtvänt men självförsörjande 

Den bild som målas upp av 1700-talets Kina är dock inte entydigt positiv. Landet och framför 

allt de styrande beskrivs som inåtvända och avvisande mot omvärlden. Attityder som senare i 

boken får ta en del av skulden till varför Kina vid 1800-talets mitt hade halkat efter Europa i 

den teknologiska och ekonomiska utvecklingen. ”Ännu vid mitten av 1700-talet betraktade 

den kinesiske kejsaren bara med förstrött intresse européerna, närmast som obetydliga 

                                                 
132 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 95. 
133 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 95. 
134 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 185. 
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folkslag från världens utkant.”135 Det finns dock förklaringar till varför Kina var mer 

avvisande mot omvärlden än europeiska nationer vid den här tiden vilket även det skildras i 

denna bok. 

En viktig omständighet var dock att Asien (Indien och Kina) var självförsörjande på det 

mesta man behövde vilket gjorde att man var mindre intresserad av att ge sig ut på långa 

handelsfärder än folken i Europa som sedan århundraden suktat efter varor från 

Orienten.136 

Här är det alltså samhällsekonomiska faktorer och inte asiatiska värderingar och attityder som 

får stå som förklaring till Kinas ledares agerande. Som läsare förstår man också att europeiska 

länder hade kunnat agera likadant som Kina gjorde om situationen varit den omvända. 

Kina - Imperialism och Qingdynastins nedgång 

1800-talet var en problematisk period i Kinas historia där landet hade hamnat på efterkälken 

gentemot västvärlden i den ekonomiska och teknologiska utvecklingen och, även om landet 

kanske inte annekterades av västerländska stormakter, i slutändan föll offer för imperialismen. 

I Perspektiv på historien plus ges flera olika förklaringsmodeller till varför Kina hade halka 

efter och nu hade så svårt att hävda sig under trycket från västerlandet. Den starka statliga 

kontrollen och relativt ofria handeln (om man jämför med Europa under samma period) 

beskrivs som en orsak till detta. ”Handel med väst hade förekommit sedan antiken men under 

sträng kontroll av de kinesiska myndigheterna”.137 Men något som framstår som en ännu 

viktigare anledning var de starka motsättningarna mellan olika grupper inom landet och alla 

de uppror som försvagade centralmaktens ställning och på så sätt underlättade för utländska 

nationer att göra vad de ville med landet. Två uppror som beskrivs är Taipingupproret, som 

bland annat skördade fler liv än första världskriget, och boxarupproret, som i praktiken 

innebar dödsstöten för den styrande Qingdynastin.138 

I detta avsnitt finns det även flera jämförelser med Japan där Japan framstår som mer ”lyckat” 

i och med att de lyckades anpassa sig och växa till en stormakt vilket Kina misslyckades med 

vilket författarna på olika sätt försöker förklara. 

 

                                                 
135 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 186. 
136 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 127. 
137 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 309. 
138 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 310. 
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En orsak var att bönderna hade en mera ofri ställning i Kina än i Japan, där arrendebördan 

inte var lika hög.139 

En annan orsak var att den kinesiska överklassen till skillnad från den japanska var ovillig 

att ge upp sitt traditionella levnadssätt och lära av västerlandet.140' 

De många olika förklaringar och orsaker till Kinas problem under 1800-talet som går att finna 

i denna bok bidrar till att skapa en nyanserad bild av landets historia. Det är för övrigt framför 

allt samhällsekonomiska och inrikespolitiska förklaringsmodeller som tas upp medan mer 

orientalistiska och stereotypa förklaringsmodeller får stå tillbaka. 

Kina – andra världskriget och landets moderna historia 

Kina spelade en viktig roll i två av 1900-talets stora krig, andra världskriget och Koreakriget. 

I denna bok beskrivs Koreakriget lika mycket ur ett kinesiskt perspektiv som ett västerländskt 

perspektiv inom vilket Kina nästan framställs som en stundtals viktigare aktör än USA. Vad 

gäller andra världskriget skildras Kinas del i kriget väldigt kortfattat. ”Ännu större betydelse 

fick partisankriget i Asien, där särskilt den kommunistledda gerillan i Kina och Indokina bjöd 

Japan hårt motstånd.”141 Å ena sidan beskrivs Kinas insats i denna mening som betydelsefull 

för utgången av kriget men det finns ändå två problem med detta citat. Å ena sidan innehåller 

ett faktafel i hur den kinesiska kampen mot Japan beskrivs som kommunistledd när i själva 

verket de flesta kinesiska förbanden vid denna period stred under nationalistpartiets 

ledning.142 Något som kanske är ännu mer problematiskt är att kriget mellan Kina och Japan 

framställs som ett partisankriget vilket kan ge intrycket att Japan hade tagit över det mesta av 

Kina och att det inte var frågan om ett klassiskt frontkrig. Sanningen är egentligen väldigt 

komplex eftersom att kineserna under det kinesisk-japanska kriget (som kriget mellan Kina 

och Japan under andra världskriget brukar kallas)  bedrev gerillakrigföring i 

japanskockuperade områden parallellt med ett reguljärt frontkrig.143 Trots detta kan man dock 

tycka att det faktum att Kinas del i kriget åtminstone nämns som betydelsefull är en viss 

förbättring jämfört hur kriget framställs i flera andra böcker i denna studie, de problematiska 

faktafelen till trots. 

Lite senare i boken skildras det kinesiska inbördeskriget som mynnade ut i kommunisternas 

seger under ledning av Mao Zedong. Som läsare får man sedan läsa om det kommunistiska 

                                                 
139 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 310. 
140 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 311. 
141 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 397. 
142 Hägerdal, 2009, se s. 264-268. 
143 Hägerdal, 2009, se s. 264-277.   
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Kina under Mao där framför allt landets svårigheter och svältkatastrofer beskrivs. ”Liksom 

den sovjetiska vägen till socialismen kantades även den kinesiska av ofantliga umbäranden 

och katastrofer.”144 Utöver detta beskrivs även de konflikter som ägde rum inom 

kommunistpartiet mellan förespråkarna för en mer extrem och ideologiskt präglad politik 

(ledda av Mao) och förespråkarna för en mer ekonomiskt orienterad politik (med Deng 

Xiaoping som främsta företrädare). Detta bidrar till att ge en ganska nyanserad bild av Kinas 

styre där inte alla dras över samma kam.   

Det sista kapitel som handlar om Kina i denna bok behandlar landets moderna historia från 

och med 1980-talet och framåt. Här beskrivs landets stora ekonomiska framsteg. ”År 2010 

passerade Kina Japan som världens näst största ekonomi efter USA.”145 Detta varvas med en 

problematisk syn på den demokratiska utvecklingen. ”Politiskt håller kommunistpartiet 

alltjämt ett fast grepp om makten. Internet censureras, oppositionella spärras in i fängelse och 

oliktänkande förföljs.”146Allt som allt framställs Kina idag som ett väldigt betydelsefullt land 

ur ett globalt perspektiv, ett land som genom sina beslut och vägval påverkar stora delar av 

världen, och därför betonas vikten av att Kina utvecklas i en demokratisk 

riktning. ”Utvecklingen i Kina är en av tidens stora framtidsfrågor.”147 

Bilden av Japan – snabb industrialisering 

Japans historia under den imperialistiska eran skildras i denna bok som en framgångsrik 

period i landets historia inom vilken Japan utvecklades till en stormakt av västerländska 

mått ”Japan var det enda landet utanför den västerländska kulturkretsen som inte bara behöll 

sitt oberoende utan också lyckades förvandla sig till en imperialistisk stormakt.”148 

Även om västerländska krafter och utländsk vetenskap och teknologi spelade en viktig roll i 

denna industrialisering är det i denna bok framför allt landets inre drivkrafter och japanernas 

flitighet samt den japanska överklassens förmåga att anpassa sig som beskrivs som de 

bakomliggande orsakerna till landets mestadels framgångsrika framväxt till en 

stormakt. ”Japanska delegationer skickades utomlands för att lära sig det senaste inom 

vetenskap och teknik. På kort tid förvandlades Japan till en modern industristat med stark 

militärmakt.”149 

                                                 
144 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 481. 
145 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 540. 
146 Nyström, Hans m.fl. 2011, s. 540. 
147 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 540. 
148 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 308. 
149 Nyström, Hans m.fl, 2011, s. 308. 
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I slutet av kapitlet nämns också några av de problem som följde i kölvattnet av den snabba 

uppgången till stormakt med imperialistiska ambitioner (där europeiska stormakter var de 

främsta förebilderna). Något som skapar en mångsidig (inte entydigt positiv) bild av Japan 

under denna epok. 

Samtidigt gav krigen militären en mycket stark ställning i det japanska samhället, något 

som skulle komma att spela en stor och ödesdiger roll i världen under 1900-talet.150 

Bilden av Japan - Andra världskriget 

I samband med mellankrigstiden och andra världskriget liknas Japan vid dess (sedermera) 

allierade Tyskland och Italien som ett land där expansionistiska och diktatoriska krafter fick 

allt starkare inflytande. 

Under 1920-talet gled ledningen i kejsardömet mer och mer över till en grupp officerare 

med den typ av herrefolksidéer som nazisterna och fascisterna stod för i Europa. De 

drömde om den dag då Japan skulle härska över hela Östasien.151 

Innan kapitlet om andra världskriget får man läsa om Japans invasion av Kina där japanerna 

framstår som grymma och militaristiska, vilket också det kan liknas vid hur tyskarnas 

agerande vid östfronten skildras. 

År 1931 invaderade Japan Kina i ett krig som skulle fortsätta ända till 1945. Redan 

samtiden förfärades över grymheten i japanernas framfart, särskilt när nyheten om den så 

kallade massakern i Nanking spreds över världen.152 

Fortsättningsvis skildras Stillahavskriget ganska översiktligt och kortfattat där såväl Japans 

tidiga framgånger som dess slutliga nederlag nämns. I slutet finns det en hel sida som handlar 

om atombomberna över Japan som inleds med en ögonvittnesskildring av bomben över 

Hiroshima. Där kan man läsa om olika förklaringsmodeller till varför USA valde att släppa 

atombomberna samt om det verkligen var atombomberna som fick Japan att kapitulera.  

Japanska forskare menar att det inte i första hand var bomben som fick Japan att 

kapitulera utan Sovjets anfall den 8 augusti.153 

                                                 
150  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 309 
151  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 389 
152  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 389 
153  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 400 
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Bilden av Japan – USA som ledande i Japans utveckling till modernt i-land 

Efter andra världskriget upplevde Japan en snabb ekonomisk återhämtning och på slutet av 

1960-talet var landet världens näst största industrimakt. I denna bok är USA kanske den 

viktigaste aktören bakom denna tillväxt vilket tydligt visar på ett västerländskt perspektiv. Att 

USA:s attityder till Japan tog en positiv vändning i början av 1950-talet (när man började se 

dom som en allierad snarare än en tidigare fiende som skulle bestraffas) är här den viktigaste 

faktorn bakom Japans ekonomiska återhämtning, medan Japans regerings agerande tilldelas 

en sekundär betydelse. 

Uppgörelsen med det förflutna ersattes med åtgärder som syftade till att stärka Japan som 

en allierad i den internationella kraftmätningen. Nästan tre miljarder dollar pumpades in i 

den japanska ekonomin, som också fick ett uppsving i samband med Koreakriget.154 

Övriga Östasien – ekonomier på uppåtgående 

Bilden av östasiatiska länders moderna historia är i denna bok övervägande positiv där 

Östasien framställs som ett nytt ekonomiskt maktcentrum som successivt håller på att ta över 

statusen som världens ekonomiska nav ifrån USA och Europa. Utvecklingen skildras på ett 

nyanserat sätt där utländska investeringar och handelsutbytet med omvärlden i kombination 

med självständiga satsningar får stå som förklaringar bakom denna tillväxt. 

Men i vissa länder, exempelvis Taiwan, Sydkorea och Malaysia, åstadkom utländska 

investeringar i förening med kraftfulla statliga insatser en självständig utveckling, inte 

minst på det högteknologiska området.155 

Västcenterade bilder av Östasien 

Även om Östasiens historia i Perspektiv på historien plus på många ställen skildras ganska 

nyanserat så finns det även ett antal exempel där beskrivningarna är tydligt västcentrerade. 

Framför allt framgår detta i hur västerlandet framställs som norm vid flera tillfällen och som 

något positivt östasiatiska länder bör efterlikna. Titta till exempel på följande citat (som jag 

också presenterat tidigare i texten) om varför Kina inte lyckades hävda sig under 

imperialismen. ”En annan orsak var att den kinesiska överklassen till skillnad från den 

japanska var ovillig att ge upp sitt traditionella levnadssätt och lära av västerlandet.”156 

                                                 
154  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 468 
155  Nyström, Hans m.fl. 2011, s 495 
156 Nyström, Hans m.fl. 2011, s 311 
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Ett annat exempel på en stereotyp bild av Kinas historia går att finna betydligt tidigare i boken 

i samband med beskrivarna kring varför det var Europa som upptäckte Kina och inte 

tvärtom. ”Kina tog skydd bakom sin mur och vände haven ryggen.”157 

Nyanserade beskrivningar av Östasien i Perspektiv på historien plus 

* Skildringarna av Östasiens historia är i allmänhet nyanserade i denna bok där flera olika 

typer av förklaringsmodeller används för att beskriva områdets utveckling och varför saker 

skedde. 

* Samhällsekonomiska och inrikespolitiska förklaringar ges ofta större betydelse än 

inflytandet från utlandet (väst) för att förklara östasiatiska länders historia. 

* Såväl framsteg som misslyckanden tas upp ifråga om Kinas och Japan vilket bidrar till att 

skapa en nyanserad bild av ländernas historia. 

* Både Kina och Japan beskrivs mestadels som viktiga aktörer i den globala historien och 

Östasien framställs som ett betydelsefullt och inflytelserikt område i den moderna världen (ca 

1950 och framåt). 

(Överdrivet) positiva beskrivningar av Östasien i Perspektiv på historien plus 

* Kinas tidiga historia framtill år 1700 beskrivs i nästan överdrivet positiva ordalag där landet 

på många ställen framställs som vida överlägset västerlandet. 

Västcentrerade beskrivningar av Östasien i Perspektiv på historien plus 

* Västerlandet och det västerländska används vid flera tillfällen som en norm för östasiatiska 

länder att anpassa sig efter. 

* USA:s politik beskrivs som den viktigaste faktorn bakom den ekonomisk utvecklingen i 

Japan efter andra världskriget. 

 

                                                 
157 Nyström, Hans m.fl. 2011, s 127 
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5.6 Sammanställning av kvantitativa tabeller 

Tabell 7. Antalet sidor om Östasien i de olika läroböckerna ställt i förhållande till Europa, 

Norden och Asien som helhet 

Bok, nummer och titel Utgivningsår Andel av världsdelarnas historia (%) 

Europa Norden Asien Östasien 

1. Alla tiders historia 1b 2011 74,2 28,2 14,0 5,6 

2. Historiens ansikte 2009 88,5 13,5 4,9 1,3 

3. Sekvens 2007 69.9 23,9 15,5 6,0 

4. Historia 1 – då, nu, sedan 2011 75,2 48,0 7,9 1,5 

5. Perspektiv på historien plus 2011 79,6 29 7,8 3,4 

158 

 

 

                                                 
158 Se tabell 1-5, s. 21, 28, 33, 40 och 44. 



53 

6 Diskussion och analys 

6.1 Kvantitativ diskussion 

Utifrån mina kvantitativa tabeller är det tydligt att Europas historia får väldigt mycket mer 

utrymme än övriga världsdelar. Medelvärdet för andelen sidor som handlar om Europa ligger 

på ungefär 78 procent av världsdelarnas historia, dvs. nästan fyra femtedelar av den historia 

som skildras. I inledningen hänvisar flera av läroboksförfattarna till kursplanerna för att 

motivera varför så stort fokus ligger vid just Europas historia. Efter en närmare titt på vad 

LGY 2011 säger om vilken historia som ska undervisas i den svenska gymnasieskolan tycker 

jag mig dock även finna kriterier där den globala och utomeuropeiska historien betonas. 

Skillnaden ligger i att läroplanen är mer specifik med konkreta exempel om vad som ska 

undervisas gällande europeisk historia medan kriterierna för global och utomeuropeisk 

historia ger mer tolkningsfrihet åt såväl lärare som läroboksförfattare. Beroende på hur man 

vill tolka läroplanen kan utomeuropeisk historia enligt min uppskattning få allt mellan ca 50% 

och 10% av utrymmet inom såväl undervisning som läroböcker.159 Här är det tydligt att 

läroboksförfattarna har gjort tolkningen, alternativt valet, att det är den europeiska historien 

som är viktigast. Vilket jag till viss del ser som problematiskt i en allt mer globaliserad värld. 

Vad gäller mitt forskningsområde så kan man generellt säga att Östasiens historia, i de 

undersökta böckerna, marginaliseras på liknande sätt som de flesta icke-europeiska områden 

med ett genomsnitt på ungefär 3,6 procent av sidutrymmet. Emellertid får Östasiens historia 

faktiskt relativt mycket utrymme jämfört med andra icke-västliga delar av världen och därför 

är kanske denna problematik ännu större vad gäller världsdelar som Afrika och Latinamerika. 

En sak jag däremot reagerade starkt på angående denna fråga om vilka länders historia som 

skildras är att flera av dessa böcker helt utelämnar Djingis Khan och det medeltida 

mongoliska rike som han grundade i historieskildringarna. Av dessa fem böcker finns endast 

två inom vilka det medeltida mongolväldet nämns. Ett rike som under mitten och slutet av 

1200-talet till växte världshistoriens största sammanhängande rike som sträckte sig ända från 

Kina till dagens Ukraina och därigenom hade mycket kontakt med den kristna europeiska 

samt den islamska kulturen.160 Många hävdar att mongolriket därmed också bidrog till att föra 

samman Asien med Europa och på så vis öka de globala handelsnätverken.161 Mot bakgrund 

av mongolväldets betydelse för världshistorien anser jag därför att det finns ett värde i att 

159 Se t ex Skolverket, 2011, s. 73. 
160 Morgan, David, The mongols, Wiley Blackwell, 1991, s. 5. 
161 Se t ex: Kim, Magaret, Globalizing imperium: Thirteenth Century perspectives on the mongols, Literature 

Compass, Wiley online library, 2014, Vol.11 (7), s. 472-483. 
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svenska ungdomar får lära sig om det i historieundervisningen, något dessa läroboksförfattare 

dock inte verkar ha haft i åtanke. 

6.2 Diskursanalys 

Utifrån denna analys av bilden av Östasien i fem olika läroböcker för den svenska 

gymnasieskolan går det att urskilja två tydliga och dominerande (dock inte allenarådande) 

diskurser som står emot varandra. De flesta av dessa böcker innehåller element av båda 

diskurser i sin framställning av Östasien. 

6.2.1 Eurocentrisk och orientalistisk diskurs 

Den ena diskursen präglas av en tydlig postkolonial och orientalistisk attityd till Östasien där 

området beskrivs som beroende av västvärlden för att kunna utvecklas framåt. Under 

imperialismen var det europeiska stormakter som ”väckte” Japan och Kina och deras 

utveckling har varit helt beroende av importen av västerländska varor och idéer. Att efterlikna 

västerlandet framställs som det självklara och odiskutabla målet för alla länders utveckling 

och olika böjningar av ordet västerländskt används som ett adjektiv för att beskriva någonting 

som positivt. Därför är det också den västerländska historien som är intressant, vilket leder till 

att beskrivningarna av Östasien ofta blir korta och ibland helt felaktiga. Denna diskurs ligger 

på så vis i linje med den eurocentriska historiesyn som Hobson kritiserar i inledningskapitlet 

till Västerlandets österländska ursprung.162 

Ett tydligt exempel på hur Östasiens historia marginaliseras går att finna i läroböckernas 

skildringar av det andra japansk-kinesiska kriget (1937-1945) som framställs som ett relativt 

oviktigt och ”perifert” krig sett i ett större sammanhang (vilket i själva verket är helt felaktigt 

eftersom att Japans misslyckade försök att ta över Kina i högsta grad bidrog till landets 

slutgiltiga nederlag i andra världskriget). I Historia 1 - då, nu och sedan skriver författarna 

felaktigt att Japan hade tagit över Kina redan innan anfallet på Pearl och i Sekvens nämns 

kriget inte alls. I Alla tiders historia 1b och Historiens ansikte nämns kriget kort under 

bakgrunden till andra världskriget, men ges en minimal betydelse i förhållande till 

Stillahavskriget mellan Japan och USA (som i sin tur ges en minimal betydelse jämfört med 

kriget i Europa). Den enda lärobok där kriget nämns som betydelsefullt för utgången av andra 

världskriget är Perspektiv på historien plus, ett omnämnande som å andra sidan innehåller 

såväl faktafel som problematiska förenklingar. Här behöver det dock nämnas att det i flera av 

böckerna faktiskt står om Nanjingmassakern, som var en del av den andra japansk-kinesiska 

                                                 
162 Se Hobson, 2006, s. 13-32. 
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kriget. Men kopplingen till andra världskriget är ändå väldigt vag och otydlig i majoriteten av 

dessa böcker. 

Vidare framgår det väldigt tydligt hur västerlandet används som norm och östasiatiska länder 

beskrivs som inkapabla att själva utvecklas i ”rätt” riktning i skildringarna om Östasien under 

1800-talet. Det är också här, när Kina och Japan på allvar kommer i kontakt med västvärlden, 

som Japan nämns för första gången i flera böcker. Framför allt i Alla tiders historia 1b men 

även i Perspektiv på historien plus beskrivs Kinas misslyckande med att anpassa sig efter en 

västerländsk agenda som en viktig anledning till landets krisartade 1800-tal, medan det 

faktum att japanerna anpassade sig mer efter väst framställs som något mycket positivt. I Alla 

tiders historia 1b beskrivs det även som ett stort misslyckande att Kina inte industrialiserades 

innan Europa, och orsaksförklaringarna innehåller flera stereotypa kulturella föreställningar 

och förenklingar, vilket visar på ett tydligt eurocentriskt perspektiv. I båda dessa böcker är det 

också västvärlden (USA) som beskrivs som drivkraften bakom Japans snabba ekonomiska 

återhämtning och utveckling efter andra världskriget, medan japanerna själva får en relativt 

passiv roll. 

I denna diskurs beskrivs även den östasiatiska mentaliteten och östasiatiska attityder som 

underlägsna väst. Oftast utan närmare förklaring skildras östasiatiska nationer som inåtvända 

och fördomsfulla, vilket ställs i polemik mot de mera öppensinnade och världsvana 

européerna. Detta framgår tydligt i skildringarna av hur Europa upptäckter världshandeln 

under 1600- och 1700-talet till exempel i Alla tiders historia 1b och Sekvens. Ett annat ställe 

där östasiatiska mentaliteter och attityder framställs som något negativt är i samband med 

andra världskriget, där det är japanerna som är föremål för dessa negativa bilder. Att Japan 

utförde många grymheter under kriget är visserligen bevisat och det är svårt att bestrida att de 

krigade på ”fel” sida. Men det problematiska är att det japanska folkets mentalitet ofta 

framställs som ”boven i dramat” och att Japans agerande och beteende därmed framstår som 

mera djuriskt och omänskligt än andra nationers krigsbrott. Här kan det vara intressant att 

jämföra med hur Nazityskland porträtteras, där de krigsbrott och grymheter som Tyskland 

gjorde sig skyldig till ofta skylls på den svåra ekonomiska situationen, ledarnas fanatism, samt 

den allmänna antisemitiska stämningen i Europa. Angående Japan är det istället japanerna 

som folk och dess österländska attityder och värderingar som skuldbeläggs för krigets utbrott 

samt de krigsbrott den japanska armén gjorde sig skyldiga till. 
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6.2.2 Nyanserad diskurs 

Den andra diskursen visar på ett mer nyanserat perspektiv ifråga om Östasiens historia. 

Utifrån denna diskurs beskrivs Kina och Japan som länder med en självständig historia där de 

inre drivkrafterna ofta har varit viktigare pådrivare av utveckling än utländskt inflytande, även 

om utländskt vetande och teknologi självklart också har spelat en roll. I Sekvens, men också 

till viss del i Perspektiv på historien plus, målar skildringarna av Kinas tidiga historia upp en 

bild av en inflytelserik och betydande stormakt och det faktum att landet inte 

industrialiserades före Europa beskrivs inte som ett misslyckande från Kinas sida. Istället är 

det snarare det faktum att industrialiseringen överhuvudtaget skedde som lyfts fram. När det 

gäller den japanska industrialiseringen skildras även den på ett relativt nyanserat vis i 

ovanstående två böcker. Industrialisering beskrivs som någonting japanerna framförallt 

genomförde själva och inte något som de ”fick” av västerlandet. Visserligen skedde den till 

stor del genom import av kunskap och teknologi, men det är inte många länder som kunnat 

utvecklas långt utan att ha ett visst handels- och tankeutbyte med andra kulturer. 

En annan central aspekt av denna diskurs är att framställningarna av Östasien i huvudsak är 

befriade ifrån stereotypa föreställningar om kulturer och etniciteter. Det är istället 

huvudsakligen samhällsekonomiska och inrikespolitiska faktorer som används för att förklara 

de framsteg och motgångar som präglat ländernas historia. Detta framgår bland annat i hur 

Kinas problematiska 1800-talshistoria skildras i Perspektiv på historien plus där 

Qingdynastins nedgång och inre problem vid sidan av den påtvingade opiumhandeln och 

opiumkrigen ges stor betydelse för landets svårigheter med att hävda sig mot 

imperialistmakterna. 

Den enda delen av Östasiens historia som behandlas i alla fem läroböcker är Japans krig mot 

USA i samband med andra världskriget. Därför är det intressant att jämföra hur Japans 

agerande porträtteras i de olika böckerna. Som tidigare nämnt finns det flera exempel på 

orientalism i skildringarna av Östasien under andra världskriget, men det finns också vissa 

böcker som här visar på ett mer nyanserat perspektiv. I Historiens ansikte och Perspektiv på 

historien plus nämns ekonomiska faktorer bakom Japans inträde i andra världskriget och 

många paralleller dras till vissaeuropeiska staters agerande och orientering mot militarism.  

I Perspektiv på historien plus beskrivs även en maktkamp där en grupp expansionistiska 

officerare gradvis blev mer och mer inflytelserika i Japan och således är det inte japanerna 

som folk som skuldbeläggs. Vad gäller skildringarna av Japans medverkan under själva kriget 

är det också framförallt dessa två böcker som visar på ett övervägande nyanserat perspektiv. I 
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Historiens ansikte tar författarna exempelvis upp såväl grymheter som japanerna begick men 

också de krigsbrott de själva utsattes för genom atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.  

En generell likhet mellan alla dessa läroböckers framställning av Östasien är att de 

östasiatiska ländernas nutidshistoria samt Kinas antika historia i regel beskrivs mer nyanserat 

än den tidigmoderna och moderna historien framtill mitten av 1900-talet. Också i 

beskrivningarna av världens historia efter 1950 framställs Östasien i flera böcker som en 

inflytelserik och betydande världsdel där Kina och Japan beskrivs som viktiga globala aktörer 

mot bakgrund av att de framgångsrikt anpassat sig till ett kapitalistiskt ekonomiskt system av 

västerländsk modell. 

6.3 Avslutande diskussion 

I denna studie har jag undersökt bilden av Östasien samt de utrymme Östasiens historia ges i 

fem läroböcker som används inom historieundervisningen den svenska gymnasieskolan 

utifrån följande övergripande frågeställningar: 

1. Hur mycket utrymme får Östasiens historia i läroböckerna? Vilka delar av Östasiens 

historia är det som tas upp? Hur ser detta ut i relation till det utrymme som ges åt övriga 

världsdelar? 

2. Vilken/vilka bilder av Östasien dominerar i läroböckerna? 

3. Hur framställer läroböckerna Östasien i förhållande till västvärlden? 

Vad gäller fråga ett så kan man förenklat säga att Östasiens historia får väldigt lite utrymme 

jämfört med Europas historia, med i genomsnitt mindre än en tjugondel så många sidor till sitt 

förfogande. Däremot får Östasien jämfört med andra icke-europeiska och icke-västliga delar 

av världen relativt stort utrymme, i de flesta av dessa böcker ges Östasien större sidutrymme 

än till exempel Afrika och Latinamerika. 

För att sammanfatta bilden av Östasien i de fem läroböcker som har undersökts kan man säga 

att det finns tydliga element av postkolonialism och orientalism även om detta inte är den 

enda framträdande diskursen. Även om Mackerras (1989) skrev Western images of China för 

25 år sedan kan hans slutsats ”Orientalism may be in decline in the west, but it is far from 

dead” fortfarande sägas vararelevant gällande framställningen av Östasien i dessa läroböcker. 

De eurocentriska och orientalistiska beskrivningar av Östasien som förekommer i denna bok 

stämmer till viss del överens med Saids teorier om Orientalism och det är inte svårt att finna 

passager där Östasien beskrivs som primitivt, barbariskt, våldsamt eller sensuellt (till exempel 
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i beskrivningen av Khublai Khans harem i Sekvens) även om alla dessa ovan nämnda kriterier 

förekommer på ett och samma ställe. Japanerna framställs i flera böcker som barbariska under 

andra världskriget och Kina beskrivs som överdrivet primitivt i flera böckers skildringar av 

landets 1800-tals historia. 

En kritik som kanske är ännu mer relevant gällande bilden av Östasien i de undersökta 

läroböckerna är den kritik Hobson riktar mot den västerländska historieskrivningen i 

Västerlandets österländska ursprung, där han menar att österlandet ofta beskrivs som statiskt 

och oförmöget att utvecklas framåt. I flera av de undersökta läroböckerna framställs Östasiens 

utveckling också som fullkomligt beroende av västligt inflytande för att utvecklas i rätt 

riktning och importen av kunskap och teknologi ses som livsviktig för att länderna inte ska 

stanna av i utvecklingen. Här kan man å ena sidan tycka att det skulle vara överdrivet att påstå 

att utländskt, och inte minst europeiskt, inflytande inte har påverkat Östasiens utveckling och 

ibland varit en viktig pådrivare av positiva ekonomiska och sociala förändringar. Men 

problemet inom denna eurocentriska diskurs är att de östasiatiska länderna själva beskrivs 

som inkapabla och förmögna att själva utvecklas och att det västerländska inflytandet därför 

ofta ges orimliga proportioner. Något som kontrasterar starkt emot hur Europas utveckling 

beskrivs, dvs som något som kommit inifrån och som vi kan tacka såväl geniala individer som 

ekonomiska och samhälleliga faktorer för - vilket i och för sig också ger en väldigt felaktig 

bild av Europa som oberoende av utländskt inflytande. Det är också det västliga och 

västerländska som genomgående utgör normen i de flesta av läroböckerna. Även i de kapitel 

där skildringarna av Östasien överlag är befriade från stereotypa och orientalistiska 

föreställningar så framställs ändå västerlandet som en norm som bör efterliknas, och i vilken 

grad de östasiatiska länderna lyckats med detta påverkar bilden av dessa länder. 

När det gäller min tredje fråga, om bilden av Östasien i termer av över- och underordning 

gentemot västvärlden, kan man överlag säga att Östasien framställs som underordnat Europa 

och västerlandet. Detta framgår allra tydligast i de kapitel som behandlar världens moderna 

historia från och med ca 1800. Här finns det dock även en intressant aspekt vad gäller hur 

olika tidsepoker av Östasiens historia framställs, där området, och i synnerhet Kina, inte 

framställs som underordnat väst utan snarare porträtteras som dynamiskt och inflytelserikt i 

de kapitel som handlar om antiken och medeltiden, på ett sätt som står i stark kontrast till den 

östasienbild som förmedlas i de kapitel som handlar om tidigmodern och modern historia från 

ca 1600 fram till mitten av 1900-talet. De kapitel som handlar om världens historia under de 

senaste 50 åren är väldigt intressanta ur denna synpunkt. Östasien beskriv å ena sidan som ett 

betydelsefullt och ekonomiskt inflytelserikt område. Å andra sidan eftersom det fortfarande är 

det västliga som står som normen och utvecklingens "mål", så framställs Östasien ändå som 
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underlägset väst. Kinas moderna historia är här av extra stort intresse i och med att attityderna 

till denna varierar kraftigt i böckerna, ömsom skildras utvecklingen i positiva ordalag och 

ömsom i negativa. Detta går att knyta till att landets ekonomi samt relationerna till 

västvärlden har förbättrats sedan 1970-talet och framåt. Samtidigt ses Kina som ett land med 

stora demokratiska och folkrättsliga problem, vilket under senare tid har lett till vissa 

komplikationer i relationerna till västvärlden. Att olika epoker av Östasiens historia 

porträtteras på olika sätt beroende på områdets dåvarande relationer till Europa och 

västvärlden går att återknyta till en av de slutsatser Mackerras drar i Western images of China,  

där han menar att västerländska staters relationer till Kina genom historien har påverkat vilken 

bild av österlandet som förmedlas inom västerländsk litteratur.163 

Slutligen kan man utifrån denna undersöknings resultat konstatera att det finns vissa likheter 

mellan hur Östasien beskrivs i de läroböcker som undersökts i denna studie och östasienbilden 

i läsebok från folkskolan ifrån 1922 (som jag citerade i inledningen). Både i läsebok från 

folkskolan och flera av böckerna som undersökts i denna studie framställs Kina som en antik 

supermakt.164 Men när det kommer till den moderna historien, och framför allt 1800-talet, 

finns det flera exempel på hur Östasien beskrivs som underordnat västvärlden och inkapabelt 

att utvecklas på egen hand. Även om bilden av Östasien i dagens läroböcker i mångt och 

mycket är befriade från de rasmässiga och kulturella fördomar som präglade bilden av 

Östasien i 1920-talets läroböcker finns det alltså fortfarande vissa likheter kvar. Det skulle 

därför vara intressant med en jämförande studie om hur östasienbilden har utvecklats i 

svenska läroböcker från det tidiga 1900-talet och framåt. 

Sammanfattningsvis understryker mina resultat hur viktigt det är att man som verksam 

historielärare har ett kritiskt förhållningssätt till de läroböcker som används i undervisningen, 

på liknande grunder som den kritik som Kamali (2006) fört fram, även om de resultat jag fått 

fram är mer nyanserade. Konkret kan det handla om att granska den litteratur man använder, 

och eventuellt försöka påverka skolans inköp av läroböcker. Utifrån de böcker jag granskat i 

denna undersökning, skulle jag då framhålla Perspektiv på historien plus som den bästa 

läroboken ur ett Östasienperspektiv. Men vad som kanske är allra viktigast är att som lärare 

hjälpa eleverna att diskutera och problematisera hur historien skildras i de läroböcker som 

används och detta gäller givetvis inte enbart bilden av Östasien 

163 Mackerras, 1989, s. 263 - 274. 
164 Se inledningscitatet på s. 4. 
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7 Sammanfattning 

På senare tid har problematiken med hur svenska läroböcker inom SO-ämnen framställer 

utomeuropeiska nationer och folkslag uppmärksammats allt mer. Flera studier visar hur 

förlegade stereotyper och överdrivet negativa föreställningar om det icke-europeiska 

fortfrarande går att urskilja i dagens läroböcker, även om det också finns forskare som hävdar 

att denna problematik har överdrivits. 

I denna undersökning har jag tittat närmare på skildringarna av Östasien i fem läroböcker i 

historia för gymnasiet. De läroböcker jag har undersökt är ifrån åren 2007-2011 och används i 

den svenska gymnasieundervisningen. Jag har avgränsat Östasien utifrån FN:s definition 

vilken innefattar länderna Kina, Japan, Mongoliet och Korea samt de administrativa områdena 

Hongkong och Macao.165 Utöver detta har jag även valt att inkludera Taiwan som inte är 

medlem i FN. Motiveringen bakom mitt val av Östasien är att det inte har gjorts så många 

studier inom detta fält om just Östasien, samt att Östasien är intressant utifrån en historisk 

synvinkel, då det är ett område som under flera tillfällen i historien faktiskt har legat före 

västvärlden ifråga om ekonomisk och teknologisk utveckling. 

Min undersökning består av en kvantitativ samt en kvalitativ del. I den kvantitativa delen har 

jag räknat hur många sidor som behandlar Östasiens historia och jämfört detta med det 

utrymme som ges åt andra världsdelar. Här har jag i första han utgått ifrån var händelserna 

som skildras utspelar sig och inte vilka som är de viktigaste aktörerna, t ex vad gäller 

Opiumkriget och Koreakriget. Jag har även inkluderat bilder i mina uträkningar. 

I den kvalitativa metoden har jag tittat på hur Östasien beskrivs och vilka attityder och 

föreställningar som går att urskilja ur läroböckernas framställning av Östasien. Detta har 

åstadkommits genom en text- och diskursanalys. I textanalysen har jag bland annat tittat på 

vilka ord och begrepp som används i samband med Östasien samt vilka uttalanden som går att 

finna om Östasien i de böcker jag har undersökt och utifrån detta har jag kunnat analysera och 

diskutera de diskurser texterna bygger på. Dessa diskurser har sedan kopplats till min 

teorietiska utgångspunkt och diskuterats i relation till denna. 

Den teoretiska utgångspunkt jag använt mig av tar sitt avstamp i den postkoloniala teorin där 

jag har utgått ifrån Saids begrepp orientalism och eurocentrism, som handlar om hur Europa 

och västerlandet inom såväl kultur och medier, som humanistiska vetenskaper framställs som 

vida överlägset övriga världen. Enligt Said får österlandet fungera som en ociviliserad och 

165>http://unstats.un-org/unsd/methods/m49/m49ragin.htm#asia< (hämtad: 2014-01-14). 
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outvecklad motpol till väst, genom vilken den positiva självbilden av västvärlden förstärks.166 

En annan forskare inom detta område som varit ännu mer relevant för denna studie är John 

Hobson som beskrivit hur en ojämnlik historiesyn, där västvärlden felaktigt framställs som 

alla smarta idéers och mänskliga framstegs vagga, har fått reproduceras ända in i 2000-talet. 

Enligt Hobson beskrivs österlandet i denna historiesyn som statiskt och odynamiskt samt 

inkapabelt att själv utvecklas framåt utan hjälp från västvärlden.167 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att det är Europas historia som står i 

fokus i alla läroböcker, Östasiens historia får i genomsnitt knappt fyra procent av sidutrymmet 

vilket är ungefär en tjugondel av hur mycket trymme som ges åt Europas historia inklusive 

Sverige. Jämfört med andra utomeuropeiska världsdelar är dock inte detta särskilt lite och 

särskilt Kina ges väldigt stort sidutrymme i flera av dessa böcker jämfört med andra 

utomvästliga länder. Ett noterbart faktum är dock att Djingis Khan och det medeltida 

mongolväldet, ett av världshistoriens största riken, endast nämns i två av dessa fem böcker. 

Av den kvalitativa analysen kan man urskilja två dominerande diskurser i framställningen av 

Östasien där alla fem läroböcker innehåller element av båda diskurser. Den ena diskursen 

präglas av ett orientalistiskt och stereotypt synsätt på Östasiens historia där Östasien beskrivs 

som inåtvänt och statiskt och inkapabelt till ekonomiska och politiska landvinningar utan 

västerländsk “guidning“. Det finns ett antal exempel ifrån dessa böcker på negativa kulturella 

sterotyper om Östasien, bland annat i hur östasiatiska attityder och värderingar framställs som 

primitiva, fördumsfulla och aggressiva. Men det som ändå är allra mest framträdande för 

denna diskurs är hur Östasien återkommande skildras i termer av underlägsenhet och 

beroende gentemot västvärlden. På så sätt präglas denna diskurs av den tydligt västcentrerade 

historiesyn som Hobson så starkt kritiserar i Västerlandets österländska ursprung.168  

Den andra diskursen är ger en mer nyanserad bild av Östasiens historia. Här beskrivs Östasien 

som ett betydelsefullt område ifrån ett globalt perspektiv och det uppmärksammas att ett 

flertal teknologiska och ekonomiska landvinningar faktiskt har sitt ursprung i Östasien. Det 

mest karaktäriserande för denna diskurs är att de inre drivkrafterna, vid sidan av det utländska 

inflytandet, framställs som viktiga faktorerna bakom ländernas industriella utveckling, samt 

att flera olika förklaringsmodeller med fokus på sociala och ekonomiska faktorer ges, för att 

beskriva det kinesiska kejsardömets nedgång under 1800-talet.   

                                                 
166 Se Mathis (red), 2005, s.167. 
167 Se Hobson, 2006, s. 13-32. 
168 Se Hobson, 2006, s. 13-32. 
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Mina resultat visar hur viktigt det är att man som historielärare har ett kritiskt förhållningssätt 

till de läroböcker som används i undervisningen. Konkret kan det handla om att granska den 

litteratur man använder, och eventuellt försöka påverka skolans inköp av läroböcker. Utifrån 

de böcker jag granskat, skulle jag då framhålla Perspektiv på historien plus som den bästa 

läroboken ur ett Östasienperspektiv. Men vad som kanske är allra viktigast är att som lärare 

hjälpa eleverna att diskutera och problematisera hur historien skildras i de läroböcker som 

används och detta gäller givetvis inte enbart bilden av Östasien. 
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