
Utlysning för arbete med en rapport om bilden av Öst- och sydöstasien i svenska läroböcker 
i historia och samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet 
 
CÖS önskar få en bild av vad svenska ungdomar lär sig om Öst- och sydöstasien i skolan. Detta kan 
hjälpa oss förstå vilken kunskap unga människor idag har om regionen (även om de naturligtvis har 
andra källor till kunskap såsom medier och populärkultur). Det är också en viktig kunskap när vi t.ex. 
planerar för utvecklandet av nya kurser på fil kand nivå. I dagens globala samhälle och med Asiens 
växande betydelse är det intressant att se hur regionen beskrivs, vilka frågor som belyses, och vilka 
eventuella brister det finns i läroböcker, samt om och hur lärare använder annat material. Det finns, 
veterligen, t.ex. få läroböcker med ett fokus på Asien eller enskilda länder (Almén et al 2009). Det finns 
en del studier om hur Asien beskrivs i läroböcker sedan tidigare men de har visar det sig (vid en snabb 
koll) några år på nacken, har ett mer begränsat geografiskt fokus (främst Östasien), eller fokuserar 
enbart på läroböcker i historia (se referenser nedan). Andra studier av läroböcker har t.ex. fokus på 
olika aspekter av det globala samhället som rasism och främlingsfientlighet (t.ex. Johnsson Harrie 
2016). 
 
Beroende på urval av material, och intresse, kunde med fördel rapporten också innefatta intervjuer 
med lärare för att undersöka deras syn på läroböckerna och vilket övrigt material de använder, med 
läroboksförlag, samt med personal på lärarutbildningen mfl. 
 
Den sökande bör ha en masterexamen eller vara disputerad inom historia eller annat relevant ämne, 
eller ha motsvarande kvalifikationer, samt gärna själv ha erfarenhet av undervisning på högstadiet eller 
gymnasiet i historia eller samhällskunskap. Erfarenhet av studier av tex läroböcker, utbildningsfrågor, 
eller kunskapshistoria är meriterande, liksom forsknings- eller undervisningserfarenhet om regionen. 
Beroende på den sökandes intresse och tid kan rapporten begränsas till en textstudie. Det innebär att 
arbetet kan variera mellan 1 och 1,5 månader. Vi vill att delresultat av rapporten läggs fram vid ett 
seminarium hos CÖS under hösten och att rapporten är färdig senast den 31 december och redovisas 
i ett öppet seminarium. 
 
Den sökande ombedes inkomma med ett personligt brev, en CV, samt en kort skiss (1 A:4 sida) på hur 
hen ämnar lägga upp arbetet samt en tidsplan (samt om det endast är en tänkt vara en textstudie eller 
om man ämnar göra intervjuer). Deadline 15 september. Ansökan skickas till 
marina.svensson@ace.lu.se  
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