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Inledning 

Vi har säkert alla upplevt såväl gamla som nya läroböcker i skolan. Exempelvis en glädje 

över läroböcker som varit up-to-date då det gjort materialet mer uppdaterat, mer trovärdigt. 

Det motsatta kan sägas om äldre läroböcker som ofta anses som utdaterad och inte 

överensstämmande med samhällets hållningar eller innehållet i lärarens undervisning. 

Personligen har jag haft kontakt med både nya och gamla läroböcker i så väl min egen 

skolgång och i mitt yrke som lärare och något som framstår som klart är att läroboken betyder 

enormt mycket för skolan och undervisningen i sig. Läroboken kan vara den fysiska 

manifestationen av skolans innehåll som elevens omgivning får kontakt med och detta har 

säkert stor betydelse. Om läroböckerna som en elev får hem är slitna och gamla, vad ger det 

för intryck av skolan? Om läroböckerna är skrivna på ett oacceptabelt sätt, oavsett om det är 

språket i sig eller ett visst urval av innehåll, vad ger det för intryck av skolan? Att läroböcker 

är en central del av historieundervisningen på gymnasiet har påvisats många gånger. Detta 

har illustrerats klart, både genom de observationer jag har gjort i klassrum samt i den 

forskning som finns i fältet.1 Läroböcker har hög validitet och anses gestalta styrdokumentens 

idéer genom sitt material.2 Läroböcker ändras över tid, men vad är det som styr denna 

ändring? Är det nya kursplaner, samhällspåverkningar eller något annat?  

Forskningen på fältet menar att det finns olika faktorer som kan påverka läroböcker vilket 

kan illustreras på olika sätt och det finns olika förslag på vilka dessa faktorer är samt i hur 

hög grad de påverkar. Exempelvis är relationen mellan läroböcker och läroplaner 

omdiskuterad i ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker. Relationen är central för att 

kunna förstå innehållet i läroböcker eftersom både läroplaner och läroböcker har inflytande 

på formen av den andra. Givetvis är styrdokumenten bara en av faktorerna, men det är också 

den faktor som för mig verkar mest relevant att forska om då läroplanen ska sätta upp 

ramarna för min framtida undervisning som lärare. Styrdokumenten för historia i gymnasiet 

blev uppdaterade i samband med Lgy 11 och denna ändring konkretiserade och satte upp 

innehållet på ett sätt som skiljer sig från föregående läroplan. Kontinuerlig forskning inom 

läroboksanalys är nyttigt då nya styrdokument, nya samhällsmässiga insikter och nya 

författare alla påverkar innehållet och gestaltningen av läroboken. Forskningen kan stödja 

                                                 
1 Ammert, Niklas (2011), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik s. 26  
2 Sparrlöf, Göran (2012), ”Historia i gymnasieskolan – nya grundkurser och nya läroböcker” i Johansson Harrie, 

Anna & Larsson, Hans Albin (red.), Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och 

lärarutbildning. Linköping: Linköpings universitet. s. 61 
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lärare att förstå läroböcker, både äldre och nya samt vad, och hur, böckerna gestaltar sitt 

innehåll. Lärare kan använda forskningen då de granskar, analyserar och komplimenterar 

läroböcker med relevant material för undervisningen. Om lärare till exempel vet att en viss 

händelse inte skrivs om i läroböcker på grund av kulturmässiga skäl, är det då inte lärarens 

ansvar att reflektera över om detta ska kompletteras? Med detta som bakgrund och motiv har 

därför denna studies syfte kommit att bli att förstå hur det konkreta innehållet i en 

läroboksserie förändras över tid och i sektionen här under givs ett urval av forskningen på 

fältet. 

Forskningsläge 

Historiedidaktisk forskning kring läroboken och dess användning är relativt omfattande. Man 

kan, med fördel, ta del av den mest grundläggande och oftast använda forskning inom fältet. 

Jag har i forskningsläget här försökt att få en varierad och sammanfattande översikt över 

forskningen kring läroböcker där förändringsperspektivet och jämförande analyser står i 

fokus. Den sista delen av Hans Almgren är mer en kommentar än forskning, men då han är en 

av huvudförfattarna till mitt källmaterial är hans perspektiv en bra insikt i hur 

framställningsprocessen av läroboken har gått till.    

Läroboken över tid 

Janne Holmén (2006) granskar och jämför i sin avhandling utvalda läroböcker från perioden 

1930-1992. Holmén argumentera via sin undersökning för tendenser och ändringar i 

läroböcker över tid. Resultatet visar bland annat hur stor skillnaden mellan Sveriges och 

Finlands historieskrivning var under kalla kriget. Läroböckers flexibilitet samt känslighet 

över för politiska svängningar är central i Holméns avhandling. Holmén poängterar att 

läroböcker i forskning ofta är definierade som ett ”konservativt medium”. 3 Holméns 

avhandling kan komplimentera denna definition genom att beskriva läroböcker som 

konservativa medium när politiska påverkningar inte finns. Holmén argumenterar för att 

faktabaserat innehåll ofta överföras till nya läroböcker utan adaption, redan etablerade 

historievetenskapliga områden som definieras som harmlösa eller av litet politiskt intresse.  

                                                 
3 Holmén, Janne (2006), Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget s. 334 
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Holméns resultat indikerar däremot att när läroböcker ”tangerar politiskt laddade frågor” så 

adapteras läroböckerna för att kunna lyfta det samhället anser den korrekta ståndpunkten.4 

Holmén (2006) skriver desto mer om hur lärobokens innehåll kan betraktas som en tolkning 

av läroboksförfattarnas försök att verkställa innehållet i styrdokumenten och att det är 

läroböckers gestaltning av styrdokumenten som finns i klassrummet. Läroböcker har, enligt 

Holmén, en viss mängd av författarnas personliga åsikter. Urvalet av vad som ska finnas med 

i läroboken är därmed baserad både utifrån styrdokumentens föreskrifter och 

läroboksförfattarnas tolkningar, pedagogiska och didaktiska kunskaper. Läroboksförfattarnas 

val påverkas av det omgivande samhället via till exempel media, politik eller den offentliga 

debatten.5 

Läroboken allmänt 

Niklas Ammert (2011) menar att läroböcker nästan alltid dominerar undervisningen i skolan. 

Även lärare eller elever som tar avstånd från läroböckerna måste ha ett förhållningssätt till 

läroboken och därmed påverkar läroboken även undervisning som försöker att undvika 

läroböcker. Ammert visar hur läroböcker ofta anses som tongivande i uppfattningar om vilket 

innehåll som är viktigt. Ammert menar att det stora inflytande som läroböcker har är en stor 

orsak till varför forskning och studier av läroböcker är viktiga och förblir viktiga i framtiden.6  

Ammert (2011) menar att det finns tre huvudsakliga perspektiv att dela in läroboksforskning 

i. Ett processuellt, ett strukturellt, och ett funktionellt perspektiv. Läroboken som del i en 

process kan, enligt Ammert, förstås som utvecklingen av en produkt som går igenom olika 

faser av produktion eller konsumtion. Staten, läroboksförfattarna och läroplaner är alla del av 

den producerande fas och har påverkning på processen. Konsumenterna av läroboken är 

läsarna som i sin tur påverkar samhället utifrån det de läst. Det strukturella perspektivet 

handlar däremot om analys av läroboken i ett ”fryst ögonblick” som syftar till att förstå 

läroboken i detta specifika ögonblick: vilka påverkningar fanns, vilka aktörer, vilka mål osv.7 

Det strukturella perspektivet kan komplimentera Holméns teori om politiska svängningar som 

har inflytande, genom att beskriva det politiska klimatet som en periferi som har påverkning 

på alla andra element i det strukturella perspektivet. Slutligen kan det funktionella 

                                                 
4 Holmén (2006), s. 334 
5 Holmén (2006), s. 23 ff.  
6 Ammert (2011), Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik s. 26 ff.  
7 Ibid. s. 29 
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perspektivet kort beskrivas som effekten av lärobokens förmedling och dess relation med 

läsaren. Denna forskningsindelning syftar till att förstå lärobokens inflytande framåt och 

alltså inte på hur läroboken blir till eller varför den är konstruerad som den är.8  

Klas-Göran Karlsson (2011) menar att läroboken kan anses som en spegling av makten över 

vilka uppfattningar som finns kring individ eller samhälle. Denna makt kan förstås som 

tongivande för vad som anses är rättfärdigt eller korrekt, en legitimerande makt vilket 

förklarar varför så många olika intressen finns för läroböcker och dess innehåll, form och 

ton.9 Karlsson betonar att läroboken kan anses som sin egen genre, då ”ämnesinnehåll, 

pedagogik, moral och politik” gör att läroboken förändras över tid.10 Det går alltså att förstå 

läroboken som en spegling av just dessa fyra element som Karlsson menar utgör 

läroboksgenren. Men kultur och tradition spelar stor roll i alla fyra elementen, och det är 

enligt Karlsson orsak till att läroböcker inte utvecklas i större grad än vad de gör.11 Detta kan 

alltså förstås som att det finns en politisk diskurs i läroböcker som påverkar struktur och 

innehåll.  

Kenneth Nordgren (2006) menar att läroboksanalys ofta kan framstå som väldigt kritiska 

emot läroboksförfattare och dess förlag. Detta är inte syftet med denna studie som istället tar 

utgångspunkt i Nordgrens argumentation att läroboksförfattare givetvis har skrivet böckerna 

men, i likhet med Holmén (2006), menar Nordgren att personliga åsikter kan finns med i 

läroböcker och att själva traditionen kring läroböcker påverkar skrivningen av dessa. Att det 

finns en slags kanon för historia i skolan och att denna gör att många delar reproduceras utan 

att ändras på.12 Eftersom denna studie inte kommer att ge en komplett bild av läroboken ska 

den absolut inte ses som en recension av denna, tvärtom ska denna studie ses som ett försök 

att förstå lärobokens relationer för att kunna förstå vad som ändra och hur det ändras.   

Lärobokens förändringar 

Ett perspektiv på förändringsprocesserna i läroböcker kan förklaras utifrån Ammerts (2013) 

beskrivning av läroböcker som värdeorienterande. Ammert menar att historia i skolan har en 

fostrande funktion, och att läroböcker ofta är ideologiskt laddade då de ”behandlar 

                                                 
8 Ammert (2011), s. 28 - 34 
9 Karlsson, Klas-Göran (2011), Läroboken och makten – ett nära förhållande. I Ammert, Niklas. (red.). Att 

spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. Studentlitteratur. Lund.  s. 43 ff.  
10 Ibid. s. 49 
11 Ibid. s. 49 f. 
12 Nordgren, Kenneth (2006), s. 182 
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människor, samhällen och relationerna dem emellan”.13 Ammerts empiri visar att elever ofta 

använder värderingar som läroböckerna i samband med lärare har undervisat om. Det kan 

vara berättelser om ondska som tolkas utifrån nuet och vilka värderingar som finns i nuet. 

Detta kan kopplas till begreppet historiemedvetande som syftar till den temporala förståelse 

som nämnt ovanför, då Ammerts resultat visar att elever tolkar händelser med utgångspunkt i 

nuet. Värderingar och politik har nära samband, vad som anses korrekt, till exempel 

demokrati, har många positiva värderingar i historia menar Ammert.14 Förståelsen av 

läroböcker som både är politiskt, värdering, och historiekulturellt laddade kan skapas genom 

att använda dessa utgångspunkter från teorin.  

Med denna förståelse, vill jag mena, att vi bättre kan begripa varför läroböcker i historia 

påverkas av de läroböcker som kom innan dem. Holmén (2006) menar att svaret både kan 

bero på att läroboksförfattare påverkas av de läroböcker som de själv läste i skolan eller att 

äldre läroböckers sätt att skriva på kopieras i nya läroböcker.15 Ingmarie Danielsson Malmros 

(2014) skriver på samma sätt som Holmén (2006) kring förändringsprocesserna i läroböcker, 

att de skapar ”[…] en ny horisont för berättelserna.”16 Malmros menar att läroboksförfattare 

starkt påverkas av historiekulturen, samt att den historiska kontexten ändrar sig över tid men 

också över händelser i samhället. Det verkar alltså vara en viss enighet bland forskningen, att 

läroböcker inte är statiska konstruktioner som alltid syftar till att förmedla det förflutna på 

samma sätt. Lärobokens evolution beror alltså lika mycket på ny kunskap inom historia som 

det beror på svängningar i samhället.17  

Läroboken i jämförande studier 

Göran Sparrlöf (2012) har gjort en studie som till del är lik min egen. Sparrlöf har på 

översiktligt granskat plan ett antal läroböcker innan och efter Lgy 11 blev verksam. Totalt är 

det 13 läroböcker i historia som har granskats i studien, fördelat på sex böcker skrivna för 

Historia1a1 och sju böcker för Historia1b. Sparrlöf har analyserat förändringarna mellan de 

äldre läroböckerna, baserade på Lpf 94 (samt dess revideringar i 2000 och 2007), och de nya 

läroböckerna, utgivna efter Lgy 11. Frågan Sparrlöf ställer är huruvida omskrivna versioner 

av läroböcker verkligen kan gestalta det nya innehållet i Lgy 11 utan att göra en total 

                                                 
13Ammert, Niklas (2013), Historia som kunskap. Innehåll, mening och värden i möten med historia. s. 123 
14Ammert (2013), s.121 - 134 
15 Holmén (2006), s. 26 
16 Malmros, Ingmarie Danielsson (2014), ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, i Karlsson, Klas-

Göran & Zander, Ulf. Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning s. 228 
17 Ibid. s. 228 ff. 
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omskrivning av boken. Sparrlöfs resultat är ett tydligt nej. Han menar att det inte går att bara 

att insätta vissa textrutor i materialet och sen tänka att kraven om till exempel källkritik är 

uppfyllt.  Genom att metodisk indela de granskade böckernas innehåll i historiemedvetande, 

historiebruk, identitet och källkritik försöker Sparrlöf att visa på hur otillräckliga 

gestaltningarna är.18 Sparrlöf använder dock inte evidens i hans resonemang och därmed kan 

hans studie till en viss del verka som ovetenskaplig då han otydligt argumenterar för sina 

slutsatser. Därför kommer jag i denna studie att gå närmre texten och med hjälp av evidens få 

en bättre tydlighet än Sparrlöfs studie.  

Per Eliasson (2014) är bland de forskare som har studerat ändringarna mellan Lpf 94 och Lgy 

11. Eliasson menar att styrdokumenten Lpf 94 blev utsatt för allt starkare kritik från 

samhället. En starkare medelklass samt en ändring av värderingar lade grunden för kritiken 

mot Lpf 94 och därmed också orsaken för ändringarna mellan Lpf 94 och Lgy 11.19 Detta 

betonar Eliasson genom att visa statistik från respektive 1995 och år 2000 där stora 

undersökningar frågade huruvida skolan var ett viktigt samhällsproblem. Resultaten visade en 

ändring från att 5% till 40% över en femårsperiod där de svarande ansåg att skolan var ett 

samhällsproblem. Denna markanta stigning låg, enligt Eliasson, till grund för 

påtryckningarna för en ny läroplan. Dock innan Lgy 11 skapades reviderades Lpf 94 i år 

2000, men denna fick stor kritik då den ansågs som mer otydlig än Lpf 94. Eliasson betonar 

hur Skolverket på egen hand genomförde dessa ändringar i okänt syfte, och att resultaten blev 

att läroböckerna fick en mer central roll i undervisningen då styrdokumenten var otydliga. 

Denna diffusa revidering gav ytterligare grund för påtryckningar för ett nytt styrdokument. 20   

Det är värt att nämna två andra studier kring lärobokens förändringar. Den första 

avhandlingen är skriven av Sture Långström och den undersöker bland annat 

läroboksförfattarens roll genom intervjuer av läroboksförfattare. 21 Långströms resultat visar 

bland annat att förlagen har betydlig mindre kvalitetskontroll och insikt i skrivprocessen än 

vad Långström själv antog. Många av de författare som Långström intervjuade fick sina jobb, 

                                                 
18 Sparrlöf (2012), 75 ff. 
19 Eliasson, Per (2014), ”Historieämnet i de nya läroplanerna”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien 

är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning. Studentlitteratur. Lund. s. 251 ff.  
20 Ibid.  
21 Långström, Sture. (1997). Författarröst och lärobokstradition: en historiedidaktisk studie. Umeå.  
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inte genom provskrivningar eller forskningsmässig bakgrund, men genom bekantskaper. Det 

var ofta författarnas eget undervisningsmaterial som utbyggts till läroböcker. Långström 

skriver också att kvinnor upptar endast 3% av brödtexten i de läroböcker som han undersökta 

och att läroboksförfattare ofta var och är män.22  

Den andra avhandlingen är skriven av Henrik Åström Elmersjö och han undersöker 

läroboksförändringar över Nordens gränser över ett längre perspektiv från 1919 – 1972.23 

Elmersjö undersöker bland annat föreningarna, under samlingsnamnet, Nordens 

historieboksrevision, vilka upphörde på 1970-talet. Elmersjös resultat visar hur 

läroboksförfattare i perioden sällan tog inspiration från andra länder eller ens tittade på 

läroböcker utom den egna nationen. Endast 3 kvinnliga författare fanns med i hans resultat, 

precis som i Långströms, vilket var en minimal del av det totala antalet författare inom 

ämnet. Elmersjös studie visar hur utvecklingen av läroböcker har ändrats över tid av både 

politiska intressen samt samhällmässiga påverkningar.24  

Båda studierna tas inte ytterligare upp i detta forskningsläge då både Eliasson och Sparrlöf 

har studier som är närmare min egen.  

Läroboken ur författarens perspektiv 

Läroboksförfattaren Hans Almgren (2011) är en av tre författare till Alla tiders historia och 

han har skrivet en text kring sina egna tankar och processer i läroboksskrivning.25 Almgren 

framställer två versioner av Alla tiders historia från 1983 och 2008, där han jämför och 

förklarar varför omskrivningarna har hänt. Ofta ställs arvet från tidigare läroböcker, samt 

vissa krav på samhället om att illustrera det förflutna på ett visst sätt, fram som anledning till 

omskrivningarna. Almgren betonar hur läroböcker som granskas lätt går att kritiseras, 

förutom det som Ammert (2011) refererar till som ett fryst ögonblick. Almgren refererar till 

hur DDR framställs i 1988 versionen av Alla tiders historia, där ord som diktatur och 

Berlinmur inte används. Almgren betonar att detta sätt att skriva på låg i tidens anda, att man 

inte kritiserade andra nationer, något Almgren beskriver som ”mental neutralitet i skolans 

                                                 
22 Långström (1997), s. 214 ff.  
23 Elmersjö, Henrik Åström. (2013). Norden, nationen och historien: Perspektiv på föreningarna Nordens 

historieläroboksrevision 1919-1972. Lund: Nordic Academic Press. 
24 Elmersjö (2013), s. 290 ff. 
25 Almgren, Hans (2011), ”I huvudet på en läromedelsförfattare”, i Ammert, Niklas (red.). Att spegla världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik. s. 343 – 358.  



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

9 

 

värld.”26 Med andra ord; diskursen kring ett givet ämne kan dominera både tillvägångsättet 

för förmedling och själva tankesättet som formas utifrån diskursen.  

Sammanfattningsvis finns fortfarande relativt få studier av hur det konkreta innehållet i en 

läroboksserie förändras över tid. Detta är den här uppsatsens syfte att undersöka. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra utvecklingen av läroböcker producerat 

utifrån två olika läroplaner Lpf 94 och Lgy 11, genom att redogöra för förändringar i två 

läroböcker inom samma bokserie, men utgivna olika år, i skolämnet historia på gymnasial 

nivå. Den övergripande frågan som intresserar mig är på vilket sätt innehållsliga förändringar 

genomförs i läroböcker över tid. De frågor som intresserar mig är mer specifikt: 

 Vilka innehållsliga förändringar kan spåras i nya versioner av en läroboksserie?  

 Vilka språkliga förändringar och dispositionsförändringar sker i nya versioner av en 

läroboksserie?  

Teori 

Ammert (2011) har teoretiserat kring vad som påverkar lärobokens innehåll.27 Hans 

teoretiska modell innefattar förutsättningar och krav som påverkar läroböckerna. Ammert 

framhåller att det är ett flertal faktorer som påverkar lärobokens innehåll. Läroboksförfattaren 

måste förhålla sig till en marknad, ett formellt regelverk i form av styrdokument men är också 

påverkad av ny forskning och samhälleliga idéströmningar. För den här studiens del är 

Ammerts modell central för att kontextualisera läroböckers tillkomst och de faktorer som 

påverkar innehållet i en lärobok. Den här studiens huvudsyfte är i första hand att kartlägga 

förändringar i innehåll över en given tidsperiod. Kartläggningen i sig ger sedan vissa 

möjligheter att diskutera olika typer av påverkan. 

Läroplanen 

Lgy 11 i sig är värd att nämna här då den spelar stor roll för utformningen av läroboken enligt 

Ammerts (2011) modell över påverkan. Den nya versionen av läroboken är, som tidigare 

nämnt, skriven för Historia 1b. Historia 1b har i Lgy 11 sex punkter som ska vara del av 

                                                 
26 Almgren (2011), s. 347 
27 Se Bilaga 1.  
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historieundervisningens centrala innehåll. Kortfattat har jag valt att summera det centrala 

innehållet i nedanstående punkter:28 

 Kronologisk presentation av historien 

 Industrialisering och demokratisering 

 Det moderna samhällets utveckling  

 Autentiskt historiskt material 

 Källkritik 

 Historiemedvetande 

Dessa sex punkter ska därmed kunna spåras i den nya versionen av läroboken eftersom den är 

skriven efter Lgy 11. 

Lpf 94 är ett nio sidor långt dokument som innehållet riktlinjer för alla skolans ämnen. Det 

finns inte några föreskrifter för historia A som ämne, och därmed är det svårt att bedöma 

vilka mål som ska uppfyllas. Av den anledningen görs här inte en likande lista som ovanför. 

Det är dock värd att framhäva följande två citat som exempel där jag menar att historieämnets 

mål sammanfattas tydligast. 

”Skolan ska att sträva mot varje elev har kunskaper om internationell samverkan och globala 

samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.”29 

”Det är skolans ansvar att varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv, har förmåga att kritiskt granska och bedöma det 

eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

värderingsfrågor.”30 

Lpf 94 har olika prioriteringar och i citaten ovan visas en skillnad mellan skolans ansvar och 

strävansmål. Formuleringarna är dock diffusa; vilket kan göra det svårt att avgöra vilka bitar 

som ska vara en del av undervisningen i ett visst ämne. Eliasson menar att just denna oklarhet 

gör att man kan förstå den ändring som skett mellan Lpf 94 och Lgy 11. Lgy 11 är betydlig 

mer konkret och delas in i olika ämnen med mer transparanta mål.31 

Didaktikens grundfrågor 

                                                 
28 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s. 66 
29 Skolverket (1994), LPF 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna s. 5 
30 Skolverket (1994) LPF 94 s. 5 
31 Eliasson (2014), s. 251 ff. 



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

11 

 

Frågan om vad, hur och varför har betydelse i en analys av läroboken. Didaktikens 

grundfrågor är fundamenten för min studie och kan (i simplifierad form) vara av nytta då de 

syftar till att förstå vad, hur och varför. Det handlar alltså om att kunna identifiera olika delar 

av undervisning eller, i denna studie, att kunna identifiera ändringar i läroboken. Den 

didaktiska triangeln förklarar detta genom tre delar: innehåll (vad), metod (hur) och syfte 

(varför). Jag kommer identifiera vilka innehållsändringar som finns mellan de två 

läroböckerna. När gäller ”hur” så kommer jag tolka det som på vilket sätt författarna 

presenterar det gamla innehållet jämfört med det nya, exempelvis om det är en språkändring 

eller bildändringar. Slutligen tolkar jag denna data i min diskussion, där jag försöker resonera 

kring varför denna ändring är gjort.32   

Historisk kunskap 

KG Hammarlund (2012) menar att det finns en viss kunskapssyn inom historieämnet. Han 

delar upp olika typer av historisk kunskap i stoffkunskaper och processkunskaper. 

Stoffkunskaper definieras som synonymt med begreppet faktakunskap, till exempel att veta 

vilket år Gustav Vasa dog. Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet faktakunskap i 

denna studie. Processkunskap definierar han som ”kunskap om och förståelse av politiska, 

kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar.”33 Med andra ord är 

processkunskap det mer strukturella perspektiv som finns i historiska händelser, och 

faktakunskap är att veta historiska data.  

Historisk kunskap ska förstås som en balans mellan både faktakunskap och processkunskap. 

Det är nödvändigt att ha med båda kunskapsformerna, exempelvis faktakunskapen om när 

andra världskriget slutade och processkunskapen att krigets avslutning ledde till kalla krigets 

start. Det finns alltså en relation mellan de två historiska kunskapsformerna.  

Hammarlund menar att efter läroplanen Lpf 94 började processkunskaper att vara en del av 

läroplanen. Detta för att kunna förklara sammanhang och skapa historiemedvetande, vilket är 

i linje med vad Eliasson och Sparrlöf skriver.34 Hammarlund understryker dock att 

                                                 
32 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik (Hämtad: 2016-12-03) 
33 Hammarlund, KG (2012), ”Historisk kunskap i svensk grundskola – ett försök till begreppsbestämning”, i 

Eliasson, Per. Hammarlund, KG. Lund, Erik. Nielsen, Carsten Tage. (red.). Historiedidaktik i Norden 9. Del 2: 

Historisk kunskap. s. 15 
34 Hammerlund, KG. (2012), s. 25 ff.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
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faktakunskaper fortfarande var dominerande. Lgy 11 ställer betydlig större och mer explicita 

krav om processkunskaper vilket kan ses i följande citat 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, 

förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska 

samhällsförändringar.35  

Hammarlund menar att det även efter Lgy 11 ofta är fokus på reproduktion av faktakunskap i 

svenska läromedel. Det är bara undantagsvis som båda kunskapsformerna balanseras.36  

Enligt Hammarlund måste balansen mellan faktakunskap och processkunskap vara som grund 

för historisk kunskap. Han menar att faktakunskap utan tillknytning till en process blir onödig 

eller överflödig och, sett från motsatt vinkel, att processkunskap utan tillknytning till fakta 

blir abstrakt eller teoretisk. Läroböcker, som enligt Hammarlund ofta har mycket fokus på 

faktakunskap, måste alltså se till att båda kunskapsformerna finns med i innehållet för att 

uppnå historisk kunskap och inte reproduktion av fakta. De historiedidaktiska begrepp som 

Hammarlund använder blir i den här studien teoretiska verktyg för att analysera böckernas 

framställning.37 I läroboken får en stofforientering ofta till följd en aktörsorientering medan 

ett fokus på processkunskaper snarare gör att läroboken orienterar sig mot en strukturfokus. 

Enligt Hammarlund är detta för att läroböcker som beskriver aktörer mycket ofta fokusera på 

faktakunskap, exempelvis Gustav Vasa död igen. Tvärtom finns det, enligt Hammarlund, en 

tendens att tona ned aktör perspektivet och fokusera på processkunskap och 

strukturperspektiv. 38 För studiens del blir begreppen centrala för att analysera såväl 

kunskapsinnehåll som framställningens form. 

Urval och material 

För att kunna göra denna undersökning har jag valt två läroböcker ur samma serie varav den 

äldre versionen är gjord för Lpf 94 och den nya versionen är gjort för Lgy 11.39  

Båda är gjorda för gymnasieskolans grundkurs i historia, Historia A i Lpf 94 och Historia 1b i 

Lgy 11. Jag använde mig av onlineverktyget Läromedelsportalen för att undersöka vilka 

                                                 
35 Skolverket (2011), s. 66 
36 Hammerlund, KG. (2012), s. 30 
37 Ibid. s. 15-28 
38 Ibid. s. 15-28 
39 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. & 

Skolverket (1994), LPF 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna.  
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läroboksserier som fanns inom historieämnet på gymnasienivå.40 Jag jämförde de titlar jag 

hittade online med vad som fanns hos båda de gymnasier som jag har haft 

verksamhetsförlagd utbildning hos och kom fram till läroboksserien Alla tiders historia. 

Serien har gjorts sedan 1983 och jag har valt att använda versionerna från 1996 och 2011.41 

Versionen från 2011 är på 458 sidor, och 1996 versionen är på 370 sidor. Därför verkar det 

vara bra att börja med att studera ändringarna i sig. Vad är det som har lagts till eller tagits 

bort? Är något direkt överfört eller ändrat och i så fall vad är ändrat?  

Avgränsningar är alltid nödvändiga i studier av det här slaget. Ett mer heltäckande arbete 

skulle kunna vara att ta del av alla versioner av Alla tiders historia. Men på grund av 

tidsramar måste en avgränsning göras då jag vill granska texten kvalitativt. Den metod jag 

valt att arbeta med dikterar således att jag endast kan göra en komparativ analys av två 

upplagor. Revideringen av läroplanen år 2000 samt den utgivna Alla tiders historia från 2001 

skulle vara en naturlig expansion av källmaterialet där en progression av diskurser skulle 

kunna observeras. Men mot bakgrund av andra forskningsprojekt, som till exempel Sparrlöfs 

(2012), verkar detta inte lika intressant och outforskat som min egen studie.  

Metod 

Kvantitativ undersökning 

För att kunna jämföra hur läroboken påverkas verkar det rimligt att använda sig av en 

blandning av en kvantitativ metod för att få en överblick över ändringar samt en kvalitativ 

metod för att kunna gå nära texten i de kapitlen där så pass stora ändringar finns att en 

kvantitativ översikt är meningslös. Genom att utgå från den äldre versionens innehåll och hur 

långt fram i den historiska kronologin den går har jag valt att stoppa min undersökning efter 

kapitlet om andra världskriget i både läroböckerna. För att begränsa denna studie blir tiden 

efter andra världskriget inte analyserad. Därmed är det ett urval av de sista tre kapitlen som 

den kvalitativa delen kommer att fokusera på. En av de stora ändringarna mellan Lpf 94 och 

Lgy 11 var just förändring av innehåll och konkretisering av material, vilket till del kan 

förklara denna disponering.42 En kombination av att de övriga kapitlen är lämpliga för en 

                                                 
40 http://laromedelsportalen.se/ 
41 Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren. (2011), Alla tiders historia 1b. 1. uppl. & Hans Almgren, 

Börje Bergström, Arne Löwgren. (1996), Alla tiders historia: A: grundbok för gymnasiets A-kurs.  
42 Eliasson (2014), s. 251 ff. 
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kvantitativ studie och det faktum att det blir ett för stort arbete att göra en kvalitativ studie av 

alla kapitlen gör att de första kapitlen studeras kvantitativt. 

Sparrlöfs (2012) metod att kritiskt närläsa och jämföra skillnader mellan olika versioner av 

läroböcker är en metod som jag har låtit mig inspireras av. Dock har anpassningar gjorts för 

att bättre fungera med mitt eget material och syfte. Sparrlöf granskar huruvida läroböcker kan 

gestalta läroplanens krav om historiemedvetande, historiebruk, identitet, källtexter och 

källkritik i tillräcklig grad. Han undersöker om omskrivningar räcker i revideringen av 

läroboksserier, eller om uppdateringar av läroböckerna utan att omskriva räcker. Sparrlöf 

fokuserar alltså på om läroböckerna faktisk uppnår målen i Skolverkets styrdokument genom 

kritisk närläsning.43  

Jag behåller den kritiska närläsningen som Sparrlöf gör, men ändrar fokus till förändringar i 

språk, innehåll och disposition. Även kategorisering av materialet som Sparrlöf gör använder 

jag men ändrar kategorierna till vad, hur och varför. I min kvantitativa översikt ger jag 

evidens för ändringarna och tillägg, vilket Sparrlöf inte gör i sin studie. Jag vill däremot 

förstå förändringsprocessen i läroboken och därmed är min granskning mer fokuserad på att 

kartlägga förändringar i sig och försöka förstå varför ändringen är gjord. 

För att kunna genomföra min studie använder jag en kvantitativ metod som kan hjälpa mig att 

sortera ändringarna eller tillagda och borttagna teman som förekommer i läroboken. Jag har 

låtit mig inspireras av Nordgrens (2006) kategorier och metod för en kvantitativ översikt av 

läromedel. Nordgren undersöker ett antal svenska skolböcker och deras innehåll. Hans metod 

går ut på att katalogisera för förstå vilket världsbild innehållet ger. Han kommer fram till att 

innehållet är tämligen eurocentriskt och fokus på andra världsdelars historia är minimal. 

Nordgren använder bilder men jag använder hans metod på text. Metoden gör det möjligt för 

mig att kunna identifiera och kategorisera ändringarna inom deras respektive tillhörighet, till 

exempelvis om det är för att inkludera kvinnor i historiematerialet.44  

Kvalitativ undersökning 

För att kunna gå nära texten i en djupare analys har jag tagit inspiration från den kritiska 

närläsningen som Sparrlöf gör i sin studie, där han är särskilt intresserad av språkliga- och 

dispositionsförändringar i texten.45 Se tidigare beskrivning av hur min metod inspirerats av 

                                                 
43 Sparrlöf (2012), 63 ff. 
44 Nordgren (2006), s. 186 ff. 
45 Sparrlöf (2012), 75 ff. 



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

15 

 

Sparrlöf. Detta går att applicera även på den kvalitativa delen. Då syftet med denna studie är 

att studera ändringarna kan Sparrlöfs analysmodell hjälpa till att belysa vilka delar som 

beskrivs annorlunda eller har lagts till. Alltså en kategorisering som jag föreskrev ovanför.  

Även i den kvalitativa del kommer betoningen ligga på didaktikens grundfrågor: så vad, hur 

och varför kommer att lägga som grund för min undersökning och analys av resultat. Vad är 

det som är ändrat mellan de två versionerna av läroboken, hur är innehållet ändrat och varför 

är det ändrat. Det går så klart inte alltid att besvara varför något är ändrat utifrån mitt 

källmaterial men, genom att redogöra för vad och hur bör vissa indikationer om varför att 

komma fram. Den kvalitativa analysen är således fokuserad på de didaktiska grundfrågorna 

och intresserar sig särskilt för hur läroböckerna behandlar aktör–struktur samt de 

historiedidaktiska begreppen historiemedvetande och historiebruk som lyfts fram som 

centrala inslag i undervisningen i Lgy 11. 

Undersökning del 1: Kvantitativ översikt 

Det enklaste sättet att illustrera ändringar och tillägg verkar vara via en tabell. För att inte 

studien ska bli för stor har jag valt att skapa en kvantitativ översikt där rubriker och bilder är 

vad som jag fokusera på. Jag analyserar alltså inte brödtexten i denna översikt, och mindre 

ändringar som exempel en mer detaljerat karta är inte något jag analyserar. Detta i syfte att 

inte gå för nära texten och därmed på lite plats kunna skapa en överblick över ändringarna 

utan att gå för nära. Det är alltså inte alla ändringar/tillägg som förekommer i brödtexten 

emellan de två versionerna, då uppsummering av dessa inte är denna studies syfte. 

Tabell 1. Översikt över förändringar i läroböckers innehåll  

Kapitel Sidantal i: 

Alla tiders 

historia 

1996 

versionen  

Sidantal i: 

Alla tiders 

historia 

2011 

versionen  

Primära syfte med ändringar/tillägg enligt 

min tolkning. 

Källkritik 0 6 Att ge exempel på källkritik 

Forntiden 10 15 Att visa kvinnan i denna era.  
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Antiken 23 28 Borttagit citat från julevangeliet, samt 

visa kvinnan i eran. Att relatera 

tidräkning nu och då.  

Medeltiden 31 39 Framställning av arabiska folket som mer 

civiliserade och mindre hotfulla. Visa på 

kvinnornas roll i denna era. Källkritiskt 

granska Engelbrekt och Sveriges födsel 

som nation.  

Upptäckternas och 

Enväldets tid 

44 49 Otydliga bilder har tagits bort och 

ersattas med geografisk grafik för att 

förstå hur den globala världen såg ut. Fler 

exempel på historiebruk och 

historiemedvetande.  

Upplysningstiden 23 23 Inga ändringar.  

Revolutioners Tid 45 49 Inblick i varför kolonisterna i USA kunde 

tänka som de gjorde. Kopplingar mellan 

industriarbetare och slaveriet i USA. 

Fokusskift från stora riken till geografisk 

lokalitet kring Osmanska riket och 

Balkan.  

Världserövring och  

Världskrig 

57 59 Brutalitet och ojämlik människosyn i 

tiden illustreras genom kapitlet. Mer 

användning av foto fram för teckningar 

ger en mer autentisk bild.  

Demokratier och 

Diktaturer/Mellankr

igstiden och andra 

Världskriget 

35 43 Se del två av undersökningen.  

Det Kalla Krigets 

Tid/Tiden efter 

1945 

73 126 Se del två av undersökningen. 
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Världen efter 

1989/Det Långa 

1900-talet 

29 21 Se del två av undersökningen. 

Källor: Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren. (1996). Alla tiders historia: A: grundbok för 

gymnasiets A-kurs. Malmö: Gleerup. & Hans Almgren, Börje Bergström, Arne Löwgren. (2011). Alla 

tiders historia 1b. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 

Kapitelöversikt:  

Som det kan läsas utifrån tabellen har alla, utom de tre sista, kapitlen samma titel. I tabellen 

framgår hur jag tolkar de primära ändringarna. Nedan följer en otolkad översikt av 

rubriksändringar samt ändrade eller tillagda bilder. Detta för att kunna ha kvar ett översiktligt 

perspektiv. Alla bilder i böckerna har en textruta som beskriver dessa, och därmed menar jag 

att även bilderna är relevanta att notera.  

Källkritik  

Detta kapitel fanns inte i 1996 versionen och har införts som ett introduktionskapitel till 

källkritik. Kapitlet förklarar kvarlevande och berättande källor, samt att illustrera hur man 

kan ifrågasätta historia och tänka historiskt. 

Forntiden 

En bild av Bäckaskogskvinnan, som är ett av de äldsta skeletten i Sverige, samt två bilder av 

smycken har satts in. Bilden av runstenen ”Lärbrostenen” på Gotland har ersatts med en bild 

av en runsten rest över en kvinna. 

Antiken 

I texten kring romartiden har ett inledande citat från julevangeliet tagits bort och det har 

tillagts en ny textruta med en historiedebatt kring tidräkning och kalender nu och då. En ny 

rubrik kring Etruskernas kultur och rike har insatts samt bild av ett Etruskiskt par. 

Avslutningsvis har en bild av romersk rösttavla från ett mynt insatts.  

Medeltiden 

Rubriken ”Arabstormen” har ändrats till ”Den Arabiska Folkvandringen” och en ny 

underrubrik ”Köpmän och kulturspridare” insatt. Text som beskriver kvinnor i vikingatiden, 

samt en textruta kring historiebruk som illustrerar hur vikingatiden som epok skapas av 1800-

talets nationalism, hat insatts. Rubriken ”Det feodala samhället” har ändrats till ”Det 

medeltida samhället”. Bild av en tvättdag i medeltida stad och texten att ”Utan kvinnornas 
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jobb hade mycket blivit ogjort” har insatts. En rubrik ”Medeltidens kvinnor” är insatt i den 

nya versionen, denna syftar till att beskriva bland annat hur arbetsmarknaden såg ut för 

kvinnor under medeltiden. Två textrutor kring Engelbrekt, både historiedebatt kring 

orsakerna till upproret samt Sveriges riksdags uppkomst har insatts. 

Upptäckternas och Enväldets tid 

En bild av spanska handelsmän har ersatts med en karta som visar den globala handeln under 

tiden. Underrubriken ”Samhällsförändringar” har tagits bort, ingen ersättning har gjorts. Bild 

av Copernicus heliocentriska världsbild har insatts. Rubrikerna ”Ny kultur”, ”Nya religiösa 

ideal” och ”Den nya furstestaten – enväldet” har ändrats till ”Renässansen”, ”Reformationen” 

och ”Nationalstater och enväldiga furstar”. En textruta med historiebruk rörande Nordirland 

och Oranieorden har insatts, med syfte att illustrerar ”hur historien används i dagens samhälle 

för att gagna ett nutida syfte”. Rubriker kring Ryssland och Osmanska riket som stormakter 

har insatts. Textruta med historiebruk kring slaget vid Trastfältet, som har samma syfte som 

rutan kring Oranieorden, har lagts till. Textruta med historiebruk kring Gustav Vasa som 

hjälte har insatts – frågor ställs till läsaren för att främja källkritik. Textruta med 

historiedebatt ”Gustav II Adolf – protestantisk försvarare eller svensk imperialist?” har 

insatts med syfte att visa källkritik.   

Upplysningstiden 

Ingenting ändrat, tillagts eller raderat.  

Revolutioners Tid 

Rubriken ”Kontinentalsystemet” har inkorporerats under ”Napoleons Europa”. Bild av Karl 

Marx och familj har ersatts med grafik över Marxism ide kring samhällets utveckling. Alfred 

Morgans målning ”One of the people” har ersatts med en 1800-tals reklam för en plog som 

kvinnor kan använda. Rubriken ”Ett folk – En stat” har ändrats till ”Nationalismen”. 

Rubriken ”Det osmanska rikets nedgång” har ändrats till ”Balkanhalvön”. En textruta med 

historiebruk och Italiens födelsedag som tema har insatts, samt en fråga om Sverige har en 

födelsedag eller inte. En karta över USA:s expansion västerut har ersatts av Johans Gasts 

”The Manifest Destiny”. Textrutor med historiedebatter kring ”Slaveriet i USA och hur det 

avskaffades” samt ”Vad hade hänt om det inte hade byggts några järnvägar i USA?” har 

insatts.  
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Världserövring och Världskrig 

Bild av de vita erövrarna i Afrika har ersatts med en bild av infödda med avhuggna händer 

från Belgiska Kongo. Textruta med historiedebatt kring frågan ”Varför Europa och inte 

Kina?” har insatts. Fråga till läsaren kring vilka koppling som kan ses i dag med Kina och 

Västerlandet har insatts. Rubriken ”Stormmolnen hopar sig” har ändrats till ”Bakgrund och 

orsaker till världskriget”. En teckning av den serbiska studenten Gavrilo Princip som sköt det 

österrikiska tronföljarparet, har ersatts med ett foto av Gavrilo Princips som grips. 

Teckningen ”Lotsen lämnar fartyget” över Bismarcks avgång 1890 har ersatts med ett foto av 

Branderburger Tor där man firar segern i 1870 över Frankrike. Två propagandaplakat med 

uppmaning till kvinnor i England som ska ta över männens jobb i fabrikerna och en 

uppmaning till franska män att värva sig till kriget har tillagts. Textruta med historiedebatt 

över ”Folkmordet på armenierna 1915” har insatts. Karitaturteckning av den amerikanska 

presidenten Wilson och hans 14 punkter till Versailles har borttagit. Textruta med en 

illustration av modernt historiebruk över Ungerns förlust av territorier i Trianon-freden ”Hur 

historien kan användas” har insatts med frågor till läsaren om hur ett sådant historiebruk 

skulle kunna se ut utifrån till exempel ett tyskt eller svenskt perspektiv. Rubriken ”Ryska 

revolutionen” har ändrats till ”Från Tsarryssland till Sovjetunionen”. Två teckningar över 

klasskillnaderna i Tsarryssland, där bönder skulle underkasta och underordna sig för 

överklassen, har ersatts av en bild över Carl Fabergés ”Kröningsägget”. Rubriken ”Bönder, 

arbetare och medelklass” har ersatts med ”Oktoberrevolutionen”. Rubriken ”Industri och 

demokrati i Norden” har ersatts med ”Industrialisering och demokratisering i Sverige”. 

Rubriken ”Demokratins genombrott” har ersatts med ”Folkrörelserna”. Foto av Mannerheim 

som ledde Finlands kamp för självständighet har ersatts med ett foto av en arkebusering av en 

röd soldat i kampen mellan röda och vita i Finland.   

Resultat av kvantitativa studien 

Genomgående visar min undersökning att det i den nya versionen finns mer fokus på kvinnor, 

debatter kring svenska ikoner, exempel på historiebruk samt förbättringar i klarhet av 

materialet. Kvinnofokusen kommer både till uttryck som representationer, så som runstenen, 

samt berättelser, så som bilden av tvättdagen från kapitlen kring medeltiden. Ofta är det via 

bilder som kvinnornas historia tar form i den nya versionen, exempelvis att kvinnorna skulle 

ta männens jobb under första världskriget. Bilden av tvättdagen under medeltiden tar också 

upp kvinnornas jobb och beskriver hur utvecklingen var och hur livet såg ut för den 

genomsnittliga kvinnan.  
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I både versioner diskuteras de två svenska ikonerna, Gustav Vasa och Engelbrekt. I båda 

fallen är det via kritisk granskning och presentation av historiska faktum och historiebruk 

som dominerar texterna. Frågorna, samt berättelsen av Gustav Vasa, skapar först en 

traditionell berättelse om allt det som Gustav Vasa fick uppnått under sin regeringstid. Sen 

diskuteras och perspektiveras detta till Gustav Vasas samtid och till nutiden. Detta genom att 

framställa Gustav Vasas krönika och hur den framtida kungamakten (hundra år efter Gustav 

Vasa) också använde krönikan för att rättfärdiggöra sin egen makt. Med andra ord, läroboken 

visar hur historiebruk fanns och finns via dessa exempel. Malmros (2014) menar att 

framställningar av historiska händelser kan ändras utifrån nya rön inom historiekultur och 

historiebruk.46 Karlsson (2011) menar att läroböcker kan spegla samhällets moral och politik. 

Karlsson menar också att rättfärdiggörelse eller legitimering av makt genom historiska 

händelser är bland de klaraste exempel på historiebruk.47 Därmed tolkar jag diskussionerna 

av Gustav Vasa och Engelbrekt som läroboksförfattarnas försök till att tillfredsställa kravet i 

Lgy 11 om att eleverna ska få ”Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av 

historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.”48 Kravet om att eleverna ska få 

kunskap om historiebruk i olika perioder kräver att historiebruk återfinns i koppling till fler 

än en period. De studerade läroböckerna har detta inkluderat på flera ställen och detta 

kommer visas längre fram i denna studie. 

Mer transparanta begrepp användas i de rubriker som finns i kapitlen ”Upptäckternas och 

Enväldets tid”. Exempelvis används begreppet renässansen samt reformationen både i 

brödtext och i rubriker. Geografisk information är mer autentisk och modern, vilket ger en 

bättre överenstämmelse med hur världen faktisk ser ut. Kapitlet här är det tydligaste exemplet 

jag hittar där ändringarna mellan de två versionerna har till syfte att förbättra 

innehållspresentationen. Eliasson (2014) menar att en av de större ändringarna mellan 

läroplanerna Lpf 94 och Lgy 11 var att innehållet i läroplanen blev mer transparant och 

mindre diffust.49 Jag tolkar det som att, när läroplanen blev mer explicit så gav det även 

resultat i utformningen av läroboken och då är detta kapitel ett bra exempel då det så tydligt 

blivit mer lättläst och lättförståelig.  

                                                 
46 Malmros (2014), s. 228 
47 Karlsson (2011), s. 43 ff. 
48 Skolverket (2011), s. 67 
49 Eliasson (2014), s. 251 ff. 



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

21 

 

Exempel på innehållsändringar som grundar sig i vad Holmén beskriver som ”tangerar 

politiskt laddade frågor” finns också.50 Rubriksändringen från ”Arabstormen” till ”Den 

arabiska folkvandringen” är ett sådant exempel på en ändring som syftar till att vara mindre 

stötande. Bilden som visar avhuggna händer från Kongo visar också på att det finns en 

ändring som illustrerar och kritiserar kolonialismens brutalitet. Slaveriet i USA tas upp i en 

historiedebatt som diskuterar dess avskaffande och man förklarar européernas kolonisering av 

västamerika utifrån ”Manifest Destiny”. Båda dessa perspektiv på kolonisterna i Amerika ger 

en mycket bättre bild av varför både slaveriet och koloniseringen även idag är så 

omdiskuterade ämnen. Att den nya versionen inte längre använder sig av julevangeliet som 

inledning till romerska riket är ett annat exempel på ändringar som verkar syfta mot en mer 

etnicitetsneutral framställning av historien.   

Varför kopieras vissa delar av läroboken? Holmén menar att om inte politiskt intresse finns så 

ändras innehållet inte.51 Varför är kapitlen ”Upplysningstiden” rent av utan politisk intresse 

(då inga ändringar skett mellan de två versionerna)? Jag kan inte besvara denna fråga, men 

det skulle vara intressant att belysa detta utifrån en jämförelse av vad andra läroboksserier gör 

med just samma period.  

Undersökning del 2: Kvalitativ studie av teman 

De tre sista kapitlen i läroböckerna är så pass olika de tidigare att min kvantitativa metod inte 

är applicerbar på dessa. Jag vill därför i denna studie fokusera på ett av de tre för att göra en 

djupare mer kvalitativ undersökning av detta. De sista två kapitlen är så annorlunda att 

omfånget går långt ut över gränsen för min studie. Att jämföra de två versionerna i de sista 

två kapitlen kräver en större studie än min då dessa handlar mer om totala omskrivningar och 

revideringar, dock skulle detta kunna tas upp i en separat framtida studie.  Därför kommer jag 

i denna studie inte att beröra de två sista kapitlen.  

Det utvalda kapitlet som heter ”Demokratier och Diktaturer” i den äldre versionen och 

”Mellankrigstiden och andra Världskriget” i den nya versionen är olika i både innehåll och 

struktur, en stor del av brödtexten återanvänd men strukturen och betoningen är olika. För att 

kunna komma närmre detta kapitel kommer jag fortsätta använda didaktikens tre grundfrågor 

                                                 
50 Holmén (2006), s. 334 
51 Ibid. s. 334 
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(vad, hur och varför) för att kunna förstå ändringarna som ligger i skillnader i den språkliga 

framställningen mellan de två versionerna av läroboken.  

Demokratier och Diktaturer/Mellankrigstiden och andra Världskriget 

Välstånd och depression  

Inledande sida i alla kapitel i båda läroböckerna har en mindre textruta som inledning. I detta 

kapitels fall är denna textruta skriven med olika fokus i de två versionerna.  

I den äldre versionen beskriver texten hur nationerna kom ut ur första världskriget och hur 

diktaturerna Sovjetunionen, Tyskland och Italien skapades av första världskrigets 

efterdyningar.  

Snart visade det sig att demokratin efter kriget var mer hotad än tidigare. Flera av Europas stater 

införde diktaturer med makten samlad hos en man. I de stora diktaturerna – Sovjetunionen, 

Italien och Tyskland – byggde envåldsmakten på läror med utförliga program.52  

I den nya versionen är kontexten ändrad till hur kvinnornas rösträtt blir allt mer utbredd och 

hur folkmord och mänskohat mot specifika grupper föregick för att nå politiska mål.  

Dessutom vidgades demokratin i många länder genom att rösträtten utvidgades även till 

kvinnorna. Men även om nästan alla stater i Europa i början av den här perioden var 

demokratiskt styrda, hade mer än hälften blivit diktaturer vid slutet av perioden. I det nazistiska 

Tyskland och det kommuniststyrda Sovjetunionen betydde enskilda människor ingenting när 

politiska visioner skulle genomföras. Båda gjorde sig skyldiga till de mest fruktansvärda 

folkmord.53  

Den stora depressionen i USA håller sin position som inledning till finanskraschen i 

Weimarrepubliken i båda versionerna av läroboken. Roosevelts New Deal och USA:s politik 

presenteras i den äldre versionen i samband med begreppet isolationism, men detta begrepp 

används inte alls i den nya versionen. Roosevelt själv presenteras i den äldre versionen som 

handikappad och i samband med amerikanska presidentvalet 1932. Presidentvalet 1932 

återfinns inte alls i den nya versionen. Där har man istället fokuserat på antalet arbetslösa 

1933 samt vilka åtgärder New Deal faktisk bestod av, vilket inte nämns i den äldre versionen.  

                                                 
52 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 243 
53 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 275 
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Tyskland i mellankrigstiden 

I den äldre versionen presenteras det hur både det kommunistiska och Hitlers kuppförsök slog 

fel i Weimarrepubliken, detta är inte ändrat i den nya versionen. Men i den äldre användes 

detta för att starta en lång (fyra sidors) berättelse kring Hitler, vem han var, hur hans liv innan 

1933 var och hur han kunde komma till makten genom sina handlingar. I den nya versionen 

är detta aktörsperspektiv ändrat till ett strukturperspektiv, där man istället fokuserar på hur 

Weimarregeringen fick betala krigsskadestånd och hur inflationens utveckling gick till i 

Tyskland. Det är först efter uppsummering av dessa orsaker Hitler ens nämns i den nya 

versionen. Den nya versionen har här insatt en översikt över det nazistiska programmet anno 

1933, vilket inte finns i den äldre versionen. Dessutom är det, i den nya versionen, insatt 

stycken som går in på hur depressionen gick i Frankrike och England, fascismens framgång i 

Italien och Spanien och militarism i Japan. I den nya versionen finns fler exempel på 

raspolitiken som var dominerande efter 1933, bland annat via teckningen ”Giftsvampen” som 

visar judar blir utvisade från skolor.54 Antisemitismen finns i båda versionerna men de 

behandlar Förintelsen på väldigt olika sätt. Förintelsen nämns kortfattat (en enda mening) i 

den äldre versionen som namnet på den ”systematiska utrotningen av judar”.55 I den nya 

versionen är detta ett separat stycke som beskriver hur koncentrationslägren Auschwitz och 

Treblinka byggdes och fungerade. I den äldre versionen ligger fokus på Hitlers och Goebbels, 

i den nya versionen återfinns detta aktörsperspektiv på Hitler och Goebbels men det har lagts 

till exempel på hur antisemitismen tog konkret form med judiska läkare som bara fick 

behandla judar. Både Reinhard Herdrich och Adolf Eichmann har lagts till i den nya 

versionen samt ett 10 rader långt citat från protokollet ”Endlösung”.56 Citaten kan ge en 

förståelse för språket som rådde bland nazisterna, vilket inte återfinns i den äldre versionen.  

Sovjetunionen 

I båda versioner finns en introduktion med som beskriver utgången av inbördeskriget 1921. 

NEP eller Nya Ekonomiska Politiken används i båda versioner som ingång till Stalins 

maktövertagning och 5 årsplanerna. Rubrikerna har ändrats från ”Den nya ekonomiska 

politiken” och ”Stalin tar makten” till ”Femårsplaner och ekonomiskt uppsving” samt 

”Kollektivisering och terror”. I den äldre versionen finns rubriken ”’Boken är kommunismens 

fackla’” som visar på utbildning och statliga program mot analfabetism i sovjetunionen, dessa 

                                                 
54 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 284 
55 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 251 
56 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 288 
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program beskrivs i läroboken som ”mycket framgångsrikt”.57 Sovjetstatens 

utbildningsprogram återfinns inte i någon form i den nya versionen då man istället har skrivet 

två sidor med en textruta som syftar till att förstå historiedebatten kring ”Stalins terror och 

folkmord”. 58 I denna textruta diskuteras bland annat hur många som dog och hur terrorn 

genomfördes.  

Andra världskriget 

I den äldre versionen startas denna del med att beskriva de tyska truppernas attack mot Polen 

den 1 september 1939. Sen hoppar texten tillbaka i kronologin till hur Nationernas Förbund 

förlorade sin makt innan kriget. Här finns en del omplaceringar i ordningsföljd mellan de två 

versionerna. Rubrikerna som går in på den sista tiden innan kriget, är i den nya versionen 

flyttad till att ligga innan stycket ”Andra världskriget”. Rubrikerna är ändrade från den äldre 

versionen: ”Hitlers målsättning”, ”Hitler tar för sig” och ”Hitler och Stalin finner varandra” 59 

till att i den nya version heta: ”Nazityskland förbereder för krig”, ”Anschluss och 

Münchenöverenskommelsen” samt “Molotov-Ribbentrop-pakten”.60 Brödtexten i alla tre 

rubriker är till stor del lika i båda versioner, det enda som är ändrat är att ett stycke på 5 rader 

kring Italien, i den nya versionen, är flyttad till delen kring fascismens framgång i Italien som 

jag skriver i stycket kring Tyskland i mellankrigstiden.  

Krigens förlopp 

Detta stycke är på åtta sidor i den äldre och sex sidor i den nya. Båda versioner är till stor del 

lika i de första sidorna och båda startar med Tysklands invasion av Polen och Frankrike samt 

Sovjetunionens expansion i de baltiska staterna och Finland. I båda versionerna följer sen 

slaget om Storbritannien, invasionen av Sovjetunionen och japanernas anfall mot Pearl 

Harbor. Avslutningsvis är det i båda versioner rubrikerna ”Kriget vänder” och ”Krigsslutet”. 

Händelserna vid Dunkerque får 3 rader i den äldre versionen men återfinns inte i den nya 

versionen. I den äldre versionen presenteras Winston Churchill genom hans citat kring blod, 

svett och tårar som ”den självklare ledaren som förmådde samla nationen”.61 I den nya 

versionen presenteras vi endast för Churchills citat ”Aldrig i de mänskliga stridernas historia 

har så många haft så få att tacka för så mycket”, men resten av historien kring Churchill är 

inte återanvänd. I den äldre versionen är krigets efterspel diskuterat i rubriken ”Det totala 

                                                 
57 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 254 
58 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 294 f. 
59 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 255 ff.  
60 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 291 ff.  
61 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 259 
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kriget” som går in på atombomberna i Japan och bombningarna av civilbefolkningen i 

Tyskland samt motståndet, tvångsarbetet och utrotningen av människor.62 I den nya versionen 

heter rubriken ”Nürnbergrättegången” och fokuserar istället på krigsförbrytarrättegången 

bland medlemmarna i det nazistiska partiet samt Sovjetunionens tvångsarbete.  

Norden 

Detta stycke är på 11 sidor i den äldre och 15 sidor i den nya versionen. Båda versionerna 

startar med att beskriva låg- och högkonjunkturen som dominerade i mellankrigstiden. Detta 

leder läsaren fram till händelserna i Ådalen 1931. Den äldre versionen beskriver Ådalen så 

här:  

Kristi himmelsfärdsdag den 14 maj 1931 går ett demonstrationståg på cirka 3000 människor 

från Frånö till Lunde. […] Befälhavaren för truppen kommer springande och ropar: ”Halt i 

lagens namn! Stanna annars skjutes här skarpt!” Han skjuter varningsskott. Några 

demonstranter kastar sig i diket, men befälhavaren tycker att det verkar som en framryckning 

och kommenderar eld. Fyra demonstranter och en flicka bland åskådarna dödas och flera 

skadas.63 

I den nya versionen står det istället: 

Dagen därpå, Kristi Himmelfärds dag den 14 maj 1931, gick ett demonstrationståg av 

strejkande arbetare på cirka 3000 personer från Frånö till Lunde. Demonstrationen slutade med 

att fem personer sköts ihjäl av ditkallad militär.64 

Man kan konstatera att vissa historiska händelser, i detta fall Ådalen 1931, får betydligt 

mindre utrymme i den nya versionen. Mycket är på faktanivå och det finns alltså inga försök 

på att förklara händelsen.  

Nästa rubrik är ”Folkhemmet” i båda versionerna. I den äldre versionen står det således ”För 

att nå dit [till idealet av Sverige som folkhem] var det inte nog med att lindra och förebygga 

nöd. Samhället måste också förändras.”65. Stycket fortsätter med att beskriva hur Per Albin 

Hansson försökte reducera arbetslösheten och via folkhemmet kunna ge alla trygghet, arbete 

och sjukvård. Detta är ändrat i den nya versionen till att fokusera på kvinnor i samhället ”Det 

gamla Fattigsverige skulle försvinna, vilket var av betydelse inte minst för kvinnorna.”.66 Ett 

                                                 
62 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 263 ff. 
63 Ibid. s. 267 
64 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 303 
65 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 269 
66 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 305 



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

26 

 

sju rader långt citat från Per Albin Hanssons tal i en riksdagsdebatt i 1928 kring hans vision 

av folkhemmet finns med och sista raden låter ”I det goda hemmet råder likhet, omtanke, 

samarbete, hjälpsamhet.”67 Läroboken förklarar dock inte Folkhemmet som idé och 

problematiserar det ej. Stycket fortsätter sen med att beskriva hur kvinnor fick tillträde till 

läroverken i 1927 och att kvinnor kunde söka statlig tjänst.  

Rubriken ”Norden under andra världskriget” i den äldre versionen är ändrat till ”Sverige 

under andra världskriget” i den nya. Detta kapitel kommenteras längre fram i texten på grund 

av skillnader i disposition mellan de båda läroböckerna. Här handlar det alltså om en 

sorteringsändring. Resten av berättelsen kring norden kommer sen i den nya versionen. 

Rubriken ”Neutralitet och eftergifter” i den äldre versionen är ändrat till ”Tyska trupper på 

svenska järnvägar – en nödvändig eftergift?” i den nya versionen. Båda versionerna tar upp 

svenska kungens uttal ”att han inte ’ville vara med’”. Båda versionerna tar dessutom upp att 

hotet från Tyskland var stort. I den nya versionen nämns det faktum att transporterna skulle 

vara obeväpnade, vilket inte finns med i den äldre. I den äldre versionen beskrivs det att 

trupptransporter skulle gå till Finlandsfronten. Detta har utbyggts i den nya versionen till att 

inkludera hur trupper till Norge flyttades på de svenska järnvägarna samt att det var ungefär 2 

miljoner tyska soldater som var del av dessa truppförflyttningar.   

Här slutar det utvalda kapitlet i den äldre versionen och övergår till nästa kapitel, men den 

nya versionen fortsätter med rubriken ”kritik mot Nazityskland” som berättar om att det 

svenska folket hade olika uppfattningar kring Nazityskland. I detta stycke är det främst tyska 

reaktioner på att Nobels fredspris gavs till Carl von Ossietzky som var kritisk mot nazismen 

samt att nobelpriserna i ”kemi och medicin delades ut till tre tyskar, trots Führerns förbud.”68 

Rubriken ”Förståelse för det ’nya’ Tyskland” kommer där efter och tar upp bland annat Sven 

Hedin och Carl Milles som symboler för den tyskvänlighet som fanns på den tiden. Det finns 

med två citat, den ena från tidskriften Sverige-Tyskland som beskriver hur ”Många svenskar 

ville alltså inte se diktaturens rätta ansikte.”69 Det andra citatet är från Dagsposten där 

kommentaren i läroboken låter ”Hedins syn på Tyskland som det fredsälskande kulturlandet 

som kunde bilda en skyddsmur mot det kommunistiska Sovjetunionen speglar det svenska 

                                                 
67 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 305 
68 Ibid. s. 309 
69 Ibid. s. 310 
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kulturklimatet och visar att det fanns en rädsla för Sovjetunionen.”70 Det finns inga citat från 

Carl von Ossietzky eller andra som var kritiska till Nazityskland.  

Rubriken ”Våra nordiska grannar under andra världskriget”, vilket motsvarar ett tidigare 

presenterat stycke i den äldre versionen (”Norden under andra världskriget”) kommer inte här 

förrän i slutet av kapitlet i den nya versionen. I båda versionerna är det de två finska krigen 

mot Sovjetunionen som först beskrivas. Men det finns en skillnad på hur innehållet under 

underrubrikerna delats upp. Den äldre har underrubriken ”Finlands två krig” vilket motsvarar 

de två underrubrikerna ”Finska vinterkriget” och Fortsättningskriget” i den nya läroboken. I 

slutet av kapitlet finns i den nya versionen en två sidor lång historiedebatt med ämnet 

”Finlands fortsättningskrig – försvar eller anfall?”71 I denna debatt diskuteras bland annat 

frågan ”Varför gick Finland med i kriget mot Sovjetunionen och stred till synes sida vid sida 

med Nazityskland?” samt huruvida Finlands president Risto Ryti var en krigsförbrytare eller 

en opportunist.72 Den närmaste motsvarigheten i den äldre versionen är följande citat ”Vissa 

finska grupper drömde nu [innan fortsättningskriget] om ett Storfinland.”73 Detta tvetydiga 

sätt att skriva på i den äldre versionen är borta i den nya versionen, där man sätter namn på 

aktörerna och förklarar samband.  

Resultat av den kvalitativa delen 

Del 2: Kapitlen: Demokratier och Diktaturer/Mellankrigstiden och andra Världskriget 

Den äldre versionen av detta kapitel är, som tidigare sagt, 35 sidor och den nya versionens 

kapitel är 43 sidor lång.  

Den inledande sidans fokus illustrerar en klar ändring i hur man inleder till mellankrigstiden 

och andra världskriget. Folkmord har en mer central plats i berättelsen och kritiken mot 

diktaturerna under perioden är stark. Det finns en klar ändring i diskursen kring New Deal där 

den äldre versionen fokuserar på Roosevelt själv i ett aktörsperspektiv, och där det i den nya 

har ändrats till strukturperspektiv med åtgärderna själva samt vilka effekter dessa fick.  

Med detta i tankarna verkar den nya versionen mera genomtänkt och genomarbetad. Men 

dock finns det vissa ändringar som inte bara är rent praktiska eller didaktiska ändringar. Till 

exempelvis stycket ”’Boken är kommunismens fackla’” som inte togs med i den nya 

                                                 
70 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 310 
71 Ibid. s. 315 f. 
72 Ibid. 
73 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 271 f. 



Kasper Dyhr Andersen Historia Va HT 16 

Örebro Universitet 

 

28 

 

versionen.74 Om detta handlar om politiska beslut som gör att kommunismens väl ansedda 

åtgärder inte ska inkluderas eller om det handlar om en annan orsak är ren spekulation från 

min sida, jag kan bara konstatera att det inte finns med längre och inget annat har tagit 

platsen. Generellt finns vissa tendenser i läroböckerna, till exempel användes textrutorna med 

historiedebatt och historiebruk för att ge exempel på vad som i förordet till den nya versionen 

beskrivs som ”historiska tvistefrågor”.75 Sparrlöf (2012) menar att det inte räcker att sätta in 

dessa textrutor för att eleverna ska kunna nå kraven i till exempel historiemedvetande.76 I det 

granskade kapitlet i den nya versionen finns två textrutor, båda med historiedebatt som fokus 

”Stalins terror och folkmord” samt ”Finlands fortsättningskrig – försvar eller anfall?” Men 

med rätta kan man alltid fråga om detta är nog?  

I delen kring Sovjetunionen har läroboksförfattarna valt att ta bort de delar som i den äldre 

versionen kunde tolkas som berömmande till Sovjetregimen. Varför detta val har gjorts är en 

annan fråga som bör, till dels, kunna besvaras utifrån textrutan med historiedebatten kring 

Stalins terror och folkmord. Man har alltså valt ett annat tillvägagångsätt och en annan 

presentation av Stalins Sovjetunion. I den nya versionen framstår Sovjetunionen mer som lika 

ansvarigt för folkmord som Nazityskland. Urval och borttagningar av vissa delar av 

materialet finns också i ändringen kring Dunkerque. Händelsen nämns inte i den nya 

versionen, men jag har ingen data eller insikt i varför detta har prioriterats bort. En möjlig 

förklaring, utifrån Hammarlund, skulle kunna vara att informationen kring Sovjetunionens 

utbildningsprogram och Dunkerque anses vara faktabaserad kunskap som är onödig för att 

kunna förstå den historiska processen.77 Om man inte använder faktakunskapen för att berätta 

eller skapa historisk kunskap är det klart att informationen verkar onödig.  

I delen kring Tyskland i mellankrigstiden finns stora ändringar i vilket urval som görs i 

innehållet. Fokusen på Hitler som person och som primär orsak till andra världskriget är 

förminskad. Flera aktörer som var del av Förintelsen nämns och på grund av protokollcitatet 

från ”Endlösung” kan läsaren få insikt i den människosyn som fanns. Rashygien och 

antisemitismen beskrivs i den nya versionen som genomsyrande i det dåvarande tyska 

samhället. Det är klart att all den forskning och intresse som finns för Förintelsen har 

påverkat diskursen här och läroboksförfattarna nämner själva i brödtexten hur modern 

                                                 
74 Almgren, Bergström, Löwgren (1996), s. 254 
75 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 3 
76 Sparrlöf (2012), 75 ff. 
77 Hammarlund (2012), s. 25 ff. 
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forskning fortfarande har diskussioner kring Förintelsen.78 Både Malmros och Karlsson 

menar att läroboksförfattare starkt påverkas av historiekulturen, och i sin tur också av ny 

forskning på fältet.79  

I delen kring andra världskrigets gång är det en mer kronologisk och sorterad presentation av 

materialet som undviker att hoppa onödigt i tidslinjen. Detta verkar vara en ändring för en 

mer transparant berättelse i kronologisk ordning. Fokus på de två aktörer Hitler och Stalin, är 

borta i den nya versionen, där har man istället ett strukturfokus. Det finns en genomgående 

tendens i den nya versionen att gå från aktörsperspektiv till strukturperspektiv. (De två 

perspektivsbegreppen tas faktiskt upp i den nya versionen där de används för källkritiska 

övningar.80) Jag tolkar detta som att man i den nya versionen har valt att ha, vad Hammarlund 

beskrev det som, processkunskap istället för faktakunskap.81  

I stycket kring krigets förlopp kan vi se att Winston Churchill som aktör fått mindre plats, 

Churchills presentation är också borta. I den nya versionen utgår läroboksförfattarna alltså 

från att Churchill är en aktör som läsaren känner till redan och att läsaren inte har behov för 

en introduktion. Detta är intressant eftersom att Adolf Hitler introduceras med hela sitt namn 

och vem han var i båda versionerna, men alltså inte Churchill.  

I stycket kring norden finns en mer reducerad berättelse kring händelsen i Ådalen. Citaten 

som togs upp i undersökningen visar att befälhavarens handlingar i Ådalen inte anses 

nödvändiga eller bra att ha med i den nya versionen. Fortfarande nämns det faktum att 3 000 

människor gick i demonstrationståget och att fem dog, men alltså inte hur det hände eller de 

missförstånd som ledde fram till skjutningarna av demonstranterna. I beskrivningen av 

Folkhemmet finns en total omskrivning som syftar till att förklara hur kvinnorna i särskild 

grad var påverkade av Folkhemmet. I den äldre versionen är det nyckelorden att förebygga 

och att förändra som illustrerar idén med Folkhemmet. Det stora citatet från Per Albin 

Hansson ger en bra insikt i vad som faktisk blev sagt, men inte hur det faktiskt 

förverkligades. Hammarlunds teori kring faktakunskap kan här, återigen, användas för att 

förstå ändringen.82 Man har i lärobokensändringen försökt att få med mindre faktakunskap 

                                                 
78 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 286 f.  
79 Malmros (2014), s. 228 ff. 
80 Almgren, Bergström, Löwgren (2011), s. 325 & 332 
81 Hammarlund (2012), s. 25 ff. 
82 Ibid. s. 25 ff. 
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för att istället kunna förklara processen, men då man tar bort omständigheterna också så blir 

processen abstrakt och diffus att försöka begripa.  

Berättelsen kring Sveriges historia i tiden under andra världskriget är mer ifrågasättande och 

kritisk i den nya versionen. Istället för att beskriva de tyska trupptransporterna genom Sverige 

som otvetydigt nödvändiga, ifrågasätts detta i den nya versionen. Var det verkligen en 

nödvändig eftergift och varför? Data kring antalet av tyska transporter och soldater ger en 

större bild av händelserna och man kan förstå händelsen som en rad politiska beslut. Den 

information som ges, i den nya versionen, kring händelserna gör det mer begripligt, jämfört 

med den äldre versionen, att Per Albin Hansson beslutade att ge efter för de tyska kraven. 

Denna begriplighet kanske ändå leder till en sympati för beslutet. Båda versionerna skriver att 

även i dag är det ovisst om Per Albin Hansson kanske använde sig av kungens hot att 

abdikera (om Sverige svarade nej till den tyska förfrågan) för att inte själv framstå som svag 

eller eftergivande för tyska krav. Men den äldre versionen ger inte samma data eller fakta och 

därmed framstår den nya versionen som mer källkritisk.    

Det problematiska förhållandet som Sverige hade med Nazityskland under andra världskriget 

är något som historievetenskapen i nutid fokuserar mycket på. Ändringarna i beskrivningen 

av Sveriges beteende är tydliga att se mellan de två versionerna speciellt vad gäller den 

svenska opinionen av Nazityskland. I den nya versionen är detta ett separat stycke som 

beskriver både de tidningar som framförde kritik samt de personer som utryckte stödd för 

Nazityskland. Men på grund av brist på citat från kritikerna mot Nazityskland, så har läsaren 

inte en chans att kunna förstå båda sidorna, det vill säga de som stödde Nazityskland och de 

som inte gjorde det. Därför tolkar jag det inte som en jämnfördelad eller en rättvis 

presentation. I den äldre versionen finns inte ett stycke som direkt skriver något om Sveriges 

förhållande med Nazityskland. Istället syftar den äldre versionen till att göra flera 

beskrivningar av Sverige som ”den svenska igelkotten” och hur den svenska handelsflottan 

hade förluster av de tyska havsminorna.83 Den äldre versionen tar alltså inte upp förhållandet 

med Nazityskland utan fokuserar istället på ett heroiskt Sverige.  

I stycket kring norden under kriget finns en ändring där läroboksförfattarna delar upp 

Finlands konflikter under andra världskriget i två delar. Dessutom finns en historiedebatt med 

som syftar till att ställa kritiska frågor till huruvida Finlands politiska beslut under kriget kan 
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problematiseras. Den nya versionen ger inga svar på, eller bedömning av, hur Finlands 

handlingar kan betraktas. Men konkretisering av innehållet finns med. Uppdelningen mellan 

vinterkriget och fortsättningskriget gör att läsaren förstår att konflikterna kan både betraktas 

ensamt och i samband. Den finska statsministern Risto Ryti och finska krigshjälten 

Mannerheim tas upp i den nya versionen utifrån kritiska perspektiv och granskas i 

historiedebatten. I den äldre versionen är det bara det oklara citatet om att ”Vissa finska 

grupper drömde nu [innan fortsättningskriget] om ett Storfinland.”84 som nämner att där 

fanns politiska tankar bakom fortsättningskriget. I den äldre versionen nämns Risto Ryti inte 

alls och Mannerheim tas endast upp i samband med Finlands självständighet i 1906 (vilket 

alltså finns i det föregående kapitlet i den äldre boken runt ”Världserövring och 

Världskrig”).85 Karlsson (2011) har en teori som menar att innehållet i läroböcker ändrar sig 

allt efter som den politiska diskursen ändrar sig.86 Detta kan ses i den nya versionen där 

läroboksförfattarna är betydligt mera kritiska emot Finlands beteende under andra 

världskriget än vad som finns med i den äldre versionen. En av de tre läroboksförfattarna, 

Almgren (2011), menar själv att man tidigare inte kritiserade nationer eller politiska beslut, 

vilket han refererar till som en ”mental neutralitet” i läroböcker.87 Jag tolkar därför 

förändringsprocessen kring presentationen av Finlands två krig som att man i den nya 

versionen har valt att kritiskt granska och inkorporera mer källkritik i det utvalda materialet. 

Genom att kritiskt granska de två läroböckerna, med hjälp av de båda teorierna, politiskt 

inflytande och inte-kritiska perspektiv, förstår jag bättre varför vissa ändringar framstår så 

konkretiserade.  

Slutsats 

Vilka innehållsmässiga förändringar som gick att spåra i läroboksserien var min första fråga, 

och genom mitt empiriska arbete tycker jag att vissa slutsatser kan göras. Läroboksserien 

verkar försöka konkretisera och kondensera innehållet som presenteras. Detta sker genom att 

läroboksförfattarna skär bort mindre relevant eller direkt onödig historisk information. Men 

det framgår dock inte, från författarna, vad denna relevans baseras på. Hammarlunds teori om 

att läroböcker går mot att balansera innehållet så att både fakta- och processkunskap 

presenteras kan dock förklara detta. Förändringen har alltså skett i syfte att operationalisera 
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ändringen mellan Lpf 94 till Lgy 11 där man, som tidigare nämnt, vill ”utveckla förståelse av 

historiska samhällsförändringar.”88 Enligt Hammarlund är balansen mellan faktakunskap och 

processkunskap till grund för historisk kunskap och därmed också för den förståelse som 

läroplanen syftar till i citatet.   

De sex punkter, från teoridelen av studien, som sammanfattar läroplanen var: kronologisk 

presentation av historien, industrialisering och demokratisering, det moderna samhällets 

utveckling, autentiskt historiskt material, källkritik och historiemedvetande. Alla dessa 

punkter är i någon form med i den nya versionen av Alla tiders historia. Men som Eliasson, 

Sparrlöf, Ammert och Almgren skriver så är vissa delar mer framstående än andra i 

läroboken. De tre första punkterna finns med i både den äldre och den nya versionen av 

läroboksserien. De tre sista punkterna finns däremot inte i den äldre, men de är med i den nya 

versionen. Denna förändring kan förstås som läroplanens påverkning på läroboksserien och 

läroboksförfattarnas ändring för att kunna gestalta den nya läroplanen. De tre sista punkterna 

kan spåras i innehållet av den nya versionen och som exempel kan ges det inledande kapitlet i 

den nya versionen. Detta beskriver källkritik, vilket kan förstås som en gestaltning av 

läroplanen. De inslag av autentiskt material, som exempel Gustav Vasas krönika, ger också 

mening utifrån läroplanens ändringar. Historiemedvetande byggs upp via historiedebatterna 

samt textrutorna kring historiebruk, där läroboken ofta kopplar historiebruk i då, nu och 

sedan. Läroplanens påverkning på läroboksserien är därmed lätt att identifiera och en stark 

faktor på förändringsprocessen av Alla tiders historia.  

Läroboksserien utbygger också vissa delar, särskild de sista tre kapitlen som har mer än 75 % 

av det totala antal tillagda sidor i den nya versionen. Detta kan förklaras utifrån Holmén 

(2006) och Karlsson (2011) som menar att förändringsprocesser i läroböcker kan bero på 

politiskt och samhällsmässigt intresse. Därmed kan det konkluderas att läroboksförfattarna 

exempelvis inte menar att upplysningstiden är av något intresse. Däremot kan det antagas att 

exempelvis kvinnor igenom historien samt källkritiska antagningar till historiska berättelser 

är av politisk och samhällsmässiga intressen.   

Språkliga förändringar och dispositionsförändringar i den studerade läroboksserien verkar ha 

samma fokus, att ändra använda begrepp så att de stämmer överens med de begrepp 

läroplanen använder i kursplanen för Historia 1b. Som exempel: rubriken ”Renässansen” 
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används istället för ”Ny kultur” vilket kan kopplas till Lgy 11’s centrala innehåll där det är 

just begreppet renässansen som användas i det kronologiska innehållet. Det gick även att hitta 

ändringar som kan härledas till politisk korrekthet, eller kanske religiös neutralitet, även om 

de inte var många. Exempelvis genom det borttagna citatet från julevangeliet samt ändringen 

från “Arabstormen” till ”Den arabiska folkvandringen” märks det att författarna, i den nya 

upplagan, inte längre utgick från att läsarna var kristna och de anpassade ordvalet så att 

innehållet var mer etnicitetsneutralt. Men de flesta språkliga förändringar verkar syfta till ett 

mer lättförståeligt språk och därmed stämmer detta resultat bra ihop med Eliasson (2014) som 

just menar att läroböckerna gjorda för Lgy 11 syftar till att vara mer begreppsvänliga och 

mindre diffusa i sin historiska presentation.  

Varför har dessa ändringar gjorts? Kortfattat är svaret att det är för att tillfredsställa de olika 

faktorer som påverkar läroboken. Ammerts (2011) modell visar de olika faktorerna som har 

inflytelse på ändringen i läroboksserien. Genom min studie har jag kunnat hitta vissa spår av 

faktorerna men inte alla. För att kunna redogöra för varför vissa ändringar har gjorts, 

exempelvis varför Sovjetunionens utbildningsprogram inte är med i den nya versionen, måsta 

en intervju göras med läroboksförfattarna eller på ett annat sätt få reda på orsakerna bakom 

förändringarna. Läroplanens påverkning av läroboken är troligen den som är mest simpel att 

försöka redogöra för. Exempelvis ställer det centrala innehållet av Lgy 11 krav på kritisk 

granskning. Detta ger ett tydligt resultat i den nya versionen av den studerade läroboken där 

man använder både historiebruk och historiedebatt i form av textrutor där det kronologiska 

innehållet bryts för att förstå den historiska processen. Som nämnt i forskningsläget menar 

Sparrlöf (2012) inte att läroboksserier ändrar sig tillräckligt. Sparrlöf kommenterar också 

specifikt Alla tiders historias insatta textrutor och menar att de inte uppfyller kraven som 

ställts av Lgy 11. Jag menar att kritik är lätt att ge till andras produktioner och att Sparrlöf har 

fel i att kritisera läroböcker på det sätt som han gör. Jag menar att förändringsprocessen i Alla 

tiders historia kan förklaras utifrån befintlig forskning och att det därmed är en logisk och 

naturlig evolution av en läroboksserie.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur en läroboksserie har utvecklats, vad som 

utvecklats i den och varför. Detta har gjorts genom att använda didaktikens grundfrågor till 

att förstå förändringsprocessen som läroboksserien Alla tiders historia har haft över en 15 

årsperiod. Studien är en jämförande analys av den äldre versionen av Alla tiders historia från 

1996 skriven utifrån Lpf 94 och en 2011 version skriven utifrån Lgy 11. Frågeställningarna i 

denna studie är följande: 

 Vilka innehållsliga förändringar kan spåras i nya versioner av en läroboksserie?  

 Vilka språkliga förändringar och dispositionsförändringar sker i nya versioner av en 

läroboksserie?  

Studien tar utgångspunkt från, och teoretisk förankring i, KG. Hammarlunds två 

kunskapsbegrepp inom historia; stoffkunskap och processkunskap. Även Niklas Ammerts 

modell av faktorer som påverkar läroböckers utformning används. Studiens teoridel 

presenterar också en kondenserad beskrivning av skillnaden mellan Lpf 94 och Lgy 11, detta 

för att ge en överblick över den konkretisering av specifika mål i läroplanen som hänt mellan 

de två läroplanerna.   

Studien undersöker empiriskt innehållsmässiga förändringar, språkliga förändringar och 

dispositionsförändringar samt varför dessa förändringar har gjorts. Detta görs utifrån två 

metodiska ansatser. Först ges en översikt baserad på en kvantitativ metod för att illustrerar 

hur förändringsprocessen har gått i de kapitlen som handlar om historia innan andra 

världskriget i de två olika versioner av Alla tiders historia. Sen följer en mer djupgående 

kvalitativ närläsning av kapitlet kring andra världskriget. Undersökningen visar bland annat 

att många delar av läroboken inte ändras alls och att de största ändringarna som fanns var 

kapitlen kring tiden efter första världskriget. Detta resultat kopplas till annan forskning som 

menar att politiskt intresse kan vara dikterande för läroboksförandringar och på detta sätt 

verifieras resultatet.  
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Bilaga 1 

Figur 1: Läroboken som verkan.  

 

Källa: Ammert, Niklas. (red.). (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. s. 31 

Studentlitteratur. Lund.  

 


