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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den svenska stormaktstiden (1611-1718) 

framställs i svenska läroböcker över tid. Undersökningen genomfördes med hjälp av en 

kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys för att få fram hur stormaktstiden 

framställdes i läroböcker. Resultatet analyserades utifrån ett historiedidaktiskt perspektiv. 

Uppsatsen använde ett övergripande historiemedvetande ramverk och utgår ifrån Klas-Göran 

Karlssons typologi av historiebruk som verktyg för att analysera resultatet. Arbetet består av 

två delar, som behandlar åtta läroböcker vardera. Den ena behandlar hur grundskolans 

läroböcker framställer stormaktstiden. Den andra behandlar hur gymnasieskolans böcker 

framställer stormaktstiden. Böckerna sträcker sig från början av 1900-talet till 2010-talet. Det 

kvalitativa resultatet visade att framställningen av stormaktstiden har förändrats från att vara 

något stort och ärofyllt i början på 1900-talet till att ha neutraliserats efter 1950-talet. Idag 

framställs stormaktstiden kritiskt och böckerna är väldigt selektiva av hur mycket utrymme 

stormaktstiden får i läroböckerna. Det kvantitativa resultatet visade på en svag linjär minskning 

för grundskolan och upp- och nergångar för gymnasieskolan. Historiemedvetande 

framkommer inte ur någon av böckerna. Läroböckerna visade en tendens till att bruka ett 

vetenskapligt, existentiellt och svagt icke bruk av historien. 

 

 

Nyckelord: Historiedidaktik, Läroböcker, Historiemedvetande, Historiebruk, Stormaktstiden, 

läroplan.  
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1. Inledning 

Citatet på förstasidan illustrerar att stormaktstiden är fylld av äventyr och händelser.1 

Stormaktstiden kan tolkas som en tid av krig och expansion. Ska vi känna stolthet att Sverige 

lyckades kontrollera stora delar av Östersjön eller ska vi skämmas över att kungamakten och 

adeln exploaterat böndernas jordbruksproduktion? Olika tolkningar av företeelser är vanligt 

förekommande i vårt samhälle, det finns inte bara en tolkning, utan flera. Vad som är rätt eller 

fel av en tolkning blir en filosofisk fråga. Den filosofiska aspekten är intressant men irrelevant 

för detta arbete, istället ämnar vi fokusera på historieämnet inom skolan. I vårt samhälle är det 

skolan som lär ut kunskap till medborgarna, vilket betyder att lärarens roll blir relevant för 

kunskapsförmedling.   

Skolan är i ständig förändring och utvecklas över tid. Det tillkommer nya läroplaner, 

läroböcker och undervisningsmetoder som ersätter de gamla. Ett av lärarens främsta verktyg 

för kunskapsförmedling är läroboken. Läroboken och dess innehåll förändras ständigt i takt 

med samhället. Detta arbete kommer att fokusera på hur lärobokens innehåll har förändrats 

över tid. 

 Som blivande gymnasielärare ser vi relevansen i att fokusera på de olika tolkningarna i 

läroböckerna. Läroplanen för gymnasieskolan poängterar att elever som läser historia ska få 

möjlighet att utveckla, “[...] Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och 

personer utifrån olika tolkningar och perspektiv”2. Den tidsperiod med förändringsprocesser, 

händelser och personer som vi har valt att problematisera är stormaktstiden. Stormaktstiden har 

alltid varit en spännande period för oss. Den utmärker sig genom sin unika karaktär, ett 

stormaktsbyggande Sverige. Sverige hamnar ofta i periferin när begrepp som stormakt, 

expansion och krig tas upp. Stormaktstiden är den period som gör att Sverige får ta ett kliv in i 

rampljuset. Detta är vår tolkning av stormaktstiden, den tolkning som vi fick lära oss i vår 

skolgång. Hur ser det ut idag? Hur framställs stormaktstiden idag i läroböcker? Hur var 

framställningen för 50 år, 75 år, 100 år sedan? Har tolkningen förändrats och i så fall hur? I 

detta arbete kommer vi granska hur stormaktstiden har framställts i svenska läroböcker de 

senaste hundra åren samt om det finns någon skillnad mellan grundskoleböcker och 

gymnasieböcker. 

                                                
1 Larsson, Hans (1903), Sveriges historia, s. 91 f. 
2 Skolverket (2011). Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 66. 
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2. Forskningsläge 

Läroboksanlys och stormaktstiden är två väl forskade områden. Problematiken ligger i 

kombinationen av de båda begreppen, en läroboksanalys av stormaktstiden. Sökningen efter 

läroboksanalys av stormaktstiden gav inga relevanta vetenskapliga resultat, varken artiklar eller 

avhandlingar. Sökningen resulterade istället i närliggande forskning som kan vara till grund för 

vår problemformulering. 

 Tematiskt har vi funnit fyra avhandlingar som behandlar läroböckernas utveckling över 

tid samt en avhandling och en artikel som behandlar hur läroböcker kan påverkas av yttre 

faktorer. De yttre faktorerna behandlar utrikespolitiska- och geografiska förhållanden. Vi har 

även en artikel som belyser om läroböckerna följer läroplanernas riktlinjer. 

Historikern Göran Andolf har skrivit en avhandling om hur historieundervisningen och 

läroböckerna har sett ut mellan åren 1820-1965. Andolfs avhandling för en analys kring vilket 

stoff som används i undervisningen och läroböckerna samt dispositionen och hur utvecklingen 

har sett ut.3 Andolfs studie visar på flera olika resultat. Ett resultat visade att vissa epoker 

hamnade i periferin innan 1860-talet. Efter 1860-talet tillfördes att samtliga epoker ska 

behandlas.4 Ett annat resultat är att läroböckerna under 1800-talet skulle vara mer engagerande 

och mindre faktabetonade kring namn och årtal för att läroböckerna skulle fånga läsarens 

intresse. Böckerna ändrades under början på 1900-talet till att vara mer faktabaserade.5 Ett 

annat resultat är hur författarna disponerar läroböckerna. De äldre läroböckerna under 1800-

talet disponerades ofta genom en tankevärld av romantiken, byggd på organismer, folket. Efter 

1870-talet förändras disponeringen till en mer strukturell karaktär. Utvecklingen för hela 

statssystemet blir viktigare och inte bara folket i sig. Efter 1900-talet ändrades strukturen på 

läroböckerna. Kapitlen blev mindre och det blev mer fokus på det pedagogiska.6 Andolfs 

avhandling presenterar också en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen 

behandlar hur många sidor som berör olika epoker, händelser och områden.7 Valet av 

avhandlingen grundades på att Andolfs forskning behandlar läroböckernas utveckling över 100 

år, både innehållsmässigt och hur de är disponerade. Hans metodik, hur läroböcker har 

förändrats, liknar vad vi kommer att arbeta med under vår undersökning av hur stormaktstiden 

framställts i svenska läroböcker. 

                                                
3 Andolf, Göran (1972), Historien på gymnasiet, s. 1-294. 
4 Ibid. s. 7-21. 
5 Ibid. s. 56 ff. 
6 Ibid. s. 147-170. 
7 Ibid. s. 171-201. 
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Historikern Staffan Selander använder sig av 43 läroböcker som han analyserar i sin 

bok Lärobokskunskap. Läroböckerna sträcker sig över en tidsperiod på 143 år, från år 1841 till 

1985.8 Selander skriver om lärobokens utveckling och menar på att det finns två perioder som 

är viktiga för utvecklingen. De två perioderna är 1500- och 1600-talet samt 1800- och 1900-

talet. Under den första perioden kom trycktekniken vilket gjorde att böcker kunde börja tryckas 

i större upplagor och under den andra perioden blev läroboken ett grundläggande redskap i 

skolundervisningen.9 Efter andra världskriget har det skett många förändringar i 

historieläroböckerna. Selander menar på att det har skett många små förändringar men på ett 

grundläggande plan har det inte skett några stora förändringar, han menar på att “gamla 

traditioner lever vidare”10. Ett annat resultat som Selander kommer fram till är att de “moderna 

läroböckerna är mycket pedagogiska”11, samtidigt som det är mycket tråkigare jämfört med de 

äldre läroböckerna. Författaren menar på att “Det är inte längre något äventyr att läsa 

historia”12, det blir istället ett ständigt upprepande av faktakunskaper vid inlärningen.13 

 Det Selander skriver om i korta drag är lärobokens framväxt, hur böckerna har 

förändrats genom åren, vilka som har skrivit dem, vad som har påverkat innehållet i böckerna 

samt hur de har använts i de olika skolformerna.14 Det som gör Selanders forskning relevant 

för vår uppsats är att han jämför läroböcker över tid.  

Historikern Sture Långström har skrivit en avhandling hur läroboksförfattare har skrivit 

och framställt innehållet i läroböcker i historia för gymnasiet.15 Långström utgår från sju 

läroböcker i historia som är utgivna mellan åren 1958 och 1993.16 Han använder sig av två 

metoder, en kvalitativ och en kvantitativ. Metoderna är intervjuer och en läroboksanalys.17 

Studien belyser likheter och skillnader i de olika läroböckerna, där huvudfokus ligger på 

innehållet och läroböckernas författare. De resultat som Långström kommer fram till i sin 

forskning är att historieämnet har gått från att vara ett ämne där elever måste lära sig all fakta 

utantill, till att vara ett ämne där eleverna ska ha en förståelse för sin egen kultur och kunna 

skapa sig en egen identitet. Eleverna ska också utveckla ett historiemedvetande, lära sig att 

källkritiskt kunna granska olika påståenden och få en förståelse för världen de lever i. Ett annat 

                                                
8 Selander, Staffan (1988), Lärobokskunskap, Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985, s. 132 f. 
9 Ibid. s. 15.  
10 Ibid. s. 125. 
11 Ibid. s. 126. 
12 Ibid. s. 126.  
13 Ibid. s. 125 f.  
14 Ibid. s. 11-128.  
15 Långström, Sture (1997), Författarröst och lärobokstradition, s. 28. 
16 Ibid. s. 32.  
17 Ibid. s. 34-40. 
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resultat Långström kommer fram till är att sedan 1950-talet har historieämnet fått allt mindre 

utrymme i skolan.18 

Det som gör Långströms forskning relevant för vår uppsats är att böckerna är utspridda 

över en längre tidsperiod, cirka 30 år. Vår undersökning kommer också att behandla läroböcker 

över en längre period. 

Historikern Niklas Ammert har skrivit en avhandling som behandlar läroböcker i ett 

historiedidaktiskt ramverk, fokuseringen läggs på begreppet historiemedvetande. Metodologin 

är av hermeneutisk ansats där författaren tolkar läroböckerna. Ammert problematiserar 

begreppet historiemedvetande och för resonemang kring olika utgångspunkter och perspektiv 

kring sitt tillvägagångssätt. Materialet består av systematiskt utvalda läroböcker under 100 år.19 

Ammert delade upp sin avhandling i fyra olika inriktningar. Första inriktningen fokuserar på 

hur författarna till böckerna ger uttryck till en historieskrivning som kan utveckla ett 

historiemedvetande. Andra inriktningen fokuserar på om det finns en progression inom 

läroböckerna för historiemedvetande. Tredje inriktningen fokuserar på om begreppet 

historiemedvetande tar sig uttryck till koppling mellan värdefrågor och historien. Den fjärde 

inriktningen fokuserar på om undervisningen har förändrats genom historiemedvetandet.20 Ett 

sammanfattande resultat visade att läroböckerna lägger mer fokus på då-perspektivet än på 

framtidsperspektivet. Begreppet historiemedvetande är mer förekommande i läroböckerna 

efter 90-talet, Ammert tillägger att det kan bero på att läroplanen 1994 belyser 

historiemedvetande. Resultatet visar också hur historiemedvetande framgår i läroböckerna.21 

Ammerts forskning blir relevant för vår undersökning genom att han analyserar 

läroböcker över tid och att han problematiserar historiemedvetandet. Den blir också intressant 

på grund av att Ammert analyserar hur böckerna och undervisningen förändrats över tid. 

Utbildningshistorikern Göran Sparrlöf analyserar 13 läroböcker från grundkurserna 

Historia 1b och Historia 1a1 på gymnasiet.22 Böckerna analyseras utifrån de båda kursernas 

ämnesplaner i läroplanen för gymnasieskolan år 2011. Historia 1b och Historia 1a1 jämförs 

med kursen Historia A från den äldre läroplanen, Lpf 94. Det Sparrlöf kommer fram till är att 

de två nya kurserna, Historia 1b och Historia 1a1, är väldigt lika den gamla kursen, Historia A. 

Skillnaden mellan de nya kurserna och den gamla kursen är att i de nya kurserna ”skrivs olika 

                                                
18 Långström (1997),  s. 233 f. 
19 Ammert, Niklas (2008), Det osamtidigas samtidighet, s. 9-230. 
20 Ibid. s. 19 f. 
21 Ibid. s. 9-230. 
22 Sparrlöf, Göran (2012), ”Historia i gymnasieskolan – nya grundkurser och nya läroböcker”, i Johnsson Harrie, Ann & Larsson, Hans Albin 
(Red.), Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, s. 61- 82.  
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kunskaper och färdigheter fram och betonas på ett starkare sätt”23. Färdigheterna som betonas 

är perspektivseendet, historiemedvetande, historiebruk, källor och källkritik.24 När författaren 

sedan analyserar läroböckerna utgår han från dessa färdigheter och undersöker om 

färdigheterna får någon plats i de nya läroböckerna. Ett resultat Sparrlöf kommer fram till är 

att om läraren enbart använder läroböckerna kommer läraren inte att förverkliga målen i 

ämnesplanen. Läroböckerna återger historien från då till nu, medan fokusområdena 

historiemedvetande, historiebruk, identitet, källtexter och källkritik bara behandlas i korta drag. 

Ett annat resultat som Sparrlöf kommer fram till är att böckerna inte ger läraren eller eleven 

”[…] idéer om eller konkreta exempel på hur historietolkningar, historiemedvetande, 

historiebruk och identiteter på ett naturligt och förståelseskapande sätt kan integreras i den 

fortlöpande historiska framställningen”25. 

Den här forskningen blir relevant för oss då den behandlar lärobokens innehåll och 

analyserar om den stämmer överens med de mål som styrdokumenten har. Detta ger oss en 

infallsvinkel till ett mer didaktiskt perspektiv. 

Historikern Janne Holmén har skrivit en avhandling om hur de tre nordiska småstaterna 

Norges, Finlands och Sveriges utrikespolitik påverkade läroböckernas framställning av 

supermakterna USA och Sovjetunionen. Norge riktar sig mot USA-ledda NATO, Finland vill 

hålla goda kontakter med närliggande Sovjetunionen och Sverige höll sig neutralt. Intentionen 

var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan dem. Undersökningen innefattar 

läromedel från grundskolan och gymnasiet från åren 1930 till 2004. Intentionen var att 

undersöka två böcker från varje årtionde och från varje land. Holmén undersökte ämnena 

historia, geografi och samhällskunskap.26 Resultatet visade på att läroböckerna förändrades 

utifrån landets utrikespolitiska förhållanden. De finska läroböckerna påverkades under Kalla 

kriget, då landet ville vara på Sovjets goda sida. Senare under 1980-talet genom 

neutralitetspolitikens krav blev läroböckerna mer neutrala och mindre kritiska mot USA. De 

svenska läroböckerna har svängt i takt med de utrikespolitiska konjunkturerna under Kalla 

kriget. Läroböckerna anpassades efter stormakternas styrkeförhållanden. Neutralitetspolitiken 

vill förmedla ett intryck av neutralitet. Men i början av 1950-talet fanns behovet av att vinna 

USA:s förtroende för att kunna räkna med eventuell hjälp om ett krig skulle utlösas. De norska 

läroböckerna har haft en relativt liten påverkan av utrikespolitiken. Norges deltagande i NATO 

                                                
23 Sparrlöf (2012), s. 68. 
24 Ibid, s. 68 f.  
25 Ibid, s. 79. 
26 Holmén, Janne (2006), Den politiska läroboken, s. 43 f. 
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garanterade säkerhet och då behövdes ingen specifik politisk inriktning i läroböckerna, varken 

från Sovjet eller USA.27 

 Holméns forskning belyser hur läroböcker kan påverkas av utrikespolitiska 

förhållanden, särskilt under Kalla kriget. Detta blir en relevant infallsvinkel till vår egen 

undersökning då vårt tidsspann sträcker sig över 100 år och Sveriges utrikespolitiska 

förhållanden kan spegla hur läroböckerna blev formade. 

Historikern Stuart Foster och historikern Jason Nicholls har forskat kring hur USA:s 

insatser i Andra världskriget framställts i olika historieböcker. Foster och Nicholls undersökte 

två läroböcker vardera från USA, England, Japan och Sverige. Valet av länder motiveras 

genom att få en bredd av olika perspektiv då samtliga länder hade en unik karaktär i Andra 

världskriget. USA (nationella historia), England (krigsallierad), Japan (krigsfiende) och 

Sverige (neutralt). Samtliga läroböcker var skrivna inom de senaste åtta åren. Författarna 

använde sig av tre olika metoder inom textanalys för att analysera de åtta läroböckerna. 

Resultatet visade på att USA:s insatser framställdes olika beroende på vilket land boken kom 

ifrån. Läroböckerna i USA framställde USA som betydande för att ta ner Axelmakterna i 

Europa och vid Stilla havet. De engelska läroböckerna valde att fokusera mer på sig själva, det 

brittiska imperiet, samt att de såg USA som en jämbördiga partners. Läroböckerna i Japan valde 

att fokusera mer på krigen vid Stilla havet och fokuserade inte på Europa. I de svenska 

läroböckerna låg fokus mer på Europa, framförallt vad som hände på östfronten.28 Fosters och 

Nicholls artikel blir relevant då den ger ett ytterligare perspektiv på läroboksstudier. Det 

förekommer olika framställningar i olika böcker samtidigt som de geografiska aspekterna blir 

relevant. Vart historieboken är producerad kan avspegla hur man väljer att framställa de olika 

fenomenen. 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskning om läroböcker är ständigt 

förekommande. Samtlig forskning visar på att förändring har skett över tid i läroböckerna. Det 

förekommer olika ämnesområden inom de olika läroboksstudierna. Inriktning på 

historiemedvetande, hur utvecklingen sett ut, hur läroböcker har förändrats över tid och hur 

dispositionen och valet av stoff har förändrats. Forskningen visar också på att framställningen 

av olika fenomen kan bero på geografiska- och politiska aspekter. Ett annat resultat visade på 

att läroböckerna inte följer läroplanens riktlinjer samt att böckerna inte heller ger konkreta 

exempel på hur historiemedvetande och historiebruk ska användas. 

                                                
27 Holmén (2006), s. 332 f. 
28 Foster, Stuart & Nicholls, Jason (2005), “America in World War II: An Analysis of History Textbooks from England, Japan, Sweden, and the 
United States”, I Journal of Curriculum and Supervision, v20 n3 Spr 2005. s. 244-233. 
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För vår undersökning blir problematiseringen istället kring vårt val av ämne, 

stormaktstiden. Den tidigare forskningen är alltså fokuserad på generella drag och bredare 

aspekter och inte på en enstaka epok. Vi vill istället fördjupa oss i en specifik epok, 

stormaktstiden. Vi har inte funnit någon tidigare forskning på hur läroböcker har framställt 

stormaktstiden över tid. Det finns därför en lucka i forskningen där vi kan bidra genom att 

undersöka hur stormaktstiden har framtälts och förändrats i historieböcker.  

3. Syfte och frågeställningar 

Problematiken som exemplifieras under forskningsläget visar att det inte finns någon specifik 

epoksinriktning av läroboksstudier. Forskningen behandlar generella drag för läroböcker eller 

mer specifika inriktningar. Vi har inte funnit någon tidigare forskning om hur stormaktstiden 

framställts och förändrats över tid. Det gör att vi anser att det är ett viktigt ämne att fördjupa 

oss i samt att vi kan bidra med något nytt inom forskningsfältet.  

 Läroboken är ett av lärarens viktigaste verktyg när det gäller att förmedla kunskap till 

eleverna. Vi som blivande historielärare kommer troligtvis att använda oss av läroböcker i vår 

undervisning. Det blir därför intressant att undersöka hur läroböckerna och dess innehåll har 

förändrats över tid.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur framställningen av stormaktstiden har 

förändrats i svenska läroböcker över tid samt om det finns någon skillnad mellan grundskolan 

och gymnasieskolan. Problemformuleringen blir därför; 

- Hur framställs stormaktstiden i svenska läroböcker mellan åren 1900-2017?  

- Hur mycket plats har stormaktstiden fått i svenska läroböcker? 

- Hur skiljer sig framställningen av stormaktstiden i grundskolans respektive 

gymnasieskolans läroböcker? 

4. Metodologi 

För att kunna svara på våra problemformuleringar och utföra en undersökning krävs det en vald 

metod. Nedan följer det teoretiska perspektivet, material, metod, källkritik, avgränsningar och 

brister för vår valda metod. 
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4.1 Teoretiskt perspektiv 

Som hjälp för att förstå vår undersökning kommer vi att utgå från en övergripande 

historiemedvetande teoretisk utgångspunkt. Begreppet historiemedvetande grenar sedan ut i 

historiebruk vilket kommer ligga grund för undersökningen.29 

 Historiemedvetande är ett svårdefinierat begrepp som betraktas som ett nyckelbegrepp 

inom historiedidaktiken. Det handlar om att ha en uppfattning om historien tillsammans med 

andra, alltså att ha gemensamma tankemönster om ett fenomen. Ett exempel kan vara vad som 

håller samman idrottssupportrar, religiösa grupper eller andra sociala rörelser. Grupperna 

känner en undermedveten gemensamhet. Historiemedvetande förändras ständigt över tid. 

Exempelvis uppfattade människorna under 1700-talets början en syn av stormaktstiden och 

människorna som lever idag på 2000-talet upplever en annan syn stormaktstiden.30  

Historiepedagogen Nanny Hartsmar problematiserar begreppet historiemedvetande och 

lyfter historiedidaktikern Karl-Ernst Jeismanns olika definitioner av historiemedvetande. Det 

lyfts fram fyra olika definitioner av historiemedvetande. 

Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla 

inriktningar och former av samliv som de skapar existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och 

en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.31 

 

Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 

nutiden och perspektiv på framtiden.32 

 

Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning.33 

 

Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av 

mänskliga samhällen.34 

Jeismanns fyra definitioner av historiemedvetande lägger olika fokus på tidsramen. Den första 

förklaringen fokuserar på dåtid och framtid. Den andra förklaringen inriktar på alla tre 

tidsramar dåtid, nutid och framtid. Den tredje förklaringen fokuserar på dåtiden är närvarande 

                                                
29 Karlsson, Klas-Göran (2014), “Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf 
(red.), Historien är närvarande, s. 57-80. 
30 Ibid. s. 57-65. 
31 Hartmar, Nanny (2001), Historiemedvetande, s. 77. 
32 Ibid. s. 78. 
33 Ibid. s. 78. 
34 Ibid. s. 78. 
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i nutiden. Den fjärde förklaringen fokuserar inte på en speciell tidsram utan mer på en 

gemensam emotionell förståelse.35  

Historikern Klas-Göran Karlsson problematiserar också begreppet historiemedvetande 

och definierar det som “I historiemedvetande finns historien, nuet och framtiden samtidigt 

närvarande”36. Den tolkning av historiemedvetande vi kommer att använda oss av i vårt arbete 

är Karlssons och Jeismanns andra definition av historiemedvetande. Definitionen som 

innefattar alla tidsramar dåtid, nutid och framtid. 

Det finns olika inriktningar inom historiemedvetande. Nedan presenteras två olika 

inriktningar inom historiemedvetande, det traditionella- och det exemplariska 

historiemedvetandet. Det traditionella historiemedvetandet är ett uttryck där historien ses som 

oföränderlig, cyklisk och historien blir evig. Inte något nytänkande eller lärande av historien 

passar in i det traditionella historiemedvetandet. Det exemplariska historiemedvetandet är 

motsatsen och erbjuder lärdomar till eftervärlden. Historien är mer dynamisk och i ständig 

förändring, historiemedvetandet speglas av mönster av historien, goda som onda.37 

 Historiemedvetande kan analyseras genom historiebruk, användandet av historia för 

specifika avseenden. Brukaren kan använda ett intentionellt eller funktionellt perspektiv. 

Intentionellt perspektiv innebär att brukandet sker målsorienterat och avsiktlig för ändamålet. 

Det funktionella perspektivet innebär ett mer systemorienterat brukande av historien för 

specifika intressen eller behov. Exempelvis att fylla en specifik uppgift som bidrar till politiska 

frågor under en debatt klassas in till det funktionella perspektivet.38 

 Historiebruk är idag ett centralt begrepp inom både undervisning och forskning. Det 

blir viktigt att kunna utföra olika historiebruksanalyser för att förstå samhället. Historia brukas 

olika beroende vilken tid vi befinner oss i och hur samhället ser ut. Karlsson har gjort en 

typologi av historiebruk. En klassificering av begreppet som leder fram till sju olika sätt att 

bruka historien, vetenskapligt-, existentiellt-, moraliskt-, ideologiskt-, politiskt-pedagogiskt-, 

kommersiellt historiebruk och icke-bruk av historia. Karlsson menar att brukandet inte är 

fastställt och det går att bruka historien i flera olika avseenden samtidigt. Nedan följer en tabell 

av Karlssons typologi över bruket av historia.39 

 

                                                
35 Hartmar (2001), s. 78. 
36 Karlsson (2014), s. 57. 
37 Ibid. s. 57-65. 
38 Ibid. s. 70-80. 
39 Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: En 
introduktion till historiedidaktiken, s. 56 ff. 
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Tabell 1. Karlssons typologi över bruket av historia. Spalten till vänster visar vilket behov 

brukaren har. Den andra spalten visar vilken typ av bruk som brukas. Den tredje spalten visar 

vilka som brukar det aktuella bruket. Den fjärde spalten visar vilken funktion bruket har.40 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 

Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas 

Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 

Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering 

Restaurering 

Försoning  

Uppfinna 

Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma 

Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 

Politiska eliter 

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra 

Debattera 

Politisk-Pedagogiskt Intellektuella 

Politiska eliter 

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering 

Öka historiens värde 

Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom reklam 

och ekonomi 

Kommersialisering  

 

Inom det vetenskapliga historiebruket försöker brukaren upptäcka ny historia och nå fram till 

en sanning. Aktörerna är ofta akademiker, forskare och historielärare. Källkritik är ett centralt 

begrepp inom det vetenskapliga historiebruket. Aktörerna tar fram material som kritiskt 

granskas och därefter sker det tolkningar av det förflutna. Den nya tolkningen kan innebära att 

det upptäcks ny historia eller en äldre historia rekonstrueras med en nyare tolkning. Ett 

exempel är hur specifika fenomen i läroböcker förändras över tid. I en fysikbok har planeten 

Pluto länge betraktas som en planet i vårt solsystem, det förändrades i början av 2000-talet 

räknas inte längre som en planet. Forskare har kritiskt granskat Pluto och kommit fram till en 

tolkning att Pluto inte längre klassas in som en planet. Det har då skett en rekonstruktion av 

planeten Pluto.41 

Existentiellt historiebruk handlar om ”ett behov att [minnas], eller att [glömma], för att 

känna [orientering] och stabilitet i ett samhälle statt i snabb förändring eller satt under stark 

press”42. Alla människor kan uppleva det existentiella historiebruket men i olika styrkor 

beroende på samhället, generationer och tidsperiod. Det existentiella historiebruket kan 

användas för att förstärka en identitet både i grupp- och på individnivå. Minnesfunktionen är 

                                                
40 Karlsson (2009), s. 59. 
41 Ibid. s. 56-70. 
42 Ibid. s. 60.  



13 

mer utvecklad hos individer eller grupper i ett samhälle som utsätts av yttre tryck. Ett exempel 

på det kan vara judarna i koncentrationslägren under Andra världskriget. De har utstått ett yttre 

tryck vilket gör att deras minnesfunktion förstärks samt att deras identitet förstärks.43    

Moraliska historiebruket hänger samman med maktutövning. Det handlar om att 

granska de orättvisor som historien har avspeglat, ofta från utsatta grupper exempelvis judarna 

under Andra världskriget. Genom att vara kritisk mot historien kan brukaren återupptäcka 

historien för att komma tillbaka innan orättvisan uppkom. Sovjetunionen är ett sådant exempel, 

under deras terror förlorade många medborgare sina rättigheter som aldrig visades i det 

offentliga historiebruket i Sovjet. Det sker en rehabilitering av folket i Sovjet, de vill minnas 

den tid innan Sovjet. Ett annat exempel är hur Sverige tystnade tvångssteriliseringen under 

mitten på 1900-talet, där det moraliska historiebruket lyfter fram orättvisan som drabbade de 

olika patienterna. Brukarna är ofta ur det välutbildade skiktet.44 

Ideologiskt historiebruk handlar om att med hjälp av historia stärka eller legitimera en 

viss maktposition. På vägen till maktpositionen konstruerar brukaren historien till sin fördel 

genom att misstag och problem tonas ned eller försvinner. Historiebrukaren gör detta för att 

legitimera sin maktposition. Det ideologiska historiebruket kan även användas för att kritisera 

och ifrågasätta andra ideologier eller politiska motståndare. Ett exempel kan vara att Irak-

kriget, där en politisk sida säger att USA går in i Irak för oljan och ekonomiska intressen. 

Medan den andra poliska sidan hävdar att USA går in i Irak för att skydda människor frihet, 

etablera demokrati och leta efter kärnvapen.45 

Politiskt-pedagogiska historiebruket är ett metaforiskt, symboliskt och jämförande 

historiebruk. Där brukaren jämför historiska händelser med nutiden i exempelvis politiska 

debatter för att vinna politiska fördelar. Detta görs för att legitimera eller kritisera ett politiskt 

beslut. Ett vanligt exempel är att jämföra något från nutiden med Hitlers Nazityskland. Ett 

exempel Karlsson ger i sitt kapitel är en svensk politiker som är ”kritisk till Sveriges anslutning 

till den europeiska monetära unionen, jämför den senare med Hitlers planer på en europeisk 

ekonomisk integration under nazistiskt paraply”46.   

Kommersiellt historiebruk innebär att använda historien för ett kommersiellt syfte. 

Historien har gjort att litteratur och filmindustrin är mer eftertraktad samt att försäljningen av 

populärhistoria har ökat de senaste decennierna. Andra medier som exempelvis reklam har 

också börjat använda historien för ett kommersiellt syfte. Ett annat exempel är de souvenirer 

                                                
43 Karlsson (2009), s. 60 f. 
44 Ibid. s. 62 f. 
45 Ibid. s. 63 f.  
46 Ibid. s. 66.  
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som säljs till turister, de har ett kommersiellt bruk bakom sig. Dator- och Tv-spel med 

historiska inslag är också framtagna av för en ekonomisk vinning. Brukarna av det 

kommersiella historiebruket är företagen och dess verksamma som använder sig av historia för 

kommersiellt syfte.47 

Icke bruk av historia innebär att inte använda historien. Det är en specialform av det 

ideologiska historiebruket. De använder sig av samma aktörer (intellektuella och politiska 

eliter) och funktioner (legitimering) som det ideologiska historiebruket. Skillnaden är att 

behovet är att ignorera historien, att glömma. Brukaren väljer att inte att använda historien för 

att legitimera sin ideologi. Icke bruk av historia ska inte användas när historiska företeelser har 

fallit bort ur minnet eller glömts. Det används när politiska grupper medvetet ska ignorera eller 

förtränga historiska dimensioner. Ett exempel är hur Afrikas skolundervisning enbart tar upp 

historien efter kolonialiseringen, skolan väljer att inte ta med vad som hände innan 

imperialismen. Orsaken är för att de afrikanska staterna är indelade efter imperialismens 

uppdelning av Afrika. Att belysa historien innan uppdelningen kan innebära en rubbning i 

statens solidaritet.48 

En annan forskare som lyfter fram historiemedvetande och historiebruk är 

historiedidaktikern Vanja Lozic. Lozic menar på att begreppet historiemedvetande har haft en 

framstående roll inom historiedidaktisk forskning. Han skriver att historiemedvetande är idag 

en del av kursplanerna och något som eleverna bör utveckla i skolan. Lozic skriver att 

historiebruk är användbart för att analysera individers, staters, organisationers, institutioners 

och medias användande av historien. Lozic lyfter även fram att läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolorna belyser vikten att utveckla elevernas förmåga att värdera, granska och 

reflektera över olika sätt att bruka historien. Lozic menar att lärarens didaktiska val och lärarens 

syn på historien påverkar undervisningsmöjligheterna. Läraren och likaså eleven brukar 

historien på olika sätt.49 

Vi kommer att utgå från ett didaktiskt perspektiv där historiemedvetande och 

historiebruk ska ligga till grund för vårt arbete. Det blir framförallt historiebruk som kommer 

nyttjas mest i undersökningen. Historiemedvetande blir det övergripande taket och 

historiebruket blir verktyget för att analysera. Efter problematiseringen av begreppet 

historiemedvetande kom vi fram till att vår definition är att historien finns i alla tre tidsramar 

samtidigt, dåtid, nutid och framtid. Vi ämnar undersöka om begreppet historiemedvetande 

                                                
47 Karlsson (2009), s. 67 f. 
48 Ibid. s. 64 f. 
49 Lozic, Vanja (2011), Historieundervisningens utmaningar, historiedidaktik för 2000-talet, s. 17 ff. 
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synliggörs i historieböckerna och över tid. Verktyget historiebruk och dess sju olika 

klassificeringar kommer att jämföras med vad historieböckerna säger om stormaktstiden. Vi 

vill utläsa om läroboken använder något specifikt historiebruk när stormaktstiden framställs 

och förändras det över tid. 

4.2 Material 

Det empiriska materialet som kommer att analyseras är svenska historieläroböcker. Nedan 

presenteras de valda läroböckerna. 

Grundskoleböcker 

Sveriges Historia skriven av Hans Larsson, första upplagan, första tryckningen, publicerad år 

1903. Totalt 192 sidor. Boken är skriven i kronologisk ordning och börjar från forntiden 1000 

år efter Kristus till slutet av 1800-talet. Stormaktstiden berörs i kapitlen “Gustaf II Adolf”, 

“Axel Oxenstjerna och drottning Kristina. Trettioåriga krigets slut”, “Karl X Gustaf. Sverige 

når sitt största omfång”, “Karl XI och reduktionen”, “Karl XII” och “Öfversikt öfver 

reformationstiden (1521-1611) och storhetstiden (1611-1718)”.50 

Vi valde den här boken då den belyser Sveriges historia för skolans lägre klasser från 

tidigt 1900-tal. Boken går under normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor 

från år 1900.51 

 Lärobok i nya tidens historia, för allmänna läroverkens högre klasser skriven av Johan 

Rudolf Pallin och Gustaf Jacobson, tionde upplagan, första tryckningen, publicerad år 1925. 

Totalt 285 sidor. Boken är skriven i kronologisk ordning och är uppdelad i tre olika tidevarv, 

första (1500-1648), andra (1650-1715) och tredje (1789-1900). Stormaktstiden berörs i första 

tidevarvet i kapitlet “Trettioåriga kriget”.52   

Vi valde den här boken för att det är en allmän historiebok och inte bara fokuserar på 

Sveriges historia. Vi vill också se hur mycket fokus som läggs på stormaktstiden i jämförelse 

med andra stormakter. Boken går under undervisningsplan för folkskolan från år 1919.53 

 Historia, fjärde till sjätte skolåret skriven av Sven Ulric Palme och Birger Lindell, 

första upplagan, första tryckningen, publicerad år 1956. Totalt 422 sidor. Boken är skriven i 

kronologisk ordning och behandlar Europas historia, men fokuserar framförallt på nordens 

                                                
50 Larsson, Hans (1903), s. 1-192. 
51 Kungliga skolöverstyrelsen (1900), Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor.  http://ncm.gu.se/node/3605 (hämtad 
2017-04-20) 
52 Pallin, Johan Rudolf & Jacobson, Gustaf (1925), Lärobok i nya tidens historia, s. 1-285. 
53 Kungliga skolöverstyrelsen (1919), Undervisningsplan för rikets folkskolor den 31 oktober 1919. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51541 (hämtad 2017-04-20) 
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historia från år 15000 före Kristus till 1800-talet. Stormaktstiden berörs i kapitlen “Gustav II 

Adolf och stormännen bygger ett nytt Sverige”, “Sverige får en industri”, “Striden om 

Östersjön och Europa”, “Stormännen kommer till makten i Sverige”, “Svenskt liv och leverne 

på stormaktstiden”, “Två försök att ena Nordens riken”, “Revolution i ämbetsmännens 

Sverige”, “Den karolinska freden”, “Stormaktsväldet kring havet” och “Krig och nöd”.54  

Vi valde den här boken för att den behandlar nordens historia och är skriven på 1950-

talet. Det var den enda boken vi fann under det årtiondet. Boken går under undervisningsplan 

för folkskolan från år 1955.55 

 Källor till historien 1 skriven av Göran Graninger och Sven Tägil, första upplagan, 

första tryckningen, publicerad år 1966. Totalt 327 sidor. Boken är skriven i kronologisk 

ordning och tar upp fyra olika områden, medeltiden, renässansen, den absoluta furstemaktens 

epok och upplysningstiden. Stormaktstiden berörs i huvudkapitel: Den absoluta kungamaktens 

epok i underkapitlen “Sverige och Europa”, “Högadel och kung i 1600-talets Sverige”, 

“Städerna och statsinkomsterna”, “Det kungliga enväldet i Norden”, “Problem i de 

nyförvärvade landskapen” och “Folket under Karl XII:s krig”.56 

Vi valde den här boken för att den behandlade stormaktstiden och fokuserade på 

Sveriges historia. Boken går under läroplan för grundskolan från år 1962.57 

Historia. 2, en ny tid, Vasatiden, stormaktstiden skriven av Karl-Gustav Thorén och Alf 

Åberg, första upplagan, första tryckningen, publicerad år 1975. Totalt 144 sidor. Boken är 

skriven i kronologisk ordning och berör 1500-talet fram till 1700-talet. Bokens fokuserar på 

framförallt Sveriges historia under Vasatiden och stormaktstiden. Boken är utformad för 

svagpresterande elever. Boken har större stil, enklare text, kortare kapitel, många förklaringar 

och bilder för att hjälpa de svagpresterande eleverna. Stormaktstiden berörs i huvudkapitlet “På 

resa och vandring i stormaktstidens Sverige” och i underkapitlen “På svenska landsvägar”, 

“Resan till Kopparberg”, “Skolpojkar på tiggarvandring”, “På häradstinget”, “Resan till Nya 

Sverige”. Stormaktstiden berörs även i huvudkapitlet “Krig och nödår” med underkapitlen 

“Sammansvärjningen i Malmö”, “Skogsbönder och snapphanar”, “Kvinnor och barn i 

krigslägren”, “En dalkarl i Karl XII:s krig”, “Dödsmarschen över fjället” och “Missväxt och 

nödår”.58 

                                                
54 Palme, Ulric Sven & Lindell, Birger (1956), Fjärde till sjätte skolåret, s. 1-422. 
55 Kungliga skolöverstyrelsen (1955), Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51176 (hämtad 2017-04-20) 
56 Graninger, Göran & Tägil, Sven (1966), Källor till historien 1, s. 1-327. 
57 Kungliga skolöverstyrelsen (1962), Läroplan för grundskolan kungl. skolöverstyrelsens skriftserie 62. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/50232 (hämtad 2017-04-20) 
58 Thorén, Karl-Gustav & Åberg, Alf (1975), Historia. 2, en ny tid, Vasatiden, stormaktstiden, s. 1-144. 
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Vi valde den här boken för att den belyser Sveriges historia. Samtidigt är den utformad 

att hjälpa de svagpresterande eleverna vilket kan vara intressant hur de framställer 

stormaktstiden. Boken går under Läroplan för grundskolan från år 1969.59 

 Levande historia, högstadieboken skriven av Lars Hildingson, andra upplagan, fjärde 

tryckningen, publicerad år 1988. Totalt 428 sidor. Boken är skriven i tematisk-kronologisk 

ordning och behandlar världen från år 10000 före Kristus till 1950-talet. Boken innehar tre 

olika delar. Första delen behandlar jägarna och samlarna, grekerna och romarna. Andra delen 

behandlar araberna, Europa omorganiseras, industriella revolutionen, teknikens utveckling, 

franska revolutionen, Nordens historia och Sveriges industrialisering. Den tredje delen 

behandlar Första- och Andra världskriget, Ryssland blir Sovjetunionen, Kina, USA, de vitas 

välde och Norden under 1900-talet. Stormaktstiden berörs i den andra delen i huvudkapitlet 

Norden till 1720 och i underkapitlet “Stormaktstiden”.60 

Vi valde den här boken för att det är en bok som behandlar historieämnet för sjunde-, 

åttonde- och nionde klass. Boken går under läroplanen för grundskolan från år 1980.61 

SO Direkt Historia 2 skriven av Bengt Almgren, Hans Thorbjörnsson och Hans 

Tillman, andra upplagan, första tryckningen, publicerad år 2004. Totalt 178 sidor. Boken är 

skriven i kronologisk ordning med olika tematiska kapitel. Boken behandlar 1500- till 1800-

talet där fokus läggs på franska revolutionen, industriella revolutionen och Sveriges historia. 

Stormaktstiden berörs i huvudkapitlet “Sverige under 1500- och 1600-talen”. Det skrivs sedan 

om stormaktstiden i underkapitlen “Sverige blir en stormakt”, “En kort stormaktstid”, och 

“Karl XI och Karl XII”.62  

Vi valde den här boken för att den belyser fakta kring 1500- till 1800-talet samt belyser 

Sveriges historia under 1600-talet. Boken går under läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

från år 1994.63 

Prio. Historia skriven av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud och Hans 

Thorbjörnsson, första upplagan, första tryckningen, publicerad år 2014. Totalt 680 sidor. 

Boken är skriven i tematisk ordning från samlar- och jägarkulturen till 2000-talet. Teman som 

medelhavskultur, handel, industriella revolutionen, världskrigen och mellanöstern 

                                                
59 Skolöverstyrelsen (1969), Läroplan för grundskolan.1,Allmän del. 1969. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30902 (hämtad 2017-04-
24) 
60 Hildingson, Lars (1988), Levande Historia, högstadieboken, s. 1-428. 
61 Skolöverstyrelsen (1980), Läroplan för grundskolan.Allmän del : mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner.1980. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31016 (hämtad 2017-04-24) 
62 Almgren, Bengt, Thorbjörnsson, Hans & Tillman, Hans (2004), SO direkt historia 2, s. 1-178. 
63 Utbildningsdepartementet (1994), Kursplaner för grundskolan, s. 26 ff. 
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förekommer. Stormaktstiden berörs i det tematiska kapitlet “Sverige förändras” och i 

underkapitlet “På tröskeln till 1800-talet”.64 

Vi valde den här boken för att det var den enda boken vi fann efter år 2011 som nämnde 

något om stormaktstiden. Boken går under läroplan för grundskolan från år 2011.65 

Gymnasieböcker 

Nya tidens historia, för gymnasiet skriven av Erik Falk, första upplagan tryckt och publicerad 

1922. Totalt 318 sidor. Boken är skriven i kronologisk ordning och är uppdelad i två delar. 

“Första tidevarvet” som behandlar åren 1517-1760 och “Andra tidevarvet” som behandlar åren 

1760-1914. Stormaktstiden berörs i två kapitel det första kapitlet är “Trettioåriga krigets tid. 

Omkr. 1610 - omkr. 1660”. I kapitlet finns det tre underkapitel där den svenska stormaktstidens 

berörs. Underkapitlen är “Frankrike och Sverige”, “Trettioåriga krigets senare skede. Freden.” 

och “Fortsatta strider i västra och norra Europa”. Det andra kapitlet är “Ludvig XIV:s tid. 1715 

- omkr. 1760”. I andra kapitlet finns ett underkapitel “Förändring i maktställningen i Europa”.66 

Vi valde den här boken för att den behandlar Europas historia i allmänhet och inte bara 

Sveriges historia. Boken går under Undervisningsplanen för realskolan från år 1906.67 

 Allmän historia för gymnasiet skriven av Gustav Jacobson och Ernst Söderlund, fjärde 

upplagan, sjunde tryckningen, publicerad år 1953. Totalt 403 sidor. Boken är skriven i 

kronologisk ordning där den börjar med förhistorisk tid och avslutar med andra världskriget. 

Boken är indelad i tre epoker “Forntiden”, “Medeltiden” och “Nya tiden”. Stormaktstiden 

behandlas under epokkapitlet “Nya tiden” och under två underkapitel. Det första kapitlet är 

“Religionsstridernas tid” i kapitlet finns en rubrik “Trettioåriga kriget”, s. 191-198 där Sverige 

behandlas. Det andra underkapitlet är “Ludvig XIV:s tidevarv”.68  

Vi valde den här boken för att den sträcker sig över lång tid och vi vill se hur mycket 

plats stormaktstiden får. Boken går under styrdokumenten Metodiska anvisningar till 

undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från år 1935.69 

 Historia för gymnasiet: årskurs 1 skriven av Martin Bäcklin, Sten Carlsson, Waldemar 

Ledin och Hugo Valentin, första upplagan, tryckt och publicerad år 1966. Totalt 192 sidor. 

Boken är skriven i kronologisk ordning, där den är uppdelad i fyra huvudkapitel mellan år 

                                                
64 Almgren, Bengt, Isaksson, David, Tallerud & Thorbjörnsson, Hans (2014), Prio. Historia, s. 1-680. 
65 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan 2011, s. 196-205. 
66 Falk, Erik (1922), Nya tidens historia, för gymnasiet, s. 1-318. 
67 Kungliga skolöverstyrelsen (1906), Undervisningsplan för realskolan: med flera författningar rörande rikets allmänna läroverk jämte 
Öfverstyrelsens cirkulär. 1906. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51253 (hämtad 2017-04-24) 
68 Jacobson, Gustav & Söderlund, Ernst (1953), Allmän historia för gymnasiet. s. 1-403. 
69 Kungliga skolöverstyrelsen (1935), Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. 1935. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51805 (hämtad 2017-04-24) 
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1000-1789. Kapitlen är “Hög- och senmedeltiden”, “Renässansens århundraden”, “Den 

absoluta furstemaktens tid” och “Upplysningens tid”. Det är två kapitel som blir intressanta för 

vår undersökning är “Renässansens århundraden” och “Den absoluta furstemaktens tid”. Det 

första kapitlet “Renässansens århundraden” har två underkapitel som är intressanta för vår 

undersökning.  Underkapitlen är “Kampen om religionen och makten” och “Norden”. Det 

andra kapitlet “Den absoluta furstemaktens tid” innehåller ett underkapitel som är relevant för 

vår undersökning. Det är underkapitlet “Norden”.70 

 Vi valde den här boken för att den behandlar stora delar av Europas historia samt att 

den behandlar mycket av Sveriges historia. Då gymnasieskolan inte hade någon utformad 

läroplan före år 1970, går boken under Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för 

rikets allmänna läroverk från år 1935.71 

 Grepp om historien 1: Medeltiden till och med upplysningstiden skriven av Beng Åke 

Häger, första upplagan tryckt och publicerad år 1978. Totalt 160 sidor. Boken är uppdelad i 

flera kapitel, “Medeltiden”, “Renässansepoken”, “Absolutismens epok”, “Upplysningstiden” 

och “Kulturkretsar utanför Europa före 1800”. Boken avslutas med ett kapitel som heter 

“Studiematerial” som innehåller hjälpmedel till läraren. Stormaktstiden berörs i kapitlet 

“Absolutismens epok” och i två underkapitel “Kampen om jämvikten i Europa” och “Sverige 

och det övriga Norden”.72  

Vi valde boken för att den behandlar Europas historia i stora drag och att den behandlar 

den svenska stormaktstiden. Den här boken går under Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 70 

som är den första samlade läroplanen för gymnasiet från år 1970.73 

Vägar till nuet: Historia för gymnasieskolan Forntiden-1800 skriven av Göran 

Graninger, Sven Tägil och Kjell-Åke Carlsson, andra upplagan tryckt och publicerad år 1985. 

Totalt 218 sidor. Boken är indelad i sex olika kapitel som är skrivna i kronologisk ordning från 

“Forntiden” till “1700-talet”. Kapitlen innehåller även korta essäer med olika teman, skrivna 

av olika historiker. Varje kapitel inleder med en kort översikt av innehållet och avslutar med 

en sammanfattning.  Kapitlet som blir intressant för vår del är “1600-talet” med underkapitlet 

“Norden under 1600-talet” samt tre essä delar, “Gustav II Adolf i Tyskland”, “Häxprocesser” 

och “En svensk storman”.74  

                                                
70 Bäcklin, Martin, Carlsson, Sten, Ledin, Waldemar & Valentin, Hugo (1966), Historia på gymnasiet: Årskurs 1, s. 1-192. 
71 Kungliga skolöverstyrelsen (1935), Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. 1935. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51805 (hämtad 2017-04-24) 
72 Häger, Bengt Åke (1978), Grepp om historien 1: Medeltiden till och med upplysningstiden, s.1-160 
73Skolöverstyrelsen (1970), Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1970. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30914. (hämtad 2017-04-24) 
74 Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell-Åke (1985), Vägar till nuet: Historia för gymnasieskolan Forntiden - 1800, s. 1-218. 
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Vi valde den här boken för den innehåller fakta om 1600-1700 talet. Boken går under 

Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 70 från år 1970.75 

Alla tiders historia B skriven av Hans Almgren, Börje Bergström, Birgitta Almgren och 

Josef Rydén, första upplagan tryckt och publicerad 1996. Totalt 384 sidor. Den här boken är 

skriven i olika tematiska kapitel med flera underkapitel. Stormaktstiden berörs i temakapitle 

“Östersjön i nordisk politik” med underkapitlet “Östersjön ett svenskt innehav”.76 

Den här boken går under Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 från år 1994.77 

Vi valde boken för att den behandlar stormaktstiden och att den är tematiskt uppbyggd samt 

för att kunna jämföra med boken från år 2002 skriven av samma författare.  

Alla tiders historia Maxi skriven av Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje 

Bergström, första upplagan tryckt och publicerad år 2002. Totalt 560 sidor.  Boken är skriven 

i kronologisk ordning där den är indelad i nio kapitel. Boken berör från “Forntiden” till ”Tiden 

efter 1945”. Den svenska stormaktstiden behandlas under kapitlet “Upptäckternas och 

enväldets tid” och i två underkapitel “Trettioåriga kriget” och “Norden under 1500- och 1600-

talen”.78 

Vi valde boken av flera anledningar, en är att boken behandlar Sveriges historia under 

1600-1700 talet. En annan anledning är att vi har med en bok från B-kursen i historia som är 

skriven av samma författare vilket gör att vi får en möjlighet att jämföra dem båda. Boken går 

under Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 från år 1994.79 

Perspektiv på historien skriven av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström, 

första upplagan, sjätte tryckningen, publicerad år 2013. Totalt 416 sidor. Den här boken är 

indelad i 12 större kapitel och behandlar historien från “Forntiden” till “Efter 1989”. Det första 

kapitlet i boken behandlar hur historia kan brukas och det andra kapitlet behandlar källkritik. 

De övriga tio kapitlen behandlar historien i kronologisk ordning. Det kapitlet som blir 

intressant för vår undersökning är “Nya tider, nya världar”. I kapitlet finns ett underkapitel 

“Stormaktstiden”, som behandlar den stormaktstiden.80 

Den här boken går under den senaste läroplanen för ämnet historia, Läroplanen för 

gymnasieskolan från år 2011.81 Anledningen till att vi valde just den här boken är för att den 

behandlar stormaktstiden.  

                                                
75 Skolöverstyrelsen (1970), Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1970. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30914. (hämtad 2017-04-24) 
76 Almgren, Hans, Bergström, Börje, Almgren, Birgitta & Rydén, Josef (1996), Alla tiders historia B, s. 1-384. 
77 Utbildningsdepartementet (1994), s. 26 f. 
78 Almgren, Hans, Löwgren, Arne, Löwgren & Bergström, Börje (2002), Alla tiders historia Maxi, s. 1-560. 
79 Utbildningsdepartementet (1994), s. 26 f. 
80 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2013), Perspektiv på historien, s. 1-416. 
81 Skolverket (2011), Lgy 11. Läroplan för Gymnasieskolan 2011. 
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4.3 Metod 

Arbetet kommer utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt, vilket betyder att tolka, förstå och kunna 

återberätta det tolkande fenomenet. Ingrid Westlund beskriver att det finns tre olika inriktningar 

inom hermeneutiken, existentiellt inriktad hermeneutik (förstå författaren bakom texten), 

misstankens hermeneutik (finns det något budskap bakom texten?) och allmän tolkningslära 

(tolkning i allmänhet).82 Arbetet kommer utgå från den sistnämnda, hermeneutik med 

inriktning på den allmänna tolkningen. Undersökningen baseras på vår tolkning av det 

empiriska materialet. 

Vi ämnar använda oss av en trianguleringsansats, två olika vetenskapliga metoder för 

att undersöka samma fenomen, en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. 

En kvalitativ undersökning bygger ofta på ett induktivt synsätt där materialet tar fram 

teorin. Vår undersökning av stormaktstiden kommer inte komma fram till en teori. Det blir för 

komplicerat och vår undersökning är för liten.83 Däremot kommer vårt material att avläsa 

slutsatser om hur stormaktstiden har framställts. Pär Widén beskriver den kvalitativa 

textanalysens tradition i form av tre olika dimensioner. Resultatet av analysen influeras 

beroende på vilken dimension som tillämpas. Den första dimensionen fokuserar på 

textförfattaren, vad har författaren för avsikt med texten och hur tänker författaren? Den andra 

dimensionen fokuserar på textens innehåll och form, det är texten som är av intresse, vad säger 

texten? Den tredje dimensionen belyser textens betydelse till en sammanhängande kontext. 

Vad säger texten i förhållande till det omgivande samhället? Vår kvalitativa analys kommer att 

utgå ifrån den andra dimensionen med fokus på innehållet.84 Fördelen med att använda en 

kvalitativ textanalys för vår undersökning är att det går att specificera sig genom de valda 

frågorna och komma fram till ett mer precist resultat.85 

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett kompletterande moment till den kvalitativa 

textanalysen. Innehållsanalys är en metod som på ett systematiskt sätt kvantifierar innehållet 

av texter och dokument. Alan Bryman tar upp fyra aspekter av kvantitativ forskning. Den första 

är mätning, hur många ord, stycken eller kapitel nämns om det empiriska materialet. Den andra 

är kausalitet, vad är orsakssambanden mellan det empiriska fenomenet? Den tredje är 

generalisering, orsaken till att det empiriska fenomenet nämns mycket eller lite. Den fjärde är 

replikation, undersökningen ska vara av validitet så andra forskare kan utföra samma studie.86 

                                                
82 Westlund, Ingrid (2015), “Hermeneutik”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 71 ff. 
83 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013), Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap, s. 47. 
84 Widén, Pär (2015), “Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, s. 178 ff. 
85 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 345 ff. 
86 Bryman (2008), s. 281-298. 
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Vi har valt en kvantitativ innehållsanalys för att få en helhetsbild av stormaktstiden i 

läroböckerna. Dels blir den kvalitativa aspekten viktig för att undersöka vad som skrivs om 

stormaktstiden och dels blir den kvantitativa aspekten viktig hur mycket utrymme som ges till 

stormaktstiden. Fördelarna med att använda en kvantitativ innehållsanalys blir att den är en 

öppen forskningsmetod. Tillvägagångssättet är lätt att följa vilket innebär att replikationer och 

uppföljningsstudier är lättillgängliga. Innehållsanalys ger möjlighet att använda sig av en 

longitudinell analys vilket betyder att den förändras över tid. En annan fördel är att den ofta 

beskrivs som en icke-reaktiv metod vilket betyder att författarens närvaro blir osynlig. 

Nackdelar med en kvantitativ innehållsanalys är att resultatet är så bra som dokumenten de 

bygger på. En annan nackdel är att det blir svårt att få svar på varför-frågor genom en 

innehållsanalys. 

Tillvägagångssättet för våra undersökningar kommer att delas upp i två olika 

undersökningar, en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys.  

 Den kvalitativa textanalysen innebär en sökning i läroböckerna för att hitta de aktuella 

åren (1611-1718). Därefter sker en läsning och tolkning av den specifika tidsperioden. 

Resultatet av vår tolkning kommer att presenteras genom att vi lyfter fram olika centrala citat 

från böckerna som därefter förklaras i text.  

 Den kvantitativa innehållsanalysen innebär en mätning hur mycket det skrivs om 

stormaktstiden. Räkningen kommer att behandlas genom antalet sidor, huvudkapitel och 

underkapitel. Resultatet av den kvantitativa undersökningen kommer sedan jämföras med 

bokens helhet, för att få fram ett procentuellt resultat. 

Styrdokumenten för uppsatsen begränsar våra valmöjligheter och vi blir begränsade till 

att dela upp vår empiriska undersökning. Vi har därför valt att undersöka läroböcker från 

gymnasieskolan och grundskolan. Fördelningen innebär att ena skribenten fokuserar på 

gymnasiet och den andra avgränsar sig till grundskolan. Vi ämnar analysera resultatet först var 

för sig och sedan i en jämförande diskussion. 

4.4 Avgränsning  

Det förekommer ett flertal olika avgränsningar i vår undersökning. Stormaktstiden är ett brett 

begrepp och det förekommer flera olika definitioner samt vilka årtal som räknas till 

stormaktstiden. Vi kommer att utgå från vad Nationalencyklopedin benämner som 
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stormaktstiden.87 Nationalencyklopedin benämner att stormaktstiden varade “från Gustav II 

Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en 

stormaktsställning i Europa”88. Vilket innebär att vi komma att avgränsa oss till Sveriges 

historia mellan åren 1611-1718. Historieböckerna som inte berör åren 1611-1718 kommer att 

väljas bort. 

 Urvalet kring material har skett systematiskt med de svenska läroplanerna. Vi använder 

oss av åtta styrdokument som ska representera grundskolan från åren 1900, 1919, 1955, 1962, 

1969, 1980, 1994 och 2011. Vi använder fem styrdokument som ska representera 

gymnasieskolan från åren 1906, 1935, 1970, 1994 och 2011. Vi har systematiskt valt ut en 

lärobok från varje styrdokument. Dels för att det blir i en kronologisk ordning och dels för att 

se hur det avspeglar sig mot det svenska samhället. Det förekommer bara tre riktiga läroplaner 

för gymnasiet från åren 1970, 1994 och 2011. Vi har valt att använda oss av två äldre 

undervisningsplaner för den frivilliga utbildningen som ska motsvara läroplanerna för 

gymnasieskolan från åren 1906 och 1935. Vi har lagt till tre extra årtal för att de båda empiriska 

delarna ska bli så lika som möjligt från åren 1955, 1980 och 2000. Vi ansåg att en avgränsning 

passade bra för gymnasiet åren 1955, 1980 och 2000. Åren 1955 och 1980 kom en läroplan för 

grundskolan och år 2000 blev en slumpmässig avgränsning då vi ansåg att det var långt mellan 

1994 och 2011. 

4.5 Källkritik  

Då vi analyserar äldre läroböcker i historia blir det viktigt att titta på hur den svenska 

stormaktstiden har förmedlats, framställts och hur det har förändrats över tid. Att vara 

källkritisk till läroböcker som används i skolan kan vara svårt för eleverna. Louise Berglund 

skriver i boken Historiska hantverk om att källkritik är en viktig del av forskningen. Ett viktigt 

begrepp inom källkritik är “närhet”, det innebär att det är viktigt att förhålla sig till när och var 

en källa har uppstått.89  

I vårt fall blir det viktigt att förhålla sig till när och var de olika läroböckerna är skrivna. 

Vi kommer att använda böcker från olika tidsperioder. Vi kommer använda oss av läroböcker 

riktade till både högstadiet och gymnasiet från en tidsperiod på 100 år. Första boken är från 

1903 och den senaste från 2014. Materialet sträcker sig över en lång tid vilket gör att samhället 

                                                
87 Larsson, Lars-Olof. Nationalencyklopedin. stormaktstiden.2017 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stormaktstiden 
(hämtad 2017-04-19)  
88 Larsson, Lars-Olof (2017) 
89 Berglund, Louise (2015), ”Källor och metod”, i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red.), Historikerns hantverk, Om historieskrivning, teori 
och metod, s. 147 ff. 
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har förändrats under tiden böckerna har kommit ut. Vi måste därför vara källkritiska till det 

som skrivits då böckerna kan ha påverkats av samhället.  

4.6 Disposition 

Vi kommer att disponera vårt arbete enligt följande: del 1-5, inledning, forskningsläge, syfte, 

frågeställning, metod och bakgrund skriver vi gemensamt. Resultatdelen kommer vi att skriva 

individuellt. Emanuel Lindberg kommer skriva resultatdelen som innefattar läroböckerna från 

grundskolan och Anton Ryberg kommer skriva resultatdelen som innefattar läroböckerna från 

gymnasieskolan. Vi kommer skriva varsin diskussionsdel av vårt individuella resultat. Vi 

avslutar med att skriva en gemensam diskussionsdel, där ställer vi de båda resultatdelarna mot 

varandra samt diskuterar likheter och skillnader. 

4.7 Begränsningar 

Det kan förekomma en del begränsningar i vår undersökning. Resultatets validitet kan variera 

beroende på hur vi tolkar materialet. Vår tolkning av framställningen om stormaktstiden kan 

verka rätt för oss men samtidigt fel för någon annan, det finns ingen absolut sanning. Sökningen 

efter stormaktstiden i läroböcker kan eventuellt medföra missat material, vilket kan påverka 

resultatets kvalité. Urvalet av material är relativt vagt med endast en bok från varje läroplan. 

Det finns flera läroböcker från varje läroplan och avvägningen mellan två, tre eller fyra böcker 

är problematisk. Valet har gjorts i hur mycket stoff det står om stormaktstiden i läroböckerna. 

Resultatet blir inte rättvist då vår avgränsning kan innebära att vi får fram mer om 

stormaktstiden än vad vi egentligen borde fått fram. Det påverkar framförallt vår kvantitativa 

innehållsanalys, då alla böcker kommer att behandla stormaktstiden på något sätt. En annan 

problematik vi stött på under urvalet, främst av de äldre böckerna, var typen av lärobok. Det 

förekom allmänna läroböcker, då hela världen berörs. Det förekom även läroböcker med fokus 

på enbart Sverige, vilket kan medföra ett större fokus på stormaktstiden. I vår undersökning 

använder vi oss av både allmänna läroböcker och läroböcker som fokuserar på Sveriges 

historia. Vi har inte hittat någon systematiskt kriterium eller urval för att komma undan denna 

favorisering kring läroböckerna. 
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5. Bakgrund 

Nedan presenteras information kring Sveriges läroplansutveckling i ämnet historia för 

grundskolan och gymnasieskolan. Tidsperioden sträcker sig över 100 år. Slutligen kommer en 

kort sammanfattning om stormaktstiden.  

5.1 Historia i läroplanerna 

En läroplan är ett dokument av riktlinjer för verksamheten inom skolväsendet. Idag finns det 

tre olika läroplaner. En för grundskolan en för gymnasieskolan och en för förskolan.90 Det finns 

även specificerade läroplaner för sameskolan, fritidshemmet och särskolan.91 Vår 

undersökning ämnar fokusera på grundskolan och gymnasieskolan, vilket innebär att de 

resterande läroplanerna hamnar i periferin. Den första läroplanen för grundskolan kom år 1962 

och den första läroplanen för gymnasieskolan kom år 1970. Innan läroplanerna kom till 

kallades motsvarande dokument för undervisningsplaner eller normalplaner.92 Det existerar 

äldre undervisningsplaner än vad som kommer behandlas i vår undersökning. Vår 

undersökning avgränsar sig från 1900-tal till 2010-tal. Resterande styrdokument blir irrelevanta 

för vår undersökning.  

Grundskolan 

De första riktlinjerna som är aktuella för oss är normalplan för undervisningen i folkskolor och 

småskolor från år 1900. I ämnet historia nämns det att i årskurs två ska eleverna lära sig om 

reformationstiden och storhetstiden. Det nämns även att läraren ska berätta om fäderneslandets 

historia och bland annat om Gustaf II Adolf.93 

 Nästa undervisningsplan var undervisningsplan för rikets folkskolor från år 1919. I 

femte- och sjätte skolåret nämner undervisningsplanen att Gustav II Adolf och berättelser under 

Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid ska behandlas. Det nämns flera olika exempel på 

händelser som läraren kan ta upp. Exempelvis om Gustaf II Adolf:s olika berättelser som 

trettioåriga kriget, hans sista riksdag och hur hans arbetade för fredligt utvecklande.94 

                                                
90 Schmidt, Frans af, Marklund, Sixten & Gran, Bertil (2017), Nationalencyklopedin, läroplan. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läroplan (hämtad 2017-04-20) 
91 Skolverket (2017), Skolverket, publikationer. https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973 (hämtad 2017-04-20) 
92 Schmidt, Marklund & Gran (2017) 
93 Nationellt centrum för matematikutbildning (2017), Nationellt centrum för matematikutbildning, kursplaner grundskola - obligatoriska 
skolväsendet. http://ncm.gu.se/node/3605 (hämtad 2017-04-20) 
94 Kungliga skolöverstyrelsen (1919), Undervisningsplan för rikets folkskolor den 31 oktober 1919. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51541 (hämtad 2017-04-20) 
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 Undervisningsplan för rikets folkskolor från år 1955 belyser att under femte- och sjätte 

skolåret ska skolan undervisa svensk historia mellan åren 1450-1850. Det finns inget specifikt 

område som ska beröras utan bara årtal.95 

 Läroplanen för grundskolan från år 1962 är den första svenska läroplanen för 

grundskolan. I femte skolåret ska årtalen 1500 till 1720 beröras. Exempel ges på 

stormaktstiden.96 

Nästa läroplan kom sju år senare det var läroplanen för grundskolan från år 1969. 

Läroplanen nämner varken stormaktstiden eller att århundradena 1600- och 1700-talet bör 

beröras. Tolkningen ur anvisningarna är att ämnet ska beröra nordisk historia och berättelser 

om betydelsefulla personer exempelvis Gustaf II Adolf.97 

År 1980 kom nästa läroplan för grundskolan. I mellanstadiet ska eleverna lära sig 

händelser i Europa från medeltiden till 1750-talet. Inget specifikt nämns om stormaktstiden.98 

 Inom läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från år 1994 tar ämnet historia upp 

att eleverna ska få kunskaper om händelser och personer i den svenska historien. Begreppet 

stormaktstid nämns som exempel.99 

Den nuvarande läroplanen för grundskolan kom år 2011. Inom det centrala innehållet 

för årskurs 4-6 nämns det att eleverna ska beröra Norden och Östersjöriket Sverige mellan 

1500- och 1700-talet. Läroplanen ger exempel på historiska personer som drottning Kristina 

och Karl XII. Det står inget specifikt om stormaktstiden eller dylikt i kunskapskraven.100 

Gymnasieskolan 

Den första läroplanen för gymnasieskolan kom inte förrän år 1970. Innan år 1970 fanns det 

olika undervisningsplaner för högre utbildningar än folkskolan. De kallades för de frivilliga 

utbildningarna, realskolan. Realskolan var helt fristående från den svenska folkskolan. Efter 

sex år på realskolan blev eleven tilldelad realexamen. Därefter kunde eleven studera vidare till 

gymnasiet. För att börja på realskolan krävdes det att eleven hade kunskaper som motsvarade 

folkskolans tredje årskurs.101 

                                                
95 Kungliga skolöverstyrelsen (1955), Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51176 (hämtad 2017-04-20) 
96Kungliga skolöverstyrelsen (1962), Läroplan för grundskolan kungl. skolöverstyrelsens skriftserie 62. 2017. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/50232 (hämtad 2017-04-20) 
97 Skolöverstyrelsen (1969), Läroplan för grundskolan.1,Allmän del. 1969. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30902 (hämtad 2017-04-
24) 
98 Skolöverstyrelsen (1980), Läroplan för grundskolan.Allmän del : mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner.1980. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31016 (hämtad 2017-04-24) 
99 Utbildningsdepartementet (1994), s. 26 ff. 
100 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan 2011, s. 196-205. 
101 Wikipedia. Realexamen. 2017. https://sv.wikipedia.org/wiki/Realexamen (hämtad 2017-04-24) 
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Undervisningsplan för realskolan från år 1906 är riktlinjer hur undervisningen ska gå 

till i realskolan. I kursfördelningen nämns det att eleverna i klass 3 ska lära sig om den nordiska 

historien mellan åren 1611-1718. Annars nämns inget om stormaktstiden.102 

Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk från år 

1935 nämner att Sveriges historia ska beröras men inte några specifika årtal. Dokumenten 

nämner att eleverna ska vara källkritiska och ger exempel på Karl XII. Inom 

kunskapskontrollen benämner de att de bör riktas särskild vikt på bland annat det svenska 

stormaktsväldet.103 

Den gemensamma gymnasieplanen ersatte realskolan och den gamla gymnasieskolan. 

Den kom till för att ge alla som gick på gymnasiet en likbördigutbildning samt kunna 

upprätthålla universitets förkunskapskrav.104 Den första gemensamma läroplanen för 

gymnasiet kom år 1970. Kursen historia tar upp att väsentliga epoker ska behandlas och att 

perioden mellan åren 1000-1789 ska belysas utifrån politiska, sociala och ekonomiska 

förhållanden. De nämner inget specifikt om stormaktstiden.105 

 År 1994 ersattes den gamla läroplanen med en ny, läroplan för de frivilliga 

skolformerna. Det nämns att ämnet historia bygger på vissa centrala begrepp som 

tidsbegreppet, epokbegreppen och rumsbegreppen. Det står inget specifikt om stormaktstiden. 

Det handlar om en urvalsfråga och tolkningsfråga till begreppet epok vad läraren väljer att 

undervisa i.106 

 Den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan kom år 2011. Kursplanen för historia 

nämner att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om tidsperioder och händelser utifrån 

olika perspektiv. Kursen ska behandla den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt 

perspektiv, exempelvis epoker som renässansen och upplysningstiden. Det nämns inget 

specifikt om stormaktstiden, men då stormaktstiden varade mellan renässansen och 

upplysningstiden blir det en urvalsfråga.107 

                                                
102 Kungliga skolöverstyrelsen (1906), Undervisningsplan för realskolan: med flera författningar rörande rikets allmänna läroverk jämte 
Öfverstyrelsens cirkulär. 1906. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51253 (hämtad 2017-04-24) 
103 Kungliga skolöverstyrelsen (1935), Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. 1935. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51805 (hämtad 2017-04-24) 
104 Wikipedia. Studentexamen. 2017. https://sv.wikipedia.org/wiki/Studentexamen (hämtad 2017-04-24) 
105 Skolöverstyrelsen (1970), Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1970. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30914. (hämtad 2017-04-24) 
106 Skolverket (1994). Samhällsvetenskapsprogrammet, s. 40 f. 
107 Skolverket (2011). Läroplanen för gymnasieskolan 2011, s. 66-82. 
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5.2 Stormaktstiden 

Det vi benämner som stormaktstiden i vår uppsats är den svenska stormaktstiden. Men vad 

definierar stormaktstiden? Nationalencyklopedin definierar stormaktstiden på följande vis: 

[S]tormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs 

trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning 

i Europa.108  

Citatet beskriver hur stormaktstiden definieras, mellan vilka år det pågick och att Sveriges 

ställning i Europa stärktes. Under den tid som vi benämner som stormaktstiden (år 1611-1718) 

i vårt arbete fanns det fem olika regenter på den svenska tronen. De var Gustav II Adolf, 

drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Under stormaktstiden utkämpade 

Sverige många krig främst mot Danmark, Polen och Ryssland.109 Sveriges deltog i det 

trettioåriga kriget som varade mellan åren 1618-1648. Det trettioåriga kriget var ett krig om 

handelsvägar, hamnar och tullar. Det var även ett religionskrig mellan katoliker och 

protestanter. Gustav II Adolf rättfärdigar kriget genom att säga att Sverige skulle försvara den 

evangeliska tron i Europa. Gustav II Adolf dör i strid vid Lützen år 1632.110 

Efter Gustav II Adolfs död ärvde hans dotter Kristina tronen, en förmyndarregering 

ledd av Axel Oxenstierna tillsattes fram till Kristina fyllde 18 år 1644. Hon kröntes till drottning 

år 1650 och härskade fram till att hon abdikerade år 1654. Efter att Kristina abdikerade lämnade 

hon Sverige, konverterade till katolicismen och flyttade till Rom.111 

Efter att drottning Kristina abdikerade inleds den karolinska tiden, vilket innefattar 

kungarna Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Under Karl X Gustavs tid vid makten är Sverige 

ständigt i krig med Danmark, Polen och Ryssland. I slutet av hans regeringsperiod strax innan 

hans död har Sverige erövrat Skåne, Blekinge och Bohuslän via frederna med Danmark.112  

Karl XI tar över kungamakten efter sin fars död. Han gör sig själv till enväldig kung 

och inför reduktionen som innebär att adeln får lämna ifrån sig stor del mark till staten.113 

Karl XII tar över kungamakten när Karl XI dör. Karl XII dras direkt in i krig mot 

Danmark, Polen och Ryssland, det stora nordiska kriget. Karl förlorar en viktig strid vid Poltava 

år 1709 och tvingas fly till Turkiet.114 Karl XII återvänder till Sverige och dör sedan i strid vid 

                                                
108 Larsson, Lars-Olof. Nationalencyklopedin. Stormaktstiden. 2017. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stormaktstiden. 
(hämtad 2017-04-21) 
109 Larsson (2017) 
110 Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria (2003), Det svenska samhället 800-1720, Klerkernas och adelns tid, s. 363 ff. 
111 Ibid. s. 374 ff. 
112 Larsson (2017) 
113 Larsson (2017) 
114 Lindkvist & Sjöberg (2013), s. 407 ff. 
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Fredrikstensfästning i Halden 30 november år 1718. Detta innebar slutet på den svenska 

stormaktstiden.115 

6. Resultat 

Nedan presenteras vårt kvalitativa- och kvantitativa resultat av undersökningen. Den 

kvalitativa textanalysen kommer att presenteras var bok för sig och den kvantitativa 

innehållsanalysen kommer presenteras i sammanställda tabeller.  

6.1 Kvalitativt resultat, grundskolan 

Den kvalitativa undersökningen för grundskolan har Emanuel Lindberg skrivit. 

Undersökningen innefattar åtta läroböcker där alla utgår från olika läroplaner. 

6.1.1 Sveriges Historia. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar endast Nordens historia. Varje kapitel 

är uppdelat i ett flertal olika underkapitel. Boken innehåller bara stoff och ingen reflektion till 

eleverna. Det skrivs en översikt efter några huvudkapitel, ibland läggs två huvudkapitel ihop 

till en översikt. Stormaktstiden berörs i huvudkapitel “Nyare tiden, från omkring 1500 till 

1814” och nämns i sex underkapitel. 

 Underkapitlet “Gustaf II Adolf” tar upp detaljerat kring hur Gustav II Adolf levde och 

hur han agerade som kung. I texten framställs han som en gudomlig kung, “Gustaf II Adolf 

hade vasakonungernes begåfning och liflighet, äfvensom deras häftighet, men han hade mera 

jämvikt i sinnet”116. Författaren skriver även följande om Gustav II Adolf, “Han prisades lika 

mycket för sin fältherreskicklighet som för sin tapperhet. Själf drog han sig eh undan hvarken 

mödor eller faror. [...] Han kastade sig gärna midt i striden och blef flera gånger sårad”117. 

Gustav II Adolf framställs som den som byggde upp Sveriges inre struktur. Han införde 

exempelvis hovrätten, riksdagen, landshövdingar, skolorna och skatterna, “Men under hela sin 

regering, äfven midt under krigen, har Gustaf Adolf arbetat på förbättringar i landets inre”118. 

Underkapitlet belyser sedan detaljerat de olika krig som Gustav II Adolf var inblandad i. 

Exempelvis trettioåriga krigen med de olika slagen och hur Gustav själv agerade. Här följs två 

citat ut boken som visar på hur detaljerat författaren skriver om Gustav II Adolf. Det första 
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citatet, “Vid midsommartiden landsteg Gustaf Adolf på tyska kusten. Konungen gick först i 

land och knäföll under bön i stranden”119. Det andra citatet, “Svenskarnas framgångar berodde 

till icke ringa del på Gustaf Adolfs nya krigskonst”120. 

 Underkapitlet “Axel Oxenstjerna och drottning Kristina. Trettioåriga krigets slut” 

behandlar detaljerat vem Axel Oxenstjerna var och hur han styrde Sveriges politik, 

“Oxenstjerna följde skolorna med uppmärksamhet och inspekterade själf undervisningen vid 

Uppsala universitet”121. Författaren belyser sedan de fortsatta krigen och följderna med 

trettioåriga kriget. Slutligen målar författaren upp drottning Kristina som regenten som 

förstörde Sveriges ekonomi, “Kristina gjorde ingenting för dess lösning; tvärtom. Hon skänkte 

bort så många af kronans gods”122. Samtidigt framställs hon som en enastående kvinna, “Hon 

var en rikt begåfvad kvinna, som älskade studier och lärda samtal. Hon såg gärna omkring sig 

vittra och lärda män”123. 

 Underkapitlet “Karl X Gustaf. Sverige når sitt största omfång” behandlar att Karl X 

Gustaf vill ta tillbaka godsen som drottning Kristina gav bort till adeln, “[...] begärde konungen 

ytterligare, att adeln skulle afstå en fjärdedel af alla gods, som den till skänks erhållit”124. 

Författaren tar sedan upp de fortsatta krigen mot Danmark och beskriver detaljerat de olika 

slagen. Exempelvis tåget över bält, “Karl Gustaf utförde det förunderliga vågstycket att med 

sin här gå öfver isen: först till Fyen, därefter öfver de mindre öarna till Sjaeland”125. 

 Underkapitlet “Karl XI och reduktionen” belyser det politiska skicket, “Karl X 

efterlämnade en fyra år gammal son, Karl. Styrelsen öfvdertogs af en förmyndarregering 

[...]”126. Vem som styr landet och var makten ligger, “Då största delen af landets jord var i 

adelns händer, voro de flesta svenska bönder numera underlydande under adeln”127. Författaren 

tar även upp reduktionen som gjorde att kungen blev enväldig, “Enväldet befästes allt säkrare, 

förnämligast genom praxis men äfven genom nya eftergifter af riksdagen”128. 

 Underkapitlet “Karl XII” fokuserar enbart på Karl XII:s liv och de krig han för mot 

grannländerna. Författaren beskriver hans agerade noggrant, “Han stiger upp hvarje morgon 

klockan fem och är i arbete största delen af dagen [...]”129. Författaren skriver även, “I början 
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af 1708 var Karl färdig att vända sig mot Ryssland. Han bröt in i landet med 40,000 man för 

att gå mot Moskva”130. 

 Underkapitlet “Öfversikt öfver reformationstiden (1521-1611) och storhetstiden (1611-

1718)” sammanfattar allt om reformationstiden och storhetstiden. Författaren fokuserar mer på 

infrastrukturen exempelvis skatteväsendet, jordbruk, riksdagen och kungamakten än på 

krigshändelserna i sig. 

 Sammanfattningsvis behandlar Sveriges historia väldigt detaljerat om stormaktstiden, 

fokus läggs på de svenska regenterna och hur de agerade. De olika krigen och politiska styret 

blev också viktiga utgångspunkter. De sociala förhållanden hur samhället hade det hamnade i 

periferin. Jag hittar svaga kopplingar till det vetenskapliga och det existentiella historiebruket. 

Det existentiella historiebruket går att koppla till att boken vill få läsaren att minnas Sveriges 

stormaktstid. Stormaktstiden blir något fint och läsaren uppmanas att vara stolt över Sveriges 

framgångar. Det vetenskapliga historiebruket går att koppla till att författaren konstruerar sin 

tolkning av historieboken. Det finns inte några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.2 Lärobok i nya tidens historia.  

Boken är skriven i tre olika tidevarv och behandlar hela Europas historia från år 1500 till år 

1900. Det finns en sammanfattning i början på varje tidevarv. Boken är skriven med enbart 

stoff, det finns inga reflekterande frågor till eleverna. Stormaktstiden berörs i första tidevarvet 

(1500-1648). 

 Under första tidevarvet berörs stormaktstiden i kapitlet “Trettioåriga kriget”. Kapitlet 

handlar om de olika parterna som deltar i det trettioåriga kriget, däribland det svenska skedet. 

Författaren nämner Gustav II Adolfs krigförande och målar upp honom som en försvarare mot 

katolicismen, “[...] handlade han i rent självförsvar: det gällde att driva de katolska 

stridskrafterna tillbaka från Östersjökusten och därmed upphäva det hot mot själva Sverige, 

som det inneburo”131. Texten fortsätter med att belysa vad som hände efter Gustav II Adolfs 

död, vem som tog makten och vem som förde kriget vidare, “Samtidigt med dessa händelser 

hade Axel Oxenstjerna såsom ledare av Sveriges politik fullföljt Gustav Adolfs planer på en 

allmän protestantisk allians [...]”132. 

 Sammanfattningsvis tar författaren inte upp Sveriges historia eller stormaktstiden. Det 

enda som nämns om Sverige under 1600-talet är vårt deltagande i trettioåriga kriget, där fokus 
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hamnar på Gustav II Adolf och hur den svenska armén styrdes efter hans död. Det blir 

problematiskt att avläsa något historiebruk ur läroboken. Boken belyser inget om 

stormaktstiden utan nämner Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget. Det finns inte några 

tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.3 Historia, fjärde till sjätte skolåret. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar Europas historia med fokus på Nordens 

historia. Varje kapitel inleds med en kort sammanfattning och guidar eleven vad som kommer 

tas upp. Kapitlet avslutas med ett antal uppgifter som eleven kan reflektera över. Boken är 

uppdelad i 42 kapitel, stormaktstiden berörs i tio av dem. 

Kapitlet “Gustav II Adolf och stormännen bygger ett nytt Sverige” handlar om hur 

Sverige styrdes under Gustav II Adolfs regeringstid, “Sverige indelades nu i 

förvaltningsområden, som kallades län. Varje län fick en länsstyrelse med en landshövding i 

spetsen”133. Författaren tar även upp hur samhället utvecklades, “Nu upprättade Gustav II 

Adolf och Axel Oxenstjrerna hovsrätter för detta ändamål [...]”134. 

Kapitlet “Sverige får en industri” behandlar hur Sveriges ekonomi såg ut, “Det nya 

samhällets pris var alltså dyrt. Vem skulle betala? Det skulle bönderna, bergsmännen och 

stadsborgarna”135. Kapitlet tar även upp hur Sverige fick in pengar till samhället, “Utan 

kopparn hade det inte gått att skapa om Sverige till en modern ämbetsmannastat”136. 

I kapitlet “Striden om Östersjön och Europa” skriver författarna detaljerat om hur 

Gustav II Adolfs framställs, “Gustav II Adolf lät sig kalla sig Lejonet från Norden. Det var 

politiskt propaganda för att skrämma fienderna”137. Författarna fortsätter skriva om de krig som 

Gustav II Adolf förde runt om Östersjön, “När Gustav Adolf ville ingripa i det stora kriget nere 

i Europa, tog han ställning för protestanterna”138. Palme och Lindell avslutar kapitlet med att 

skriva om Sveriges ekonomi, “Tullinkomsterna från dessa flodmynningar och skatten från de 

rika städerna [...] de största inkomstkällorna för Gustav Adolfs och Axel Oxenstjernas 

Sverige”139. 

I kapitlet “Stormännen kommer till makten i Sverige” skriver författarna om de sociala- 

och samhällsförändringar som sker efter Gustav II Adolfs krig runt Östersjön. Palme och 
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Lindell skriver att Gustav II Adolf gav bort stora jordområde, befriade stormännen från skatt 

och sålde av statens makt, “Gustav Adolf tillgrep utvägen att börja sälja statens gods […] Så 

började Gustav Adolf att sälja kronans skatterätt”140. Författaren tar upp den ekonomiska 

förflyttningen från kungamakten till stormännen och hur det påverkade resten av samhället. 

Stormännen kunde bygga slott och ökade pressen på bönderna, “[...] stormännen [...] började 

utan vidare höja skatterna, och de drev bort bonden från hans gård, om det passade dem”141. 

Författarna skriver slutligen om konsekvenserna av maktförflyttningen, “Före Gustav Adolfs 

tid hade det bara funnits omkring 100 herrgårdar [...] Vid mitten av 1600-talet fanns det 

1000”142. 

Kapitlet “Svenskt liv och leverne på stormaktstiden” behandlar den inre strukturen i 

Sverige under 1600-talet. Palme och Lindell tar upp drottning Kristinas lärda hov, 

vetenskapens utveckling och tidningarnas uppkomst, “Posten var viktig just i krigstid [...] 

Oxenstjerna ge ut två nyhetsblad [...] Sveriges första tidningar”143. Författarna fortsätter att 

skriva om att Sverige får bättre vägar i landet, “Axel Oxenstjerna utvidgade 

vägbyggnadsprogrammet. Han ville ha goda vägar till lands genom hela riket”144. Slutligen 

lyfts skolorna och undervisningen samt kolonin nya Sverige i Amerika “Två år senare gick det 

en ny expedition till Nya Sverige, som kolonin kallades”145. 

Kapitlet “Två försök att ena Nordens riken” handlar om visionen att ena Norden till ett 

rike men som misslyckades. Författaren tar upp Karl X Gustavs agerande under krigen med 

Danmark, “Karl X Gustav var inte nöjd med vad han fått. Efter ett år överföll han Danmark för 

att tvinga hela landet under Sverige”146. 

Kapitlet “Revolution i ämbetsmännens Sverige” behandlar maktförflyttningen från 

stormännen till kungen genom reduktionen, “Stormännens välde i Sverige var starkast efter 

Gustav II Adolfs och Karl X Gustavs död. Genom räfsten och reduktionen störtades deras välde 

av Karl XI”147. Författarna skriver slutligen om följderna med reduktionen, “[...] ty staten fick 

genom reduktionen en mängd gårdar som stormännen förvandlat till arrendegårdar”148. 

Kapitlet “Den karolinska freden” behandlar hur förändringarna i Europa började 

påverka Sverige, “Detta var farligt för Sverige. Då Frankrikes makt blev mindre, fick de tyska 
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furstarna friare händer”149. Palme och Lindell skriver sedan om den sociala strukturen inom 

Sverige där de nämner häxprocesserna, “Dessa domstolsförhandlingar kallades häxprocesser. 

De gick som en farsot över landet”150. 

I kapitlet “Stormaktsväldet kring havet” skriver författarna hur stormaktsväldet var ett 

östersjövälde där de fokuserar på hur Sverige blev en sjömakt, “Karl XI byggde en ny stark 

flotta. den bestod av ett fyrtiotal stora segelskepp, moderna och välbyggda [...] Svenska skepp 

övertog nu en del av handeln i Östersjön”151. Kapitlet berör också hur samhället såg ut på de 

ockuperade områdena runt om vid Östersjön, “Esterna och letterna var bönder och 

jordbruksarbetare. Men en stor del av dem var inte fria bönder som i Sverige utan livegna 

[...]”152. 

Kapitlet “Krig och nöd” behandlar hur Karl XII var som person, “Den unge Karl XII 

förstod mycket bra vad det var främlingar gärna ville se hos en ung furste i en krigarstat. Han 

kunde konsten att förställa sig”153. Författarna avslutar kapitlet med att belysa stormaktstidens 

fall genom krigen som fördes i början av 1700-talet, “År 1700 kom kriget. Ryssland, Polen 

och Danmark sammanslöt sig för att ta ifrån Sverige dess erövringar”154. 

 Sammanfattningsvis belyser Historia, fjärde till sjätte skolåret djupgående kring 

politik, makt, ekonomi, krig och samhällsstruktur för stormaktstiden. Regenterna får mycket 

fokus i texten. Boken går att avläsa genom det vetenskapliga historiebruket där författaren vill 

rekonstruera sin tolkning av stormaktstiden. Det går även avläsa en svag tolkning av det 

existentiella historiebruket. Stormaktstiden berörs i tio av 42 kapitel, detta medför att 

stormaktstiden fick stor plats i läroboken och är något viktigt att förmedla till eleverna. Det 

finns inte några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.4 Källor till historien 1. 

Boken är skriven på ett sätt där eleverna ska fundera kring vad historien verkligen säger. Innan 

varje stycke finns en sammanfattande ruta som beskriver stycket med några få meningar, 

därefter kommer texten. Parallellt med texten finns det frågor som eleven kan fundera över. Ett 

exempel på en fråga är “Vad menas med skattejord?”155. Stormaktstiden berörs i huvudkapitlet 

“Den absoluta kungamaktens epok” där stormaktstiden behandlas i sex underkapitel. 
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 I det första underkapitlet “Sverige och Europa” belyser författaren krigen mot Ryssland 

och det Trettioåriga kriget. Texten blir krigsorienterad och ett “vi och dem” lyser genom texten, 

“Ja, inte mindre kan vi skatta, att vi genom dessa fästningars belägenhet, nu icke endast i 

fredstider utan även under krigstider kan bo säkra och trygga i Finland och Estland [...] Så 

hoppas jag att det härefter skall bli svårt för ryssen att hoppa eller springa över denna bäck”156. 

Hela underkapitlet handlar om krig och hur Sverige ska gå tillväga. Det blir djupgående 

berättelser kring hur Gustav II Adolfs agerade, “Den 12 i denna månad drog hertigen Friedland 

med både sin och Pappenheims armé till Weissenfels, där Gustav Adolf hade slagit läger med 

sin armé”157. 

 Underkapitlet “Högadel och kung i 1600-talets Sverige” behandlar hur adeln i Sverige 

begränsar kungens makt och den nya regeringen år 1634. Texten lyfter även fram flera sidor 

av Gustav II Adolfs dagbok. Författarna skriver om hur Sverige styrs och hur samhället högsta 

skick såg ut, “[...] Riket är stort, ärendena många och viktiga och konungen kan inte handlägga 

dem alla. Därför behöver han råd, ämbetsmän och landshövdingar, som bistår honom. [...]”158. 

 Underkapitlet “Städerna och statsinkomsterna” fortsätter att behandla samhällets skick. 

Texten handlar om den svenska ekonomin och hur det tredje ståndet protesterar mot de nya 

lagarna som stiftades, “[...] vi har att besvära oss över är alltså, att skatte- och kronogodsen på 

landet såväl som i en del av städerna har avhänts kronan och har lagts i händerna på vissa herrar 

och män till evärdelig egendom”159. Texten lyfter också fram 1680 års riksdag och de politiska 

sfärer med argumentationen mellan adeln och bönderna, “[...] så att inte Kungl. Maj:t tillåter 

de andra stånden att blanda sig i det som endast angår riddarskapet och adeln. Det har intet att 

göra med”160. 

 Underkapitlet “Det kungliga enväldet i Norden” behandlar hur Karl XI blir enväldig 

och adeln förlorar makten. Även detta underkapitel belyser de politiska sfärerna om vem som 

styr landet, “[...] Han är ingen på jorden ansvarig för sina handlingar utan har makt och rätt att 

efter behag och som en kristelig konung styra och regera sitt rike”161. 

 Underkapitlet “Problem i de nyförvärvade landskapen” behandlar om hur lokala 

problem uppstår i de nya landskapen som tillkommit under stormaktstiden samt hur en 

försvenskning av folket påbörjats. Sverige har problem med snapphanarna nere i södra Skåne, 

“[...] Karlen, som de tog till fånga , skall heta Nils Jönsson [...] Han greps för några år sedan i 
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Ystad för stöld [...] under rättegången rymde han ur konungens och stadens fängelse. [...] och 

nu han umgåtts med snapphanarna”162. Kyrkan fick till uppgift att försvenska de nya 

landskapen, “Klockaren skall också strängligen tillhållas att undervisa barnen i svenska 

språket”163. 

 Underkapitlet “Folket under Karl XII:s krig” handlar om hur de svenska soldaterna 

hade det i krig, “Julafton och dagen innan var kölden så bister och hård (då vi till vår olycka 

måste marchera dag och natt), att hela vägen var fylld med ihjälfrusna karlar och hästar. Bagage 

och sjukvagnar stod kvarlämnade på vägen”164. Texten behandlar soldaternas dödsfall och 

bristen av unga som blev ett av resultaten av allt krigande det vill säga de sociala 

samhällsproblemen, “Jag kan till och med försäkra, att i hela Sverige såg jag ingen enda ung 

karl mellan 20 och 40 år, annat än soldater”165. 

 Sammanfattningsvis fokuserar Källor till historien 1 på de aktuella krigen och hur 

Sverige var politiskt och socialt uppbyggt under stormaktstiden. De olika svenska regenterna 

fick mycket fokus i texten. Jag tolkar att boken brukas genom ett vetenskapligt bruk. Boken 

ställer sig kritiskt mot materialet om stormaktstiden. Författaren vill att eleverna ska vara 

källkritiska och ifrågasätta materialet. Frågorna som finns parallellt med texten blir hjälpmedel 

till att kritisera och tänka efter vad eleverna har läst. Författarna vill rekonstruera en kritisk 

tolkning av stormaktstiden. Det finns inte några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.5 Historia. 2, en ny tid, Vasatiden, stormaktstiden. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar åren mellan 1500-1700-talet med fokus 

på Sveriges historia. Boken är utformad till de svagpresterande eleverna och är därför utformad 

med enklare text, kortare kapitel och mer förklaringar. Texten får en mer berättande historia. 

Varje kapitel börjar med en sammanfattning och efter varje underkapitel förs enklare frågor 

som eleverna förväntas diskutera och fundera över. Stormaktstiden berörs i huvudkapitlen ”På 

resa och vandring i stormaktstidens Sverige” och ”Krig och nödår”. Sammanlagt följer 12 

underkapitel. 

  Underkapitlet ”På svenska landsvägar” behandlar en berättelse hur fransmän kom till 

Sverige och upptäckte hur det svenska livet var längs landsvägarna. Texten belyser nationalism 

och hur samhällsstrukturen såg ut under stormaktstiden. Boken lyfter även fram det kulturella 

livet där klädstil, bostäder och arbeten tas upp, ”Fransmannen var förvånad över att bönderna 
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i Sverige var så väl klädda. Han såg inte någon enda människa i trasiga kläder. Bönderna hade 

kläder av svart ull, berättar han. […]”166. 

Underkapitlet ”Resan till kopparberg” behandlar fortsättningsvis fransmannen som 

fortsatte sin resa till Falu koppargruva och Sala silvergruva. Texten behandlar arbetslivet för 

svenska arbetare i de båda gruvorna, ”Dagen förut hade två gruvarbetare blivit begravda här 

under ett bergras”167. 

Underkapitlet ”Skolpojkar på tiggarvandring” behandlar en berättelse om en fattig 

skolpojke vid namn Peder som ville bli präst. Texten belyser hur utbildningen såg ut i Sverige 

samt hur de fattiga levde och tiggde till sig mat, ”Flera månader varje år fick de därför gå 

omkring och tigga mat och pengar i bondgårdarna. Varje skolpojke hade sitt område […]”168. 

Underkapitlet ”På häradstinget” lyfter fram hur tingsrätten såg ut, vem som dömde och 

vilka straff brottslingarna kunde få. Texten handlar om rättsväsendet i Sverige under 1600-

talet, ”Stölder bestraffades också mycket strängt. […] Tjuvar blev i regel hängda, även om de 

bara var skyldiga till ganska små brott”169. 

I underkapitlet ”Bland tiggare och tattare” skriver författarna om hur de fattiga levde 

under 1600-talet samt hur sjuk- och fattigvården var uppbyggd. Texten handlar om 

samhällsstrukturer och hur de lägsta stånden levde, ”Läkare fanns det bara i städerna. På 

landsbygden låg sjukvården i händerna på kloka gubbar och gummor”170. 

Underkapitlet ”Resan till Nya Sverige” lyfter fram hur regeringen skickade en 

expedition till Amerika för att bygga upp en koloni. Texten lyfter sedan fram hur resan gick till 

och hur livet på fartyget var för de som färdades, ”Många dog, säger Lindeström. Varje morgon 

lades de som dött under natten på en bräda. Sedan prästen kastat tre skovlar jord på dem, sänktes 

de i havet”171. 

Underkapitlet ”Sammansvärjningen i Malmö” behandlar tiden direkt efter att Sverige 

erövrat Skåne av Danmark, hur försvenskningen och missnöjet växte. Texten handlar om 

samhällsproblem och orienterar sig inom politiken. Det blir en fråga om vem som ska ha 

makten, ”På hösten 1658 gjorde köpmännen och hantverkarna i Malmö upp planer för att 

erövra staden från svenskarna”172. 
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Underkapitlet ”Skogsbönder och snapphanar” fortsätter från föregående underkapitel 

och behandlar den problematik som uppstod efter Skåne blev svenskt. Svenska soldater drev 

bort de danska bönderna från sina gårdar vilket skapade en aggression mot Sverige. Bönderna 

blev sedan de så kallade snapphanarna och underkapitlet behandlar deras attacker och strider 

mot Sveriges regering. Texten behandlar samhällsproblematik, ”Soldaterna fick rätt att överta 

och sköta en del av gården. Ofta tog de hela gården med våld och drev ut bonden och hans 

familj med hugg och slag”173. 

Underkapitlet ”Kvinnor och barn i krigslägren” lyfter fram en berättelse om Agneta 

som var en fru till en av soldaterna i det trettioåriga kriget. Läsaren får följa Agnetas berättelse 

och information kring krigsläger, hennes barndom, resorna mellan krigslägerna och vad som 

hände efter krigets slut. Texten handlar om det sociala livet för kvinnor i krigen, ”Hela vägen 

ner till Tyskland var Agneta sjösjuk. Sedan de väl gått i land på den tyska kusten, måste hon 

fortsätta färden med dåliga vagnar på gropiga vägar”174. 

Underkapitlet ”En dalkarl i Karl:s krig” behandlar en berättelse om hur Erk Larsson 

Smepust blev soldat och där han deltog i kriget mot Ryssland. Erk rymde sedan från kriget och 

läsaren får följa följderna av en krigsförbrytare. Texten handlar om det sociala livet som en 

svensk soldat hade det på 1600-talet, ”Äntligen kom de fram till Ukraina. Efter fyra månaders 

svält kunde soldaterna äta sig mätta igen”175. 

Underkapitlet ”Dödsmarchen över fjället” lyfter fram hur den svenska armén 

retirerande efter att Karl XII dog i kriget mot Norge. Texten behandlar hur soldaterna skulle gå 

över fjällen för att komma hem till Sverige och den kalla vintern som nästan dödade alla under 

vandringen, ”2300 karoliner – hälften av Armfelts armé – frös ihjäl i fjällen. Under de närmaste 

månaderna dog ytterligare 1400 man av sina frostskador”176. 

Underkapitlet ”Missväxt och nödår” behandlar 1695 års missväxt och följderna den fick 

för svenska samhället, ”Men ingenting hjälpte. Människorna dog i massor i gårdarna och ute 

på vägarna av hunger eller epidemier som orsakats av hunger”177. 

Sammanfattningsvis tar Historia 2, en ny tid, Vasatiden, stormaktstiden upp de sociala 

perspektiv som ägde rum under 1600-talet. Kungar, politik och krigen hamnar i periferin. Jag 

kan se två olika historiebruk hur boken framställer stormaktstiden, det vetenskapliga 

historiebruket och delvis icke bruk av historien. Det vetenskapliga historiebruket framhävs 
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genom att författaren återberättar sin tolkning av stormaktstiden. Författaren rekonstruerar 

stormaktstiden genom olika berättelser för att läsaren ska få en inlevelse ur hur människorna 

hade det under 1600-talet. Jag finner en svag koppling till icke bruk av historia. Författaren 

väljer att inte ta med stoff om de svenska regenterna eller de väsentliga krigen som ofta annars 

hamnar i fokus. Det sker då ett medvetet val att inte bruka en specifik historia, utan istället lyfta 

fram en annan, den sociala historien. Det finns inte några tydliga spår av historiemedvetande i 

texten. 

6.1.6 Levande historia högstadieboken. 

Boken är en trilogi av Levande historia 1, 2 och 3. Boken är kronologisk och behandlar 

historien från stenåldern till nutid. Efter varje huvudkapitel följer flera underkapitel. Efter varje 

underkapitel följer det med ett fåtal frågor som eleverna förväntas reflektera över. 

Stormaktstiden berörs i huvudkapitel “Norden till 1720” och i ett underkapitel. Underkapitlet 

“Stormaktstiden” behandlar Sveriges ekonomi, “Staten behövde pengar[...]Tullarna höjdes all 

export[...]Staten drog också in stora pengar på Falu koppargruva”178.  Författarna lyfter fram 

hur ekonomin byggdes upp genom de erövrade områdena, “Men kistan skulle fyllas till randen 

om Sverige fick kontroll över den ryska handeln över Östersjön”179. Texten tar sedan upp det 

trettioåriga kriget och krigen mot Danmark. Författaren framställer krigen som neutrala och det 

finns ingen favoriserad sida, “1630 grep Sverige in i det religionskrig som rasade i Tyskland, 

det som sedan skulle kallas det trettioåriga kriget”180. Hildingson fortsätter att beskriva krigen 

mot Danmark, “En svensk armé ledd av Karl X Gustav anföll Köpenhamn. Danmarks existens 

som självständig stat var hotad”181. Underkapitlet fortsätter att belysa Sveriges politik, 

kungamakt och styre, “Med de lägre ståndens stöd gjorde sig Karl XI enväldig. Riksrådet miste 

sin makt och högadeln måste lämna ifrån sig hälften av sina jordagods”182. Författaren lyfter 

även fram ett stycke om hur Sverige tappar sin stormaktstitel, “Men utrikes växte ett hot [...] 

Danmark, Polen och Ryssland hade slutit ett hemligt förbund”183. Underkapitlet avslutas med 

två underrubriker som är riktade för att eleven ska kunna reflektera. Den första underrubriken 

ifrågasätter hur det var möjligt för Sverige att vara en stormakt, “Hur var det möjligt för Sverige 

att bygga upp ett stormaktsvälde? Ja, det berodde mera på konkurrenternas svaghet än på 
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Sveriges styrka”184. Den andra underrubriken ifrågasätter vem stormaktstiden var till för och 

problematiserar begreppet stormaktstid. Texten behandlar det sociala perspektivet i Sverige 

under stormaktstiden,  

Skatterna tyngde allmogen och så gjorde de ständiga utskrivningarna till krigsmakten […] 

Kvinnoöverskottet var så stort att det gick tre kvinnor på två män. Kvinnorna måste göra mansarbete 

[...] Pojkar som fyllt 15 år måste bli knektar och sändes till Tyskland.185 

 Sammanfattningsvis behandlar Levande historia den ekonomiska tillväxten som gjorde 

det möjligt för expansion samt kort information till krigen nere i Tyskland och i Danmark. 

Politiskt tar texten upp att kungen fick makten och blev enväldig. Texten lyfter även fram de 

sociala, hur svenska folket hade det under stormaktstiden. Boken avslutas med att ifrågasätta 

hur det var möjligt och vem var stormaktstiden till för. Ur ett historiebruksperspektiv kan jag 

avläsa att boken är skriven för ett vetenskapligt brukande. Författaren skriver neutralt om 

stormaktstiden och belyser endast fakta. Författaren vill rekonstruera sin tolkning av 

stormaktstiden. Eleverna ska samtidigt vara källkritiska och ifrågasätta materialet med 

reflekterande frågor. Det finns ett svagt moraliskt historiebruk i slutet av texten som behandlar 

stormaktstiden. Författaren ifrågasätter vem stormaktstiden egentligen var till för. Författaren 

vill återupptäcka historien i en annan version, hur det egentligen var under stormaktstiden. Det 

finns inte några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.7 SO Direkt historia 2. 

Boken är skriven med en kort och sammanfattande skrift. Efter varje huvudkapitel följer flera 

underkapitel. Efter varje underkapitel följer det ett flertal uppgifter som berör texten. Tanken 

är att eleven ska reflektera kring uppgifterna, ett exempel på en fråga är, “Varför kunde Sverige 

inte förbli en stormakt?”186. Stormaktstiden berörs i huvudkapitlet “Sverige under 1500- och 

1600-talen” och därefter i tre underkapitel. Boken börjar med ett flertal textrutor efter varje 

huvudkapitel som sammanfattar hela kapitlet. I kapitlet “Sverige under 1500- och 1600-talen” 

lyfter författarna upp den svenska geografiska erövringen och de olika striderna, “Sverige-

Finland förde krig och erövrade nya områden på andra sidan Östersjön, först Estland, sedan 

resten av Baltikum. Man var särskilt intresserad av städer med flodmynningar, eftersom de gav 

inkomster från tullar. [...]”187. Författarna fortsätter med att belysa krigen, “Krigen fortsatte. År 
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1709 besegrades Karl XII:s svenska armé av ryssarna vid Poltava [...] Den svenska 

stormaktstiden tog slut - liksom kungarnas stora makt”188. 

 Underkapitlet “Sverige blir en stormakt” behandlar Sveriges uppbyggnad av ekonomin 

genom tullar och handel. Vilket leder fram till att de kan gå ut i krig, “Nu ville Sverige ta tull 

på handeln i Östersjön. Därför var hamnarna i de erövrade områdena kring Östersjön viktiga 

för landet”189. Underkapitlet tar upp det trettioåriga kriget, de två olika religiösa antagonisterna 

och Sveriges roll. Gustav II Adolf får mycket plats i texten, “Kung Gustav II Adolf och hans 

råd [...] beslöt att gå med i kriget för att hjälpa protestanterna och för att vinna fler viktiga 

hamnar vid Östersjön”190. De svenska soldaterna och deras levnadsvillkor får lite utrymme 

mellan krigen, “Fotsoldater hade man inte råd att betala, så de fick tas ut med tvång [...] De var 

oftast drängar, torpare och löst folk”191. Underkapitlet avslutas med resultatet av trettioåriga 

kriget där Sverige beskrivs som en stormakt, “Plötsligt var Sverige, med sina knappt 1,5 

miljoner invånare jämte Frankrike med sina 20 miljoner, en av Europas stormakter”192. 

 Underkapitlet “En kort stormaktstid” behandlar hur det svenska samhället styrdes, “För 

att kunna styra mer effektivt delades riket i län med en landshövding i spetsen. Han[...]: att 

skatter togs in, att soldater skrevs ut, att vägar byggdes[...]”193. Författarna skriver att Sverige 

blir en del av Europa och expanderar kulturellt, “I de nya svenska områdena runt Östersjön 

grundades universitet för att sprida det svenska språket och svensk kultur”194. Underkapitlet tar 

slutligen upp krigen mot Danmark under 1600-talet och samhällsproblemen som uppstod när 

Skåne, Blekinge och Halland skulle försvenskas, “Nu stod Sverige med ett antal nya landskap 

där danska undersåtar skulle göras till goda svenskar [...] nya tullar på all handel med Danmark 

[...] flydde många män ut i skogen. Där bildade de grupper av snapphanar”195.  

 Underkapitlet “Karl XI och Karl XII” fortsätter med att belysa problematiken om 

snapphanarna och tar upp maktförflyttningen från adeln till kungamakten, “Med hjälp av 

borgare och bönder lyckades kungen tvinga adeln att gå med på en så kallad reduktion för att 

få ordning på statens ekonomi. [...] Till slut var det staten som ägde två tredjedelar av 

jorden”196. Slutligen tar författarna upp stormaktstidens fall, “Vårt land hade egentligen inga 

förutsättningar att vara en stormakt. Att Sverige ändå var det under 1600-talet berodde inte så 
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mycket på egen styrka som på att övriga länder i Nordeuropa var försvagade under denna 

tid”197. 

 Sammanfattningsvis behandlar SO Direkt Historia 2 uppgången och nedgången av 

Sveriges stormaktstid. Författarna lyfter fram de viktiga krigen och hur det politiska och sociala 

såg ut i Sverige under tidsperioden. Enligt mig brukas boken endast genom det vetenskapliga 

historiebruket. Läsaren uppmanas att vara reflekterande över texten med hjälp av 

instuderingsfrågorna. Författaren rekonstruerar sin tolkning av stormaktstiden med boken. 

Texten är akademisk och förhåller sig neutralt till de olika händelserna. Det finns inte några 

tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.1.8 Prio. Historia.  

Boken är skriven i olika tematiska fördjupningar och behandlar hela världens historia. Varje 

huvudkapitel består av flera underkapitel och slutligen kommer en sammanfattning med 

instuderingsfrågor. Stormaktstiden berörs i huvudkapitlet “Sverige förändras” och endast under 

ett underkapitel, “På tröskeln till 1800-talet”. Det enda som nämns om stormaktstiden eller 

Sverige under 1600-talet är, “Efter Karl XII:s många och långa krig i början av 1700-talet var 

Sverige inte längre någon stormakt, utan ett litet fattigt land i Europas utkant - som före 

stormaktstiden”198. Det nämns ett kort stycke om romerna, samerna och religionen under 1600-

talet. Romerna blev förföljda och samerna blev tvingade att betala skatt. Alla som levde i 

Sverige under 1600-talet var tvungna att tillhöra den protestantiska tron. Det nämns inget mer 

om Sveriges 1600-tal i boken. 

 Sammanfattningsvis tar Prio. Historia. upp stormaktstiden som en liten obetydlig del 

av historien. Författaren erkänner att Sverige var en stormakt men sedan blev av med 

stormaktsstämpeln. Det blir problematiskt att avläsa något historiebruk av en bok med lite text 

om stormaktstiden, endast en mening nämns om stormaktiden. Min tolkning är att författaren 

använder sig svagt av icke bruk av historien. Författaren väljer att inte belysa stormaktstiden i 

läroboken medan samtliga andra epoker berörs. Citatet av stormaktstiden visar på att författaren 

vill glömma stormaktstiden och fokusera på andra händelser. Det finns inte några tydliga spår 

av historiemedvetande i texten. 

                                                
197 Ibid. s. 37. 
198 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson (2014), s. 219. 
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6.1.9 Sammanfattning av grundskoleböckerna 

Resultatet av stormaktstiden i grundskoleböckerna visade att val av stoffet förhåller sig relativt 

likartat medan framställningen om stormaktstiden förändras över tid. De äldre böckerna från 

början av 1900-talet innehåller en mer berättande historia och använder sig av ett existentiellt 

historiebruk. Författarna vill att läsaren ska orientera sig tillbaka och minnas stormaktstidens 

storhet. Efter 1950-talet fick stormaktstiden en mer neutral och pedagogisk framställning. 

Texten brukas ur ett kritiskt perspektiv vilket lyfter fram det vetenskapliga historiebruket. 

Författarna rekonstruerar sin tolkning om stormaktstiden och väljer vad som blir väsentligt för 

eleverna. Med det väsentliga menar författarna de svenska regenterna och de stora krigen. I de 

senaste läroböckerna ges en känsla av att läroboken vill glömma stormaktstiden. Det 

vetenskapliga historiebruket hamnar fortfarande i fokus då författarna förhåller sig neutrala och 

källkritiska mot materialet. Det går samtidigt avläsa en blandning mellan icke bruk av historien 

och en svag koppling till det moraliska historiebruket i de senaste läroböckerna. Författarna 

väljer att inte belysa mycket om stormaktstiden. Författarna ifrågasätter istället stormaktstiden 

kritiskt. En känsla av att författarna vill sudda bort den mörka och hårda sanningen om hur 

förhållningssätten mot folket egentligen var kommer fram i texten. Det går inte avläsa ett 

historiemedvetande i böckerna. Samtliga böcker ger ett dåtidsperspektiv men det går inte finna 

några tydliga kopplingar på nutid samt att ingen bok nämner ett framtidsperspektiv. 

6.2 Kvalitativt resultat, gymnasium 

Det kvalitativa resultatet delen som behandlar gymnasieböcker kommer Anton Ryberg att 

skriva. Den kommer att behandla åtta gymnasieböcker från år 1922 fram till idag.  

6.2.1 Nya tidens historia, för gymnasiet. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar Europas historia. Den är uppdelad i två 

delar, “Första tidevarvet” som behandlar åren 1517-1760 och “Andra tidevarvet” som 

behandlar åren 1760-1914. Varje del innehåller olika kapitel som är uppdelade i underkapitel. 

Boken innehåller bara fakta om historia. Den del som blir intressant för min undersökning är 

“Första tidevarvet”, där stormaktstiden behandlas i två kapitel. I det första kapitlet “Trettioåriga 

krigets tid” skriver författaren om stormaktstiden i tre underkapitel. 

 Det första underkapitlet “Frankrike och Sverige” beskriver Sveriges intåg i det 

trettioåriga kriget och Sveriges stigande makt. “I norra Europa framträdde nu även en stark 
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makt, som kunde avgörande ingripa i kriget i Tyskland”199 inleder Erik Falk när han börjar 

skriva om Sveriges deltagande i trettioåriga kriget. Falk fortsätter att skriva om hur det har gått 

för Sverige i tidigare krig mot Ryssland och Polen, “Gustav Adolf av Sverige hade först drivit 

ryssarna tillbaka från Östersjökusten [...] sedan med framgång fortsatt kampen mot Polen 

[...]”200. Författaren nämner sedan två skäl varför Gustav Adolf legitimerade att gå med i 

trettioåriga kriget, det första skälet är, “[...] fördelaktigare att angripa än att själv avvakta ett 

angrepp”201. Det andra skälet är, “[...] Gustav Adolf [...] ej kunde stå främmande, när 

kristenhetens öde avgjordes på Tysklands mark”202.  

 I det andra underkapitlet “Trettioåriga krigets senare skede. Freden.” behandlas 

Sveriges deltagande i trettioåriga kriget och den Westfaliska freden. Falk förklarar slaget vid 

Breitenfeld på en halv sida, här följer ett kort utdrag ur texten: 

Slaget vid Breitenfeld har stor betydelse även för krigskonstens historia. Två olika krigsmetoder 

stodo där mot varandra, den spanska och den svenska. [...] Överlägsenheten i Gustav Adolfs 

krigskonst visades genom slaget vi Breitenfeld. Mycket av den svenska krigskonsten upptogs sedan 

av fransmännen.203 

I citatet ser vi hur författaren vill påvisa hur överlägsna Sveriges trupper var. Falk fortsätter 

sedan att skriva om Gustav Adolf död vid Lützen och att Axel Oxenstierna tar över styret efter 

kungens död. Falk skriver “En tid hade svenskarna och deras förbundna alltjämt framgång 

under politisk ledning av Axel Oxenstierna, [...]”204. Falk avslutar underkapitlet med att skriva 

om Westfaliska freden och hur Sverige gick segrande ur fredsavtalet.205 

 Det tredje underkapitlet “Fortsatta strider i västra och norra Europa” skriver författaren 

om Sverige under Karl X Gustavs regeringsperiod och de olika krigen Sverige utkämpade samt 

hur Sverige formades efter krigen. Falk skriver att “Genom Westfaliska freden hade Sverige 

fått en stark ställning bland makterna kring Östersjön [...]”206. Under Karl X Gustavs styre vill 

Sverige utöka sina landsgränser. Falk nämner kort hur Sverige genom krig med Polen, 

Danmark och Ryssland lyckas erövra nya landområden, “Polen besegrades, Rysslands angrepp 

                                                
199 Falk, Erik (1922), Nya tidens historia, för gymnasiet. s. 90.  
200 Ibid. s. 90.  
201 Ibid. s. 90. 
202 Ibid. s. 90. 
203 Ibid. s. 91. 
204 Ibid. s. 91.  
205 Ibid. s. 90 ff.  
206 Ibid. s. 95. 
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tillbakavisades, även Danmark led svåra nederlag”207. Falk avslutar underkapitlet med att 

beskriva hur Sverige började bli ett hot för furstendömena i norra Tyskland.208 

 I det andra kapitlet “Ludvig XIV:s tid” skrivs den svenska stormaktstiden i ett 

underkapitel. Underkapitlet “Förändringar i maktställningen i Europa” behandlar tiden då Karl 

XII var kung i Sverige, hur Sverige försökte bevara sin stormaktsställning och hur Sverige 

förlorade sin stormaktsställning. Falk inleder med att skriva hur Sverige under Karl XII:s 

ledning försöker bevara Sveriges stormaktsvälde. Författaren fortsätter skriva att Danmark, 

Polen och Ryssland vill bryta det svenska väldet. Falk skriver följande om Sveriges krigande 

under Karl XII:s tid:  

Kriget (det stora nordiska kriget) började 1700. Under dess första del såg det ut, som om Sverige 

skulle kunna värna sitt välde. Danmark tvangs till fred. August besegrades och avsattes såsom 

konung i Polen. [...]  Karl XII sedan i Ryssland såg den förnämste motståndaren, [...].209 

Falk avslutar sedan underkapitlet med att skriva om Sveriges krig mot Ryssland där Karl XII 

förlorar vid Poltav år 1709, “Slaget vid Poltav 1709 bröt svenskarnas överlägsenhet, [...] 

Sveriges nederlag bredde rum för de andra Östersjömakternas utveckling”210. Avslutningsvis 

skriver Falk att Ryssland blir en av de nya stormakterna i Europa.211 

 Sammanfattningsvis tar Nya tidens historia upp Sveriges deltagande i det trettioåriga 

kriget, kungarna Gustav II Adolf, Karl X Gustav och Karl XII, krigen de utkämpade samt 

Sveriges upp- och nergång som stormakt. När det gäller historiebruk kan jag se svaga 

kopplingar till det existentiella- och vetenskapliga historiebruket. Det vetenskapliga 

historiebruket syns genom att författaren vill rekonstruera de olika slagen i krigen och hur 

författaren tolkar stormaktstiden i texten. Det existentiella historiebruket syns i hur författaren 

vill att läsaren ska minnas stormaktstiden då Sverige var en stormakt i Europa. Jag kan inte 

utläsa några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.2.2 Allmän historia, för gymnasiet. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och börjar med forntiden och avslutar med Andra 

världskriget. Det är en allmän historiebok som behandlar hela världens historia. Boken är 

indelat i tre epokkapitel “Forntiden”, “Medeltiden” och “Nya tiden” som sedan är indelade i 

                                                
207 Ibid. s. 95. 
208 Falk (1922), s. 95 f. 
209 Ibid. s. 130 f.  
210 Ibid. s. 131.  
211 Falk (1922), s. 129 ff. 
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flera underkapitel. Det kapitlet som behandlar den svenska stormaktstiden är “Nya tiden” följt 

av två underkapitel.  

 Det första underkapitlet “Religionsstridernas tid” behandlar den svenska stormaktstiden 

under rubriken “trettioåriga kriget”. Underkapitlet tar upp det trettioåriga kriget, Sveriges 

deltagande, Gustav II Adolf och den Westfaliska freden. Gustaf Jacobson och Ernst Söderlund 

skriver först allmänt om det trettioåriga kriget och går sedan in på Sveriges deltagande. 

Författarna skriver att Gustav II Adolf går med i kriget med Sveriges armé samt varför han går 

med, “Hans närmaste syfte var att driva de katolska stridskrafterna tillbaka från Östersjökusten 

och därmed upphäva det hot mot själva Sverige, som dessa inneburo”212. Jacobson och 

Söderlund framställer Gustav II Adolf som en hjälte och befriare i sin text.213 De skriver 

följande:  

Genom den lysande segern vid Breitenfeld (1631) och genom sitt segerrika sydtyska fälttåg befriade 

han protestanterna i både norra och södra Tyskland ur det förtryck, vari de en tid levt, och Wien, 

kejsarens residensstad, syntes ligga inom räckhåll för hans fortsatta segertåg.214 

Jacobson och Söderlund fortsätter att skriva om Gustav II Adolfs död vid Lützen och att Axel 

Oxenstierna tar över ledningen. De avslutar underkapitlet med att skriva om den Westfaliska 

freden samt att Sverige vinner nya landområden genom freden.  

 I underkapitlet “Ludvig XIV: tidevarv” står det kortfattat om Sverige under rubriken 

“Ett splittrat Europa”. Här skriver författarna om Karl XI förmyndarregering, “Den 

aristokratiska regering, som förde styrelsen under Karl XI:s minderårighet (1660-1672), var 

inbördes splittrad, försummade riksförsvaret och förde en vacklande utrikespolitik”215. Sedan 

står det inte så mycket mer om stormaktstiden.216 

 Sammanfattningsvis tar Allmän historia, för gymnasiet bara upp Sveriges deltagande i 

det trettioåriga kriget och Gustav II Adolf. Gustav II Adolf framställs som en hjälte och befriare 

i texten. Axel Oxenstierna och Karl XI nämns bara på varsitt ställe i texten. I den här boken 

syns väldigt svaga tendenser till det vetenskapliga historiebruket. Författarna vill rekonstruera 

det trettioåriga krigets strider utifrån sina tolkningar i läroboken. Annars kan jag inte avläsa 

några tydliga spår av specifika historiebruk. Jag kan inte utläsa några tydliga spår av 

historiemedvetande i texten. 

                                                
212 Jacobson, Gustaf & Söderlund, Ernst (1953), Allmän historia, för gymnasiet, s. 194.  
213 Ibid. s. 193 ff. 
214 Ibid. s. 194.  
215 Ibid. s. 213. 
216 Ibid. s. 213. 
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6.2.3 Historia för gymnasiet: Årskurs 1. 

Boken är skriven i korta stycken och med mycket fakta. Den är indelad i fyra huvudkapitel där 

stormaktstiden behandlas i två av dem, “Renässansens århundraden” och “Den absoluta 

furstemaktens tid”. Varje huvudkapitel är sedan indelad i mindre underkapitel. I det första 

huvudkapitlet är två underkapitel intressanta “Kampen om religionen och makten” och 

“Norden”. I det andra huvudkapitlet är det ett kapitel som blir intressant, även det heter 

“Norden”.217  

 I det första underkapitlet “Kampen om religionen och makten” behandlas det 

trettioåriga kriget, Sveriges deltagande i kriget och den Westfaliska freden. Bäcklin et al. 

skriver först om Sveriges deltagande i kriget och hur Gustav II Adolf legitimerar kriget, “Krig 

är oundvikligt; krig bör föras ›› det längsta möjliga är från Sveriges gränser ››”218. Bäcklin et 

al. fortsätter att skriva att erövring av områden runt Östersjön och att beskydda religionen var 

viktiga skäl till kriget. Författarna skriver sedan om kriget och förklarar kriget skeenden 

detaljerat på följandevis:  

Vid Breitenfeld norr om Leipzig möttes så en äldre och en modernare krigskonst: Tillys tunga, 

››spanska›› truppmassor och Gustav Adolfs mindre och mer lättmanövrerade förband. Tilly blev i 

grunden slagen, 1631. De protestantiska furstarna slöt nu allmänt upp på svensk sida. [...] Gustav 

Adolf tågade norrut och mötte Wallenstein vid Lützen sydväst om Leipzig, 1632. Svenskarna vann en 

knapp seger, men konungen stupade och segern blev därför värre än ett nederlag.219 

Bäcklin et al. avslutar underkapitlet med att skriva om den Westfaliska freden, vilka områden 

Sverige vinner i freden och att Sverige nu har blivit en Stormakt.220 

 Det andra underkapitlet “Norden” behandlar kung Gustav II Adolf, drottning Kristina 

och Karl X Gustav. Författarna skriver även om krigen, frederna, ekonomin, militären och hur 

Sveriges statsskick var uppbyggt under stormaktstiden. Bäcklin et al. inleder underkapitlet med 

att skriva om Gustav II Adolfs tid vid tronen och att han med hjälp av Axel Oxenstierna 

reformerade Sverige, “Konungens främste medhjälpare var rikskanslern Axel Oxenstierna, en 

av de största statsmannabegåvningar vårt land har ägt”221. När reformationerna nämns i boken 

skriver författarna om statsskicket, rättsväsendet, statsfinanser, krigsmakten och andlig 

upprustning. I statsskicket lyfts den första riksdagsordningen och att adeln får mer makt. 

Rättsväsendet tar upp att Svea hovrätt instiftas och att en regeringsform skapas, “Hela den nya 

                                                
217 Bäcklin, Martin, Carlsson, Sten, Ledin, Waldemar & Valentin, Hugo (1966), Historia på gymnasiet: Årskurs 1, s. 5 
218 Ibid. s. 77. 
219 Ibid. s. 77 f. 
220 Ibid. s. 77 ff. 
221 Ibid. s. 90.  
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organisationen sammanfattades i en ››regeringsform››, 1634”222. Statsfinanserna behandlar 

Sveriges ekonomi och handel. Inkomsterna kom från tullar, skatt, lån och export av koppar och 

järn, “Kopparen i Falu gruva bröts nu i stora mängder. Exporten av koppar var mycket 

betydande och tidvis också mycket inbringande”223. När Bäcklin et al. skriver om krigsmakten 

beskrivs det hur bönderna tvingades in i armén via utskrivningar. Andlig upprustning lyfter hur 

kyrkan ska utbilda bönderna i protestantismen och att universitet grundas för att utbilda präster. 

Bäcklin et al. behandlar sedan krigen och frederna under Gustav II Adolfs tid.224  

 Författarna fortsätter sedan med att skriva om drottning Kristinas tid vid tronen, de 

nämner hur hon valde sin tronarvinge, abdikerade, konverterade till katolicismen och flyttade 

till Rom, “Drottning Kristina var den sista monarken av Gustav Vasas ätt. [...] Riksrådet ville, 

att hon skulle gifta sig och få barn som kunde efterträda henne. Men Kristina vägrade och drev 

i stället igenom, att hennes kusin Karl Gustav utsågs till tronföljare”225. Ovanstående citat visar 

hur författarna framställer drottning Kristina.226 

 Avslutningsvis skriver författarna i underkapitlet om Karl X Gustavs tid vid tronen där 

stor vikt läggs på krigen, frederna och kort om kolonin Nya Sverige. Författaren fokuserar 

mycket på de krig Karl X Gustav förde mot Danmark, Polen och Ryssland, “Karl Gustav 

fortsatte den svenska östersjöpolitiken. Det är sannolikt att han syftade till ett fullt utbildat 

Östersjövälde”227. Bäcklin et al. skriver om Karl X Gustavs utrikespolitik och nämner Nya 

Sverige som var en svensk koloni under 1600-talet.228 

 I det andra huvudkapitlet “Den absoluta furstemaktens tid” finns ett underkapitel som 

behandlar den svenska stormaktstiden.  

Underkapitlet “Norden” behandlar tiden då Karl XI och Karl XII var kungar i Sverige. 

Det som författarna skriver om i underkapitlet är kungarnas tid vid tronen, statsskicket, krigen 

och frederna. Bäcklin et al. inleder underkapitlet med att skriva om Karl XI och kriget mot 

Danmark. Bäcklin et al. skriver sedan att Karl XI började försvenska Skåne genom “[...] att 

befolkningen skulle antaga svenskt språk, gudstjänstliv och skolväsen samt svenska lagar och 

sedvänjor”229. Författarna fortsätter att skriva om hur Karl XI förändrade Sverige genom att 

göra en reduktion och att införa indelningsverk.230 Här följer två citat, det första behandlar 

                                                
222 Bäcklin, Carlsson, Ledin & Valentin(1966), s. 91. 
223 Ibid. s. 93. 
224 Ibid. s. 89-96. 
225 Ibid. s. 96 f.  
226 Ibid. s. 96 f. 
227 Ibid. s. 98. 
228 Ibid. s. 97 ff. 
229 Ibid. s. 119.  
230 Bäcklin, Carlsson, Ledin & Valentin s. 118 ff. 
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reduktionen, “Efter reduktionens genomförande var ca ⅓ av rikets jord frälsejord, ⅓ skattejord 

och ⅓ kronojord”231. Det andra behandlar indelningsverket, “En nationell armé skapades 

genom det militära indelningsverket. [...] Lönen utgjordes av inkomster från en eller flera 

krono- eller skattegårdar”232. 

Avslutningsvis behandlar underkapitlet Karl XII tid vid makten, det stora nordiska 

kriget, Karl XII flykt till Turkiet, Karl XII död och stormaktstidens fall. Bäcklin et al. skriver 

först kort om hur Karl XII kommer till makten och övergår sedan i att skriva om det stora 

nordiska kriget, “En antisvensk liga bildas. Den räknade till en början med tre medlemmar”233. 

Dessa tre medlemmar var Danmark-Norge, Ryssland och Polen, de anföll Sverige år 1700. Till 

en början går det bra för Sverige sedan förlorade Sverige mot Ryssland vid Poltav och Karl XII 

tvingas fly till Turkiet. Författarna skriver sedan att Karl XII återvände till Sverige och samlade 

en ny armé för att anfalla Danmark-Norge vid Halden, “En här under konungens befäl inneslöt 

fästningen Fredriksten vid Fredrikshald (Halden). [...] Då träffades konungen den 30 november 

1718 av en dödande kula, om från fästningen eller från den svenska sidan är ovisst”234. 

Författarna avslutar med att skriva om frederna där Sverige förlorar stora delar av de erövrade 

områdena samt att Sverige stormaktsvälde tog slut.235  

Sammanfattningsvis tar Historia för gymnasiet: Årskurs 1 upp Sveriges expansioner, 

krig och freder under 1600-talet och början av 1700-talet. Fokus läggs på krigen och kungarna 

Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Medan drottning Kristina lyfts endast i 

korta drag. Statsskicket, ekonomin, militären och politik får också mycket plats i boken. Min 

tolkning är att två historiebruk kan lyftas fram i boken, det vetenskapliga- och det existentiella 

historiebruket. Det vetenskapliga historiebruket syns mer än vad det existentiella historiebruket 

gör. Existentiella historiebruket syns vagt i vissa citat där stormaktstiden lyfts fram som en 

period där Sverige var ett stort och mäktigt land. Jag tolkar det som att författaren vill att läsaren 

ska få en känsla av att orientera sig tillbaka till 1600-talet. Det vetenskapliga historiebruket 

syns tydligare då författaren skriver sin tolkning av stormaktstiden i boken. Jag tolkar det som 

att författaren vill rekonstruera sin tolkning av stormaktstiden och de olika skeendena. Jag kan 

inte utläsa några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

                                                
231 Ibid. s. 120. 
232 Ibid. s. 121. 
233 Ibid. s. 123. 
234 Ibid. s. 125. 
235 Ibid. s.123 ff. 
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6.2.4 Grepp om historien 1: Medeltiden till och med upplysningstiden. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar Europas historia från medeltiden till 

upplysningstiden. Boken är indelad i olika kapitel med tillhörande underkapitel. Varje 

underkapitel inleder med en kort översikt innan själva faktatexten kommer. Varje underkapitel 

innehåller “korta problemdiskussioner” där en diskussionsfråga ställs och sedan besvaras i 

texten under. Ett exempel en diskussionsfråga kan vara “Vad betydde reduktionen?”236. I slutet 

av boken finns det även ett avsnitt som heter “Studiematerial” som innehåller hjälpmedel till 

läraren. Kapitlet som behandlar den svenska stormaktstiden heter “Absolutismens epok”. I 

kapitlet finns två underkapitel som handlar om den svenska stormaktstiden.  

Underkapitlet “Kampen om jämvikten i Europa” behandlar det trettioåriga kriget, 

Sveriges deltagande, freden och Gustav II Adolf. Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget 

nämns kortfattat, “[...] landsteg den svenska kungen Gustav II Adolf med en här i Tyskland 

1630. [...] Gustav Adolf vann två stora segrar i Sachsen, [...] vid Breitenfeldt och [...] vid 

Lützen, men stupade själv i det senare slaget”237. Sedan skriver Häger att kriget går från att 

vara ett religionskrig till ett maktkrig. Den Westfaliska freden nämns bara i korta drag och 

Sverige nämns inte i alls i den.238 

Det andra underkapitlet heter “Sverige och det övriga Norden” som behandlar Sverige 

under 1600-talet och början av 1700-talet. Författaren skriver om kungarna, krigen, frederna, 

handeln, ekonomin och hur Sverige styrdes. Häger inleder underkapitlet med en kort översikt 

över hela kapitlet. Sedan skriver han om Gustav II Adolfs period som kung i Sverige. Häger 

lyfter fram krigen mot Danmark, Ryssland och Polen samt hur det går och vem som går 

vinnande ur frederna. Krigen mot Danmark behandlas mest, “[...] anföll svenska trupper [...] 

Danmark söderifrån och besatte Jylland. Fred slöts i Brömsebro 1645. Sverige erhöll då 

Jämtland och Härjedalen, öarna Gotland och Ösel”239. Sedan skriver Häger om hur Sveriges 

styre organiseras, “En riksdagsordning utfärdas 1617. Vid riksdagen skulle de fyra stånden var 

för sig överlägga och svara på kungens framställningar”240. Författaren skriver även att en 

rättsordning skapas, “Genom [...] rättsordning inrättades en överdomstol i Stockholm, Svea 

hovrätt. Senare tillkom hovrätter i Åbo, Dorpat [...] och Jönköping”241. Häger nämner kort att 

Axel Oxenstierna var den ledande i Kristinas förmyndarregering efter Gustav Adolfs död.242 
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Det enda som nämns om drottning Kristina i boken är, “Drottning Kristina tillträdde 

själv regeringen 1644 men avsade sig kronan tio år senare, lämnade landet och blev katolik”243. 

Häger skriver sedan om Karl X Gustav och hans son Karl XI. Här behandlas krigen de deltog 

i samt att det krigade mot Danmark, Polen och Ryssland.244 Om krigen skriver Häger följande 

när det gäller Karl X Gustav:  

Karl Gustav tågade [...] från Polen genom Nordtyskland och upp i Jylland. När havet frös till, fortsatte 

han över isen till Fyn och Själland. Inför hotet mot Köpenhamn slöt danskarna fred i Roskilde [...] och 

avträdde Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län.245 

Om Karl XI skriver författaren att han försvarade Sverige när Danmark invaderade Häger 

lägger mer fokus i sin bok på hur Karl XI förändrar Sverige med hjälp av reduktionen och 

indelningsverken. Boken lyfter fram följande om Karl X Gustavs tid, “Staten hade mycket ont 

om pengar och belönade därför ofta officerare och ämbetsmän med kronojord. [...] Omkring ⅔ 

av rikets hemman kom på så vis under adeln”246. Författaren fortsätter skriva om Karl XI tid, 

“Endast kungen och hans förtrognas ansträngningar avvärjde en katastrof. [...] beslut om 

reduktion, som kom att beröva adeln på hälften av dess jordinnehav”247. Sedan behandlas Karl 

XII, det stora nordiska kriget, flykten till Turkiet och Karl XII:s död vid Halden.248 Häger 

avslutar stycket med att skriva om freden efter Karl XII:s död, “Sedan slöt Sverige snart fred 

med fienderna i väster och söder [...] Det innebar Östersjöväldets fall”249. 

 Avslutningsvis i underkapitlet behandlar Häger levnadsförhållanden och näringslivet i 

Sverige under stormaktstiden. Här tas det upp att “Över 90 % av befolkningen levde på 

landsbygden, och att jordbruket förblev huvudnäringen [...]”250. Författaren tar också upp att 

“Bergsbruket i mellersta Sverige utvecklades kraftigt [...] Årsexporten av stångjärn ökade från 

6000 ton till över 30 000 ton”251. Häger nämner även att koppar, vapen och kanoner var viktiga 

exportvaror.252 

 Sammanfattningsvis tar Grepp om historien 1: Medeltiden till och med 

upplysningstiden upp Sveriges expansioner och krig under 1600- och 1700-talet. Fokus läggs 

på kungarna Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII. Drottning Kristina nämns 
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enbart kortfattat. Boken behandlar hur statsapparaten fungerar under den svenska 

stormaktstiden, hur ekonomin såg ut, hur handeln fungerade och hur frederna slutade efter varje 

krig. Det bruk av historia jag kan se i boken är det vetenskapliga historiebruket. Jag tolkar det 

som att författaren vill rekonstruera sin tolkning av stormaktstiden i boken. Författaren vill med 

hjälp av diskussionsfrågorna i boken göra läsaren uppmärksam på en vis händelse för att sedan 

förklara den pedagogiskt i texten. Detta gör att läsaren måste vara källkritisk till materialet. Jag 

kan inte utläsa några tydliga spår av historiemedvetande i texten.  

6.2.5 Vägar till nuet: Historia för gymnasieskolan forntiden - 1800. 

Boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar olika tidsepoker från forntiden fram till 

1800-talet. Boken är indelad i sex kapitel som sedan är indelade i underkapitel. Kapitlen 

innehåller även korta essäer med olika teman som är skrivna av olika historiker. Varje kapitel 

inleder med en kort översikt av innehållet och avslutar med en sammanfattning. 

 Det kapitel som behandlar den svenska stormaktstiden är “1600-talet”. I kapitlet finns 

ett underkapitel och tre essädelar. 

 Underkapitlet “Norden under 1600-talet” behandlar Sveriges och Nordens historia 

under 1600-talet och början av 1700-talet. Fokus ligger på krigen, frederna, kungarna, handeln, 

ekonomin och politiken. Underkapitlet är indelat i två delar, en del som behandlar utrikespolitik 

och en del som behandlar inrikespolitik. Graninger, Tägil och Carlsson inleder underkapitlet 

med att skriva om de Nordiska ländernas ekonomi, “Både i Danmark-Norge och i Sverige 

blomstrade alltså ekonomin. Detta var en förutsättning för att länderna skulle kunna spela en 

storpolitisk roll”253. Graninger, Tägil & Carlsson skriver sedan om det trettioåriga kriget. De 

nämner att det var ett krig om religion och makt. Författarna skriver att Gustav II Adolf leder 

sina trupper fram till sin död vid Lützen och hur han legitimerar kriget.254 Författarna skriver 

följande om hur Gustav Adolf legitimerar kriget, “Bakom Gustav II Adolf och rådets beslut låg 

både religiösa och maktpolitiska skäl”255. 

Författarna fortsätter att skriva om krig. De behandlar krigen mot Danmark, frederna 

vid Brömsebro och Roskilde samt vilka områden Sverige erövrar, “Mer än en tredjedel av 

Danmark hade erövrats och flera hundratusen danskar hade blivit svenska medborgare”256. 

Författarna nämner även krigen mot Polen och Ryssland. Avslutningsvis i delen om 
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utrikespolitik skriver Graninger, Tägil och Carlsson hur Sveriges stormaktsvälde faller samman 

under Karl XII regeringsperiod av ständiga krig.257  

Danmark [...] bildade tillsammans med Sachsen-Polen och Ryssland en koalition mot Sverige. 

Koalitionen blev framgångsrik. [...] I de kommande frederna förlorar Sverige i stort sett alla sina 

besittningar på andra sidan Östersjön, med undantag av Finland. Den korta tiden som stormakt var till 

ända.258 

Den andra delen av underkapitlet behandlar inrikespolitik och lyfter fram Sveriges ekonomi, 

“Sverige var ett bondesamhälle. Man betalade skatt eller arrende för den jord man brukade”259. 

Författarna lyfter även fram statsskick och samhällsstruktur, “[...] adeln, som innehade alla 

högre tjänster var i princip befriade från att betala skatt för sin jord, som kallas frälsejord”260. 

Graninger, Tägil och Carlsson skriver sedan om Sveriges inkomster under 1600- och 1700-

talet. Inkomsterna var från export av koppar och järn samt tullar och skatter. Sedan skriver 

Graninger, Tägil & Carlsson om kampen mellan adeln och kungen. De skriver följande, 

“Maktkampen mellan kung och adeln fortsatte under 1600-talet. Precis som tidigare kom de 

ofrälse stånden att ibland utnyttjas som slagträn i denna kamp”261. Slutligen tar författarna upp 

att adelns makt växer sig starkare under 1600-talet första del, men att under Karl XI tid 

reduceras adelns makt genom reduktionen.262 Författarna skriver följande: 

När Karl XI själv övertagit regeringsmakten [...] fick han klart för sig att den ekonomiska ställningen 

var ohållbar. Vid 1680 års riksdag spelade han ut de ofrälse mot adeln och lågadeln mot högadeln. På 

så sätt lyckades han driva igenom en stor reduktion.263  

Den första essän som behandlar Sveriges stormaktstid är skriven av Lars Niléhn och heter 

“Gustav II Adolf i Tyskland”. Den behandlar Sveriges deltagande trettioåriga kriget och hur 

Sveriges armé var uppbyggd. Författaren avslutar med att beskriva hur soldater tjänstgjorde, 

hur soldater värvades och hur det påverkade Sverige.264  

 Den andra essän heter “Häxprocesser” och är skriven av Bengt Ankarloo. Den 

behandlar trolldom och häxprocesserna under 1600-talet i Europa och Sverige. Den förklarar 

kortfattat vad som hände i Sverige under häxprocesserna och vilka som blev anklagade.265  
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 Den tredje essän heter “En svensk storman” och är skriven av Göran Rystad. Den 

behandlar den svenska adeln under 1600-talet med fokus på Magnus Gabriel De la Gardie. 

Rystad tar upp hur adelns makt växer sig stark under början av 1600-talet och blir försvagad i 

slutet av 1600-talet på grund av reduktionen. Rystad skriver även om De la Gardies liv, hur han 

blev en framstående adelsman och hur han förlorar stora delar av sin förmögenhet under 

reduktionen.266 

 Sammanfattningsvis tar Vägar till nuet: Historia för gymnasieskolan Forntiden - 1800 

upp Sveriges samhällsstruktur, ekonomi, statsskick, krigen och frederna under 1600-talet och 

början av 1700-talet. Boken behandlar inte de svenska regenterna mer än att de nämns. Essä 

delarna innehåller fördjupningar om Gustav II Adolf, häxprocesserna och Magnus Gabriel De 

la Gardie. I boken ser jag bara att historien brukas genom en typ av historiebruk, det är 

vetenskapliga historiebruket. Författarna rekonstruerar stormaktstiden efter sina tolkningar 

vilket gör att det bruk som används blir det vetenskapliga historiebruket. Även i essäerna fram 

kommer det vetenskapliga historiebruket, då det är författarnas tolkning som framkommer i 

rekonstruktionen av de olika temana. Jag kan inte utläsa några tydliga spår av 

historiemedvetande i texten. 

6.2.6 Alla tiders historia B. 

Boken är skriven i olika tematiska kapitel som är indelade i flera underkapitel. Efter varje 

kapitel finns instuderingsfrågor för eleverna samlade från alla underkapitel. 

 Författaren skriver om den svenska stormaktstiden i kapitlet “Östersjön i nordisk 

politik”. Kapitlet är skrivet i kronologisk ordning och behandlar Östersjöns historia från 

vikingatiden fram till tiden efter andra världskriget. Sveriges stormaktstid behandlas i ett 

underkapitel. 

 Underkapitlet “Östersjön ett svenskt innanhav” behandlar Sverige under 1600- och 

tidigt 1700-tal. Boken belyser krigen som utkämpades, handel runt Östersjön och kungarna 

Gustav II Adolf och Karl XII. Författarna Almgren, Bergström, Almgren och Rydén inleder 

underkapitlet med att nämna de områden som Sverige erövrade under början av 1600-talet, 

“Den svenska expansionens första skede präglades till stor del av krigiska uppgörelser med 

Ryssland. Sverige byggde ut sina positioner i öster [...] lägga beslag på Livland [...] och 

dessutom få kontroll över en rad preussiska hamnar [...]”267. Almgren et al. skriver sedan om 
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Gustav II Adolf och hans deltagande i det trettioåriga kriget och den Westfaliska freden. 

Författarna skriver kort om Sveriges expansioner under 1600-talet, “I frederna i Brömsebro 

[...] och Roskilde [...] tvingades Danmark avstå från de nuvarande sydsvenska landskapen [...] 

Sverige hade nu definitivt passerat Danmark som Nordens starkaste stat”268. Almgren et al. 

skriver sedan om handeln runt Östersjön, “Från de stora hamnstäderna längs den södra 

Östersjökusten exporterades spannmål. [...] Från Sverige var exporten stor av järn, koppar och 

trävaror”269. Författarna. fortsätter att skriva om hur Karl XI bygger upp den svenska flottan 

och grundade staden Karlskrona.270 

 Almgren et al. avslutar underkapitlet med att skriva om det stora nordiska kriget, hur 

Karl XII:s fälttåg gick till och hur Sverige tappade sin status som stormakt. Författarna skriver 

att Sverige hamnar i krig, “I slutet av 1690-talet slöt sig Danmark, Polen och Ryssland samman 

i ett anfallsförbund mot Sverige. År 1700 kom anfallet”271.  Till en början går det bra för Sverige 

i krigen men när Sverige förlorar mot Ryssland vid Poltava börjar det gå dåligt skriver 

författarna. “I freden med Ryssland i Nystad tvingas Sverige avstå från de baltiska provinserna 

och Karelen. [...] Det svenska riket hade förlorat sin ställning som Östersjöns ledande makt, 

men behöll sin position som Nordens starkaste stat”272, här skriver Almgren et al. om hur 

Sverige tappar sin stormakts titel i Europa men behåller sin ställning som Nordens mäktigaste 

stat.273 

 Sammanfattningsvis tar Alla tiders historia B upp Sveriges expansioner och krig under 

1600- och 1700-talet. Författarna fokuserar på kungarna Gustav II Adolf och Karl XII.  Karl 

XI nämns endast en gång i boken. Boken behandlar även handeln runt Östersjön på 1600-talet. 

Det historiebruk jag kan utläsa i stormaktstiden är det vetenskapliga historiebruket. Författarna 

använder sina tolkningar för att rekonstruera de historiska skeendena. Historiebruket syns dock 

bara vagt i boken. Instuderingsfrågorna bidrar till att eleverna får tänka källkritiskt när de 

besvarar frågorna. Detta förstärker det vetenskapliga historiebruket då läsaren får vara 

källkritisk till materialet. Jag kan inte utläsa några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.2.7 Alla tiders historia Maxi. 

Den här boken är skriven i kronologisk ordning och behandlar olika tidsepoker från forntiden 

fram till tiden efter 1945. Boken är indelad i nio kapitel som sedan är indelade i underkapitel. 

                                                
268 Ibid. s. 107. 
269 Ibid. s. 107. 
270 Ibid. s. 107 ff.  
271 Ibid. s. 108.  
272 Ibid. s. 109. 
273 Ibid. s. 108 f.  



56 

Författarna ställer frågor i vissa stycken som det sedan besvarar i texten, på ett pedagogiskt 

sätt. Det kapitel som behandlar den svenska stormaktstiden heter “Upptäckternas och enväldets 

tid”. I kapitlet finns två underkapitel “Trettioåriga kriget” och “Norden under 1500. och 1600-

talet” som behandlar den svenska stormaktstiden. 

Det första underkapitlet “Trettioåriga kriget” behandlar det trettioåriga kriget, krigets 

offer, Westfaliska freden och kort om Sveriges deltagande. Almgren, Löwgren och Bergström 

skildrar kriget i korta drag och ger tre anledningar varför kriget pågick, “Ett religionskrig 

mellan katoliker och protestanter [...] Ett krig om den politiska makten i det tysk-romerska riket 

[...] Ett krig om makt i hela Europa, där flera europeiska stater blandade sig i kriget”274. 

Underkapitlet fortsätter att nämna Sveriges deltagande i kriget. 

Det andra underkapitlet “Norden under 1500- och 1600-talet” behandlar Sverige under 

1600-talet och början av 1700-talet. Underkapitlet tar upp de svenska regenterna, krigen och 

frederna som Sverige deltar i. Författarna lyfter även fram samhällsstrukturer, politik och 

ekonomi. Författarna inleder med att skriva följande, “Otaliga var de krig som Sverige 

utkämpade med sina grannar, och svenskarna var betydligt mer vana vid krig än fred under den 

här perioden”275. Almgren, Löwgren och Bergström skriver först om Gustav II Adolfs tid vid 

makten, hur han tillsammans med Axel Oxenstierna formar och bygger upp rikets centrala 

förvaltning. Författarna fortsätter skriva om rättegångsordningen och inrättandet av Svea 

hovrätt samt att adelns makt ökar, “Alla höga ämbeten skulle besättas med infödda adelsmän. 

[...] Svenska adelsmän tillsattes på kvalificerade poster inom krigsmakten och 

statsförvaltningen”276. Författarna skriver sedan om kriget mot Ryssland och trettioåriga kriget. 

Boken lyfter fram hur Gustav II Adolf legitimerar kriget och hur forskare har skrivit om 

Sveriges skäl att gå med i kriget.277  

Äldre forskning betonade, liksom Gustav II Adolf, religionskonflikten och Sveriges defensiva politik: 

grannländernas och den tysk-romerska kejsarens offensiva politik mot Östersjöområdet gjorde att 

Sverige tvingades att ingripa. Men nyare forskning har lyft fram ekonomiska och maktpolitiska mål 

som huvudskäl [...] det yttersta syftet var att få kontroll över Östersjöhandeln och skapa ett 

Östersjövälde.
278 

Almgren, Löwgren och Bergström skriver om hur Sverige finansierade krigen och hur Sverige 

rekryterade soldater. Här följer två citat ur boken det första behandlar hur Sverige finansierade 
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krigen, “Den svenska exporten under 1600-talet bestod till största delen av järn från Bergslagen 

och koppar från Falu gruva. En annan inkomstkälla var tullen från hamnstäderna vid södra 

Östersjön”279. Det andra behandlar utskrivningen av soldater, “Frisk, stark, och modig skulle 

han helst vara, men ofta utsågs den fattigaste eller den som byn lättast kunde undvara. [...] Att 

bli uttagen till knekt var nämligen i praktiken en dödsdom [...]”280. 

 Boken behandlar drottning Kristina i korta drag hur hon kom till makten, utsåg sin kusin 

Karl Gustav till arvinge, abdikerade, konverterade till katolicismen och flyttar till Rom. 281 

Författarna går sedan in på den karolinska tiden, “Tiden i Sveriges historia när tre kungar med 

namnet Karl - Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII - regerade brukar kallas den karolinska 

tiden [...]”282. Författarna inleder med att beskriva Karl X Gustav tid vid tronen och vilka krig 

Sverige deltog i. Almgren, Löwgren och Bergström skriver sedan om Karl XI tid vid tronen 

och lägger fokus på hur han utförde reduktionen, införde indelningsverket och blev en enväldig 

kung, “Den här s.k. reduktionen kom att gå mycket hårt åt många adelssläkter, särskilt sådana 

som fått donationer under 1600-talet. Reduktionen innebar att 80 procent av donationerna under 

1600-talet drogs in till staten”283. Avslutningsvis lyfter författarna fram den karolinska tiden 

om Karl XII och det stora nordiska kriget. Boken behandlar i korta drag kriget då Danmark, 

Polen och Ryssland går samman mot Sverige. Författarna skriver om Karl XII framgångar och 

förluster, hur han tvingas fly till Turkiet och hur han återvänder till Sverige för att sedan dö i 

kriget mot Danmark i Norge vid Halden. Författarna skriver även att det är här Sveriges 

stormaktstid tog slut.284 Här följer två citat från texten om Karl XII, det första behandlar det 

stora nordiska kriget, “Sverige grannstater fann tillfället lägligt att försöka ta tillbaka erövrade 

områden och därför slöt Danmark, Polen och Ryssland ett anfallsförbund. År 1700 kom 

anfallet. Det stora nordiska kriget hade börjat”285. Det andra citatet behandlar stormaktstidens 

slut för Sverige, “Omedelbart efter kungens död avbröts anfallet mot Norge och efterhand sökte 

Sverige fred med sina motståndare. [...] Därmed var det svenska stormaktsväldet krossat”286. 

 Avslutningsvis behandlar författarna stormaktstidens ståndssamhälle där adeln, 

prästerna, städernas invånare och landsbygdens befolkning lyfts fram. Författarna tar upp att, 

“Adeln utgjorde under stormaktstiden knappt en halv procent av Sveriges befolkning men var 
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trots detta helt dominerande både politiskt och ekonomiskt”287. Almgren, Löwgren och 

Bergström skriver kortfattat hur prästerna levde. De fick gifta sig, skaffa barn, de var viktiga 

för att förmedla tron till folket och utförde husförhör hos bönderna. Om städernas invånare 

skriver författarna att det var männen som styrde i städerna och att bönderna fick betala tull för 

att handla i staden. Om kvinnorna skriver författarna följande, “Det mest typiska kvinnoyrket 

var piga. Vid slutet av 1600-talet utgjorde pigorna 60-70 procent av städernas självförsörjande 

kvinnor [...]”288. Författarna avslutar underkapitlet med att skriva om landsbygdens befolkning. 

Boken lyfter fram att bönderna levde fattigt och att många bönder dog i krig, “Under 1600-talet 

avled i samband med krig ungefär var fjärde man som uppnått vuxen ålder”289. Avslutningsvis 

nämns det att kvinnorna fick ta ett stort ansvar på gårdarna när männen var ute i krig.290  

 Sammanfattningsvis tar Alla tiders historia Maxi upp Sveriges samhällsstrukturer, 

ekonomi, statsskick, krigen och frederna under 1600-talet och början av 1700-talet. De svenska 

kungarna Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII och drottning Kristina behandlas 

alla i varsitt stycke. Det historiebruk jag kan se i den här boken är det vetenskapliga 

historiebruket. Författarna ställer frågor i boken som det sedan besvara pedagogiskt. Detta gör 

att läsaren får tänka till och får chansen att vara källkritiskt till texten. Det är författarnas 

tolkningar av stormaktstiden som är rekonstruerad i boken. Jag kan inte utläsa några tydliga 

spår av historiemedvetande i texten. 

6.2.8 Perspektiv på historien. 

Boken är skriven i kronologisk ordning som är indelade i flera underkapitel. Efter varje 

underkapitel finns det instuderingsfrågor och diskussionsfrågor som behandlar texten som 

eleverna har läst. En instuderingsfråga kan se ut på följande vis, “Karl XI genomförde flera 

viktiga reformer. Vilka problem löste de? Vem vann och vem förlorade på dem?”291. I slutet 

av varje kapitel finns en sammanfattning av hela kapitlet. Författarna ställer också frågor i vissa 

stycken som det sedan besvarar i texten på ett pedagogiskt sätt. Kapitlet som behandlar den 

svenska stormaktstiden är “Nya tider, nya världar”. I kapitlet finns ett underkapitel som 

behandlar om den svenska stormaktstiden.  

 Underkapitlet “Stormaktstiden” lyfter fram Sverige under 1600-talet och fram till 

början av 1700-talet. Författarna skriver om kungarna Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl 

                                                
287 Ibid. s. 181. 
288 Ibid. s. 183. 
289 Ibid. s. 184. 
290 Ibid. s. 181 ff. 
291 Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2013), Perspektiv på historien, s. 135.  
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XI, Karl XII och drottning Kristina. Boken behandlar även Sveriges ekonomi, handel, krig och 

frederna. Nyström, Nyström och Nyström inleder sitt underkapitel på följande vis:  

I början av 1600-talet etablerade sig Sverige som den ledande militärmakten i norra Europa. [...] I 

historieundervisningen sågs detta länge som den ärorikaste epoken i Sveriges historia, omsjungen i 

nationalsången som, ››fornstora dar‹‹. Numera intar historikerna en mer distanserad hållning och 

framhåller det lidande befolkningen utsattes för, både på hemmaplan och i de områden som härjades 

av de svenska trupperna.292  

Här ser vi hur författarna vill fånga läsarens intresse för stormaktstiden och visa på hur 

stormaktstiden har tolkats i tidigare- och nyare historieundervisning. Nyström, Nyström och 

Nyström fortsätter att skriva om Sveriges erövringar öster och söder ut, “Den svenska 

expansionen riktade sig till en början österut. Genom krig mot Ryssland och Polen byggde 

Sverige upp ett herravälde runt Finska viken och i Baltikum”293. Sedan behandlas Gustav II 

Adolf och det trettioåriga kriget fram till kungens död vid Lützen, “[...] 1630 landsteg Gustav 

Adolf i spetsen för sin armé på den tyska kusten. I propaganda framställde han sig som 

protestanternas räddare och utan tvekan var trosfrågan viktig för att få stöd för de svenska 

krigsinsatserna”294. Författarna skriver sedan om krigen med Danmark där de nämner vilka 

områden Sverige erövrar efter att ha besegrat danskarna. Här behandlas också regenterna 

drottning Kristina och Karl X Gustav.295  

Underkapitlet behandlar även varför det var så många krig under stormaktstiden, i 

texten ställs frågorna “Vilka var orsakerna till detta ständiga krigande? Och hur kom det sig att 

Sverige var så framgångsrikt?”296. Sedan besvaras frågorna i texten, “Krigen var nödvändiga 

för att möta hotet från Danmark, [...] skydda den protestantiska tron. [...] Genom erövringarna 

kunde adeln få nya gods och rikedomar”297. Ekonomi och utskrivning av soldater benämner 

författarna på flera ställen i underkapitlet. Författarna skriver att bönderna fick betala 

extraskatter för att finansiera krigen, ”Att föra krig kostade nämligen stora pengar och 

kostnaden fördes mestadels över på de svenska bönderna”298. Behovet av pengar var konstant 

under hela stormaktstiden för Sverige, “Ett av de största problemen för regeringen var 

finansieringen av de ständiga krigen. Exporten av koppar och järn gav staten inkomster, liksom 

tullavgifterna från hamnarna vid Östersjön och extraskatterna från bönderna”299. Nyström, 
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Nyström och Nyström skriver om rekrytering av soldater på två ställen i boken, det första 

handlar om hur Gustav Adolf och Karl Gustav skrev ut soldater, “Men ännu värre än skatterna 

var av allt döma utskrivningarna av soldater till krig. [...] Att bli uttagen till krigstjänst var 

nästan som en dödsdom”300. Det andra citatet beskriver hur Karl XI inför indelningsverk, “Ett 

nytt system för att hantera statens budget, det så kallade indelningsverket, införs. Officerarna 

tilldelades kronjord [...] som en del av sin lön. Samtidigt ålades bönderna i varje socken att 

underhålla ett visst antal knektar [...]”301. 

Regenterna efter Gustav Adolf nämns kortfattat i boken. Drottning Kristinas liv 

sammanfattas i en faktaruta, Karl X Gustav nämns bara kortfattat, Karl XI och Karl XII 

behandlas i slutet av underkapitlet. Karl XI behandlas i ett stycke där reduktionen, 

indelningsverket och hur han anpassade armén för att kunna försvara landet istället för att 

anfalla andra länder, “Adeln skulle också tvingas lämna tillbaka de gårdar de tidigare under 

1600-talet fått av staten, ett beslut som kallades för reduktionen”302. Karl XII behandlas i ett 

kortare stycke där krigen mot Danmark, Polen och Ryssland tas upp. Författarna avslutar med 

att skriva om hur Karl XII dödas vid Halden.303 Nyström, Nyström och Nyström avslutar 

underkapitlet med att skriva om hur Sverige förlorade sin stormaktsställning, “Sverige behöll 

alltså sin plats som det starkaste riket i Norden. Men stormaktstiden var slut”304. 

Sammanfattningsvis tar Perspektiv på historien upp Sveriges expansioner och krig 

under 1600- och 1700-talet. Boken lyfter även fram Sveriges ekonomi, hur soldater 

rekryterades och de olika regenterna. Samtliga regenter som regerade under stormaktstiden 

behandlas i boken men fokus ligger på Gustav II Adolf, Karl XI och Karl XII. Jag kan utläsa 

två typer av historiebruk i boken, det vetenskapliga- och det existentiella historiebruket. Det 

existentiella historiebruket kan jag se svagt i ett av citaten. Författarna skriver i citatet att 

historieundervisningen länge sågs som den ärorikaste epoken i Sveriges historia. Författarna 

fortsätter sedan att skriva att idag har historiker en mer distanserad hållning till stormaktstiden. 

Författarna vill här glömma det ärorika för att folket har fått lida i Sverige. Detta kan jag koppla 

till det existentiella historiebruket. Det vetenskapliga historiebruket ser jag i att författarna 

använder sin tolkning för att rekonstruera stormaktstiden i böckerna. Med instuderingsfrågorna 

och diskussionsfrågorna i boken får eleven chansen att vara källkritisk till texten. Eleven får 
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diskutera frågorna och kan ge källkritiska svar. Vilket gör att det kan använda det vetenskapliga 

historiebruket. Jag kan inte utläsa några tydliga spår av historiemedvetande i texten. 

6.2.9 Sammanfattning av gymnasieböckerna  

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga böcker behandlar det trettioåriga kriget och de 

kungliga regenterna. Böckerna behandlar även krigen mot Danmark, Polen och Ryssland, 

samhället, regeringsskicket, ekonomin och militären. Det som syns tydligt i böckerna är att de 

har förändrats över tid. Böckerna från 1920-talet är skriven på ett mer berättande sätt än de 

övriga böckerna som är skrivna på ett mer pedagogiskt sätt. Böckerna från 1920-, 1960- och 

2010-talet innehåller alla ett existentiellt historiebruk. Det som skiljer dem åt är att de från 

1920- och 1960-talet vill minnas en tid där Sverige var en stormakt och vill framhäva allt som 

var bra med stormaktstiden. Författarna vill att läsare ska orientera sig tillbaka till 1600-talet 

när läsaren läser boken. Boken från 2010-talet tar upp det existentiella historiebruket i några få 

citat. Den är skriven på ett neutralt sätt och är mer kritisk. Boken vill få läsaren att glömma den 

gamla synen på stormaktstiden, när stormaktstiden sågs som en ärofylld tid. Det vetenskapliga 

historiebruket syns i samtliga böcker. Författarna rekonstruerar sin tolkning av historien i 

samtliga böcker. Det som skiljer sig åt är att böckerna innan 1970-tal fokuserar mer på krig och 

regenterna. De böckerna efter 1970-talet är mer källkritiska och mer neutralt skrivna, men det 

är fortfarande författaren tolkning och rekonstruktion av historien som är i fokus. Det gick inte 

att utläsa något historiemedvetande i böckerna. Böckerna är formade efter ett dåtidsperspektiv 

vilket gör att det inte går att se några tydliga kopplingar på nutidsperspektivet. Det går heller 

inte att se någon koppling till framtidsperspektivet.  

6.3 Kvantitativt resultat 

Nedan presenteras det kvantitativa resultatet i antalet sidor, kapitel, underkapitel och antalet 

sidor som behandlar stormaktstiden. Resultatet jämförs sedan med helheten för att få fram ett 

procentuellt resultat. Det kvantitativa resultatet av grundskolan har Emanuel Lindberg skrivit 

och resultatet av gymnasieskolan har Anton Ryberg skrivit. 

6.3.1 Grundskolan 

Tabell 2. Kvantitativt resultat av hur mycket högstadieböcker väljer att belysa stormaktstiden. 

Bok Årtal Läroplan Antal sidor om 

stormaktstiden 

Antal kapitel / 

underkapitel 

Antal sidor 

totalt i boken 

Procenträkning i 

sidor 

Sveriges Historia 1903 Normalplan för 44 1/6 192 22,9 % 
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 undervisning i folkskolor 

och småskolor 1900 

Lärobok i nya 

tidens historia, 
för allmänna 

läroverkens 

högre klasser 

1925 Undervisningsplan för 

folkskolan 1919 

3 1/1 285 1 % 

Historia, fjärde 

till sjätte skolåret 
 

1956 Undervisningsplan för 

folkskolan 1955 
 

89 10 422 21 % 

Källor till 
historien 1 

1966 Läroplan för grundskolan 
1962 

32 1/6 327 9,7 % 

Historia. 2, En 
ny tid. 

Vasatiden. 

Stormaktstiden. 

1975 Läroplan för grundskolan 
1969 

67 2/12 144 46,5 % 

Levande historia, 

högstadieboken 

1988 Läroplan för grundskolan 

1980 

4 1/1 428 0,9 % 

SO Direkt 

Historia 2 

2004 Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet 
1994 

14 1/3 178 7,8 % 

 Prio. Historia. 2014 Läroplan för grundskolan 
2011 

1 1/1 680 0,14 % 

 

Det kvantitativa resultatet visar en svag minskning av hur mycket det skrivs om stormaktstiden 

i läroböckerna över tid. Det skrevs mer om stormaktstiden i början av 1900-talet än vad det 

gjorde i början av 2000-talet. Resultatet är inte linjärt, utan varierar beroende på vilken bok 

som analyseras, men en minskning genomsyrar ändå undersökningen. 

6.3.2 Gymnasium 

Tabell 3. Kvantitativt resultat av hur mycket gymnasieböcker väljer att belysa stormaktstiden. 

Bok Årtal Läroplan Antal sidor om 

stormaktstiden 

Antal kapitel / 

underkapitel 

Antal sidor 

totalt i boken 

Procenträkning i 

sidor 

Nya tidens 

historia, för 

gymnasiet  

1922 Undervisningsplan för 

realskolan 1906 

9 2/4 318 2,8 % 

Allmän historia 

för gymnasiet 

1953 Metodiska anvisningar 

till undervisningsplanen 
för rikets allmänna 

läroverk 1935 

5 1/2 403 1,3 % 

Historia för 

gymnasiet: 

Årskurs 1 

1966 

 

Metodiska anvisningar 

till undervisningsplanen 

för rikets allmänna 
läroverk 1935 

26 2/3 192 13,5 % 

Grepp om 
historien 1: 

Medeltiden till 

och med 
upplysningstiden   

1978 
 

Läroplanen för 
gymnasieskolan, Lgy 70. 

1970 

11 1/2 160 6.8 % 
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Vägar till nuet: 

Historia för 
gymnasieskolan 

Forntiden-1800 

1985 

 

Läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy 70. 
1970 

16 1/1 218 7.3 % 

Alla tiders 

historia B 

1996 

 

Läroplan för de frivilliga 

skolformerna 1994 

4 1/1 384 1 % 

All tiders 

historia Maxi 

2002 

 

Läroplan för de frivilliga 

skolformerna 1994 

19 1/2 560 3,4 % 

Perspektiv på 

historien  

2013 Läroplanen för 

gymnasieskolan 

2011 

8 1/1 416 1,9 % 

 

Det kvantitativa resultatet visar inte någon specifik ökning eller minskning hur mycket 

utrymme stormaktstiden får över tid. Det syns dock en marginell ökning mellan 1960- och 

1980-talet och sedan minskar det igen.  

7. Diskussion 

Nedan följer varsin enskild analys av resultatet därefter kommer en jämförande analys av 

högstadiet och gymnasiet som vi tillsammans diskuterar. Emanuel Lindberg har skrivit 

analysen om grundskoleböcker och Anton Ryberg har skrivit analysen om gymnasieböckerna. 

7.1 Analys av grundskoleböcker 

För att få fram en analys av grundskoleböckerna behövs en tillbakablick på förutsättningarna 

av undersökningen. De två frågeställningarna som vi ämnar besvara är “hur framställs 

stormaktstiden i svenska läroböcker mellan 1900-2017?” och “hur mycket plats har 

stormaktstiden fått i svenska läroböcker?”. Metodologin som användes var en kvalitativ 

textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Som redskap till undersökningen användes ett 

teoretiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet hade en didaktisk utgångspunkt av 

historiemedvetande och historiebruk. Historiemedvetande agerade som ramverket och 

historiebruket var verktyget för att kunna avläsa hur läroböckerna framställer stormaktstiden. 

Historiemedvetande definierades som att “I historiemedvetande finns historien, nuet och 

framtiden samtidigt närvarande”. Historiebruk används genom Karlssons typologi av de sju 

olika tillvägagångsätten att bruka historia. Analysen är indelad i två olika teman. Det första 

temat behandlar resultatet om vad som står det i läroböckerna. Det andra temat behandlar 

resultatet ur ett samhällsperspektiv med betoning på det didaktiska.  

Bokens innehåll 



64 

Samtliga läroböcker brukar historien ur ett vetenskapligt historiebruk. Brukarna är författarna 

som har behovet att rekonstruera sin tolkning av stormaktstiden och förmedla deras bruk genom 

en lärobok. Att alla böcker använder ett vetenskapligt historiebruk säger inte så mycket för 

läsaren utan bruket måste problematiseras ytterligare. Det vetenskapliga bruket förändras över 

tid från 1900- till 2010-talet. I de två äldre böckerna Sveriges Historia och Lärobok i nya tidens 

historia finns det inte några sammanfattningar eller kritiska frågor som läsaren ska fundera 

över, det finns endast stoff om stormaktstiden. Efter 1950-talet framställs stormaktstiden mer 

pedagogiskt och mer kritiskt i läroböckerna. Det tillkommer sammanfattningar, förklaringar 

och reflekterande frågor. Historieböckerna brukas ur ett djupare vetenskapligt historiebruk i de 

senare läroböckerna. Andolfs forskning om hur läroböckerna förändras över tid presenterar att 

läroböckerna fick kortare kapitel och mer fokus på det pedagogiska under 1900-talet. Likaså 

påpekar Selander att efter Andra världskriget fick läroböckerna en utveckling och blev mer 

pedagogiska. Forskningen visar på att hela historieboken blev mer pedagogisk med 

reflekterande frågor och sammanfattningar. Det var inte bara stormaktstiden som framställdes 

som pedagogisk. Om det var Andra världskriget som påverkade förändringen blir för 

komplicerat för att analysera genom den här undersökningen, det krävs en större 

samhällsanalys. Begreppet pedagogik innefattar en problematik då begreppets mening kan ha 

förändrats över tid. Pedagogik behöver inte ha samma innebörd för oss idag som det hade i 

början på 1900-talet. 

 Läroböckerna brukades inte enbart ur det vetenskapliga historiebruket. Jag finner 

tendenser av det existentiella historiebruket i den äldsta läroboken, Sveriges Historia. 

Författaren lyfter fram att stormaktstiden är något fint och läsaren förväntas minnas och känna 

en stolthet av stormaktstiden, ”Han prisades lika mycket för sin fältherreskicklighet som för 

sin tapperhet. Själf drog han sig eh undan hvarken mödor eller faror. [...] Han kastade sig gärna 

midt i striden och blef flera gånger sårad”. Historieläroböckerna blir berättande med 

engagemang och inlevelse. Läroböckerna förändras sedan till att bli mer neutrala och 

faktabaserade. Exempelvis boken från år 2004 skriver, ”Nu ville Sverige ta tull på handeln i 

Östersjön. Därför var hamnarna i de erövrade områdena kring Östersjön viktiga för landet”. 

Historien brukas inte längre i något existentiellt perspektiv utan går tillbaka till det 

vetenskapliga historiebruket. Både Andolfs och Selanders forskning belyser att 

historieskrivningen övergår från en berättande historia till en mer faktabaserad i början på 

1900-talet. Om den äldsta läroboken brukas ur ett existentiellt historiebruk och vill orientera 

läsaren att minnas Sveriges storhetstid sker motsatsen i de nyare böckerna. Boken Prio. 

Historia. från år 2014 väljer att inte bruka stormaktstiden i läroboken. Det enda som nämns är, 
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“Efter Karl XII:s många och långa krig i början av 1700-talet var Sverige inte längre någon 

stormakt, utan ett litet fattigt land i Europas utkant - som före stormaktstiden”. Författarens val 

att bruka historien går att koppla till ett icke bruk av historien. Författaren väljer här att inte 

belysa något om stormaktstiden utan fokusera på andra epoker istället. Är det för att författaren 

vill glömma stormaktstiden eller är det för att boken är strukturerad att belysa andra epoker 

istället? Levande historia högstadieboken från år 1988 visade istället på ett svagt moraliskt 

historiebruk. Boken avslutar med att framställa stormaktstiden kritiskt och ifrågasätter vem 

stormaktstiden var bra för. Jag tolkar det som att författaren vill återupptäcka historien i en 

annan version, den versionen om stormaktstiden som hamnar i periferin. Hur hade egentligen 

de svenska invånarna det i Sverige under stormaktstiden? 

 Samtliga böcker lyfter fram ungefär samma händelser som utspelade sig under 

stormaktstiden. De vanligaste är att läroböckerna behandlar de stora krigen och de svenska 

regenterna. Bokens innehåll påverkas av hur mycket plats stormaktstiden får i läroboken. En 

bok som innefattar 30 sidor om stormaktstiden tar upp mer om de inre strukturerna som 

ekonomin, politik, sociala förhållanden och kultur. En bok som innefattar endast två-tre sidor 

väljer istället att fokusera på de väsentliga som de stora krigen och de svenska regenterna. Det 

kvantitativa resultatet visade en svag linjär minskning om hur mycket det står om 

stormaktstiden i läroböckerna. Långströms forskning kommer fram till att historieämnet får 

mindre plats i skolan efter 1950-talet. Om historieämnet får mindre plats i skolan kan det 

medföra att stoffet måste reduceras. En annan förklaring till ett ojämnt kvantitativt resultat är 

vad som belystes under undersökningens brister, där läroböckerna inte är tillräckligt 

systematiskt kategoriserade. En del böcker behandlar hela världens historia medan en del 

böcker endast belyser Sveriges historia. En bok som endast belyser Sveriges historia skriver 

ofta mer information om stormaktstiden än en bok som behandlar hela världens historia. Ett 

undantag från att läroböckerna främst behandlar de stora krigen och de svenska regenterna är 

boken Historia 2, en ny tid, Vasatiden, stormaktstiden. Boken lägger istället fokus kring de 

sociala händelserna i det svenska samhället. Varför boken skiljer sig från mängden kan vara att 

den är specificerad kring Sveriges historia samt att den är utformad till de svagpresterande 

eleverna. Eller så har läroboken ett annat fokus än de “vanliga” historieböckerna. 

Samhällsperspektiv 

För att få en djupare didaktisk inriktning av undersökningen kommer jag att ställa läroböckerna 

mot läroplanerna. Framställningen av stormaktstiden i förhållande till vad läroplanerna anger. 

Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor från år 1900 och undervisningsplan 
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för rikets folkskolor från år 1919 belyser specifikt att skolan ska beröra Gustav II Adolf. De 

böcker jag använder från de ovannämnda läroplanerna är Sveriges Historia från år 1903 och 

Lärobok i nya tidens historia från år 1925. Böckerna lyfter fram mycket stoff kring Gustav II 

Adolf i texten. Böckerna går detaljerat in på hur Gustav II Adolf levde och agerade. I ett sådant 

kort avseende kan jag inte styrka att läroböckerna följer läroplanerna, det blir istället 

problematiskt i de senare läroplanerna. Undervisningsplan för rikets folkskolor från år 1955, 

läroplan för grundskolan från år 1962 och läroplan för grundskolan från år 1980 nämner 

ingenting om varken stormaktstiden eller att någon specifik regent ska tas med i 

undervisningen. Läroplanen för grundskolan från år 1969 och läroplanen för grundskolan från 

år 2011 ger exempel på att undervisningen kan beröra de svenska regenterna som hade makten 

under stormaktstiden, men inget specifikt kring stormaktstiden. Det handlar istället om en 

tolkningsfråga där läraren får göra ett urval. Sammanfattningsvis går det inte se några tydliga 

kopplingar mellan läroplanerna och läroböckerna, endast vagt i de äldsta fallen. Sparrlöfs 

forskning visar på att om läraren enbart använder sig av läroboken kommer läraren inte att 

uppnå målen i ämnesplanen. Sparrlöfs forskning är för gymnasieskolan. Det kan visa ett annat 

resultat för grundskolan. Historiedidaktikern Lozic lyfter fram begreppet historiemedvetande 

och menar på att det begreppet är en stor del av kursplanen och bör beröras i undervisningen. 

Det finns inget som pekar på att det är just epoken stormaktstiden som ska behandla begreppet 

historiemedvetande. Historiemedvetande bör likväl ligga till grund för hela historien och inte 

behandlas i korta drag. Sparrlöf undersöker om begreppet historiemedvetande förekommer i 

läroplanerna och kommer fram till att historieböckerna enbart återger historien från dåtid till 

nutid. Ammerts forskning visar på samma resultat, historiemedvetande i läroböckerna väljer 

endast att fokusera på dåtidsperspektivet. Ammert lyfter samtidigt fram att han ser en skillnad 

i användandet av historiemedvetande i historieböckerna efter 1990-talet. Mitt resultat visar på 

att det inte finns någon tydlig koppling till historiemedvetande i någon av böckerna. 

Läroböckerna belyser stormaktstiden endast i ett dåtidsperspektiv, läroboken berättar hur det 

var på stormaktstiden. Ingen av läroböckerna lyfter fram dåtiden tillsammans med nuet och 

framtiden. Ammerts resultat visade en ökning av begreppet historiemedvetande efter 1990-talet 

men det går inte avläsa några liknande förändringar i min undersökning. 

 Holméns forskning belyser hur de yttre faktorerna kan påverka hur läroboken 

framställs. Foster och Nicholls har undersökt om specifika händelser skiljer sig åt beroende på 

vart läroboken härstammar ifrån. Det blir problematiskt att kunna utläsa om de yttre faktorerna 

påverkar stormaktstiden. Undersökningen skulle då behöva ha en annan utgångspunkt och en 

djupare samhällsanalys måste finnas som bollplank i analysen. Foster och Nicholls resultat 



67 

skulle på samma sätt bli intressant att kunna fördjupa sig inom. Då min undersökning endast 

belyser svenska läroböcker går det inte att jämföra de geografiska skillnaderna. 

 För att knyta säcken så förespråkar Lozic användandet av både historiemedvetande och 

historiebruk i undervisningen. Det blir användbara redskap för att utveckla elevers förståelse i 

historia. Lozic lyfter fram att lärarens didaktiska val och historiesyn påverkar 

undervisningsförutsättningarna. Det innebär att jag som blivande lärare har en annan syn på 

historien än vad mina elever har. Alla de didaktiska valen och kunskapen om hur och varför en 

lärobok förändras över tid blir en viktig lärdom för min framtida roll som lärare. 

7.2 Analys av gymnasieböcker 

Hur framställs stormaktstiden i svenska läroböcker mellan åren 1900-2017 och hur mycket 

plats har stormaktstiden fått i svenska läroböcker? Ovanstående frågeställningar har legat i 

grund för uppsatsens undersökningar tillsammans med vårt teoretiska perspektiv. Det 

teoretiska perspektivet vi har valt att utgå ifrån är historiemedvetande och historiebruk. När vi 

använder den teoretiska utgångspunkten blir det ett verktyg för att analysera läroböckerna. 

Historiemedvetandet blir ett sätt att se om böckerna behandlar perspektiven dåtid, nutid och 

framtid. Medan historiebruket blir ett verktyg för att se hur läroböckerna brukar historien. I 

min kvalitativa undersökning analyserade jag vad böcker tar upp och hur de tar upp det. Den 

kvantitativa undersökningsdelen behandlar hur mycket plats stormaktstiden får i varje bok.  

Innehåll 

Böckerna jag har med i min undersökning sträcker sig från år 1922 fram till år 2011. Boken 

från år 2011 används aktivt i skolan idag. Författarna till samtliga böckerna använder sig av ett 

vetenskapligt historiebruk då de rekonstruerar sin tolkning av historien i böckerna och de 

förmedlar sin tolkning via läroböckerna. Under den här tidsperioden på över 90 år kan jag se 

att det har skett förändringar i läroböckerna över tid. Förändringarna är inte stora men den finns 

där. En förändring som sker över tid kan jag se i de första böckerna, Nya tidens historia, för 

gymnasiet från år 1922 och Allmän historia, för gymnasiet från år 1953. I böckerna skrivs det 

bara om det trettioåriga kriget, Gustav II Adolf och Karl XII där fokus läggs på krigen. 

Böckerna från år 1966 fram till år 2011 behandlar trettioåriga kriget, kungarna Gustav II Adolf, 

Karl XI, Karl XII, statsskick, ekonomi och politik. Vilket skiljer sig från de första två böckerna 

som bara behandlar krig och kungar. Jag kan här se en tydlig förändring över tid då det läggs 

mer fokus i de senare böckerna på hur samhället, ekonomin och politiken är uppbyggt.  En 

annan förändring som syns är att Karl XI får mer plats i böckerna efter 1960-talet. Att 
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läroböcker förändras över tid stämmer överens med det Andolf, Selander, Långström och 

Holmén skriver om i sina respektive forskningar. Selander menar på att det har skett en 

förändring efter andra världskriget i historieboksskrivandet. Det har även jag kommit fram till 

då böckerna från 1960-tal och framåt innehåller mer övergripande om hela historien och att de 

inte bara fokuserar på krigen.  

Jag kan se att historiebruket har förändrats i läroböckerna över tid. Det existentiella 

historiebruket brukas i tre böcker och det är de från 1920-, 1960- och 2010-talet. De 

förändringarna som har skett över tid är att i de två första böckerna vill författaren få läsaren 

att minnas den tid då Sverige var en stormakt och framhäva hur bra stormaktstiden var. 

Författarna vill få läsaren att orientera sig tillbaka till 1600-talet där läsaren kan få uppleva en 

ärofylld tid. Boken från 2010-talet är skriven på ett mer neutralt och källkritiskt sätt och vill få 

läsaren att glömma den gamla synen av stormaktstiden, då stormaktstiden sågs som en ärofylld 

tid. Det vetenskapliga historiebruket har även förändrats över tid i böckerna. Samtliga böcker 

innehåller det vetenskapliga historiebruket då författarna rekonstruerar sin tolkning av 

historien. Förändringen som har skett över tid är att i de nya böckerna från 1970-talet och 

framåt är mer källkritiska och vill få läsaren att tänka källkritiskt. De äldre böckerna fokuserar 

mer på krig och regenterna.  

En annan förändring som har skett över tid är hur författarna skriver. Den första boken 

Nya tidens historia, för gymnasiet från år 1922 är skriven i en berättande skrift. Falk skriver 

om det trettioåriga kriget och Gustav II Adolf, “Gustav Adolf av Sverige hade först drivit 

ryssarna tillbaka från Östersjökusten [...] sedan med framgång fortsatt kampen mot Polen [...]”. 

Den sista boken Perspektiv på historien från år 2011 är även den skriven på ett berättande sätt 

när den behandlar det trettioåriga kriget och Gustav II Adolf, “[...] 1630 landsteg Gustav Adolf 

i spetsen för sin armé på den tyska kusten. I propaganda framställde han sig som protestanternas 

räddare och utan tvekan var trosfrågan viktig för att få stöd för de svenska krigsinsatserna”. 

Tittar vi sedan på boken Grepp om historien 1: Medeltiden till och med upplysningstiden från 

år 1978 är även den skriven med en berättande skrift, “[...] landsteg den svenska kungen Gustav 

II Adolf med en här i Tyskland 1630. [...] Gustav Adolf vann två stora segrar i Sachsen, [...] 

vid Breitenfeldt och [...] vid Lützen, men stupade själv i det senare slaget”. Här ser vi tre citat 

från tre olika böcker som är skrivna på ett berättande sätt. Jag ser att “gamla traditioner lever 

vidare” som Selander skriver om sin forskning. Det ser jag genom att första boken från år 1922 

är skriven på ett berättande sätt, vilket även boken från år 2011 är. Det har alltså inte skett några 

större förändringar på över 90 år. Selander kommer också fram till att det inte längre är “ett 

äventyr” att läsa historieböckerna, med det menar han att det inte längre är detaljerat skrivna 
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historier med inlevelse. Jag kommer däremot fram till i min undersökning att när författarna 

skriver om krig, gör de det med inlevelse och detaljer, det blir som en berättelse.  

Om vi sedan granskar hur stormaktstiden har framställts ur ett pedagogiskt perspektiv 

har det förändrats över tid. Här måste jag dock tänka på att synen på vad som är pedagogiskt 

har ändrats med tiden. Det som var pedagogiskt på 1900-talet sågs kanske inte som pedagogiskt 

på 1970-talet och det som var pedagogiskt på 1970-talet kanske inte ses som pedagogiskt idag, 

år 2017. Både Andolfs och Selanders forskning menar på att läroböcker har blivit mer 

pedagogiska med tiden. Böckerna efter från 1970-talet och framåt anser jag är mer pedagogiska 

än vad böckerna innan 1970-talet var. Grepp om historien 1: Medeltiden till och med 

upplysningstiden från år 1978 och Perspektiv på historien från år 2011 innehåller båda 

instuderingsfrågor som gör att eleverna får analysera vad de har läst. Boken från år 1978 

innehåller frågan “Vad betydde reduktionen?”. Den andra boken från år 2011 innehåller frågan 

“Karl XI genomförde flera viktiga reformer. Vilka problem löste de? Vem vann och vem 

förlorade på dem?”. Här ser vi två exempel på frågor från respektive bok som eleverna ska 

besvara efter det har läst texten. Jag anser att det blir pedagogiskt med frågorna för då får eleven 

reflektera över vad den har läst. I böckerna Alla tiders historia Maxi och Perspektiv på historien 

inleder författaren vissa stycken med en fråga och besvarar sedan frågan i texten. Ett exempel 

på det är, “Vilka var orsakerna till detta ständiga krigande? Och hur kom det sig att Sverige var 

så framgångsrikt?”. Frågorna besvaras sedan i texten, “Krigen var nödvändiga för att möta 

hotet från Danmark, [...] skydda den protestantiska tron. [...] Genom erövringarna kunde adeln 

få nya gods och rikedomar”. Att skriva på det här sättet anser jag blir pedagogiskt för eleverna 

får chansen att först reflektera över frågan och får sedan ett pedagogiskt svar från boken. Det 

jag kommer fram till är att de nya läroböckerna är mer pedagogiska än vad de äldre är. Det är 

dock bara min tolkning och åsikt. Hade en annan person gjort den här undersökningen kanske 

den personen hade kommit fram till ett annat resultat. Som jag nämnde tidigare har även 

forskningen kommit fram till att läroböcker blir mer pedagogiska över tid. Ett annat resultat 

jag kommer fram till är att det vetenskapliga historiebruket har förändrats över tid. Det 

vetenskapliga historiebruket har med åren blivit mer neutralt och mer källkritiskt vilket gör att 

det är mer pedagogiskt idag, år 2017, än vad det var i början av 1900-talet.  

Det som blir problematiskt i min undersökning är det kvantitativa resultatet. Det visar 

minimaliska förändringar. Hur mycket plats har då stormaktstiden fått i läroböckerna? Mitt 

resultat visar på att stormaktstiden får väldigt lite plats i läroböckerna. Mellan 1 % och 3,4 % 

av alla sidor i böckerna behandlar stormaktstiden. Undantaget är en ökning mellan åren 1966 

och 1985 där stormaktstiden får 13,5 % av sidorna i boken från 1985, 6,8 % av sidorna i boken 



70 

från 1978 och 7,3 % av sidorna i boken från 1985.305 Vad ökningen beror på mellan åren 1966 

och 1985 kan jag inte svara på, men jag kan anta att det beror på att böckerna från åren 1985, 

1978 och 1985 innehåller mindre sidor totalt per bok än vad övriga böcker gör. 

Samhällssynen  

För att kunna se om innehållet i läroböckerna har påverkats av samhällssynen och politiken 

använde jag mig av läroplanerna samt vårt teoretiska perspektiv. Historiemedvetande och 

historiebruk blir även här centrala delar i min forskning. Lozic menar på att historiebruket blir 

viktigt för att kunna analysera användandet av historia. Sparrlöf menar i sin tur att 

historiemedvetande och historiebruk blir viktiga begrepp i den nya läroplanen för gymnasiet 

som kom år 2011. I den nya läroplanen betonas kunskaper och färdigheter där 

historiemedvetande och historiebruk är viktiga begrepp som står med i läroplanen. Jag kommer 

först att diskutera läroplanerna för att sedan gå in på det vad forskningen kommer fram till. 

Det som blir problematiskt för min del är att undervisningsplanen för realskolan som 

kom år 1906 och metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk 

som kom år 1935. Detta var läroplaner för läroverket vilket motsvarar åldern för gymnasiet. 

Den första läroplanen för gymnasiet som kom år 1970 vilket gör att styrdokumenten från åren 

1906 och 1935 ändå blir aktuella. Gymnasiet och gymnasieläroböcker fanns båda innan år 1970 

men det fanns inte någon central läroplan för gymnasiet. Undervisningsplanen för realskolan 

från år 1906 tar upp att den nordiska historien mellan åren 1611 och 1718 ska behandlas i 

undervisningen. Boken som går under denna läroplan är Nya tidens historia, för gymnasiet från 

år 1922 och den behandlar Nordens historia under de nämnda årtalen, vilket styrker att boken 

behandlar det som står i läroplanen. Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets 

allmänna läroverk från år 1935 nämner att Sveriges historia ska tas upp och under 

kunskapskontrollen bör särskild vikt läggas på den svenska stormaktstiden. Det är två böcker 

som går under denna läroplan Allmän historia, för gymnasieskolan från år 1953 och Historia 

för gymnasiet: årskurs 1 från år 1966. Dessa böcker två böcker behandlar den svenska 

stormaktstiden. I läroplanen för gymnasieskolan från år 1970 står det att perioden mellan åren 

1000-1789 ska behandlas utifrån sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. Den nämner 

inte stormaktstiden specifikt. Varken läroplanen för den frivilliga skolformen från år 1994 eller 

läroplanen för gymnasieskolan från år 2011 nämner att stormaktstiden specifikt ska behandlas. 

Det nämner dock att olika epoker ska behandlas vilket gör att jag tolkar det som om att det blir 

                                                
305 se tabell 3. 
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lärarens uppgift att tolka läroplanen och om stormaktstiden ska vara med eller inte i 

undervisningen.  

Mitt resultat visar på att i de tidigare läroplanerna från åren 1906, 1935, och 1970 

nämner att stormaktstiden eller tiden då stormaktstiden existerade ska behandlas. Medan 

läroplanerna från åren 1994 och 2011 inte nämner stormaktstiden alls, det blir istället en 

tolkningsfråga om stormaktstiden ska vara med eller inte. Det blir ett didaktiskt val av läraren. 

Detta kan kopplas till det Lozic skriver om, Lozic menar på att lärarens didaktiska val och 

lärarens syn på historia som påverkar undervisningsmöjligheterna.  

Historiemedvetande blir en viktig del i min undersökning. Både Långström och 

Ammert skriver om historiemedvetande i sina respektive forskningar, de kommer fram till att 

historiemedvetande är ett relativt nytt begrepp och förekommer mer i böckerna efter 1990-talet. 

Långström belyser hur elever ska utveckla ett historiemedvetande och lära sig att källkritiskt 

kunna granska olika påståenden samt få en förståelse för världen de lever i. Det jag kommer 

fram till i min undersökning är att det inte syns någon tydlig förändring i böckerna när det 

gäller historiemedvetandet. Jag kunde inte utläsa någon förändring över tid när det gäller 

historiemedvetande. Alla böcker är formade efter ett dåtidsperspektiv vilket gör att nutids- och 

framtidsperspektivet inte behandlas alls i böckerna. Nutidsperspektivet kan utläsas i enstaka 

citat. Ett exempel på det är i boken Perspektiv på historia: 

I början av 1600-talet etablerade sig Sverige som den ledande militärmakten i norra Europa. [...] I 

historieundervisningen sågs detta länge som den ärorikaste epoken i Sveriges historia, omsjungen i 

nationalsången som, ››fornstora dar‹‹. Numera intar historikerna en mer distanserad hållning och 

framhåller det lidande befolkningen utsattes för, både på hemmaplan och i de områden som härjades 

av de svenska trupperna. 

Här ser vi hur både dåtids- och nutidsperspektivet används men att framtidsperspektivet inte 

framkommer alls. Ammerts forskning kommer fram till ett liknande resultat, han menar på att 

fokus ligger på då-perspektivet i läroböckerna och att framtidsperspektivet hamnar i 

bakgrunden. Ett annat resultat jag kom fram till att historiebruket framkommer i böckerna men 

att det är vagt. Då både historiemedvetande och historiebruk är viktiga begrepp i dagens 

läroplan anser jag att det borde få mer plats i böckerna och synas tydligare i böckerna. Sparrlöf 

kommer fram till att böckerna inte ger lärare och elever konkreta exempel på hur historiebruk 

och historiemedvetande ska integreras i den historiska framställningen. Sparrlöf menar på att 

om läraren bara använder läroböcker i sin undervisning kommer inte eleverna att nå målen i 

styrdokumenten. Läraren måste komplettera undervisningen med andra läromedel. Vilket även 
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jag anser, läroböcker kan vara en bra grund till att introducera elever till ett nytt ämne eller 

historisk epok. Men att bara använda läroböcker kommer i längden att bli både tråkigt för 

eleverna och läraren samt att eleverna inte kommer att nå målen med enbart böcker som 

läromedel. 

7.3 Gemensam analys 

För att analysera vår tredje frågeställning, “Hur skiljer sig framställningen av stormaktstiden i 

grundskolans respektive gymnasieskolans läroböcker?”, måste vi ställa vårt material mot 

varandra. Båda resultateten från grundskolan och gymnasiet visade på liknande bruk av 

historia. Samtliga böcker använder sig av det vetenskapliga historiebruket. De går att se en 

liknande förändring i båda undersökningarna. Läroböckerna går från att vara berättande till ett 

mer neutral skrivsätt. Parallellt med hur historien framställs blir böckerna mer pedagogiska 

över tid med sammanfattningar och instuderingsfrågor. Ett annat liknande resultat är att de 

äldre böckerna brukas ur ett mer existentiellt historiebruk. Stormaktstiden framställs som något 

ärofyllt och författaren vill att läsaren ska orientera sig tillbaka till storheten. I grundskolan 

resultat kunde vi se att boken från år 1903 brukar det existentiella historiebruket och det 

försvinner sedan efter 1920-talet. I gymnasieböckernas resultat kunde vi se att böckerna från 

åren 1922 och 1966 brukade ett existentiellt bruk. Därefter försvinner det existentiella och 

historien brukas enbart ur ett vetenskapligt bruk fram till 1980-talet. Resultatet för 

gymnasieskolan visar på att det existentiella historiebruket kommer tillbaka i den senaste 

boken, men med ett annat fokus. Istället för att minnas stormaktstiden vill boken glömma 

stormaktstiden. Stormaktstiden framställs inte längre som ärofylld utan framhäver förtrycket 

mot bönderna. För grundskolan kommer inte det existentiella historiebruket tillbaka, istället 

brukas ett icke bruk av historien. Den senaste boken för grundskolan väljer att inte lyfta fram 

stormaktstiden. Istället fokuserar författaren på närliggande epoker. Sammanfattningsvis 

förändras framställningen av stormaktstiden från att vara något fint till att kritiseras eller till 

och med tas bort från läroböckerna. 

 Innehållsmässigt visar gymnasieskolans resultat att de äldre läroböckerna som utkom 

innan 1950-talet fokuserade mer på krig och regenterna. De äldre böckerna fokuserar på det 

trettioåriga kriget och följs sedan av vad kungen gör. Samhället i sig hamnar i periferin. Efter 

1950-talet belyser böckerna ur ett samhällsperspektiv, där ekonomi, politik och sociala 

förhållanden behandlas i större utsträckning. Grundskolans resultat visade inte på samma 

tydliga förändring. Det handlar istället om problematiken av den kvantitativa karaktären. Vad 
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som tas upp om stormaktstiden beror på hur mycket utrymme stormaktstiden får i läroböckerna. 

En bok med ett fåtal sidor resulterade endast i att de viktigaste händelserna och kungarna 

framhävdes. En bok med flera sidor resulterade istället i ett mer samhällsperspektiv, där 

ekonomi, politik och sociala förhållanden berörs. 

 Ur ett kvantitativt perspektiv visade grundskolans resultat på en svag linjär minskning 

av hur mycket det skrevs om stormaktstiden över tid. Gymnasiets resultat visade på en 

marginell ökning mellan åren 1950-1980. Därefter minskade stormaktstidens utrymme till 

samma nivå som åren innan 1950-talet.  

 Ur ett samhällsperspektiv ställde vi läroplanernas riktlinjer om stormaktstiden mot våra 

läroböcker. Grundskolans läroböcker visade att de äldre läroböckerna från åren 1903 och 1925 

följer de aktuella läroplanerna. I läroplanerna från åren 1903 och 1925 belystes Gustav II Adolf 

och stormaktstiden starkt, som speglade sig till de aktuella böckerna för de årtalen. Gymnasiets 

resultat belyser att böckerna från åren 1922, 1953 och 1966 följer läroplanerna. Medan 

böckerna från senare läroplaner inte nämner specifikt att stormaktstiden ska tas upp utan det 

blir istället en tolkningsfråga för läraren. 

 Både grundskolans och gymnasieskolans resultat visade på att begreppet 

historiemedvetande inte används som ett centralt begrepp. Samtliga böcker förklarar historien 

ur ett dåtidsperspektiv, men förbiser nutids- och framtidsperspektivet. 

7.4 Utblick 

Det skulle vara intressant att utveckla undersökningen genom att tillämpa en annan 

utgångspunkt. Tidsperioden är för kort för att få se någon större skillnad. Den stora skillnaden 

blev mellan de äldsta böckerna från början av 1900-talet, medan böckerna efter 1950-talet var 

nästan identiska i upplägg och konstruktion. Ett annat perspektiv på undersökningen kan vara 

att se vad utländska läromedel skriver om stormaktstiden, exempelvis Danmark och Norge. En 

annan specificering kring vår undersökning skulle också kunna vara ett jämförande mellan 

läroböcker som går under samma läroplan. Vi skulle också kunna jämföra läroböcker och 

vanlig faktalitteratur för att se om de behandlar samma händelser. Utvecklingen går att göra 

oändlig och en fortsatt undersökning vore både spännande och intressant, men det är för en 

annan hjälte.  
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