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1. Inledning 
”Samhället har ett förflutet som går mycket längre tillbaka hos de individer som råkar utgöra det 

vid en viss tidpunkt. Det råmaterial ur vilket ett historiskt medvetande kan formas är följaktligen 

närmast obegränsat. De element som ryms däri representerar ett urval av sanningar som vi 

bedömt som värda att notera...” (av Tosh, J: 1994 ur Långström:1997 s. 54 Min kursivering.)  

 

Olika ämnestraditioner och olika historiesyner genomsyrar olika läromedel och läromedel 

påverkar identitetskapandet och kan legitimera maktpolitik. Historia bidrar till vår 

identitetsbildning och till vår ideologiska, moraliska och politiska orientering i samhället. 

Läromedel i historia blir en del av den socialisationsprocess där människors syn på dåtid, 

nutid och framtid skapas. Hur man organiserar det förflutna visar hur man uppfattar det 

närvarande och tänker sig det kommande. Synen på historievetenskap och historia som 

skolämne har skiftat under historiens gång. Varför historia ska förmedlas Vad som är historia, 

Vilken historia som ska förmedlas och Hur historia ska läras ut är avhängig vilken tradition 

som är rådande. Vilken tradition som är rådande är beroende av många variabler och 

ramfaktorer. Lärarens personlighet och utbildning, resurser, politiska klimat, kollegiet, 

pedagogiska trender mm. Ämnestraditioner är det som sitter i väggarna, äldre tiders syn 

påverkar yngre tiders och allting blandas och används samtidigt. Nya generationer ställer 

frågor utifrån sin horisont, eller söker kanske nya svar på gamla frågor.  

 

I tidigare läroplaner har målen definierats och medlen för att uppnå dessa mål exemplifierats 

till den grad att de blivit självuppfyllande. Genom tillkomsten av 1994 års läroplaner och 

kursplaner har historieämnets mål blivit tolkningsbara. Läroplanen och kursplanen anger mål 

men preciserar inte hur arbetet skall bedrivas. Styrdokument och lärarutbildning skapar en 

ram att utgå ifrån, men det finns också där mer än ett perspektiv på hur de didaktiska frågorna 

ska besvaras. det är de lokala aktörerna som tolkar de nationella målen, väljer innehåll, 

arbetsätt. De perspektiv på historieämnet som styr undervisningen, vad som bör förmedlas, 

när det bör förmedlas och hur det bör förmedlas är alltså till syvende och sist upp till 

respektive lärare på fältet.  

 

Läromedel är de verktyg som läraren använder när hän oavsett metareflektionsgrad 

presenterar historia för elever. Dessa verktyg är det därför högeligen intressant att titta 

närmare på.  Tryckta läromedelsböcker säger dock ingenting i sig om hur och om lärare 

faktiskt använder sig av dem. Enligt Lena Olsson (2009) är en förändring tydlig både i 
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Sverige och i andra länder i riktning mot att mer och mer digitalt material utvecklas för 

undervisningen. Många lärare skapar sina egna läromedel och internetsidan Lektion.se har 

blivit ett populärt ställe för lärare att finna och sprida egenkonstruerade läromedel och 

lektionsförslag. Dessa läromedel är det därför fruktbart att titta på för att finna de perspektiv 

och ämnestraditioner som förekommer i historieundervisningen idag.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Texterna på Lektion.se är offentliga och andra lärare förväntas få tips och råd från det 

publicerade, för hur de ska lägga upp sin undervisning. Det är därför intressant att fundera 

över vad texterna förmedlar för historiesyn och ämnestradition oberoende av författarnas 

avsikter. Syftet med min C-uppsats är därför att belysa ämnestraditioner i skolämnet historia 

för gymnasiet utifrån exemplet; de populäraste utlagda/publicerade läromedlen på 

Lektion.se.   

 

Fruktbara frågor blir då: Vilka ämnestraditioner finns representerade bland de populäraste 

läromedlen? Och vilka ämnestraditioner dominerar bland dessa? Jag hoppas därefter föra en 

diskussion om vad det kan säga om hur olika ämnestraditioner används i skolans 

historieundervisning. 

  

1.2 Disposition 
En ämnestradition består av flera olika sätt att betrakta historien. Jag redogör först under 

stycke 2 Bakgrund: för historieämnets bakgrund, dess historia, där jag i stora drag målar upp 

vad som har varit rådande ämnestradition. Eftersom jag utgår ifrån uppfattningen att de 

ämnestraditioner som är rådande idag bygger på dem som tidigare har varit. I stycke 3 

Forskningsläge definierar jag vad jag menar med läromedel (3.1 Definition av läromedel) och 

jag tar upp den forskning som gjorts på läromedel i historia. Både historieläroboken (3.2 den 

tryckta läroboken) och internetbaserade läromedel (3.3 Läromedel på Internet). Jag har valt 

att plocka ut den forskning som gjorts avseende läroböcker och värdegrunden i ett eget stycke 

(3.2.1 Värdegrunden i läroboken). I stycke 4 Teori beskrivs och operationaliseras de 

perspektivbegrepp som utgör de olika ämnestraditionerna. I stycke 5 Metod redogör jag för 

mina metodologiska överväganden (5.1), för urvalet och avgränsningarna (5.2) och 

åskådliggör analysbegreppen (5.3). I stycke 6 återfinns min analys av texterna, som sedan 

sammanfattas i stycke 7. Sammanfattande slutsatser. I stycke 8 diskuterar jag resultatet.  
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2. Bakgrund 
Här redogör jag i stora drag för historieämnets historia från 1700-talet fram till idag. 

 

Innan andra världskriget var historieundervisningen fosterlandsorienterad och statidealisk. 

Fokus låg på hembygden och religionen (Larsson 2009). På 1700-talet var historia berättande 

och hade mer gemensamt med litteratur. På 1800-talet började historia som vetenskap ta form 

med större krav på att det skulle vara sant och ha valida källor. Inriktningen låg dock på äldre 

historia och de stora männen. Efter andra världskriget flyttades fokus till demokratiska 

värden, modernism, nuet och framtiden. Historieämnet skulle nu värna om freden och bidra 

till att bygga det önskvärda samhället. Historieämnet började nu också att gradvis tappa 

timmar i skolan och behörighetskraven för historielärare sänktes (Ammert 2008, Kongstad 

2004). På 1960 och 70-talen hade objektivismen med krav på opartiskhet, allsidighet och 

saklighet verkligen tagit grepp om historieämnet. Inom historievetenskapen rådde innan 

positivistiska/empiriska vetenskapsteorier, men nu blev det också vanligt med 

historiematerialism som lade mer fokus på socialhistoria. Historiematerialismen kom sedan 

att utöva ett betydande inflytande över både historievetenskapen och historia som ämne fram 

till mitten av 1980-talet (Harrysson 2004, Andersson 2009). Skolans undervisning blev under 

den här tiden också mer elevorienterad och utgångspunkten flyttas också i 

historieundervisningen till elevernas erfarenheter. Den kronologiska principen nedtonas och 

förståelsen av historia blev viktigare än fakta. Samverkan med andra ämnen blev vanligare 

och tematiska perspektiv och nutidshistoria lyfts fram. Historieämnet blir så småningom en 

del av samhällsorienteringsblocket i grundskolan. I Lgr80 försvinner historia som enskilt 

ämne, men kunde återfinnas under formuleringen ”människans verksamhet - tidsperspektivet” 

(Larsson 2009). 

 
I Lpo94 får dock historieämnet en egen kursplan igen. Från flera håll kommer dock 

invändningar mot detta. Bla från Tomas Englund och Leif Östman som i sin text ”om 

orienteringsämnenas möjligheter att skapa mening: En didaktisk betraktelse av 

läroplansbetänkandet”, i Tomas Englund (red), Utbildningspolitiskt systemskifte?, från 1995 

som Larsson (2009) citerar, menar att utrymmet för en kategorial historia, som betonade 

konflikt och förändring, inlevelse och reflektion och synteser som de såg i läroplanen från 

1980 minskade. Och att den nya läroplanen innebar en starkare inriktning mot en 

objektivistisk historiekurs där detaljkunskaper, historiens odiskutabla fakta och den historiska 

kronologin konkurrerade ut konkurrerande samhälls-och historieuppfattningar. Med Lpo94 



 5 

införs också mål och resultatstyrning i skolan. Lärarna får större frihet med undervisningens 

upplägg. Statens verktyg blir nu styrdokumenten i form av skollag, förordningar, läroplan, 

programmål (gymnasieskolan), kursplaner och betygskriterier. Kunskapssynen ska vila på 

aktuell forskning om kunskap och lärande (Olsson 2009). Under senare delen av 1900-talet 

minskar alltså antalet historietimmar på både grundskolan och gymnasiet. Med Lpf 94 

minskade historia med en femtedel. På det naturvetenskapliga programmet minskade det med 

nästan 50 procent. Historia togs bort som kärnämne och historia blev bara obligatoriskt på alla 

de studieförberedande programmen med undantag för teknikprogrammet som infördes 2000 

(Kongstad 2004). Trots att det inte blev kärnämne 1994 så har värdet av historia dock 

betonats mer och mer efter 1990. Historiska perspektiv skulle till exempel nu anläggas i alla 

ämnen (Ammert 2008). Som Andersson (2009) uttrycker det, kan 1990-talets 

historieforskning i vetenskapsteoretiskt hänseende bäst beskrivas som en ”fragmenterad 

adhocrati” där inspiration hämtas från många olika, delvis oförenliga teoretiska traditioner 

men en yngre generation historiker är inspirerade av poststrukturalistisk teori där språket blir 

viktigare (Andersson 2009). En tolkande psykologiserande historia får företräde framför den 

äldre samhällsanalytiska (Harrysson 2004). 

 

1990-talet bar med sig stora förändringar. Kalla krigets tog slut och historiska konflikter som 

lagts på is blossade upp. Det svenska folkhemmet och välfärdsstatens kris, tillsammans med 

informationssamhällets explosion och ett alltmer mångkulturellt samhälle skapade ett behov 

av orientering (vem är de?), rötter (vem är jag?) och trygghet (vad komma skall?). Intresse 

väcktes också för historiens moraliska och fostrande potential och framhölls som viktigt för 

demokratisk förståelse och tolerans för andra kulturer. Den individualistiska kultur som nu 

blivit stark ökade också intresset för den egna identitetsskapande historien från kategorier som 

ansåg sig ha varit osynliga i den klassiska stora berättelsen, kvinnor, etniska minoriteter, 

homosexuella och handikappade (Nordgren 2009, Karlsson 2009). 1997 startade också 

regeringens projekt om förintelsen ”Levande historia” som 2003 blev en egen myndighet 

”Forum för levande historia”. Detta projekt var dock mycket omdiskuterat bland forskare 

som tyckte att en kampanjhistoria med en total fokusering på en del av historien var ett 

kortsiktigt politiskt historiebruk som drog undan fötterna från den ordinarie 

historieundervisningens uppdrag att tillhandahålla flera perspektiv och tolkningar (Karlsson 

2009, Larsson 2009, Ammert 2008). Trots detta kan det i alla fall ses som ett ökat intresse för 

historia. Under 2000-talet har flera förslag också lagts där historia ska bli kärnämne, både från 
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socialdemokraternas tidigare regering, och från den nuvarande alliansregeringen.  Det råder 

alltså full politisk enighet om att historia är viktigt! (Nilson 2009) 

3 Forskningsläge 
Här definierar jag begreppet läromedel och redogör för den forskning som bedrivits på både 

traditionella läroböcker i historia, och läromedel på Internet. Jag redogör också specifikt för 

forskningen om hur värdegrunden har tagit sig uttryck i läroböckerna.  

 

3.1 Definition av läromedel 
I samband med läroplansreformerna på 1960-talet visade det sig svårt att göra den föreskrivna 

bedömningen av kvalitet och pedagogiska egenskaper hos en lärobok. Det är också vid den 

här tiden som det gamla begreppet lärobok ersätts av det vidare begreppet läromedel 

(Skolverket 2006a). 1975 års definition av läromedel var ”sådan materiel som förmedlar 

innehållet i läroplan”. Och i den tidigare läroplanen för gymnasieskolan beskrevs utförligt vad 

läromedel kunde vara, deras funktion och roll i undervisningen. Detta är måhända fortfarande 

underförstått men inte längre exakt formulerat. I läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 

definieras läromedel enligt följande ”läromedel är sådant som lärare och elever väljer att 

använda för att uppnå uppsatta mål.” Det är alltså inte bara läroböcker, utan allt 

undervisningsmaterial. Dagens läroplan överlämnar alltså helt till lärare och elever att, utan 

anvisningar och rekommendationer, välja de för dem lämpliga medlen för att uppnå målen. 

(Selander 1988 och Juhlin 1998). Läromedel kan alltså vara väldigt mycket. Enligt Jan Hylén 

som skrivit digitala lärresurser som innovation i skolan – en OECD-studie i de nordiska 

länderna i Digitala lärresurser i en målstyrd skola, skolverket 2009, så saknas det också en 

internationellt accepterad definition av vad ”läromedel” är. Men att det ofta definieras som 

sådant som designats och producerats i syfta att användas för lärande, t.ex. en lärobok. Annat 

material som används i skolans undervisning som inte ursprungligen skapats för skolan, t.ex. 

tidningsartiklar, uppslagsböcker eller mikroskop kallar Hylen lärresurser. Texterna på 

Lektion.se har designats och producerats av lärare eller pedagogisk personal i syfte att 

använda för lärande och faller därför under definitionen läromedel och det är så som jag väljer 

att benämna dessa texter i uppsatsen. 
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3.2 Den tryckta läroboken 
Det har utförts mycket forskning på de traditionella läromedlen, de tryckta läroböckerna 

eftersom de betraktats som den mest hanterbara källan till undervisningens innehåll och 

perspektiv. Forskningen har också visat att läroboken har dominerat såväl planering som 

genomförande av all undervisning i grundskolan och gymnasiet och speciellt i historieämnet 

(Ammert 2008, Korsell 2007, Juhlin 1998, Nanny Hartsmar 2001, Långström 1997 och 

Skolverkets 2004). I skollagen § 24 (grundskoleförordningen) finns också en formulering som 

berör läromedel och som mycket tydligt syftar på den traditionella läroboken: ”Särskild vikt 

skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga 

delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i 

studierna”. 

 

Ammert (2008) refererar Ulf P Lundgren som i en undersökning kommit fram till att endast 

25% av de svenska lärarna använder sig av läroplanen vid sin planering och att 88% använder 

läroboken. Studien är dock från 1982, men också senare studier visar på ett liknande 

förhållande. Skolverket (2004) genomförde 2003 en utvärdering av grundskolan. De fann att 

gällande de samhällsorienterande ämnena så ansåg eleverna att läroböckerna fortfarande 

dominerade undervisningen, medan lärarna istället ansåg att det var egna intressen och ideér 

som styr. Först på tredje plats kom läroböckernas upplägg. Däremellan kom ämnesstudierna 

från lärarutbildningen. Ammert (2009) är dock av den åsikten att anledningen till att lärarna i 

intervjuer nu tonar ner läroböckernas betydelse för undervisningen kan bero på en pedagogisk 

trend som just nu stipulerar att läroboksanvändning inte är kreativt. Anmärkningsvärt är dock 

att två tredjedelar uppger att läroplanen, nationella kursplaner och lokala planer inte påverkar 

deras utbildning. I en annan rapport från skolverket från 2008 (310) som Olsson (2009) 

refererar till, framgår det att bara ett fåtal samhällskunskapslärare anger att de fått fortbildning 

om tillämpningen av kursplaner och att de saknade stöd för hur de skulle tolkas. Det är då inte 

konstigt att läroböcker har en stark ställning i den svenska skolan och i mångt och mycket fått 

en legitimerande funktion. Pedagogerna uppfattar och ser nämligen läroboken som en garant 

för att de följer mål och riktlinjer för undervisningen. Det framgår av Skolverkets rapport från 

2006 (b): Läromedlens roll i undervisningen. Staten har granskat och värderat aktuella 

läroböcker sedan andra hälften av 1800-talet. Det var överensstämmelse med styrdokument 

saklighet och objektivitet som beaktades, men på 1980-talet talet luckrades det statliga 

styrsystemet upp och 1991 upphörde den helt (Långström 1997). Eftersom tidigare läromedel 

utsatts för statens granskning så frångick de sällan läroplanerna, eftersom det kunde påverka 
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den försäljningsmässiga framgången (Långström 1997). Detta kan vara förklaringen till att 

läroböckerna fortfarande har rykte om sig att vara målbaserade.  

 

Det har oftast skett studier där läroböcker har setts som verkan av de omständigheter som 

rådde vid deras tillkomst. Klas Göran Karlsson (2009) har gjort en modell som redovisar 

påverkan på läroboken och författaren. Jag har använt mig av denna modell då jag ser samma 

påverkan på alla läromedelstexter, med det tillägget att tryckta historieläroböcker också 

påverkar lärarnas egentillverkade läromedel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroböckernas form och innehåll har jämförts över tid och de samhälleliga förklaringarna till 

detta, hur stadsmakten, läroplanen och författarna som personer har satt avtryck har alltså 

varit i fokus. Läroböckerna har analyserats (Ammert 2008):  

- Processuellt: Som en del i en process sprungen ur den samhälleliga kontexten.  

- Strukturellt: ett hypotetiskt fryst ögonblick belyses och vad som i detta ögonblick påverkat 

lärobokens tillkomst, utformning, innehåll och perspektiv. Sture Långströms (1997) 

avhandling: Författarröst och lärobokstradition – En historiedidaktisk studie där kopplingen 

mellan lärobok och författare analyseras är ett exempel på detta.  

- Funktionellt: där fokus ligger på vad läroboken förmedlar och dess relation till läsaren.  

 

                   Från historien är nu: s. 277 

In- och utrikespolitiskt                  Historiekultur 
klimat                        
       

   
    Pedagogiska           Historiekultur 
  Läroplaner och  Strömningar 

kursplaner  och trender 
             

                   
Kulturellt, kollektivt                Historie-               Läroboken                       Köparnas       Aktuell samhälls- 
och individuellt klimat            vetenskapens        & författaren                     (Lärarnas)        debatt klass, genus, 
                                              nya rön                          krav                  etc 

      
       
       
       Förlagets krav   
           
     
       

    
      
 

                 
    Modell ritad efter: Karlsson (2009) s. 277 
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Det finns ett antal standardverk enligt Ammert (2008) vid historieläroboksstudier, bla Herbert 

Tingstens avhandling från 1969 och Göran Andolf avhandling: Historien på gymnasiet : 

Undervisning och läroböcker 1820-1965 från 1972. Men också Sture Långströms avhandling:  

från 1997 ligger i det facket. Vi kan från dessa tre avhandlingar se historielärobokens 

utveckling från 1820-1994 

 

Långström (1997) undersökte 7 (14st enskilda) läroböcker i historia mellan 1958-1994 och 

intervjuade deras författare (13 levande av totalt 16) i syfte att göra en studie av ett antal 

läroboksförfattare och deras sätt att skriva läroböcker i historia för gymnasiet genom att 

koppla läroböckerna till deras livsvärld och personlighet. Han ansåg att författarrösten är en 

ram och ett filter som formar och påverkar de faktorer som för författarna framstått som 

viktiga i urvalsprocessen, vilket påverkar det historiska perspektivet i böckerna. Studien 

genomförs med både 13 översiktliga intervjuer och översiktlig textanalys av alla författare 

och verk. Och med tre djupintervjuer och en djupdykning/textanalys i avsnitt som rörde tiden 

1914-1945.  I analysen frågar han sig: Vem/vilka som skrivit, då han tittat på författarnas 

utbildning, yrke, kön, politiska åsikter och hemort. Hur de arbetat och skrivit, då han tittat på 

författarnas samarbete och didaktiska överväganden, historie- och kunskapssyn och 

förekomsten av författarnas egna livsvärld. Vad de skrivit om och varför de skrivit, då han har 

tittat på vilken betydelse som förändringar i historieämnet på universitetet (vad som händer 

med historien på dess väg från universitetsämne till utförd undervisning i gymnasiet), statens 

kontroll (Styrdokument och läromedelsgranskning), historielärobokstraditionen och de 

marknadsmässiga villkoren haft för läroboksskrivandet. I dessa lägger han också in 

begreppen: Historiesyn, historieundervisningsteorier och livsvärld. Från dessa formar han 

hypoteser som han prövar mot det insamlade materialet.  

 

Vid läroboksstudien av de 7(14) böckerna koncentrerade Långström (1997) sin blick på  

överensstämmelse med då rådande kursplan, innehållets disposition kronologiskt eller 

tematiskt och den innehållsmässiga relationen mellan svensk och allmän historia.  Från de 13 

intervjuer får han fram tre författarkategorier som baseras på utbildning och yrkeserfarenhet. 

Från dessa plockar han ut tre författare som han gör djupare intervjuer med. Det är kategorin: 

Historiker (forskare) som i skrivandet också fungerat som didaktiker (1990-tal), som 

representeras av Gunnar T Westin. Kategorin: Didaktiker (Lärare) som i läroboksskrivandet 

kommit att verka som historiker (1970-tal) som representeras av Bengt Åke Häger Och 

kategorin:  Både historiker och didaktiker (1950-tal) som representerades av Ernst Söderlund. 
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Från de tre författare plockar han ut de tre böckerna där avsnitten som rör tiden 1914-1945 

djupare analyseras.  I denna textanalys styrs hans blick av hur de förklarar olika delar av 

historien, om de diskuterar olika sätt att se på historien, tex vilken typ av förklaring som 

dominerar ur ett tids- och förändringsperspektiv. Är det aktör eller strukturperspektiv? Var 

ligger tyngdpunkten? Ges mer än en förklaring? Hur de utformat bildtexterna. Om olika 

historiesyner diskuteras och om författarens egna presenteras. Och slutligen om delar av 

författarnas livsvärld framträder i läroböckerna.  

 

Långström (1997) kom fram till att mansdominansen inte brutits med tiden utan fortfarande 

var total.  Att författare med borgliga politiska sympatier fortfarande dominerade, att de flesta 

skribenterna var bosatta i södra Sverige och att ingen professionalisering av 

läromedelsförfattarkåren har skett. Att det var fler didaktiker/lärare (8) än forskare vid 

universiteten (5) som var skribenter och att det fanns en överensstämmelse mellan författarnas 

yrkesverksamhet och läroböckernas utformning: Den forskningstimulerande ansatsen (då 

historieskrivningens problem diskuteras och innehållet problematiseras) och den traditionellt 

och praktiskt inriktad ansatsen. Böcker som var mer anpassade till vardaglig skoltradition och 

i mindre eller ingen grad forskningsanknytna sålde bäst, kanske pga. att de hade bättre 

kännedom om skolvärlden och en närhet till köparnas/kundernas vardagsarbete i skolan. Att 

skribenterna haft olika uppfattningar kring hur och om det var viktigt att elevers 

tidsuppfattning ska stimuleras, men att det oftast fanns någon form av tidslinje inskriven. Att 

läroboksförfattarna inte var pionjärer i lagarbete, trots att det på omslaget varit flera författare. 

Det var ensamarbete och sällan har ett gemensamt ställningstagande kring didaktiska frågor, 

historieundervisningsteorier, undervisningsmetoder och historiesyn diskuterats fram. Också 

de enskilda författarna har inte haft en klar uppfattning om hur läroboken ska användas i 

praktiken. Författarnas historiesyner har inte öppet redovisats i läroböckerna, men majoriteten 

(9 av 13) skrev utifrån en objektivistisk undervisningsteori. Något som Långström (1997) 

tolkar som kommande från att det var den gällande teorin under deras universitetsutbildning.  

Att kommersiella faktorer och den statliga granskningen troligtvis spelat roll för förlagens 

ovilja att rekrytera ”företrädare för vissa ståndpunkter” trots likvärdig kunnighet. Han har 

också kommit fram till att författarna innehållsmässigt har följt kraven i styrdokument och 

den statliga läroboksgranskningen, men inte i utformningen (t.ex. sätt att presentera). Att 

allmän historia har ökat i takt med tiden/landets internationella kontakter men att inga 

principiella didaktiska skillnader synts i läroböckerna över tid, trots att stora förändringar i 

historieämnet vid universiteten och i gymnasiernas organisation och elevsammansättning 
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skett.  Förändringar syns bara i Layouten. Långström (1997) tycker också att det är 

anmärkningsvärt att någon offentlig debatt kring historieläroböcker och statens granskning 

knappt förekommit. 

 

När jag därtill lägger Johny Harryssons C-uppsats i historia från 2004: Perspektiv på 

Historien – en komparativ studie av 15 läroböcker inom skolans historieämne och Niklas 

Ammerts avhandling: Det osamtidigas samtidighet - Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år från 2008. Så kan en ganska klar bild över hur läroböcker 

i historia har förändrats under de senaste 180 åren (med tonvikt på de senaste 50 åren ) 

framträda och vilka historiesyner och undervisningsteorier som varit rådande, eller med andra 

ord, vilken historieämnestradition som funnits och finns.  

 

Johny Harrysson (2004) har undersökt hur industrialismen skildras i 15 läroböcker jämnt 

fördelade över åren 1950-2000 och vad som har hänt med förklaringsperspektiven, hur 

socialhistoria skildrats och hur forskningsanknytningen har sett ut. Han kom fram till att 

sidantalet för modern historia har ökat och att förklaringsperspektivet har gått från 1950-talets 

aktörsinfluerade, till att under 1960-talet ändra inriktning till ett ekonomiskt 

strukturperspektiv. 1970-talet fungerar där som en tydlig gräns. Också 

forskningsanknytningen har förändrats över tid. Efter 1970 har det funnits två typer av 

böcker: den ena är mer inspirerad av forskning medan den andra är mer traditionellt 

undervisningsanpassad. Han fann också att det i de nyare läroböckerna blivit vanligare att 

skildra orättvisor och människans verklighet och ojämlikhet. (Harrysson 2004).  

 

Nicklas Ammert (2008) undersökte historieläroböcker under åren 1905-2005 med betoning på 

de senaste 40 åren i syfte att identifiera och analysera huruvida och hur skolans 

historieläroböcker har gett uttryck för historiemedvetande. Han tog reda på om 

historieundervisningen historiskt har präglats av kontinuitet eller förändring och främst om 

historiemedvetande är en ny företeelse i och med dess inskrivning i läroplanerna 1994. Han 

analyserade de textavsnitt (ej bilder) som behandlade antiken (Grekland och Rom) och 

franska revolutionen eftersom de som han uttrycker det är klassiska och ”kanoniska” epoker 

som finns med i alla de böcker som analyseras (två från vartannat årtionde). Han har sedan 

gjort extra nedslag 1960 och runt år 2000 i böcker för år 3, 6, 9 och gymnasiet och tittade då 

på epokerna vikingatid, svensk stormaktstid och efterkrigstidens välfärdssamhälle. Han har 

speciellt i materialet sökt efter berättelser eftersom han anser att det är det historiska 
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berättandets sammanhangs- och meningsskapande funktion som bildar historiemedvetande. 

Under perioden 1962-2003 har han analyserat hela böckerna med ett raster av de teoretiska 

begreppen: multikronologi och hänvisningar över tid, identitet, historieskapad och 

historieskapande och värden, progression (om det sker någon utveckling av den historiska 

kunskapen genom årskurserna). Han kikade också på om texterna innehållit förenklingar 

och/eller överdrifter och i vilken mån de varit ideologiskt färgade. Han har försökt att tolka 

lärobokstexterna utifrån den kontext de befann/befinner sig i.  

 

Ammert (2008) kom fram till att det under perioden 1900-1960 framförallt var 

genetiska/kronologiska berättelser som dominerade och att samtidens politiska kontext och 

ideologiska klimat ibland sken igenom, tex i synen på krig. Det genealogiska perspektivet  där 

berättelser tar sin utgångspunkt i nuet tar plats under perioden 1960-1980-talet. I de nyare 

böckerna förekommer termen multikronologi mer frekvent än tidigare och Ammert (2008) 

konstaterar att läroplanens riktlinjer (här betoningen av historiemedvetande) därmed får en 

näst intill omedelbar effekt i lärobokstexterna. Förändringen över tid ger i många fall även i 

de nyare böckerna uttryck för en nästintill linjär framstegstanke. Under tiden 1920-tal till 

1980-talet är det en ny tillgänglighetstrend: årtal blir färre, bilderna fler, sidutrymmet minskar 

och meningarna blir kortare. Vilket enligt Ammert (2008) gör böckerna tråkiga då de saknar 

meningsfulla sammanhang. Korta fiktiva berättelser som blixtbelyser en händelse eller ett 

förlopp blir populära på 1980-talet och förekommer också i de nyare böckerna. 1960-1980 

framträder de historiematerialistiska begreppen och förklaringsmodellerna och de lever delvis 

kvar in i 1990- och 2000-talen. Under 1900-talets sista period tonas historiematerialismen 

dock ned något till förmån för alternativa förklaringar och mer berättande texter.   

 

Ammert (2008) fann att det är identitetsskapande framställningar och ideologiska historiebruk 

som präglar böckerna. Den äldre tidens nationella identitet ersätts framåt av en socialt 

förankrad sådan, gärna ur ett underifrån-perspektiv. När det gäller förklaringsperspektivet så 

dominerar aktörssvaga texter i de senare läroböckerna. Det är ofta entydiga och förenklade 

framställningar av den förtryckta människan som framställs. Dock utan att begreppet rättvisa 

vare sig diskuteras eller problematiseras. I de äldre böckerna förekom ofta kontrastefekter 

som skulle peka på det förflutnas annorlundahet, men i de nyare är det inte lika tydligt att det 

förflutna är norm. Det blir mer tydligt att det är en historieförmedling där eleverna ska 

orientera sig i samtida situationer och i dåtida förlopp, mer än med en färdig teoretisk 

utgångspunkt. Livets stora frågor diskuteras i en historisk kontext, men utifrån våra frågor. I 
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de nyare texterna betonas enskilda historiska människors levnadsvillkor för att visa på den 

gemenskap som finns med oss idag. I identitetsskapande syfte, för att skapa en känsla av 

samhörighet mellan och över generationer. Eller som en kontextuell ram som kan förklara 

värden. Eller som en kontaktyta som sätter läsaren i förbindelse med en annan tid. Det är vår 

tids förförståelse och vår tids frågor som ger sammanhangen i läroböckerna. De dåtida 

uppfattningarna beläggs i få exempel med hjälp av lagtexter eller domprotokoll. 

Historieskrivningen har oss, svenskar genom tiderna, som subjekt och utgångspunkt.  

 

När Ammert (2008) undersökte progressionen i 2000-talets böcker så fann han att den 

traditionella kronologiska berättelsen dominerade alla stadier och att eleverna i stort sätt mötte 

samma innehåll vid tre eller fyra tillfällen, men med en ökad komplexitetsnivå. I de yngre 

åldrarna förekom sällan andra perspektiv eller kopplingar till andra sammanhang, men i 

gymnasieböckerna så förekom det oftare. Påfallande många historiska framställningar var 

dock passiva och presenterade situationer som att de plötsligt uppkommer. För de yngre 

eleverna framträdde gestalter som aktivt deltog i och påverekade skeendet, medan det för 

äldre elever i större utsträckning är strukturella förklaringar som presenteras.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att läroboken genom tiderna alltså har blivit relativt 

grundligt undersökt. Det som Långström (1997), Harrysson (2004) och Ammert (2008) fann 

var bland annat att böcker som var anpassade till traditionell skolsituation och hade mindre 

forskningsanknytning var populärast. Att samtidens ideologiska klimat färgat av sig, men att 

den objektivistiska historieskrivningen varit dominerande. Läroplanens riktlinjer har ofta 

följts, tex så har multikronologi och därigenom betoning av historiemedvetande blivit 

vanligare. Historien. I böckerna finns ofta passiva historiska framställningar som presenterar 

situationer som att de plötsligt uppkommer.  Det är en linjär framstegstanke som framträder i 

böckerna med socialt förankrade identitetsskapande framställningar ur ett underifrån-

perspektiv. Historien har framförallt framställts genetiskt/kronologiskt och med tidslinjer. En 

tillgänglighetstrend har från 1980-talet givit oss färre årtal, fler bilder och kortare meningar i 

läroböckerna. Modern historia har ökat liksom allmän historia, även om historieskrivningen 

har oss, svenskar genom tiderna, som subjekt och utgångspunkt. Det är också tydligt att 

strukturella förklaringar inte bara blivit vanligare över tiden, utan också över stadierna. 
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3.2.1 Värdegrunden i läroboken 

Det är mycket tydligt att värdegrunden ska ha betydelse för all verksamhet i skolan och den 

betonas i alla styrdokument och borde då också vara företrädd som en del i en ämnestradition. 

Skollagen föreskriver att: 

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  Verksamheten skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdheten mellan könen samt aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden.” Lag 

1999:886 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) betonar både jämställdhet, demokrati 

solidaritet . Lpf 94 framhåller att historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden 

som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och 

grunden för demokratin. Läroplanens formulering om jämställdhet i Lpf 94:  

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla” 

Beträffande värdegrunden har historieämnet i kursplanerna också tilldelats ett särskilt 

ansvar och utgör som Hans Albin Larsson (2009) uttrycker det: ”en katalog över den 

svenska skolans värdegrund”. Kursplanen nämner till exempel genushistoria som 

exempel på historiesyn och betonar att ämnet ska ge handlingsberedskap ”vare sig det är 

tal om emancipation, migration eller interkulturell förståelse”.  

 

I vårt samhälle har vi en historiekultur där våra historiska kunskaper och föreställningar inte 

bara relateras till makt utan också till kultur och tradition (Karlsson 2009). I skolverkets 

intervju av gymnasielärare från 2000 som Larsson (2009) refererar till så framgår det att de 

finner det svårt att få in diskussioner kring värdefrågor i den komprimerade A-kursen. Flera 

undersökningar har också pekat på brister i både läromedlen och undervisningen avseende 

värdegrunden. Ungefär 15% av alla elever i grundskolan har utländsk bakgrund, är födda 

utomlands eller i Sverige av utlandsfödda föräldrar. Om läraren och eleven tillhör samma 

historiekultur underlättas kommunikationen genom att eleven kan spegla sig i lärarens 

historiemedvetande och få sitt medvetande bekräftat. Och om läraren och eleven tillhör olika 
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historiekulturer minskar ytorna för spegling av historiemedvetandet hos eleven. Som David 

Mellberg uttrycker det i kapitel 17: Det är inte min historia – en studie av 

historieundervisningen i ett multietniskt samhälle i Historien är nu (2009), så riskerar 

undervisningen att bli ointressant för eleven om lärare väljer att inte ta hänsyn till det speciella 

i mötet mellan historiekulturer. Lena Olssons (2009) granskning av svenska läroböcker 

mellan åren 1870-1985 och Mai Palmers undersökning Afrika i skolböckerna – gamla 

fördomar och nya från 1987 och Åke Holmbergs: världen bortom västerlandet - svensk syn 

på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget från 1994 visar att synen på 

fjärran länder och folk historiskt har präglats av etnocentrism (Ammert 2008). Detta svarar 

dåligt mot värdegrunden som trycker på vikten av förståelse och medmänsklighet. Lpf 94:  

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där…Skolan skall bidra till att människor får en 

identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, 

det europeiska och ytterst det globala. ” 

2003 genomförde David Mellberg (2009) tio intervjuer med lärare i historia på fyra 

grundskolor i Rosengård. Syftet med intervjuerna var att studera hur det multietniska 

klassrummet påverkade undervisningen. Hans slutsats är att undervisningen inte ändras i 

nämnvärd grad. Perspektivet var i huvudsak genetiskt, det viktiga var att få eleven att förstå 

helheten och mönstren i historien. Lärarna följde i stort sätt läroböckernas kronologiska 

uppläggning men språket korrigerades till elevernas nivå. Det var bara då elevernas egen 

historiska berättelse krockade med berättelsen i den svenska historiekulturen som en 

genealogisk historieundervisning mobiliserades. En av lärarna arbetade dock genealogiskt och 

tematiskt, och hon uttryckte vissa problem med kronologin och betonade snarare elevernas 

bakgrund som utgångspunkt för valet av fördjupningsområden i historien eftersom hon 

prioriterade djupare kunskap inom ett mindre antal områden framför grundare kunskaper 

inom fler. Mellberg (2009) frågar sig om urvalet i historien ska styras av det omgivande 

samhällets behov och elevernas upplevda och faktiska problem, eller av inomvetenskapliga 

intressen och kronologi? Han tror att med en mer genealogisk präglad undervisning så kan 

historieämnet bidra till att skapa meningsfulla sammanhang och därmed en ökad trygghet för 

eleven. 

 

Skolverkets rapport från 2006: I enlighet med skolans värdegrund är en granskning av 24 

läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap för 
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grundskolan och gymnasieskolan. Läroplanernas värdegrund har varit utgångspunkten för 

analysen och uppgiften har varit att bedöma om och hur läroböckernas innehåll avviker från 

denna värdegrund och att identifiera eventuella uttryck för diskriminering eller andra former 

av kränkningar. Granskningen var ett regeringsuppdrag med bl.a. direktivet att 

”Läroböckernas behandling av ämnena och kunskapsområdena får inte strida mot skrivningar 

i läroplanerna och relevanta kursplaner.” Fem aspekter har analyserats: etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och annan trosuppfattning samt sexuell läggning. De redovisar 

flera tidigare undersökningar som berört både Etnicitet och genus. Bl.a. Moira Von Wrights 

undersökning: Genus och text (Skolverket 1999), där sju läroböcker i fysik, publicerade efter 

1994 och skrivna antingen för grundskolans senare del eller gymnasieskolans A-kurs granskas 

och finner att de flesta läroböcker i fysik bidrar till att återskapa traditionella och stereotypa 

könsrollsmönster. RFSL:s granskning från 2003 av 13 läroböcker och två tillhörande 

lärarhandledningsböcker i biologi för grund- och gymnasieskolan som i huvudsak publicerats 

mellan 1996 och 2001 i syfte att analysera om, hur och med vilken kvalitet HBT-frågor 

behandlas i biologiläroböcker. Med slutsatsen att ingen av läroböckerna lever upp till deras 

kriterie av en godkänd lärobok: ”att den på ett fördomsfritt och icke fördömande sätt tar upp 

sexuella läggningar som homosexualitet och bisexualitet, och även innehåller ett avsnitt om 

könsidentitet och könsöverskridande beteende där korrekt och saklig information 

presenteras”. Och att flera innehåller faktafel och skrivningar som förstärker fördomar och 

skapar en ”vi” och ”dom”-känsla.  

 

Therese Karlssons granskning från 2004 av 63 läroböcker och tillhörande lärarhandledningar 

utgivna efter 1994 i de fyra samhällsorienterande ämnena (geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap) för årskurs 4-9 i syfte att kartlägga beskrivningar och bilder av den 

samiska kulturen och samer samt att analysera de värderingar som framställningarna ger 

uttryck för. Hon finner att nästan hälften (30) helt saknar information om samer och samiska 

frågor, eller har en ensidig förvrängd bild av samisk kultur där samer framställs som exotiska 

och mystisk, och framförallt män. Liknande resultat, av en traditionell, stereotyp  

historieframställning får också Antti Ylikiiskilä som 2006 presenterade en rapport om bilden 

av sverigefinländare, finländare, det finska språket och Finland i läroböcker i svenska (21st) 

och historia (9st) för grundskolans senare del eller gymnasiet samt i tre svenska dagstidningar, 

publicerade mellan åren 2001 och 2005. En granskning av innehållet om islam i sju 

läroböcker publicerade mellan 1997 och 2000 gjordes 2004 av Jonas Otterbeck. Han fann 

flera faktafel och anser att urvalet är partiskt och vinklat och ger en skev bild och ett 
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särskiljande mellan ”vi” och ”dom”, där ”vi” framställs som förnuftiga och humana till 

skillnad från ”dom”. Texterna utgick också från det manliga och exkluderade det kvinnliga.  

 

Moasoud Kamali har analyserat hur ”vi” och ”dom” framställs i sju läroböcker i historia och 

religionskunskap, publicerade mellan 1997 och 2004 för gymnasieskolan. Han fann att  ”de 

andra” framställs som underlägsna ”oss”. Religionskunskapsböckerna hade ett kristocentriskt 

förhållningssätt gentemot andra religioner och historieböckerna presenterar en västcentrisk, 

ensidig och selektiv bild av världshistorien. I deras egen granskning i I enlighet med skolans 

värdegrund fann de också flera uttryck för diskriminering och kränkningar i läroböckerna. 

Funktionshinder framställs oftast som en problematisk avvikelse. Islam och muslimer 

exponeras ensidigt som militanta och de granskade läroböckerna är överlag heteronormativa. 

Avseende läroböcker i historia så är de kritiska mot en manlig överrepresentation, manliga 

perspektiv och osynliggörande av kvinnor. Böckerna skapar enligt dem en bild av män som 

våldsverkare och kvinnor som offer.  

 

Ann-Sofie Ohlander (2010) har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, med 

anledning av Skolverkets rapport: I enlighet med skolans värdegrund från 2006, granskat fyra 

läroböcker och en lärarhandledning i historia med fokus på jämställdhet i SOU 2010:10 

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Två av böckerna (Människan genom 

tiderna, tryckt 2003 men första upplagan 1997 och Alla tiders historia, tryckt 2008) och 

lärarhandledningen (till Människan genom tiderna) var avsedda för A-kursen på gymnasiet 

och de andra två (SO Direkt. Historia. Ämnesboken, tryckt 2007 och Sofi Historia, tryckt 

2005) för grundskolan. Hon ställer i undersökningen frågor som: Hur definieras jämställdhet 

mellan könen? I vilken utsträckning används begreppet jämställdhet och vilken innebörd ges 

begreppet? Hur behandlas och framställs kvinnor respektive män i förhållande till varandra? 

Kan man urskilja kvinnliga och manliga perspektiv? Är både kvinnor och män subjekt, 

huvudpersoner i framställningen? Innehåller böckerna analyser av hur kvinnor och män och 

deras förhållande till varandra uppfattas och beskrivs i de historiska källorna? Tas 

homosexualitet upp i historien? Hon finner att böckerna uppvisar likartade mönster. Det är 

mannen, hans liv och verksamhet, som utan att det reflekteras över det, som är norm, 

huvudperson och styrande i historieskrivningen. Män enskilda och i grupp, och manliga 

perspektiv dominerar också i de delar som är avsedda att ha en mer generell karaktär. 

Kategorier som bönder, arbetare och medborgare identifieras som män genom namn, titlar, 

sammanhang och pronomina. Även då kvinnor förekommer så gör de det i särskilda 
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”påhängda” avsnitt. Inte ens i de avsnitt där kvinnors förhållande särskilt behandlas så är de 

subjekt, utan ses i ”egenskap av föremål för mäns handlande och tänkande” som Ohlander 

(2010) uttrycker sig. När kvinnor nämns utanför specialavsnitten så är det oftast som pendang 

till män, vanligtvis hustrur.  I de fyra läroböckernas register namnges sammanlagt 62 kvinnor 

och 930 män. När hon räknar på det totala utrymmet som explicit ägnas åt kvinnor så är det 

också påfallande litet exempel: 14 sidor av 351 och 14 sidor av 375.  Antalet kvinnor som 

nämns i texten minskar anmärkningsvärt också ju längre fram i tiden som man kommer. I två 

av böckerna finns i huvudtexterna inga kvinnor namngivna efter 1600- talet respektive år 

1720. I tre av böckerna finner hon också att rent sexistiska inslag förekommer. Flera 

undersökningar som pekar på samma sak finns, bland annat en tidigare undersökning av 

läroböcker för gymnasiet gjord 1992 av Anne Marie Berggren: kvinnoperspektiv på 

läromedlen i historia, religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i ämnet social- och 

familjekunskap, som både Långström (1997) och Ammert (2008) redovisar. Hon fann att 

kvinnor och ”det kvinnliga” upptar endast 3 procent av texten och 5-10% av bildmaterialet. 

 

Mötet mellan lärare och elev i klassrummets historieundervisning kan alltså betraktas som 

mötet mellan två historiemedvetanden och det står klart att det finns en föreställning om att 

olika etniska grupper, hög och lågutbildade, kvinnor och män, ungdomar och pensionärer har 

olika förhållningssätt till den historiska dimensionen.  

 

3.3 Läromedel på Internet 
Ann-Christine Juhlin Svensson har i sin rapport: Lärandets medel och miljö – en studie av 

informationsteknik och läromedel i gymnasieskolan från 1998 undersökt lärares och 

bibliotekariers uppfattningar om hur informationsteknik påverkar och eventuellt förändrar 

läromedelsanvändning, arbetsformer och informationsförsörjning i gymnasieskolan. Hon 

frågar sig bland annat om informationstekniken kommer att påverka den praxis som innebär 

att lärare i stor utsträckning väljer en för eleverna gemensam lärobok till en kurs eller i ett 

ämne, en lärobok som sen utgör en betydande del av det stoff som eleven ska konsumera för 

att uppnå kursens mål. Hon har låtit 264 lärare med en medelålder av 50 år (en fjärdedel var 

55 år eller äldre) och 18 bibliotekarier från 20 gymnasieskolor besvarat ett frågeformulär. Hon 

kom fram till att när enskilda lärare har möjlighet att själv avgöra valet av läromedel 

oberoende av kolleger, så använder de i mindre utsträckning förlagsproducerade läromedel. 

En tredjedel av lärarna i hennes undersökning anser att IT i framtiden kommer att innebära att 
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de i mindre utsträckning kommer att använda förlagsproducerade läromedel och istället 

producera egna läromedel. De flesta anser dock att IT är ett komplement till, och inte en 

ersättning för traditionella läromedel. Hon såg också i sin undersökning att ju kortare 

erfarenhet de hade, oavsett lärarens ålder, desto mer positivt inställda till IT-läromedel var de.  

 

Lena Olsson har i sin studie Digitala lärresurser i en målstyrd skola från 2009 undersökt om 

digitala lärresurser anknyter till målen för skolan och hur behovet av stöd för att öka 

användningen av digitala lärresurser ser ut. Studien ingår som en del av skolverkets uppdrag 

att främja utveckling och användning av informationsteknik (IT) i förskola, skola och 

vuxenutbildning. Hon tittar bland annat på Lektion.se. Hon finner där att det är sällan som 

målbeskrivningar eller hänvisning till läroplan, nationella programmål, strävansmål, 

uppnåendemål eller till någon lokal målskrivning finns med. Sammantaget visar nedslagen i 

de digitala lärresurserna att de i liten utsträckning har anknytning till målen för den svenska 

skolan och att användningen av traditionella tryckta läromedel fortfarande, trots det stora 

utbudet av digitala lärresurser, är dominerande i Sverige. Digitala lärresurser används alltså i 

första hand som en utvidgning av traditionella läromedel. Olsson tror dock att den 

professionella användningen av digitala lärresurser skulle öka om pedagogerna kunde vara 

mer förvissade om att de rimmar mot målen. Till skillnad från tryckta läromedel så kan 

synpunkter som förs fram genom kvalitetsarbete och granskningar, lätt tas tillvara eftersom 

digitala lärresurser lätt kan ändras och aktualiseras. (Olsson 2009)  

 

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 
När författarna har studerat läroböcker i historia över tid utifrån hur mycket utrymme olika 

avsnitt och epoker får i texten och vilka förändringar som kan skönjas i historieskrivningen så  

framträder bilden av att det varit män med borgerliga politiska sympatier, och bakgrund inom 

skolan som skrivit historieläroböcker. Den objektivistiska undervisningsteorin har varit 

rådande men forskningsanknytningen och den didaktiska diskussionen har varit liten. De stora 

förändringarna har mest gällt disposition och ökat bildinnehåll. Den nationalistiska svenska 

historien har successivt minskat till förmån för allmän historia och modern historia. Den 

genetiska framställningen är vanligast, men multikronologi förekommer mer och mer i de 

nyare böckerna. Det har gått från aktör till strukturella förklaringar och det är 

identitetsskapande framställningar och ideologiska historiebruk som präglar böckerna. Den 

äldre tidens nationella identitet ersätts efter hand av en socialt förankrad sådan. Det blir mer 
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tydligt att det är en historieförmedling där eleverna ska orientera sig i samtida situationer och i 

dåtida förlopp, mer än med en färdig teoretisk utgångspunkt. Eleverna möter i stort sätt 

samma innehåll vid tre eller fyra tillfällen, men med en ökad komplexitetsnivå. Utrymmet för 

kvinnornas historia har varit mycket snålt och andra kulturer framställts lite eller fördomsfullt, 

och utan komplexitit. HBT-historien har glömts eller föraktfullt framställts. Majoriteten av 

befolkningen beskrivs inte som historieskapande utan blott objekt för en handlande grupp. 

Det står också tydligt att läroboböckerna dominerar historieundervisningen trots att de inte 

granskas efter styrdokumenten och inte utgör en garant för att följa målen. Inga principiella 

didaktiska skillnader syns i läroböckerna över tid, trots att stora förändringar i historieämnet 

vid universiteten och i gymnasiernas organisation och elevsammansättning skett. De 

Internetbaserade läromedlen fungerar som komplement till läroboken men lärare tenderar att 

använda sig av mer och mer Internetbaserade läromedel, då de själva får styra över 

planeringen trots att dessa läromedel ofta saknar målbeskrivningar.   
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4 Teori 
Här operationaliserar jag de perspektivbegrepp som utgör ämnestraditioner och 

historiesyner så att de kan utgöra analysinstrument. 

 

Historievetenskapen och historiedidaktiken har inte alltid haft ett oproblematiskt förhållande. 

Klas Göran Karlsson (2009b) benämner det en ”ömsesidig misstro” som präglade relationen 

in på 1990-talet. Vetenskapen ansågs inte behöva befatta sig direkt med undervisningen 

eftersom historievetenskapen kopplades till historieundervisningen enligt den så kallade 

”nedsippringsteorin”: där den vetenskapligt producerade historien förmedlade sig själv då 

undervisare förmedlade, så oförvanskat som möjligt, forskningens frontlinjehistoria som 

framtagits av ett samlat vetenskapssamhälle och därför var giltig för allt och alla. 

Historieläroböcker för grundskolan skrevs inte av historiker, och också produktionen av 

gymnasieläroböcker hade i stor utsträckning tagits om hand av läroboksförfattare utanför 

universiteten. På senare år i takt med att konjunkturen för historieämnet har ökat, så har 

didaktiken fått större plats på universiteten och till och med blivit prioriterade områden 

(Karlsson 2009b, Långström 1997 och Hermansson, Adler 2004). Det har också medfört att 

historiker återigen börjat visa intresse för att skriva läroböcker (Ammert 2008). I 

Historiedidaktiska utmaningar från 1998 (Larsson, Hans Albin) finns en uppställning av fyra 

olika synsätt på historieämnet i undervisningen.  

 

- Det traditionella synsättet som går ut på att lära eleverna så mycket fakta som möjligt 

genom plugginlärning.  
 

- Historia som en del i ett samhällsblock utan eget värde.  
 

- Den historievetenskapliga traditionen där didaktiken ses som ett medel att föra fram 

forskningens resultat och  
 

- Det didaktiska synsättet där didaktiken ska relateras till det som ska läras ut och dess syfte.  

 

Sven Södring Jensens utgick 1978 också från fyra historieundervisningskategorier eller 

historieskrivningar (Kategori 1-2 utgår från innehållet och kategori 3-4 utgår från eleverna) 

som indelar olika sätt att se på historieundervisningen och sätt att skriva historieläroböcker, 

som använts också för senare studier av läroböcker, bla av Långström (1997), Ammert (2008) 

och Eliasson (2009). De kan också bli fruktbara för mitt arbete på läromedelstexter från 

Lektion.se: 
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1. Den klassiska undervisningsteori/historieskrivning eller som Tomas Englund benämner 

den, den patriarkala. Den dominerade under 1900-talets första hälft. Historien blir nationens 

pedagogik. Den utgör både ett moraliskt och ett ideologiskt historiebruk som fokuserar på 

goda exempel och fosterlandskärlek. Genom sin exemplariska uppställning syftar den till att 

stärka den nationella sammanhållningen och utgöra vägvisare för nuet och framtiden.   

 

2. Den objektivistiska undervisningsteorin/historieskrivningen: Saklig och värderingsfri 

vetenskapligt historiebruk.  Den dominerade under årtiondena efter andra världskriget. 

Utgångspunkten är att historien har ett egenvärde. Spekulationer och teorier ska undvikas.  

Den besvarar ”vad” men inte ”varför”. 

 

3. Den formella undervisningsteorin/historieskrivningen: Det är ett vetenskapligt bruk som 

innehållsmässigt ligger nära den klassiska teorin men som sätter arbetssättet i centrum på 

bekostnad av stoffurvalet. Den växte fram under 1960-talet då vad som tidigare uppfattats 

som fasta värden i samhället bröts ner. Den vill öva upp elevernas kritiska förmåga genom att 

arbeta källkritiskt och analytiskt. Kunskapsteoretiska och metodologiska problem är viktiga.  

 

4. Den kategoriala undervisningsteorin/Historieskrivningen: En undervisning om olika 

perspektiv på historiska fenomen, som ska ge förståelse för samhällsutvecklingen genom 

inlevelse och reflektion. Förklaring i sig räcker dock inte. Historieundervisningen ska här 

hjälpa eleverna att förändra världen. 

 

Hans Albin Larssons synsätt på historieundervisningen i skolan och Sven Södring Jensens 

kategorier kan ibland gå i varandra, men jag ser ett värde i att betrakta dem åtskilda, för att 

genom fler analysbegrepp kunna se helheten. 

 

4.1 Perspektiv 

”Historia kan studeras utifrån olika perspektiv. Historiesynen bestämmer också det historiska 

perspektivet och ger t.ex. idealistiska, historiematerialistiska framställningar eller genushistoria 

eller de långa linjernas historia. Historia kan också skrivas, eller på andra sätt förmedlas till vår tid, 

utifrån överhetens eller folkets perspektiv.” ( Lpf 94) 
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Leif Becker Jensens har en bra definition av historiesyn som refereras av Långström (1997): 

”Historiska områden som finnes intressant och synen på de orsaksförklaringar som uppfattas 

som historiens drivkrafter”. Det historiska perspektiv som en text för fram anser jag är 

avhängig det historiemedvetande som författaren innehar. Ammert (2008) har modifierat 

Jensens modell hur historiemedvetande förhåller sig till semantiskt närbesläktade begrepp:  

- Tidsmedvetande: Vetenskapen om förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. 

- Historiskt medvetande- historicitet: Nuet är som det är pga det som har varit tidigare 

- Historiemedvetande: En kvalificerad tankeprocess som utgår från att all historia är 

dubbelsidig. Vi påverkas av det förflutna samtidigt som nuet är vår utgångspunkt då vi vänder 

oss till det förflutna. Det förflutna är också en språngbräda för de föreställningar vi gör oss om 

framtiden.  

- Historiesyn: Kontinuitet och förändring och förutsättningar och drivkrafter. 

 

Ammerts modell (2008): 
      
             Historiesyn. 
                 Historiemedvetande. 
                  Historiskt medvetande. 
    Tidsmedvetande. 
      
        Abstaktionsgrad 
  

Begreppet historiemedvetande introducerades av den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst 

Jeismann 1979 för att illustrera den symbiotiska relation som råder mellan tolkning av det 

förflutna, förståelse av en samtida situation och perspektiv på framtiden. Under 1990-talet 

blev begreppet populärt i både den didaktiska forskningen och i skolans kursplaner. 

Historiemedvetande är att kunna identifiera sig med individer ur det förflutna. 

Historiemedvetande den process där den samtida människan orienterar sig och sin 

livssituation i ljuset av kunskaper om det förflutna och förväntningar på vad som ska komma. 

De förväntningar vi har på framtiden färgas alltså av både vår historietolkning och vår 

nutidsförståelse (Ammert 2008). Bernard Eric Jensen och Jan Bjarne Boe indelar 

historiemedvetande i olika kategorier eller läroprocesser som Ammert (2008) använt sig av i 

sin analys och som jag arbetar om för att passa mina syften:  

 

Historiemedvetande som grund för identitetsbildning samt förståelse för den egna 

personen och kulturen, men också för andra kulturer och möten mellan kulturer. Jag finner det 
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relevant att utifrån detta undersöka hur det för kursplanen betonade identitetsskapandet sker? 

Är texten identitetslös eller vänder den sig till någon specifik läsare? Används historiska 

hänvisningar? Vem och vilka som är ”vi” i böckerna. Hur framställer den kvinnor och män 

och andra kulturer? Ur både ett etniskt- , HBT och genus-perspektiv. 

 

Historiemedvetande som tolkningsram för hur människor agerar och för vilka värden 

och principer som ligger bakom dessa handlingar. Där är det intressant att ta reda på hur 

historien konkret används för att förklara, rättfärdiga eller legitimera handlingar. Vilka 

historiska motiv är det som framträder. Är det makt eller strävan efter rättvisa som är den 

främsta drivkraften? 

 

Historiemedvetande som basen för förståelsen av kontinuitet, förlopp och händelser, 

samt av hur förändring sker. Detta kan inordnas i konkretion; om det finns kopplingar till 

elevernas personliga erfarenheter. Kontinuitet: Hur framträder de tre tidsformerna. Och 

kontext: knyts den enskilda händelsen till ett större sammanhang?  Är det ett aktör eller 

strukturperspektiv på förändring. Dessutom vill jag se om det finns kontrafaktiska 

framställningar/perspektiv, dvs tankar om vad som hade hänt med utvecklingen om andra 

vägar hade tagits, givet vissa alternativa historiska förutsättningar?   

 

Det finns olika sätt att ta sig an den historiska tidsaspekten. Nanny Hartsmar (2001) har 

utifrån elevintervjuer undersökt lärobokens ställning i Sverige. Hon kommer fram till att det 

är en strikt kronologisk och läroboksstyrd undervisning som tonar fram. Detta är speciellt 

tydligt då lärarna har kort eller ingen utbildning i ämnet. Ammert (2008) ser tre möjliga 

perspektiv att ta sig an den historiska tidsaspekten: Det genetiska perspektivet kan betraktas 

som tes, det genealogiska som antites och det reflexiva som syntes där båda de historiska 

synsätten möts. 

 

Det genetiska perspektivet: En traditionell vetenskaplig historieskrivning där 

föränderligheten är naturlig. Historiens gång följs kronologiskt i form av en prospektiv 

utvecklingslinje, dvs att det historiska perspektivet analyseras i termer av rötter och 

utveckling, orsaker och verkningar. Den historiska processen framställs som att den växer 

fram steg för steg. Den tar sin utgångspunkt i det förflutna och förklarar hur utvecklingen har 

lett fram till en senare punkt i historien, till nuet eller vidare mot framtiden. Karlsson (2009), 
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Ammert (2008) och Eliasson (2009) anser att det genetiska perspektivet är helt dominerande i 

målen för undervisningen och att det kan bidra till mer likvärdig bedömning av eleverna i 

framförallt historia A-kursen, då det genetiska perspektivet kan underlätta för gemensamma 

prov.  

 

Det genealogiska perspektivet: Uttrycket har sitt ursprung hos Michael Foucault som ville 

komplettera det prospektiva synsättet med ett som utgick från nuet och inte är rakt 

kronologiskt. Språk, värden, begrepp och symboler verkar också ibland vid sidan om de 

linjära eller kausala förklaringarna. Sådana förbindelser över tid kan förklara händelseförlopp. 

Det genealogiska perspektivet är en retrospektiv, bakåtsyftande historia där historiens 

relevans ligger i betraktarens ögon, dvs frågorna ska utgå från elevernas erfarenhetsvärld och 

självförståelse. Nuet blir en förklarande referens till det förflutna eller till framtiden. vår tids 

uppfattningar och värden utgör ramen för frågor och tolkningar av det förflutna (Karlsson 

2009, Ammert 2008). Eliasson (2009) anser att det genealogiska perspektivet är svagt företrätt 

bland kursmålen men inryms i strävandemålen och ämnesbeskrivningen.  

 

Det reflexiva perspektivet: Det reflexiva perspektivet är en syntetisk ansats. En dubbel 

utgångspunkt där både det kronologiska och det genealogiska får plats. I ett reflexivt 

perspektiv kan nutiden speglas i det förflutna samtidigt som det förflutna förklarar framväxt 

och rötter. Abstraktionen innebär då en konkretion, dvs då betraktaren ser nuet som beroende 

av det förflutna, kan nuet och det påtagliga ge förståelse i tolkningen av det förflutna 

(Ammert 2008). Både Ammert (2008) och Eliasson (2009) anser att det för kursplanen 

betonade historiemedvetande uppträder först när de båda perspektiven: det genetiskt 

framåtsyftande perspektiv förankrad i det vetenskapliga historiebruket kopplas samman med 

det tillbakablickande genealogiska perspektivet som är inriktat på meningsskapande.   

 

Åsa Kongstads C-uppsats från 2004: Historiemedvetande och historiedidaktik i praktiken – en 

intervjustudie bland historielärare på gymnasiet, intervjuade fem gymnasielärare i historia för 

att komma fram till hur de ser på begreppen historiemedvetande och historiedidaktik, hur de 

använder dessa i praktiken och jämför detta med forskarnas syn. Hon tittar bland annat på 

vilken historiesyn lärarna har, hur de lägger upp sin undervisning och hur de förhåller sig till 

kursplanen. Kongstad (2004) har kommit fram till att de flesta lärarna lägger ett 

aktörsperspektiv på historien. Även om en av lärarna också nämner de ekonomiska 

strukturerna. De vill sträva bort ifrån den faktainriktade skolan, där detaljkunskaper var 
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viktigast och istället betona vikten av att ge eleverna en förståelse för de stora strukturerna 

och skapa självständiga elever genom att träna eleverna i kritiskt tänkande. Det finns olika 

Förklaringsperspektiv/orsaksförklaringar som kan vara mer eller mindre tydligt 

framträdande i texter om historia: 

 

Aktörsperspektivet förklarar historien genom enskilda människors handlande. Någon 

människas beslut och handlingar sätts i centrum. Den enskilda individen är fri att handla och 

kan påverka historien oberoende av strukturer. I texter tar det sig uttryck tex genom att det 

finns större mer detaljerade personporträtt, att individuella handlingar betonas mer än 

strukturer tex att uppfinningar betydelse betonas mycket mer än alternativa förklaringar. 

(Kongstad 2004, Harrysson 2004, Kjeldstadli 1998). 

 

Strukturperspektivet sätter en parentes kring subjektet och förklarar historien utifrån ett 

större perspektiv, tex ekonomi, politik, kultur eller organisation. Samhällets strukturer sätter 

ramar som aktörer inte kan påverka. Saker sker genom på förhand givna förhållanden och 

dessa framställs mindre som historiskt föränderliga än som aspekter av ett existerande 

samhällsasystem. I texter tar det sig uttryck genom att ge minimalt med information om 

individer och att ge uttryck för att individernas handlingar och enskilda händelser sätts in i en 

större struktur. (Kongstad 2004, Harrysson 2004,  Kjeldstadli 1998). 

 

4.2 Sammanfattning av de teoretiska begreppen 
En ämnestradition består av många olika delar och för att kunna se vilka traditioner som 

präglar de texter jag ska analysera så söker jag i texterna efter tecken på vilket synsätt 

författarna haft på historieämnet: Traditionellt faktaspäckad, Historia som 

Samhällsorienteringsblocksämne, Historievetenskapligt eller historiedidaktiskt. Och  

vilken historieskrivningskategori som författarna varit inspirerad av: den klassiska, den 

objektivistiska, den formella eller den kategoriala. Jag använder mig också av flera olika 

begrepp och perspektiv för att skönja ämnestraditionen i de texter jag analyserar. Det är 

Identitet, där både ett etniskt-, genus- och HBT-perspektiv ingår. Det är Värden: där motiv 

ingår. Det är Tidsaspekten, där det genetiska, genealogiska och reflexiva perspektivet ingår. 

Och Förändring där aktör- och strukturperspektivet ingår.  
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5. Metod 
Här redogör jag för forskningsansats, metodologiska överväganden, urval och avgränsning. 
 

5.1 Metodologiska överväganden 
Tidigare forskning på historieläroböcker lägger grunden till de perspektivbegrepp som jag 

anser är utmärkande för olika ämnestraditioner i historieämnet. Perspektivbegreppen använder 

jag sedan som analytiska instrument som jag prövar mot de två populäraste 

läromedelstexterna, på internetsidan Lektion.se, med i huvudsak en kvalitativ textanalys. Viss 

bildräkning har också skett så ett litet inslag av kvantitativ metod har används, men endast för 

att belysa den kvalitativa analysen. Enligt Pål Repstad (2009) kännetecknas kvalitativa 

metoder av en förstående sociologi, ett nära direkt och flexibelt förhållande till studier av en 

eller några få miljöer i sin helhet. Till skillnad från kvantitativa metoder, som mäter brett och 

med några få drag/variabler och där ändring av stimuli påverkar reliabiliteten (Repstad 2009). 

Perspektivbegreppen innebär i analysen en inordning i hypotetiska skalor där ytterpunkterna 

representeras av idealtyper. Nackdelen med skalan är att den är just hypotetisk och att 

ytterligheterna med största sannolikhet inte kommer att finnas representerat. En text kan tex 

kombinera aktörs och strukturperspektivet. Men det kan kanske skönjas en överrepresentation 

eller dragning åt ett visst håll.  

 

Som Gilje & Grimen (2006) för fram så kan den för-förståelse som hypoteser och 

operationalisering av begrepp utgör begränsa synfältet. Vad som betraktas som relevant data 

är alltid betingat av våra hypoteser. Samtidigt som de är helt nödvändiga för att veta vad vi 

ska rikta uppmärksamheten mot. Världen ses genom de begrepp som språket ställer till 

förfogande, skriver Gilje & Grimen (2006). Jag är medveten om att begrepp framhäver vissa 

aspekter hos ett fenomen och döljer andra. Det finns både fördelar och nackdelar att vara 

bekant och hemtam på området. Det finns en risk att jag bedömer, snarare än visar fram 

textens budskap. Å andra sidan kan jag också kanske bättre förstå och undvika felaktiga 

slutsatser. Gilje och Grimen (2006) skriver att en av anledningarna till att historien ständigt 

måste skrivas om är att historikernas utgångspunkter förändras. Tidens kulturvärden ger 

forskningen en viss riktning. Vad forskaren kan veta och vilka undersökningar han kan göra 

är beroende av den historiska situation han lever i. Det jag ser är format av mitt språk, men 

också av mina värdeuppfattningar, detta påverkar min tolkning. Jag försöker att vara 

medveten om min egen kontext och att ingen betraktare helt och hållet kan lämna sin egen tid, 

bakgrund och föreställningar.  
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Urvalet kan också påverka analysen menligt i så mån att texten utgör en del av en helhet, en 

bit ur en författares ämnestradition och det är självfallet att undervisningen påverkas av 

elevgruppen, dess sammansättning och tidigare kunskaper och erfarenheter, av läraren och 

hennes kunskaper, intressen och förutsättningar samt en lång rad resursmässiga variabler 

(Säljö 2000). Men eftersom syftet med min uppsats är att belysa ämnestraditioner i skolämnet 

historia genom att analysera vilka perspektiv som framträder i texterna oberoende av 

författarnas avsikter så får jag fram vad en populär text förmedlar och inte vilken 

ämnestradition författaren innehar eller hur undervisningen de facto gestaltade sig och vad 

den innehöll. Eftersom texterna publicerats i en offentlig databas så ser jag inga etiska 

problem med att skriva ut författarnamnen.  
 

5.2 Urval och avgränsningar 
Internetsidan ”Lektion.se” (www.lektion.se) är en mycket populär idébank/databas där lärare 

kan hitta, lämna in och diskutera undervisningen (Olsson 2009). På sidan annonseras också 

lediga lärarjobb i landet och ges tips på tryckta läromedel att köpa eller ladda ner för en 

summa pengar. Sidan är en gratissida med över 200 000 medlemmar och de har tusentals 

lektionstips i arkiven. Enligt sidan själv är det Sveriges största lärarsajt. Författarna/lärarna 

lämnar uppgift vem de är, det kan vara namn och arbetsplats, men också en längre 

presentation. Vilket ämne texten faller under och vilka stadier det gället t.ex år 4-9 eller i mitt 

fall gymnasiet. De anger slag av lektion huruvida det handlar om PowerPoint-genomgång, 

kunskapstest, rollspel, arbetsuppgift, tävling grupparbete etc. Därefter lämnar de en 

beskrivning på ett par ord eller en något längre redovisning. Där kan lärarnas syfte ibland 

också redovisas. Jag väljer att avgränsa mitt urval av texter till de som ligger under kategori 

”Historia” och kategori ”Gymnasiet”. Det skönjes mig väl eftersom historieämnet på 

gymnasiet är en enskild kurs och inte en del i ett samhällsorienteringsblock. Jag kan då utgå 

ifrån att texterna under historia är avsedda för ämnet historia och inte tex ämnet ”Geografi”. 

Det finns 145 st läromedelsprodukter/träffar som inlagts mellan 13 februari 2005 och 28 Mars 

2010. Jag funderade på att avgränsa mig till en tidsperiod, men då hade mitt urval medfört att 

jag missat författarnas egna urval kring vad som passar under rubriken historia. Urvalet 

baseras istället på en beräkning av popularitet efter två kategorier och efter tillämpning på 

gymnasiet och historiekursen. De två kategorier som popularitet beräknas på är antal 

nedladdningar och betyg delat på antal månader som texterna legat ute på sidan. Antal 

nedladdningar delat på antal månader ger en kvot, men eftersom det inte går att fastställa att 

det är innehållet som har tilltalat nedladdarna och inte rubriken så har jag också räknat på 
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betyget delat på antal månader. Jag har på detta vis fått fram ett antal texter som jag anser 

borde spegla popularitet. Därefter har jag rensat bort de texter som tydligt genom sin 

beskrivning inte är anpassade efter gymnasiet, trots att de ligger under rubriken, då de kan 

vara felplacerade. Jag har även rensat bort de texter som rör språkhistoria och egentligen faller 

mer under svenska eftersom jag anser att det mer speglar vad svensklärare använder sig av 

liksom en text som tydligt var samhällskunskap och som nog också hade hamnat fel (Alla SO-

ämnen var i-kryssade samt engelska och läraren var verksam i grundskolan). Det resulterade i 

två relevanta texter av en författare. Då det är samma författare som i ena texten: 

Kvinnohistoria – en översikt, behandlat historien från de första civilisationerna till idag och i 

den andra texten: Medeltidens samhälle, fördjupat sig i feodalsamhällets uppbyggnad så 

hoppas jag också se om det finns någon komplettering mellan texterna. Texterna är 

powerpointpresentationer/bildspel med en uppgift med totalt 35 sidor med både text och 

bilder. Varför jag stannar vid dessa två texter är för att jag anser det vara tillräckligt stort 

material att kvalitativt analysera då jag har många analysbegrepp att tillämpa på materialet. 

Fast det hade naturligtvis också varit intressant att titta på fler texter av fler författare.  
 

5.3 Analysbegreppen 

De perspektivbegrepp som styr analysen återfinns i stycke 5.1 ”Sammanfattning av de 

teoretiska begreppen”. Jag har inordnat analysen under rubriker/frågor där begreppen ingår:  
 

- Vilket synsätt på historieämnet i skolan framträder? Det traditionella?, som en del i ett 

samhällsorienteringsblock?, historievetenskaplig tradition eller didaktiskt synsätt? 

- Vilken historieskrivning präglar texten? Den klassiska? Den objektivistiska? Den formella 

eller den kategoriala? 

- Identitet: Är texten identitetslös eller vänder den sig till någon specifik läsare? Hur 

framställer den kvinnor och män och andra kulturer? Vilka kopplingar till elevernas 

personliga erfarenheter finns? 

- Tid: Vilken tidsaspekt präglar texten? Ett genetiskt, genealogiskt eller reflexivt perspektiv? 

Kopplas texten till en större kontext? 

- Förändring: Är det ett aktör- eller strukturperspektiv för att förklara förändring som präglar 

texten? Finns kontrafaktiska framställningar/perspektiv i texten?  

- Värden: Vilka värden är det som ligger bakom människors agerande? Finns det ett 

ideologiskt bruk? Vilka historiska motiv och drivkrafter är det som framträder?  
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6 Analys  
av:   Kvinnohistoria – en översikt & Medeltidens samhälle. 

-Omfattning:  13 (21 med bilder) sidor.                12 (14 med bilder) sidor.  

-Inläggningsdatum:  2 oktober 2009.                 1 oktober 2009. 

-Antal nedladdningar: 614: Betyg: 20 Poäng: 307/10.         599 Betyg: 17 Poäng: 299/8,5.

- Författare:              Nicklas Larsson från Aniaragymnasiet i Göteborg. 

- Källor:     Ej angivna 

- Ämne:                    Historia, Kulturhistoria, Samhällskunskap. 

- Typ:     PowerPoint. 

 

Vilket synsätt på historieämnet i skolan framträder?  

Det traditionella?, Som en del i ett samhällsorienteringsblock? Historievetenskaplig tradition 

eller didaktiskt synsätt? 

 

I texten Kvinnohistoria – en översikt radas fakta upp och framställs som absolut sanning 

nästan hela tiden, men författaren efterfrågar reflektion av eleverna i både frågor i bildspelet 

och i slutuppgiften. Det finns alltså inslag av det traditionella synsättet där mycket fakta är 

viktigt. Visserligen har författaren ämnesbestämt läromedlet som både historia, kulturhistoria 

och samhällskunskap, men jag tolkar det snarare som ett uttryck för att historia kan användas i 

flera ämnen än att historia inte har ett eget värde i ett samhällsorienteringsblock. Vid olika 

tillfällen hänvisas till arkeologiska fynd, och några källor nämns bla Homeros, Keakamenus, 

Isländska sagor och runstenar, men inga vetenskapliga teorier.  Texten i sig anknyter mycket 

lite till elevernas vardag men den har ett tydligt syfte: att synliggöra ”västerlandets patriarkala 

historia sedd ur kvinnornas perspektiv”, som titeln i bildspelet antyder. Författarens didaktiska 

ansats kan ses mer av i uppgiften som efterfrågar egna reflektioner varför jag anser att texten 

trots sin faktaspäckning inte faller under det traditionella synsättet även om den traditionen 

nog påverkat utformningen. I texten Medeltidens samhälle dominerar det traditionella 

synsättet. Det är kortfattad faktauppräkning och inga spår av källor eller forskningens nya rön 

syns i texten. Inga uppgifter kopplas till texten, men hur den är tänkt att användas i 

undervisningssituationen är osagt. 
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Vilken historieskrivning präglar texten?  

Den klassiska? Objektivistiska? Formella? eller den Kategoriala? 

 

I texten Kvinnohistoria – en översikt finns det ett tydligt moraliskt bruk, men inga 

exemplariska framställningar. Texten redogör för ”västerlandets patriarkala historia ur 

kvinnornas perspektiv” som det står på titelsidan, och förtrycket av kvinnorna radas upp under 

historien. Det finns några få exempel på kvinnor som trotsat normen men de är inte alltid goda 

exempel. Beskrivningen av 1900-talets Sverige (del två) har dock drag av ideologiskt bruk, 

lite vår tid och plats är bäst. Det finns uppräkningar av objektiv fakta, men redan titelsidan 

visar på att texten förmedlar ett perspektiv. Texten har dock fullt av ”vad” som sker och inte 

hur eller varför. Stoffet är omfångsrikt, och uppgiften består bara av utefter egen reflektion 

och baserat på texten som förmedlats, rita en tidskurva som uttrycker kvinnans ställning 

historiskt. Det finns en kategorial historieskrivnings ansats i texten, men det är bara ett 

perspektiv som visas, vilket snarare gör att texten faller under en formell historieskrivning, 

eftersom uppgiften skulle kunna göras utifrån ett källkritiskt perspektiv, där 

powerpointpresentationens fakta skulle kunna ifrågasättas och problematiseras av eleven.  I 

Texten Medeltidens samhälle är den objektivistiska historieskrivningen ännu tydligare och få 

om någon problematisering görs.  

  

Identitet 

Är texten identitetslös eller vänder den sig till någon specifik läsare? Hur framställer den 

kvinnor och män och andra kulturer? Vilka kopplingar till elevernas personliga erfarenheter 

finns? 

 
Texten Kvinnohistoria – en översikt vänder sig inte direkt till någon specifik läsare, men 

eftersom fokus ligger på kvinnornas historia, så borde det finnas en högre 

identifikationsfaktor för kvinnliga mottagare. Titeln ”Den andra historien” antyder också att 

det här är en historia som är till för ”de andra” – kvinnorna. Det vi som finns är framförallt 

svenskar, men flera kulturers historia skildras: De tidiga kulturerna i Jericho/Palestina, Catal 

Hüyük/Turkiet, Sumer/Akkadia/Babylon/Irak, Antikens Grekland och Rom. ”Det bysantinska 

riket”, ”Västeuropa”, ”den muslimska världen” och ”Skandinavien-Sverige”. I skildringen av 

den muslimska världen hamnar hälften av fokuset på Spanien och Al Andalus och de kristna 

regenternas Isabella och Ferdinands religiösa intoleran som ställs i kontrast mot muslimernas 
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religiösa tolerans mot kristna och judiska män. ”Vår” skandinaviska/germanska historiska 

kultur framställs som bättre än den muslimska. Och förfrämligandet av den kulturen förstärks 

av att hemskheter som att döda bebisflickor skrivs med här, men nämns inte tidigare t.ex. i 

anslutning till Antikens Rom, där sådant också var förekommande. Det finns en tydlig 

betoning av den skandinaviska/svenska kulturens historia. I texten tar många bilder och 

mycket av texten upp kvinnans sexualitet och kvinnan som sexuell symbol. T.ex. i textraden: 

”en dag om året skulle kvinnorna gå till templet och ligga med främmande män” och bilden 

där en kvinna sitter i knäet på en man med bildtexten: ”kvinnan skulle behaga familjefadern”. 

Detta skulle också kunna vara tecken på att utgå ifrån elevernas vardag, då mycket kretsar 

kring sexualiteten i 16-18 åringars liv. Men det visar en historia där kvinnans sexualitet och 

utseende betonas samtidigt som hon framställs som offer.  

 

Trots att texten Kvinnohistoria – en översikt ska skildra kvinnornas historia så är mer än 

hälften av alla personer på bilderna män (66 män och 59 kvinnor). Av de namngivna 

individerna är det dock kvinnor som dominerar. Det finns totalt 26 namngivna individer. 16 st 

var kvinnor, 10 stycken var män. 15st var kopplade till bilderna. Några historiska individer 

nämns som författare, både kvinnor och män. Men då manliga författare nämns så utgör de 

källor, tex används Homeros verk som källa där kvinnliga gudar uppfattas lika som männen 

medan andra onämnda författare uppfattar kvinnorna som en plåga. Författaren Keakamenus 

nämns också som källa och citeras. När det kommer till de kvinnliga författarna, poeterna och 

historikerna som prästinnan Enheduanna och prinsessan Anna Komnena, nämns inget om vad 

de skrivit. De blir då indirekt obetydliga eftersom de inte bidrar till historien/berättelsen. Trots 

att texten behandlar kvinnornas historia så är mannen norm. I texten står det: ”Kristna och 

judar behandlades relativt väl som ”bokens folk” men fick betala skatt. Denna skatt gällde inte 

kvinnor”. ”Kristna och judar” är alltså normativt manliga. Det finns ett antal tillfällen då 

”kvinnor och män” nämns som grupp. Tex att ”deras kunskaper lade grunden till 

renässansen”, ”Kvinnor och mäns sexualitet” osv. Annars beskrivs mest kvinnornas 

förehavanden. Texten består till största delen av faktauppräkningar om hur kvinnorna hade 

det. Mycket lite om det kulturella sammanhanget beskrivs. Kvinnohistorien beskrivs som 

något särskilt. Det betonas genom titeln ”…den andra historien” och utmärks genom att den 

uthuggs ur det historiska sammanhanget. Det finns mäns och kvinnors historia och de är 

särskilda från varandra.  
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I texten Medeltidens samhälle nämns att namnet Medeltiden, och den utsatta tiden inte gäller 

för alla kulturer. Men sedan handlar texten medeltidens samhälle som författaren själv skriver 

i sin beskrivning av texten om att övergripande presentera ”medeltidens samhälle, med 

ståndsläran och feodalismen i fokus”. Och då är vi bara i västeuropa, med en bit av svensk 

kultursfär. I bilderna finns flera foton på nutida personer som klär ut sig och som får 

symbolisera de olika stånden, T.ex. en man i ringbrynja, en man i 20 års åldern på festhumör 

med en kungakrona käckt på sned. En präst med en lättklädd kvinna på armen och bilder från 

Monty Pytons film The quest for the Holy Graal. Andra komiska tecknade bilder finns också 

med nutida referenser T.ex. en komisk ritad bild på ett uppror eller en bild på fem män från ett 

dataspel som får illustrera borgarna. Bilderna anknyter till elevernas vardag och har en 

komisk effekt, men historien i sig relateras inte till eleverna. Människor benämns i allmänna 

ordalag, stånden adel, präster, bönder och borgare benämns könlöst. Det finns formuleringar i 

stil med ”Borgare var de män och kvinnor som…”, men på alla bilder dominerar män. På de 

första bilderna illustreras t.ex. folkvandringar av män. Feodalismens pyramid är fylld av 

framförallt män. En kvinna och 10 män finns i kategorin kung, adel/kyrka och vasaller. Några 

fler kvinnor finns bland ofrälset, och då mest bönderna. Vilket får till följd att en bild av den 

medeltida kvinnan är en osynlig person helt utan makt. Detta fortsätter genom hela bildspelet. 

I huvudsak enbart män får också i fortsättningen illustrera de fyra stånden och förhållandet 

mellan dem. Texten tar särskilt upp kyrkan och präster och munkar, men nunnor nämns inte 

trots att vi har flera exempel på att också nunneklostren var en maktfaktor på medeltiden. 

Också när borgarståndet beskrivs särskilt så finns bara män på bilderna.  

 

Andra sexuella läggningar än den heterosexuella nämns över huvud taget inte i de två 

texterna.  
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Tid 

Vilken tidsaspekt präglar texten? Ett genetiskt, genealogiskt eller reflexivt perspektiv? 

Kopplas texten till en större kontext? 

 

I texten Kvinnohistoria – en översikt beskrivs kvinnohistorien från A-B, från de första 

städerna till idag. Författarens egen beskrivning av läromedlet är: ”En omfattande tidslinje 

med ett antal nedslag i kvinnans historia med en övning där eleven skall fylla i hur hon/han 

upplever kvinnans situation genom historien genom att skapa en kurva”. Bildspelet är alltså 

en klassisk kronologisk/genetisk tidslinje som börjar med flodkulturerna och Antiken, för att 

sedan vid medeltiden delas upp i fyra parallella tidslinjer som skildrar olika kulturer. Bysans 

år 500 - 1443, Det muslimska riket år 500 - 1492. Västeuropa år 500 - 1800-talet och 

Skandinavien/Sverige år 400 – till idag. Texten har mycket kortfattad faktauppräkning längst 

med denna historiska ”motorcykelresa” och ofta ”händer” saker utan problematisering. Texten 

är alltså väldigt genetisk med en evolutionär utveckling. Också uppgiften förstärker den 

genetiska uppställningen även om det finns ett reflexivt inslag. Uppgiften består av en tidsaxel 

där eleverna själva ska fylla i hur de upplever kvinnans situation vid historiens olika tider 

enligt skalan: mycket bra – bra – sådär – dåligt – mycket dåligt. Slutresultatet ska bli en kurva 

som ska åskådliggöra kvinnans situation över tid. Plats finns också att skriva egna tankar. I 

texten Medeltidens samhälle skildras en utplockad pusselbit ur historiens förlopp, men det är 

ändå en genetisk framställning där medeltidens samhälle tidsbestäms redan på framsidan med 

årtal och sedan i beskrivningen från tidig- till senmedeltid.  

 

Förändring 

Är det ett aktör- eller strukturperspektiv för att förklara förändring som präglar texten? Finns 

kontrafaktiska framställningar/perspektiv i texten?  

 

I texten Kvinnohistoria – en översikt används ordet troligen en gång, annars staplas ”fakta” på 

varandra utan problematiseringar. Samhällen ”uppstår”, ”går under”,” blir”, ”dominerar”, 

”utvecklas”, ”växer fram”, ”drar igång”, ”tar slut”. Första världskriget kommer men inga 

orsaker anges. Kvinnorörelsen får makt och kalla kriget startar men hur och varför 

diskussionen lämnas därhän. Förändring uppstår genetiskat längst den historiska tidskurvan. 

Det finns som sagt 26 namngivna individer och några av dessa anges som drivande. Flera 

kvinnliga regenter nämns som historiskt drivande aktörer. Drottning Isabella nämns t.ex. som 
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drivande för Columbus resa och hon och hennes mans politik orsakar försämrade villkor för 

muslimer och judar i Andalusien. Drottning Brynhild nämns också som exempel, men mer 

som en parentes och inte som drivande för den historiska utvecklingen, liksom drottning 

Kristinas normbrott. Det finns alltså drivande aktörer i texten, men förändringsfaktorer är 

ändå till största delen strukturella. Feodalismens betoning på militär styrka var t.ex. orsaken 

till kvinnans lägre ställning. Kristendomens införande var orsaken till förändringar…osv. 

Vissa uppfinningar nämns dock som startskott eller som små viktiga bitar. P-

pilleruppfinningen gav t.ex. kvinnorna makt över sin sexualitet. Men utvecklingen beskrivs i 

stora strukturella drag. Boktryckarkonst och nationalstat leder till kolonialmakter, 

vetenskaplig revolution och framstegstanke som leder till jämlikhetstänk och industrialisering, 

ökad levnadsstandard som ledde till nationalromantik, ifrågasättande och ekonomisk boom 

som ledde till nöjes och konsumtionskultur som ledde till globalisering och internet som leder 

fram till nutidens samhälle. I texten Medeltidens samhälle finns inga aktörer. Medeltidens 

samhälle och förändringarna sker med hjälp av strukturer: Antikens sönderfall, kristendomen, 

lagstiftning, ekonomisk uppgång osv. Det finns inga kontrafaktiska antydningar i texterna. 

 

Värden 

Vilka värden är det som ligger bakom människors agerande? Finns det ett ideologiskt bruk? 

Vilka historiska motiv och drivkrafter är det som framträder?  

 

Texten Kvinnohistoria – en översikt är en tydligt värdeladdad text. Redan i titeln -”Den andra 

historien - ett antal nedslag i västerlandets patriarkala historia sedd ur kvinnornas 

pespektiv.” - är det tydligt att det här är en skildring av kvinnans kamp mot det patriarkala 

samhället. Det är en kamp om makten som skildras. Det ideologiska bruket är som brukligt i 

läroböcker tydligt. Målet är att synliggöra som författaren skriver ”den andra historien”. I 

texten Medeltidens samhälle är maktfaktorn den främsta drivkraften. Bönderna och de livegna 

är offren för starka mäns vapenmakt. Borgarna förtrycks men vinner mark och segrar. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
Jag ville i uppsatsen belysa ämnestraditioner i skolämnet historia utifrån exemplet, de två 

populära läromedelstexterna från Lektion.se. Jag ville se vilka ämnestraditioner som 

dominerade i dessa texter. Det finns en tydlig betoning av den svenska historien och i 

huvudsak ett förfrämligande av den muslimska kulturen. HBT-livsstilar nämns över huvud 

taget inte i texterna. Den ena texten som ska framhäva kvinnans historia visar en historia där 

kvinnans sexualitet och utseende betonas samtidigt som hon framställs som offer. 

Kvinnohistorien beskrivs som någonting särskilt och utplockat ur det historiska 

sammanhanget. Det finns dock nästan lika många kvinnor som män på bilderna som 

illustrerar texten. I den andra texten dominerar män på alla bilder och kvinnan är helt osynlig 

och utan makt. Munkar nämns tex men inte nunnor. Bilderna anknyter till elevernas vardag. 

Men historien i sig relateras inte till eleverna. Kopplingen mellan dåtid och nutid är i båda 

texterna genetiskt uppbyggd. Texterna har kortfattade faktauppräkningar och mycket lite om 

de kulturella sammanhangen beskrivs och ”faktan” problematiseras inte. Också uppgiften 

förstärker den genetiska uppställningen även om det finns ett reflexivt inslag. Texterna har 

inslag av det traditionella synsättet där mycket fakta är viktigt, och ett objektivt inslag finns 

och är tydligt i framförallt texten Medeltidens samhälle. I texten Kvinnohistoria- en översikt 

finns också en kategorial ansats, men uppgiftens möjliga källkritiska syfte gör att den formella 

undervisningskategorin skulle vara gällande. I den ena texten finns aktörer, men de är oftast 

parenteser och utvecklingen beskrivs i stora strukturella drag. I den andra finns inga aktörer. 

Det finns inga kontrafaktiska antydningar i texterna. Maktfaktorn och striden mellan man och 

kvinna och mellan frälse och ofrälse driver utvecklingen framåt.  
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8 Diskussion 
När jag började med uppsatsen ställde jag mig frågan ”vad är en ämnestradition i historia?”. 

Jag fann snabbt att det inte finns en ämnestradition. Flera perspektiv på historien har 

tillkommit under olika tider och finns idag parallellt och utgör historieämnets traditioner. 

Ganska snabbt fann jag också att historieläroboken har bidragit och/eller speglat 

historieämnets traditioner väldigt mycket. Det finns perspektiv på historien, men också 

perspektiv på undervisningen. Dessa perspektiv påverkar undervisningen i Historia och utgör 

tillsammans historieämnets tradition.  

 

Jag hoppades kunna föra en diskussion om vad analysen av de populäraste läromedelstexterna 

på Lektion.se kan säga om hur olika ämnestraditioner används i skolans historieundervisning. 

Jag kan dock konstatera att det är svårt att göra det. Eftersom syftet med min uppsats är att 

belysa ämnestraditioner i skolämnet historia genom att analysera vilka perspektiv som 

framträder i texterna oberoende av författarnas avsikter. Jag får då fram vad texten förmedlar 

och inte hur undervisningen de facto gestaltade sig och vad den innehöll.  Dessutom är 

underlaget för litet för att dra generella slutsatser. Detta är en mycket liten del av helheten, 

men som en liten del så kan det vara intressant för att belysa och tolka helheten. Detta lilla 

axplock från lärarnas egna populära läromedel säger i sig inte så mycket om helheten, men 

eftersom det ändå har ett stort antal nöjda nedladdare/användare, kan det ändå peka på att 

historieundervisningen i många fall är den svenska mannen som är norm i en genetisk 

framställning av historien som styrs av strukturella förändringsfaktorer och kamp om makten.  

 

I förlängningen hade en större undersökning av fler texter kanske sagt mer om vilka 

historieämnestraditioner som är rådande. Jag hade gärna gjort en undersökning som kopplade 

texterna till författarna, användarna och den faktiska undervisningen. Det skulle också vara 

intressant att liksom Långström (1997) försöka fånga kopplingen mellan avsändarnas 

livsvärld och produkt. T.ex. i vilken mån som ämnessammansättningen hos författaren/läraren 

påverkar. Har Svenska-Historia-läraren en annan ämnestradition än Samhälle-Historia-läraren 

eller Natur-Historie-läraren osv. I vilken mån påverkar lärarnas/författarnas ålder, kön, 

utbildning, arbetslivserfarenhet, geografiska hemvist, politiska färg osv. 
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