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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Höstterminen 2011 trädde den nya läroplanen för gymnasieskolan i kraft, Gy 2011. Den

ersatte den tidigare läroplanen, Lpf 94. Historieämnet kom i och med denna reform att få 

status som gymnasiegemensamt ämne, det som tidigare kallats kärnämne.1 Med det menas ett 

ämne som alla gymnasieelever ska läsa.2 Reformen förde även med sig nyheten ämnesplaner, 

vilka innehåller syften som är gemensamma för hela ämnesområdet. Centralt innehåll och mål 

att uppnå för varje enskild kurs beskrivs i ämnesplanens slut. Ämnet historia är för gymnasiet 

indelat i sex kurser, varav tre är gymnasiegemensamma; Historia 1a1 läses på alla 

yrkesprogrammen samt teknikprogrammet.3 På de övriga programmen är historia 1b den 

gymnasiegemensamma kursen.4 Den tredje gymnasiegemensamma historiekursen heter 

Historia 2b – kultur och gäller för Estetiska - och Humanistiska programmet.5 En viktig orsak 

till reformen var att regeringen ville göra kursplanerna tydligare när det gäller vilket innehåll 

undervisningen ska ha.6

Denna uppsats kommer att handla om innehåll och urval i läroböcker i historia för 

gymnasieskolan och i vilken mån dessa följer utvecklingen inom historieforskningens 

historiesyn och förändringar i och med utformandet av ny kursplan. Många forskare är 

överens om att läroböcker är en viktig del av skolan, och att de i hög mån påverkar vad som 

ska tas upp i undervisningen.7 Magnus Hermansson Adler menar att det finns ”… all 

anledning att granska den litteratur som betyder mest för undervisningen i historia.”8 Nu, när 

jag snart tar min lärarexamen och är redo att påbörja mitt arbete som historielärare i 

gymnasieskolan kommer jag troligtvis att få stor användning av de läroböcker som står till 

buds. Precis som Hermansson Adler anser jag då att det är viktigt att vara medveten om vad 

böckerna innehåller.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida innehållet i läroböcker i historia för 

gymnasiet förändrats i och med att den nya läroplanen, Gy 2011 trätt i kraft. Undersökningen 

                                                            
1 <http://www.regeringen.se/sb/d/11908>
2 <http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan>
3 Gy2011, s. 67
4 Gy2011, s. 73
5 Gy2011, s. 78
6 Prop.2008/9:199, s. 110
7 Se t.ex. Reichenberg (2000), s. 27 och Långström (1997), s. 288
8 Hermansson Adler (2009), s. 53-54
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omfattas av totalt sex läroböcker, tre som givits ut efter gymnasiereformen 2011, samt tre 

motsvarande läroböcker utgivna innan 2011. Främst kommer undersökningen utgå från tre 

nedslag, där förändringar undersöks. De förändringar som undersöks preciseras i 

frågeställningen nedan. 

Frågeställning:

 Vilka förändringar i urval, terminologi och illustrationer har gjorts i läroböcker i historia 

för gymnasieskolan utgivna efter Gy2011 jämfört med motsvarande läroböcker utgivna 

före Gy2011? Framför allt när det gäller tre nedslag:

- Samtidshistoria

- Kvinno- och genushistoria

- Källkritik

 Överensstämmer de eventuella förändringarna i läroböckerna med de förändringar som 

gjorts i kursplanerna samt hur historiesynen inom historieforskningen förändrats från 1980-

talet fram till idag?

1.3 Tidigare forskning

Den som söker efter forskning om läroböcker har en hel del att finna. Bengt Schüllerqvist, 

professor i historia och verksam vid Karlstad universitet ger i Svensk historiedidaktisk 

forskning en bild av det historiedidaktiska forskningsläget. När det gäller litteratur om 

historieläroböcker specifikt har framförallt fyra böcker påträffats, vilka använts i denna 

uppsats för att skapa en bild av läroböckers innehåll och på vilket sätt det formas och används. 

Den äldsta är en doktorsavhandling från 1972, Historien på gymnasiet. Undervisning och 

läroböcker 1820-1965, skriven av Göran Andolf som tidigare varit verksam på Uppsala 

universitet och Mittuniversitet. Han har jämfört läroböcker i historia från olika tidsperioder 

med fokus på urval och disposition. Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms 

universitet, har skrivit boken Lärobokskunskap där han arbetat med läroböckers text och bild 

när det gäller dess kunskapsurval och framställning. Sture Långström, universitetslektor vid 

Umeå universitet, har i sin avhandling Författarröst och lärobokstradition. En 

historiedidaktisk studie, undersökt hur läroboksförfattare skriver och hur lärobokstext 

påverkas av dess författare. Den senaste av de böcker som påträffats om läroböcker i historia 

är skriven av universitetslektorn Magnus Hermansson Adler som är verksam vid Göteborgs 

universitet: Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik. Här diskuteras en rad olika historiedidaktiska faktorer. Intressant för denna 
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uppsats har främst varit kapitlet ”Den politiska dimensionen”, där bland annat styrdokument, 

historiesyn och läroböcker samt vilken roll dessa faktorer har i undervisningen diskuteras.9

Flera av de ovan nämnda böckerna behandlar bilder i läroböcker. Den bok som dock främst 

använts i det sammanhanget är Bilder i läromedel, skriven av Rune Pettersson som är 

professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola. Här diskuterar han olika typer av 

bilder och vilka syften bilderna har i läromedel. När det gäller text i läroböcker har det mesta 

som påträffats rört språkförståelse, vilket hamnar utanför denna uppsats 

undersökningsområde. Knut Kjeldstadli, professor i historia vid Oslo universitet, har dock i 

sin bok Det förflutna är inte vad det en gång var använt det avslutande kapitlet till att 

diskutera användningen av historia och kommer där in på framställningen av historia och att 

alla ord har ett associativt fält omkring sig. Monica Reichenberg, professor i pedagogik och

verksam vid Göteborgs universitet har i sin avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter. 

En studie av elevers förståelse av olika textversioner undersökt elevers läsförståelse. Hon ger

då även en överblick över läroboksforskning, där hon för en diskussion om urval och 

stoffträngsel och vilka de bakomliggande orsakerna till stoffträngsel anses vara.

En övergripande bild av historiesyn i forskning om historia har boken Historieskrivningen i 

Sverige givit. Eva Österberg, professor i historia vid Lunds universitet, har där skrivit kapitlet 

”Kultur, genus och samtiden. Svensk historieforskning från senare delen av 1980-talet till 

2010.”10 Här beskriver hon bland annat att genus- och kvinnohistoria fått allt större 

genomslag under de senaste decennierna och att utvecklingen går mot allt mer forskning om 

genus och maskulinitet. När det gäller kvinno- och genushistoria ger Yvonne Hirdman, 

professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet en beskrivning i kapitlet ”Vad är 

kvinnohistoria” i boken Kvinnohistoria. Där hon diskuterar kvinnohistoria kontra 

genushistoria och varför utvecklingen gått i riktning mot genushistoria. Ann-Sofie Ohlander 

som arbetar vid Örebro universitet har skrivit Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. Där jämför hon 

läroböcker i historia, två för historia A i gymnasieskolan, två för historia i grundskolan, 

utifrån text och bilder för att se vilken bild av kvinnor och män som genom läroböckerna 

förmedlas till elever. Ingen av de böcker Ohlander undersökt berörs dock i denna uppsats.

                                                            
9 Hermansson Adler (2009), s. 41-65
10 Artéus & Åmark (2012), s. 173-207
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1.4 Teoretiska utgångspunkter

1.4.1 Läroböckernas innehåll

En viktig del av en läroboks innehåll är givetvis dess text. I boken Lärobokskunskap beskriver 

Staffan Selander vilket syfte texten har: ”Grundidén med den pedagogiska texten är att den 

ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap.”11 Hur läsaren 

uppfattar den kunskap som förmedlas i texten beror dock på hur författarna framställt denna.

Knut Kjeldstadli tar upp språkbruk i historiska framställningar. Han skriver:

Somliga hyllar ett ”neutralt”, ”objektivt” språk. Men alla ord har ett associativt fält omkring sig. 

Även om man undviker skällsord (”svikare”, ”tyrann”), knyts värden till de flesta termer. Man kan 

välja mellan ”näringslivets män”, ”näringsidkare”, ”borgerskap” och ”företagsherrar” – eller 

mellan ”arbetsgivare” och ”arbetsköpare”. Ingen av dessa termer är a priori mer neutral än de 

andra. 12

Även Göran Andolf diskuterar språkbruk: ”Det finns alltså skäl som talar för att 

historieskrivningen kommer att få en statisk prägel, att stoffurvalet och eventuellt också 

framställningen kommer att präglas av en gången tids värderingar.”13

Inte bara texten, utan även illustrationerna är en viktig del av innehållet i läroboken. De kan 

fungera som ett stöd för en text, menar Staffan Selander. Många menar också, enligt 

Pettersson, att bilden syfte är att ”väcka uppmärksamhet och skapa intresse för ett visst 

material eller ämne”.14 Magnus Hermansson Adler beskriver att ämnet historia lämpar sig bra 

till användning av bilder, de är liksom texten viktiga när man vill förstå sin omvärld.15

Pettersson beskriver: ”Bilder uppfattas mycket snabbare än en text. Bilder förklarar och visar 

hur saker ser ut. I flera situationer ger bilder mycket bättre än ord såväl åskådlighet som 

överblick och förståelse av ett ämne.”16 Dock diskuterar han hur det är önskvärt att bilden i 

läroböckerna får ett djupare syfte: ”Man skulle vilja sätta som ett mål att de bilder som 

används i läromedel inte bara leder till kunskap utan faktiskt leder till insikt, en djupare 

förståelse om det bilden visar, eller t o m lärdom, dvs betydande teoretisk kunskap inom något 

område.”17 Pettersson beskriver vidare att det inte är säkert att mottagaren förstår sändarens 

                                                            
11 Selander (1988), s. 17
12 Kjeldstadli (1992), s. 293
13 Andolf (1972), s. 294
14 Pettersson (1991), s. 102
15 Hermansson Adler (2009), s. 136
16 Pettersson (1991), s. 102
17 Pettersson (1991), s. 103
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avsedda budskap, eller ens uppfattar något alls. Bilderna kan till och med få en negativ 

effekt.18

Den som ska skriva en lärobok i historia har en rad val att göra när det gäller vad som ska 

utgöra bokens innehåll. Som nämnts ovan menar Selander att läroböckerna ska reproducera, 

inte skapa ny, kunskap. Han tillägger: ”Det måste alltså ske ett urval och en avgränsning av 

det som ska återges.”19 Monica Reichenberg diskuterar urval och tar upp begreppet 

stoffträngsel som ofta förekommer i läroböcker. Hon menar att ”stoffträngseln visar sig i att

en mängd information ’trängs ihop’”20 Hon presenterar också, utifrån några olika forskare, 

flera orsaker till stoffträngseln. En av de orsaker som lyfts fram är att eleverna måste tillägna 

sig en stor kunskapsmassa som läroboksförfattarna har att presentera i sina böcker, vilket 

leder till att osthyvelsprincipen tillämpas: ”Ett utslag av den är att varje avsnitt visserligen får 

finnas kvar, men att det kortas ner”21 Sture Långström beskriver också läroböcker som fulla 

av stoff: ”Varje vecka under ett läsår använder miljoner elever läroböcker. Det som 

presenteras i dessa böcker är ofta mer eller mindre faktatäta beskrivningar eller berättelser 

som någon eller några har valt ut och förpackat i sin personliga form.”22 Här är Långström 

inne på författarröst i böckerna, och hur läroboksförfattarnas livsvärld vävs in i stoffurvalet. 

När det gäller urval i läroböckerna påverkas såväl text som bild. Selander ger ett exempel på 

hur bildurval påverkas av förändringar i tyngdpunkt när det gäller ämnets innehåll: ”Senare 

tids historieläroböcker där större tonvikt läggs på skildringar av det sociala livet finns också 

vardagsföremål i större utsträckning illustrerade.”23

1.4.2 Bakom läroboken – styrdokument och historiesyn

Vi har ovan sett hur läroboksförfattarna har många beslut att fatta när det gäller lärobokens 

urval. Staffan Selander lägger fram två viktiga bakomliggande faktorer som styr urvalet: ” 

Vad som fokuseras i urvalet bestäms dels av expertkunskapens indelning, dels av pedagogiska 

konventioner.”24 När det gäller styrdokumenten förklarar Magnus Hermansson Adler att 

samhälle och skola hänger tätt samman: ”Samhällets värdegrund är också skolans värdegrund, 

eftersom skolan är en aktiv och vital del av samhället.”25 Även Staffan Selander diskuterar 

detta. Han menar att då läroplanen är uttryck för politiska kompromisser, är läroböckerna 

utformade av andra aktörer som även påverkas av andra faktorer, exempelvis utveckling inom 

                                                            
18 Pettersson (1991), s. 103
19 Selander (1988), s. 17
20 Reichenberg (2000), s. 64
21 Reichenberg (2000), s. 64
22 Långström (1997), s. 49
23 Selander (1988), s. 119
24 Selander (1988), s. 31-32
25 Hermansson Adler (2009), s. 63
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layout. Han skriver: ”Istället för att tala om att läroplanen rationellt styr lärobokens innehåll 

och form förefaller det mer fruktbart att betrakta både läroplan och lärobok som samtidiga 

uttryck för i tiden gängse värderingar av kunskap och moral.”26 Selander menar därmed inte 

att läroboksförfattarna inte använder läroplanen, utan tvärtom att läroplanerna till stor del 

ligger till grund för det urval författarna gör.27 Det är heller inte konstigt, menar Göran 

Andolf, eftersom läroböckerna annars inte skulle sälja.28 Styrdokumenten är alltså viktiga 

bakomliggande faktorer till författarnas urval.

Eftersom även forskarnas historiesyn påverkar utformandet av läroböcker kan det vara 

intressant att se i vilken riktning förändringar som sker inom historieforskningen gått sedan 

den förra läroplanen, Lpf 94 kom. Eva Österberg skriver om hur historiesynen förändrats 

under perioden 1985 till ca 2010. Hon beskriver hur vissa områden fått genomslag och 

förändrats under perioden och pekar bland annat på att kulturhistoria, genushistoria och 

samtidshistoria har blivit stora inriktningar och skriver även om förändringar på det 

källkritiska området. Samtidshistorien kan beröra många områden. Ett av de som enligt 

Österberg är mest intressant är: 

… en kritisk genomgång av 1900-talets svenska inrikespolitik, av folkhemmets sociala 

kontrollsystem, steriliseringslagar, ’statsindividualism’, säkerhets- och försvarspolitik, nazismens 

anhängare och ideologiska följder, ungdomliga motståndsrörelser, modernitets-, krigs- eller 

spionberättelser och så vidare.29

Något annat som Österberg lyfter fram är ett behov av forskare att lyfta fram samtidshistorien 

i samband med äldre historia: ”Vissa historiker har även gjort en poäng av hur angeläget det 

är att i ett och samma projekt överskrida gränsen mellan det förmoderna och det moderna, att 

ha kompetensen att pendla på tidsaxeln och dra slutsatser av de långa tidsperspektiven.”30

Yvonne Hirdman diskuterar synen på kvinnor och beskriver hur kvinnohistoria, när den slog 

igenom på 1970-talet kom att leda till att kvinnor förvisso kom med i historieskrivningen, 

men som ett tillägg. Kvinnor var fortfarande inte en del av själva historien, utan stod på sidan 

om och utgjorde ett eget område. Detta har sedan dess utvecklats mot att allt mer handla om 

genushistoria, Ann-Sofie Ohlander utvecklar detta i sin studie om läroböcker: 

En historieskrivning som skulle utgå från att kvinnor är likvärdiga med män, där kvinnor skulle 

studeras och framställas som tänkande, handlande, upplevande och skapande subjekt skulle få 

                                                            
26 Selander (1988), s. 19
27 Selander (1988), s. 19
28 Andolf (1972), s. 292
29 Artéus & Åmark (2012), s. 195
30 Artéus & Åmark (2012), s. 196-197
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andra tyngdpunkter än dem som ges i de här behandlade läroböckerna. De historiska frågorna 

skulle gälla kvinnor i samma mån som män. Hur levde kvinnorna respektive männen? Vilka var 

kvinnors respektive mäns historiska villkor, också i förhållande till varandra och till barn? Hur 

påverkade de och påverkades av olika historiska skeenden och förändringar? Vilka verksamheter 

och verksamhetsområden var deras, gemensamma och var för sig? En sådan historieskrivning 

skulle också med nödvändighet medföra att mannen tematiseras och att manligheten 

problematiseras på samma sätt som kvinnan.31

Man har alltså allt mer gått ifrån att studera kvinnor till att studera genus, det vill säga det kön

som män och kvinnor görs till: ”Genusstudier är studier av det abstrakta könet skulle man 

kunna säga, det är studier över hur män och kvinnor uppfattas och vilka konsekvenser det har 

haft för dem som könssort, dvs genus, vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme i 

världen.”32

Källkritik har funnits länge inom historieforskningen och har länge haft en mycket central 

roll. Eva Österberg beskriver dock, utifrån Rolf Torstendahls resonemang, att källkritiken 

förändrats under de senaste decennierna och kommit att handla om huruvida en källa går att 

använda till ett speciellt syfte. Huruvida en källa är användbar eller inte beror i stor 

utsträckning på vad forskaren är ute efter att undersöka33

1.5 Metod

Uppsatsens syfte ska uppnås genom undersökningar och jämförelser mellan läroböcker. 

Undersökningen kommer att vara delvis kvantitativ och delvis kvalitativ, för att därefter 

avslutas med komparativa studier för att se om några förändringar skett. Den kvalitativa delen 

kommer, som nämnts ovan, att utgöras av tre nedslag; samtidshistoria, kvinno- och 

genushistoria och källkritik. Undersökningens första del kommer att vara av kvantitativ art, 

och ska ge en övergripande bild av läroböckernas innehållsmässiga urval. För att se om någon 

förändring när det gäller läroböckernas urval skett, kommer deras sidor delas in i olika 

kategorier för att sedan räkna ut hur många procentandelar varje kategori utgör av respektive 

bok. Kategorierna är:

 Historieämnet

 Forntiden, - 2000 f.v.t.

                                                            
31 Ohlander (2010), s. 171
32 Hirdman (1992), s. 18
33 Artéus & Åmark (2012), s. 175
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 Antiken, 2000 f.v.t. – 500 e.v.t.

 Medeltiden, 500 – 1500 

 Renässansen, 1500 – 1700 

 Upplysningen, 1700 – 1815

 Revolutionernas tid, 1815 – 1914

 Första världskriget, 1914 – 1918

 Mellankrigstiden, 1918 – 1939

 Andra världskriget, 1939 – 1945

 Samtidshistorien, 1945 –

 Frågesidor

Den första kategorin, Historieämnet, har fått sitt namn efter det inledande kapitlet i boken 

Epok: historia. A. Till denna kategori hör sådant som beskriver historieämnets innehåll, 

exempelvis historieforskning, källkritik och periodiseringar. Den sista kategorin är 

Frågesidor, vilken tillkommit då man i Epok A valt att lägga analysfrågorna för hela bokens 

kapitel samlade i slutet av boken. De övriga kategorierna representerar i kronologisk ordning 

olika tidsperioder. 

En andra kvantitativ del av undersökningen rör ett av nedslagen; kvinno- och genushistoria. 

Här kommer bilderna i de olika böckerna delas in i kategorier, för att se om någon skillnad i 

fördelningen av bilder skett i de nya böckerna jämfört med de äldre. Kategorierna är:

 Kvinnor

 Män

 Kvinnor och män

 Obestämt

 Annat

De bilder som räknas till kategorierna Kvinnor och Män är sådana som föreställer endast 

kvinnor eller män, föreställer bilderna personer av båda könen räknas den till kategorin 

Kvinnor och män, även om det är övervägande av det ena könet. Om det inte går att bestämma 

huruvida personerna på bilden är kvinnor eller män, läggs bilden till kategorin Obestämt. Till 

kategorin Annat har föremål, tidslinjer, diagram, barn etc. räknats. 

Den kvalitativa delen av undersökningen rör de tre nedslagen, där texter och frågor granskas 

närmare för att se vad de olika läroböckerna förmedlar. När böckerna undersökts kvalitativt 

och kvantitativt var för sig kommer resultatet att sammanställas så att den komparativa delen 

av undersökningen därefter kan utföras, där de tre olika A-böckerna jämförs med de tre 1b-

böckerna för att se vilka eventuella skillnader som fått genomslag. Dessa resultat kommer 
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slutligen att jämföras med historieforskarnas historiesyn idag och vilka skillnader som finns 

att finna i kursplanen för Historia 1b jämfört med kursplanen för Historia A.

1.6 Källor och källkritik

Två olika typer av material har använts för undersökningen i denna uppsats. Den ena utgörs 

av de undersökta läroböckerna i historia för gymnasieskolan. Den andra delen av materialet 

som använts, är de båda kursplanerna, Historia A och Historia 1b (se 1.7). Som beskrivits i 

kap. 1.1 ville man göra innehållet i undervisningen tydligare för historieämnet. Vid en 

jämförelse av kursplanerna kan man se att så också skett.  När det gäller vilka epoker som ska 

vara med beskriver man det specifikt i kursplanen för Historia 1b.34 I kursplanen för Historia 

A är detta inte lika tydligt; de två första målen i kursplanen för Historia A beskriver att alla 

elever ska: ”känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen” och ”förstå 

innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp”.35

En egen punkt har 1800- och 1900-talen fått i centralt innehåll i kursplanen för Historia 1b. 

Det ser alltså ut som att man lagt extra stor tyngdpunkt vid dessa två sekel. Det står att 

följande ska ingå i undervisningen:

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt 

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 

men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande…36

Något annat som syns tydligt i den nya kursplanen är större fokus på genushistoria och på 

kulturhistoria, det vill säga ”en vetenskap som utforskar kulturlivet och civilisationsprocessen, 

bortseende från det politiska skeendet.”37 I det centrala innehållet står exempelvis att 

undervisning i kursen ska innehålla: ”Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, 

samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika 

föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella 

konflikter.”38 och ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

                                                            
34 Gy2011, s. 73
35 Kursplan för Historia A
36 Gy2011, s. 73
37 <http://www.ne.se/kulturhistoria>
38 Gy2011, s. 73
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sexualitet.”39 När det gäller kursplanen för Historia A nämner man inte alls kvinnor och genus 

och kultur nämns mycket sparsamt.40

Det går också att se en tydlig förändring när det gäller historisk metod och källkritik. Metod

nämns inte alls i mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs eller Betygskriterier i 

kursplanen för Historia A. Källkritik nämns mycket sparsamt. Under Ämnets syfte från Gy 

2011 kan man läsa: ”Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att 

eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt 

använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser.”41 Källkritik finns även med i två av punkterna under Centralt innehåll

för kursen Historia 1b specifikt och spelar också en tydlig roll i Betygskriterierna. Källkritik 

finns alltså med i båda dessa kursplaner, men betonas mer i den nya.

När det gäller ett källkritiskt förhållningssätt till de läroböcker som undersöks i uppsatsens 

studie bör materialet inte utgöra något problem. Detta, eftersom syftet är att undersöka vad 

som står i läroböckerna, inte att bedöma sanningshalten i dem. Att jämföra sex böcker med 

varandra innebär dock en hel del avvägningar och vissa kategoriseringar av innehållet har 

gjorts för att kunna hantera det stora materialet. Bilderna har i undersökningens del om 

kvinno- och genushistoria kategoriserats och sorterats. Att tänka sig att en objektiv och riktig 

bedömning gjorts av sex olika böckers samtliga bilder är orimligt, vissa bilder är svåra att 

bedöma och vissa kan ha missbedömts. Slutresultatet borde dock inte påverkas avsevärt, då de 

flesta illustrationer varit någorlunda lättplacerade. Detsamma gäller givetvis för 

läroböckernas text och frågor.

1.7 Avgränsningar, urval och definitioner

Historiesyn är ett begrepp som används i uppsatsen, vilket Magnus Hermansson Adler 

definierar: ”Begreppet historiesyn beskriver en uppfattning om hur historien förändras, vilka 

krafter som driver utvecklingen och om det finns någon mening i historiens förlopp.”42 Ett 

annat begrepp som används är samtidshistoria. Med samtidshistoria menas ”… studier av 

1900-talets och till och med 2000-talets problem, med en frågeställning som gärna tar sitt 

avstamp i dagens debatter.”43 Studier om 1900-talet har på så sätt tagit fokus från studier av 

                                                            
39 Gy2011, s. 73
40 Kursplan för historia A
41 Gy2011, s. 66
42 Hermansson Adler (2009), s. 52
43 Artéus & Åmark (2012), s. 179
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1800-talet som tidigare haft en dominerande ställning av den moderna historien.44 Vilken 

tidsperiod som ska räknas med är dock inte helt säkert: ”Kronologiskt sett definieras 

samtidshistoria ibland som forskningen om perioden efter andra världskriget. […] Enligt en 

annan definition räknas hela 1900-talets historia mer vagt in i samtidshistorien.”45 ). I denna 

uppsats har samtidshistoria avgränsats till att gälla tiden 1945 fram till idag för att få en 

hanterbar mängd material, även om det, som vi sett i 1.4.2  finns definitioner som tar med ett 

vidare tidsperspektiv.

Förutom samtidshistoria har andra avgränsningar gjorts. Till att börja med har två kurser valts 

ut som underlag till undersökningen, Historia A från Lpf 94 Historia 1b från Gy 2011 (se 1.2). 

Dessa kurser lämpar sig bra för jämförelse eftersom de är av lika stor omfattning, 100 poäng, 

och är båda grundkurser. Historia 1b är som tidigare nämnts ett gymnasiegemensamt ämne för 

vissa program, medan Historia 1a1 är historiegemensamt för andra program. Historia 1a1 

omfattar dock endast 50 poäng och är alltså mindre omfattande än den tidigare Historia A. 

Därför var den inte lika väl lämpad för jämförelse. Tilläggas ska göras att de båda kurserna 

Historia 1a1 och Historia 1a2 tillsammans är mycket lika Historia 1b. När dessa kurser valts 

ut måste även urval när det gäller undersökningsmaterial göras. För att inte få allt för mycket 

material valdes tre läroböcker ut, som fanns både som A-bok, alltså från tiden före 

gymnasiereformen 2011, och som 1b-bok, alltså utgiven efter gymnasiereformen. Det var 

viktigt att de tre olika böckerna skulle ha olika författare och komma från olika förlag, för att 

på det sättet få ett mer vidgat perspektiv.

Slutligen har ett urval gjorts gällande vad som ska undersökas i läroböckerna för att på så sätt 

avgränsa det stora material läroböckerna innehåller. Genom att se vissa likheter mellan 

forskningsläget och förskjutningarna i fokus i den nya kursplanen jämfört med den gamla har,

förutom det övergripande innehållet i samtliga böcker, även tre nedslag valts ut vilka ska

undersökas extra noggrant (se 1.2 ). När det gäller kvinno- och genushistoria har 

undersökningen av läroböckernas texter inte berört enskilda kvinnor, såvida de inte beskrivs i 

samband med exempelvis deras kamp för jämställdhet eller om man genom deras liv

beskriver könsroller. Att ta med alla kvinnor i alla böcker hade inneburit att även alla män 

måste undersökas för att kunna få en rättvis bild av förhållandena, vilket hade blivit allt för 

tidskrävande. Ett relativt stort område som berör kvinnor är häxprocessen. Det området har, 

för att ytterligare avgränsa undersökningen, dock inte räknats med när det gäller textinnehåll. 

Detta, då häxprocessen ofta inte tagit upp könsroller. 

                                                            
44 Artéus & Åmark (2012), s. 195
45 Artéus & Åmark (2012), s. 194-195
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Som vi sett tidigare, anses läroboken ha en viktig roll i undervisningen. Magnus Hermansson 

Adler beskriver att det finns ”… all anledning att granska den litteratur som betyder mest för 

undervisningen i historia. Detta trots att vi inte är skyldiga att arbeta med en lärobok. Vi är 

dock skyldiga att använda oss av läromedel i någon form.”46 Att läroboken är det läromedel 

som enligt beskrivningarna används mest flitigt i skolan innebär dock inte att denna uppsats 

undersökning svarar på vad skolans undervisning faktiskt innehåller, det ligger utanför 

undersökningens område. Bengt Schüllerqvist beskriver:

Historiker är vana att studera skriftliga dokument, och läroplaner och läroböcker är sådana texter. 

Problematiskt blir det dock om man utifrån forskning om betingelser gör starka antaganden om 

vad som händer i klassrummet, och i elevernas lärande, eftersom man ju inte forskar om just 

detta.47

I sammanhanget kan också nämnas att läroböcker är något som finns i skolan under lång tid, 

de byts inte ut så ofta.48 Så även om nya böcker kommit ut, får man anta att många elever 

ännu inte fått kontakt med de nya böckerna. 

För läsbarhetens skull har inte läroböckernas fullständiga namn skrivits ut. Epok: historia A

och Epok: historia 1b kallas Epok A och Epok 1b, Epos: historia för gymnasieskolan kurs A

och Epos: [historia]. 1b kallas Epos A och Epos 1b. Böckerna Perspektiv på historien A och 

Perspektiv på historien 1b benämns Perspektiv A respektive Perspektiv 1b. I samtliga 

läroböcker har man till den löpande texten lagt rutor med text. Dessa har i denna uppsats 

givits namnet Faktarutor. Ett annat begrepp är Källövningar, som finns i Epos 1b och 

Perspektiv på historien 1b. Dessa innehåller källor, så som exempelvis brev och protokoll,

som läsaren får titta på och utifrån dem besvara frågor.

1.8 Disposition

Detta arbete är uppbyggt kring fem delar, eller kapitel. Kapitel 1 är en inledande del som 

handlar om hur uppsatsen blivit till utifrån bakgrund, syfte och frågeställningar, teorier och 

metod. I detta kapitel finns också en beskrivning av forskningsläget och av de källor som 

används i uppsatsens undersökning.  I andra kapitlet redovisas undersökningens resultat 

utifrån fyra olika delar, som alla representerar olika delar av läroböckernas urval; 2.1 Innehåll 

och urval, 2.2 Samtidshistoria, 2.3 Kvinno- och genushistoria och 2.4 Källkritik i 

läroböckerna. Därefter följer ett kapitel där slutsatser dras av resultaten och dessa diskuteras.
                                                            
46 Hermansson Adler s. 53-54
47 Schüllerqvist (2005), s. 67-68
48 Reichenberg (2000), s. 28
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Detta kapitel är indelat på samma sätt som kapitel 2, för att diskutera resultaten varje del för 

sig, och avslutas med en del där förslag på fortsatt forskning ges. I det fjärde kapitlet följer en 

sammanfattning av uppsatsen och slutligen, i kapitel 5, finns en förteckning över de källor och 

den litteratur som använts i arbetet med uppsatsen.

2. Resultat

2.1 Innehåll och urval

För att se huruvida några förändringar har skett i 1b-böckernas urval jämfört med A-

böckernas, har alla sidor indelats i de olika kategorierna och dess procentuella andel har 

räknats ut. Tabellerna nedan visar den procentuella fördelningen av innehållet i A- respektive 

1b-böckerna. 

Tabell 2.1.1 Procentuell fördelning av innehåll i läroböcker utkomna innan Gy2011

Epok A Epos A Perspektiv A

Historieämnet 0,5 % 0 % 0 %

Forntiden, – 2000 f.v.t. 4,0 % 0 % 2,8 %

Antiken, 2000 f.v.t. – 500 e.v.t. 6,0 % 5,7 % 5,7 %

Medeltiden, 500 – 1500 7,9 % 10,9 % 8,7 %

Renässansen, 1500 – 1700 14,7 % 14,6% 11,4 %

Upplysningen, 1700 – 1815 15,0 % 10,4 % 10,9 %

Revolutionernas tid, 1815 – 1914 13,2 % 21,9 % 19,9 %

Första världskriget, 1914 – 1918 3,0 % 3,9 % 4,2 %

Mellankrigstiden, 1918 – 1939 10,0 % 4,7 % 8,9 %

Andra världskriget, 1939 – 1945 4,2 % 3,4 % 5,9 %

Samtidshistorien, 1945- 19,7 % 24,5 % 21,6 %

Frågesidor 1,8 % 0 % 0 %

Källor: Elm & Thulin (2007), Sandberg (2008) och Nyström & Nyström (2001)
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Tabell 2.1.2 Procentuell fördelning av innehåll i läroböcker utkomna efter Gy2011.

Epok 1b Epos 1b Perspektiv 1b

Historieämnet 6,3 % 4,6 % 5,5 %

Forntiden, - 2000 f.v.t. 1,9 % 2,3 % 3,0 %

Antiken, 2000 f.v.t. – 500 e.v.t. 3,6 % 3,6 % 5,5 %

Medeltiden, 500 – 1500 4,1 % 3,6 % 9,1 %

Renässansen, 1500 – 1700 5,3 % 3,8 % 11,1 %

Upplysningen, 1700 – 1815 16,3 % 8,1 % 10,6 %

Revolutionernas tid, 1815 – 1914 17,7 % 28,8 % 17,3 %

Första världskriget, 1914 – 1918 3,6 % 4,1 % 4,0 %

Mellankrigstiden, 1918 – 1939 11,9 % 6,9 % 8,8 %

Andra världskriget, 1939 – 1945 5,0 % 4,1 % 6,0 %

Samtidshistorien, 1945 – 24,3 % 30,1 % 19,1 %

Frågesidor 0 % 0 % 0 %

Källor: Elm & Thulin (2011), Sandberg (2012) och Nyström, Nyström & Nyström (2011)

Tabellerna visar att vissa förändringar skett i böckernas urval. En av de största förändringarna 

är kategorin Historieämnet, som för böckerna Epos 1b och Perspektiv 1b är helt nya, 

kategorin finns inte representerad alls i motsvarande A-böcker. I Epok A finns denna kategori, 

där den utgör 0,5 % av boken.49 I Epok 1b har denna kategori utökats och utgör hela 6,3 % av 

hela bokens utrymme.50 I Epos 1b har också Forntiden tillkommit, en del som inte fått 

utrymme i Epos A. För att tydligare se vilka förändringar som skett i varje bok presenteras 

nedan diagram för böckerna var för sig.

                                                            
49 Tabell 2.1.1
50 Tabell 2.1.2



16

Diagram 2.1.3 Fördelning av innehåll i böckerna Epok A och Epok 1b.

Källor: Tabell 2.1.1 och Tabell 2.1.2

Diagram 2.1.4 Fördelning av innehåll i böckerna Epos A och Epos 1b.

Källor: Tabell 2.1.1 och Tabell 2.1.2.
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Diagram 2.1.5 Fördelning av innehåll i böckerna Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 1b.

Källor: Tabell 2.1.1 och Tabell 2.1.2

Bortsett från Forntiden ser utvecklingen i Epok- och Epos-böckerna lika ut. Utrymmet har 

minskats ned för alla områden i kronologisk ordning fram till och med Upplysningen, 1700-

1815. Därefter har utrymmet utökats för alla de resterande områdena. Epok är den enda boken 

som har Frågesidor med i sitt diagram. I 1b-boken finns inte dessa frågesidor som en egen 

del, frågor har istället integrerats med textavsnitten. Perspektiv på historien skiljer sig från 

båda de andra böckerna, här har utrymmet minskats ned för alla områden, förutom

Historieämnet och Medeltiden, 500-1500.

2.2 Samtidshistoria

I båda böckerna Epok 1b och Epos 1b har Samtidshistorien, 1945- utökats jämfört med 

respektive A-böcker; Epok 1b har utökats med 4,6, Epos 1b med 5,6 procentandelar. I 

Perspektiv 1b däremot, har perioden minskat med 2,5 procentandelar jämfört med Perspektiv 

A.51 Nedan presenteras de mest framträdande förändringarna i läroböckerna när det gäller 

samtidshistoria.

                                                            
51 Tabell 2.1.1 och Tabell 2.1.2
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Epok

På de sidor som rör samtidshistoria finns i Epok 1b totalt ungefär 8,5 sidor med Minns du-

och Analysfrågor. Frågor av typen Minns du förekommer inte alls i Epok A. Analysfrågor

finns däremot och ligger alla samlade i slutet av boken och faller, som beskrivits i kapitel 1.5,

därför in under en egen kategori Frågesidor. En jämförelse av Analysfrågorna visar att fyra

frågor som fanns i Epok A har tagits bort när man skrivit Epok 1b. En av frågorna berör 

”Tigerekonomierna”.52 Frågor om tigerekonomierna saknas helt i Epok 1b, istället har 14 nya 

frågor lagts till. Frågor om miljö, 53 bistånd, 54 och Afrika55 är nya. Man har också lagt till en 

fråga om Sverige: ”Vad kan anledningen vara till att Sverige sekretessbelagt Stasiakter som

rör svenska medborgare?”56, och antalet frågor om Mellanöstern har ökat från två i Epok A 

till fem i Epok 1b.57

När det gäller textinnehållet i Epokböckerna går vissa mönster att urskilja i de förändringar 

som skett mellan Epok A och Epok 1b. Texten är bitvis nästan exakt lika i de båda böckerna, 

med endast små tillägg eller ändringar. Något som på flera ställen lagts till är delar som rör 

Sverige och Norden. I Epok 1b står exempelvis: ”Vapenexporten blev en viktig del av 

ekonomin för USA och Sovjetunionen, men även för andra länder som till exempel Frankrike, 

Tjeckoslovakien och Sverige”58 I Epok A står samma sak förutom att ”och Sverige” inte finns 

med.59 Ett annat exempel där Sverige lagts till är sista meningen i citatet nedan, som lyder 

under rubriken Bosnien i Epok 1b:

Många problem kvarstod men tanken var att flyktingar skulle återvända hem. Humanitär och 

ekonomisk hjälp skulle komma från EU och FN. Om Daytonavtalet kan överleva är en öppen 

fråga. En internationell militär styrka upprättades för att bevaka den bräckliga freden. I den ingick 

även svenska trupper.60

Även information som kronologiskt ligger ganska nära nutiden har lagts till. I Epok A 

beskriver man exempelvis hur Pinochet skulle åtalas för brott mot mänskliga rättigheter: ”I 

väntan på beslut kvarhölls han i Storbritannien.”61 Det hela har beskrivits på ungefär samma 

sätt i Epok 1b, men där har man lagt till ”År 2006 avled den forne presidenten utan att ha 

                                                            
52 Elm & Thulin (2007), s. 404
53 Elm & Thulin (2011), s. 334
54 Elm & Thulin (2011), s. 307
55 Elm & Thulin (2011), s. 307
56 Elm & Thulin (2011), s. 345 
57 Elm & Thulin (2011), s. 351
58 Elm & Thulin (2011), s. 296
59 Elm & Thulin (2007), s. 336
60 Elm & Thulin (2011), s. 342
61 Elm & Thulin (2007), s. 340
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åtalats eller dömts.”62 Ett annat exempel är texterna under rubriken Iran, som är snarlika i de 

båda böckerna, men på slutet har man i Epok 1b lagt till ett stycke som inte finns i Epok A:

Nya problem uppstod när Iran i början på 2000-talet utvecklade ett eget kärnvapenprogram. 

Omvärlden fruktade och fruktar att detta ska leda till framställning av egna kärnvapen. USA och 

Israel har hotat att ingripa militärt. Iran stöder också Hamas som är i konflikt med Israel.63

I både A- och 1b-böckerna har USA:s konflikt med Irak och Afghanistan beskrivits i kapitlet 

En enda supermakt. En skillnad är dock att fokus ändrats något, man skriver i Epok A om en 

växande opinion mot USA och att ”Talibanregeringen och Saddam Hussein störtades men 

försöken att tillsätta demokratiska och USA vänliga regimer möttes med misstro.”64 I Epok 1b 

skriver man inte om växande opinion, utan har istället skrivit: ”USA:s president Barak Obama 

vill avsluta den militära insatsen i Irak och satsa på att lösa konflikten i Afghanistan. USA:s 

framtida politik ska sträva efter samförstånd med den muslimska världen och undvika militära 

lösningar.”65

I Epok A har man i kapitlet Nya ekonomiska och dynamiska regioner skrivit en hel del om 

Japan, Kina och Tigerekonomierna66, vilket endast beskrivits mycket kort i Epok 1b i kapitlet 

som heter Ekonomiska regioner och hållbar utveckling. I det kapitlet har flera nya rubriker 

istället tillkommit: Kampen om naturtillgångar och Hållbar utveckling, där fokus ligger på 

miljö och naturtillgångar67, samt Mångfald och framtid, där man diskuterar hur världen i 

framtiden kommer att kunna se ut.68 En annan ny rubrik för Epok: historia 1b är 

Globalisering.69

Epos

En skillnad mellan Epos A och Epos 1b är att man lagt till källövningar i Epos 1b. 

Källövningar som tillhör kategorin Samtidshistorien, 1945- är: Miljöförstöring och ekologisk 

kollaps70, Atombomben71, Kvinnlig arvsrätt72och Mohandas Gandhi73. Man har också i Epos 

1b lagt till nya faktarutor; Franska partier om valsystemet i Frankrike74, Blockpolitikens 

                                                            
62 Elm & Thulin (2011), s. 301
63 Elm & Thulin (2011), s. 350
64 Elm & Thulin (2007) s. 380
65 Elm & Thulin (2011), s. 362
66 Elm & Thulin (2007), s. 377-378
67 Elm & Thulin (2011), s. 364-365
68 Elm & Thulin (2011), s. 365
69 Elm & Thulin (2011), s. 362
70 Sandberg (2012), s. 283-286
71 Sandberg (2012), s. 305-308
72 Sandberg (2012), s. 321-324
73 Sandberg (2012), s. 348-349
74 Sandberg (2012), s. 312
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genombrott75 och Ömsesidiga fördomar, om de fördomar man i väst har om orienten och 

omvänt, de fördomar araber har på människor i väst.76  Även några nya rubriker har 

tillkommit i Epos 1b; Välfärdssamhällenas kris77, Kambodja78, Brasilien79, Sverige blir 

invandrarland80 och Sverige blir mångkulturellt81. I Epos A finns istället rutan Panarabismen 

och Baath-partiet,82 och rubriken Fred med Egypten.83 Två nya rubriker som rör Sverige har 

alltså tillkommit i Epos 1b. Och Sverige har över lag fått mer utrymme i den boken jämfört 

med Epos A. Ett exempel är vad som står under rubriken Danmark, Sverige och Finland blir 

EU-länder. Denna rubrik finns i båda böckerna, och texten är densamma. Men man har lagt 

till två stycken i slutet i Epos 1b som handlar om svenskars syn på att vara med i EU, och hur 

denna syn förändrats.84

En annan skillnad är att nyare information lagts till. Till exempel har rubriken i Epos A, Det 

nya Ryssland: Jeltsin och Putin85 bytt namn i Epos 1b till Det nya Ryssland: Jeltsin, Putin och 

Medvedev. Sista stycket har också förlängts med några meningar i Epos 1b: ”2008 valdes 

Putins medarbetare Dmitrij Medvedev till president. Putin övertog posten som 

premiärminister. I mars 2012 valdes Putin åter till president.”86 Ett annat exempel är texten 

under rubriken IT-revolutionen som i Epos A avslutas: ”Detta har i sin tur lett till att internet 

och e-mail har blivit vardagsföreteelser både hemma och på arbetet.”87 I Epos 1b avslutas 

texten:

IT har blivit ett oumbärligt hjälpmedel inom näringslivet och den offentliga förvaltningen. Efter en 

nedgång i början av 2000-talet, som berodde på en börskrasch, har antalet anställda inom IT-

branschen snabbt ökat.

IT-revolutionen har skyndat på Sveriges utveckling till ett tjänstesamhälle. Av alla privatanställda 

arbetade år 2011 tre fjärdedelar i ett tjänsteföretag. Knappt en fjärdedel inom industrin och cirka 

en procent arbetade inom jordbruk, skogsbruk och fiske.88

Även vissa bilder är utbytta i Epos 1b, och ofta har de då fått en ny bildtext, som knyter an till 

”samtiden” och på så sätt ger läsaren möjlighet att göra kopplingar mellan historiska 
                                                            
75 Sandberg (2012), s. 359
76 Sandberg (2012), s. 383
77 Sandberg (2012), s. 319
78 Sandberg (2012), s. 340
79 Sandberg (2012), s. 347
80 Sandberg (2012), s. 351
81 Sandberg (2012), s. 360
82 Sandberg (2008), s. 376
83 Sandberg (2008), s. 377
84 Sandberg (2012), s. 362
85 Sandberg (2008), s. 267
86 Sandberg (2012), s. 369
87 Sandberg (2008), s. 360
88 Sandberg (2012), s. 362
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händelser och händelser som sker i samtiden. Ett exempel är citatet nedan som är en bildtext i 

anslutning till en text som beskriver Koreakriget:

Den 23 november 2010 öppnade nordkoreanskt artilleri eld mot både militära och civila mål på 

den sydkoreanska ön Yeonpyeong, som ligger nära den nordkoreanska kusten, och flera personer 

dödades. Nordkorea erkänner fortfarande inte den gräns utanför kusten som FN drog upp vid 

stilleståndet efter Koreakriget 1953, men varför beskjutningen kom just vid detta tillfälle var 

oklart. Röken ligger tung över ön, som huvudsakligen har en fiskarbefolkning.89

Slutligen har USA:s inblandning i Mellanösterns konflikter behandlas i båda böckerna, men 

man har utvecklat texten mer i Epos 1b än i A. Man kan urskilja en förändrad ton i rubriken 

som i Epos A heter USA angriper Irak90 i Epos A har ändrats och heter i Epos 1b: USA 

ingriper91.

Perspektiv på historien

Perspektiv på historien är den bok i vilken materialet omarbetats mest. Många rubriker har 

gjorts om, och nästan alla texter har kortats av och utvecklats i mindre utsträckning i 

Perspektiv 1b jämfört med Perspektiv A. De källövningar som tillkommit är Ett land, två folk 

om palestinier och israeler92, Att försvara rasförtryck, om rasrelationerna i Zimbabwe,93

Folkpartistisk valaffisch från 194894, Sexuell frigörelse om förändrad syn på sexualitet under 

1960- och 70-talet,95 och Sport och politik om Båstadkravallerna96 Man har också lagt till nya 

faktarutor i Perspektiv 1b; Pippi, som handlar om boken Pippi Långstrump, och hur denna var 

”En tidig spegel av den stämning som växte fram under andra världskriget.”97, Du-reformen98

och Sydafrika.99 Några rubriker är också nya i perspektiv 1b: Kriget mot terrorismen, om 11 

septemberattacken och USA:s krig mot Irak och Afghanistan.100 Även rubriken Mellanöstern 

är ny för 1b-boken, där man beskriver Mellanösterns roll i världspolitiken idag med avstamp i 

de olika konflikterna. Man skriver exempelvis:

… I den muslimska världen har islamistiska extremister vunnit anhängare i många länder, även om 

de utgör en liten minoritet i den muslimska gemenskapen. Här odlas ett intensivt hat mot USA och 

                                                            
89 Sandberg (2011), s. 299
90 Sandberg (2008), s. 381
91 Sandberg (2012), s. 388
92 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 384-385
93 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 386-387
94 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 388
95 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 389
96 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 390-391
97 Nyström, Nyström & Nyström (2011),s. 369
98 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 376
99 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 357
100 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 396
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mot allt vad väst står för. […] Mot denna bakgrund skedde ett viktigt skifte år 2008 när 

demokraten Barack Obama valdes till ny amerikansk president. […] Men någon fred i Israel-

Palestina är två år in på mandatperioden ännu inte i sikte och fånglägret i Guantanamo består.101

Även rubriken Resursfrågor, miljö och globalisering är ny för Perspektiv 1b, där man, som 

rubriken avslöjar diskuterar miljöproblem och globalisering: ”Miljöfrågorna är ett tydligt 

exempel på hur svårt det blivit för ett enskilt land att styra över utvecklingen. Detsamma 

gäller på ekonomins område…”102

I Perspektiv A finns två faktarutor som tagits bort ur Perspektiv 1b; Partierna och riksdagen 

under efterkrigstiden103 och Strejken i malmfälten.104 Man har även tagit upp mer om kolonial 

frigörelse i Perspektiv A än i Perspektiv 1b, både rubriken Kolonialmakter på reträtt105 och 

Den koloniala befrielserörelsen106 är unika för Perspektiv på historien A. Även Asien har

givits större utrymme i Perspektiv A än i 1b, genom rubrikerna Återhämtning och tillväxt i 

Japan107 och Konflikten mellan Sovjet och Kina.108

Liksom när det gäller Epok och Epos är en del information nyare i Perspektiv 1b, särskilt i det 

sista kapitlet Världen efter 1989 i Perspektiv A, eller Efter 1989 som kapitlet heter i 

Perspektiv 1b. Ett exempel är citatet från rubriken Mellanöstern i Perspektiv 1b ovan och den 

avslutande meningen under rubriken Krig i Europa i Perspektiv 1b, som saknas i A: ”Efter en

övergångsperiod med resultatslösa förhandlingar i FN-regi utropade albanerna i Kosovo en 

självständig stat 2008. Läget i regionen är fortfarande spänt.”109

2.3 Kvinno- och genushistoria

Resultaten från undersökningen av bilder i läroböckerna har visat att förändringar skett. 

Fördelningen i de olika A-böckerna ser ganska lika ut. Män är den största kategorin i samtliga 

böcker, Kvinnor är efter Obestämt den minsta kategorin. Storleksordningen i 1b-böckerna är 

densamma som i A-böckerna, men kategorin Kvinnor har utökat sin procentandel i alla 1b-

böckerna jämfört med respektive A-böcker. Kategorin Män däremot, har minskat sin andel 

med runt en procentenhet. Detta redovisas i tabellerna och diagrammen nedan.

                                                            
101 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s.398
102 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 401
103 Nyström & Nyström (2001), s. 437
104 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 441
105 Nyström & Nyström (2001), s. 388
106 Nyström & Nyström (2001), s. 403
107 Nyström & Nyström (2001), s. 394
108 Nyström & Nyström (2001), s. 400
109 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 394-395
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Tabell 2.3.1 Procentuell fördelning mellan fem olika bildkategorier i de tre A-

böckerna.

Epok A Epos A Perspektiv A

Kvinnor 10,3 % 9,4 % 7,6 %

Män 36,8 % 35,0 % 37,3 %

Kvinnor och män 17,3 % 23,4 % 23,2 %

Obestämt 4,5 % 2,6 % 2,3 %

Annat 31,1 % 29,6 % 29,6 %

Källor: Elm & Thulin (2007), Sandberg (2008) och Nyström & Nyström (2001)

Tabell 2.3.2 Procentuell fördelning mellan fem olika bildkategorier i de tre 1b-

böckerna.

Epok 1b Epos 1b Perspektiv 1b

Kvinnor 10,6 % 13,0 % 11,8 %

Män 35,2 % 33,1 % 36,6 %

Kvinnor och män 17,4 % 26,3 % 18,9 %

Obestämt 4,7 % 2,3 % 2,7 %

Annat 32,1 % 25,1 % 30,0 %

Källor: Elm & Thulin (2011), Sandberg (2012) och Nyström, Nyström & Nyström 

(2011)

Diagram 2.3.3 Fördelning av bilder i boken Epok A respektive Epok 1b

Källor: Tabell 2.3.1 och Tabell 2.3.2
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Diagram 2.3.4 Fördelning av bilder i boken Epos A respektive Epos 1b

Källor: Tabell 2.3.1 och Tabell 2.3.2.

Diagram 2.3.5 Fördelning av bilder i boken Perspektiv på historien A respektive Perspektiv på historien 1b

Källor: Tabell 2.3.1 och Tabell 2.3.2.

Epok

Den enda bok där man skrivit något om vad kvinno- och genushistoria är, är Epok 1b:

Alltsedan människan skapade samhällen har mans- och kvinnorollerna varit olika. Men varje 

samhällsförändring har påverkat rollerna. […] I engelskan finns två ord för kön, ”sex” och 

”gender”. Sex är ett biologiskt begrepp. Gender betyder manligt och kvinnligt. Genushistorien 

visar hur mans- och kvinnorollen påverkar varandra i det historiska skeendet.110
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Innehållet om kvinno- och genushistoria har dock minskats ned något i Epok 1b jämfört med 

Epok A. Vissa sidor har böckerna gemensamt, andra skiljer sig åt, men i regel är materialet 

mer utvecklat i Epok A än i Epok 1b, till exempel när det gäller kvinnorna i forntidens 

Egypten, och antikens Grekland och Rom. Delarna finns med i både Epok A och Epok 1b 

men tar upp mer utrymme i Epok A. Fokus ligger i dessa delar på i vilken mån samhället var 

jämställt och vilka roller män och kvinnor hade. 

Den enda nyhet som påträffats i Epok 1b är faktarutan Kvinnan i Frankerriket där man 

beskriver kvinnans roll i Frankerrikets samhälle kring 800-talet.111 I Epok A finns däremot en 

hel del som inte finns i Epok 1b, under rubriken Guds straff? diskuterar man pesten, och 

skriver att ”… Kvinnor angreps i större utsträckning än män. Kanske för att de vistades mer 

inomhus och kom i kontakt med lopporna.”112 Faktarutan Gåvor till kyrkan från prostituerade 

– ett teologiskt problem, rör inte kvinnors roll i samhället så mycket, men man får en bild av 

genusroller, t ex: ”Om kunden såg henne sådan som hon verkligen är, skulle han bara ge 

henne en ringa slant, men eftersom hon för honom ser vacker och strålande ut, ger han henne 

en större summa.”113 Även rubriken Nya könsroller? är unik för Epok A, där man bland annat 

beskriver hur kvinnor ur olika samhällsklasser arbetade mer och mer utanför hemmen och

skrivkunnigheten, en ökande jämställdhet som kyrkan verkade emot.114 Rubriken Ett 

levnadsöde, handlar om Agneta Horns livsöde som ger en bild av bland annat äktenskap och 

barnafödande115 och rubriken Stormaktsidens kvinnor om hur kvinnor ofta fick överta 

männens uppgifter då de var ute i krig och hur människorna levde Sverige jämfört med andra 

länder.116

Epos

När det gäller jämförelse av texter rörande kvinno- och genushistoria i Epos A och Epos 1b, 

ser en hel del lika ut i de båda böckerna, även om texterna ibland är mer utvecklade i Epos A 

än i Epos 1. Exempelvis har man i Epos 1b under kategorin Antiken, 2000 f.v.t. – 500 e.v.t.

endast mycket kort beskrivit kvinnans ställning i antikens Grekland: kvinnors omyndighet och 

isolering i hemmen.117 I Epos A har detta fått stort utrymme, och man beskriver sådant som 

att dödligheten i samband med graviditeter var hög, att man satte ut nyfödda flickor i skogen, 

vilka arbetsuppgifter kvinnorna utförde, homosexualitet och prostitution.118

                                                            
111 Elm & Thulin (2011), s. 52
112 Elm& Thulin (2007), s. 62
113 Elm & Thulin (2007), s. 73
114 Elm & Thulin (2007), s. 94
115 Elm & Thulin (2007), s. 121
116 Elm & Thulin (2007), s. 128-129
117 Sandberg (2012), s. 30
118 Sandberg (2008), s. 5-8
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Antalet sidor som rör ämnet har dock ökat något i Epos 1b jämfört med Epos A. Några 

faktarutor har tillkommit i den nyare boken: Kvinnor och jordbruk,119 Kan en kvinna vara 

rabbin120 och 1900-talet – barnets århundrade, där bland annat föräldrarnas roll beskrivs och 

hur moderskapsförsäkringen ersattes av föräldraförsäkringen.121 Även källövningar lagts till i 

Epos 1b: Borgarklassens kvinnor,122 De ogifta svenska kvinnornas tid,123Kvinnlig arvsrätt124,

Teckningar av kvinnor med ”fyra teckningar som hjälpt till att befästa den rådande 

genusordningen”125 och Fotbollen speglar historien, där olika fotbollslag presenteras och en 

av frågorna rör genus utifrån fotboll och annan idrott.126 Det finns också bildtexter som är nya 

för Epos 1b, till exempel:

De statsmän som samlades i Wien för snart 200 år sedan var förstås alla män. Men hur ser det ut 

idag när Europas toppolitiker träffas? Det här fotot är taget i Bryssel den 29 oktober 2009 […] Hur 

många kvinnor kan du hitta bland alla kostymklädda herrar? För övrigt var Sverige ordförandeland 

då. Kan du se några svenska representanter?127

Man har också i Epos 1b, under kategorin Forntiden – 2000 f.v.t., som ju inte finns med i 

Epos A, på två sidor skrivit om kvinno- och genushistoria. Fokus på dessa sidor ligger på 

jämlikhet mellan män och kvinnor, och man tar upp kvinnans roll i samlarsamhället och hur 

den kom att utvecklas när man övergick till att bruka jorden. Om mansroller står inget.128 Nytt 

för Epos 1b är också att man skrivit om tronföljden inom de kungliga släkterna, och hur 

reglerna kring detta ändrades i Sverige 1979.129

Några sidor är även unika för Epos A. Som nämnts ovan har båda böckerna behandlat 

kvinnan i antikens Grekland. Under antiken tar man i Epos A även upp kvinnans ställning i 

Rom130, vilket inte berörs i Epos 1b. När det gäller kategorin Medeltiden, 500-1500 finns 

kvinno- och genushistoria representerat endast på två sidor i Epos 1b, i båda fallen genom 

bildtexter. Den ena handlar om hur kvinnorna kunde tillägna sig studier genom att gå i 

kloster.131 Den andra bildtexten berör kvinnors arvsrätt:132 I Epos A däremot, finns kvinno-

och genushistoria representerat på sju olika sidor under kategorin Medeltiden, 500-1500. 
                                                            
119 Sandberg (2012), s. 177-178
120 Sandberg (2012), s. 265
121 Sandberg (2012), s. 255-257
122 Sandberg (2012), s. 142-144
123 Sandberg (2012), s. 205-210
124 Sandberg (2012), s. 321-324
125 Sandberg (2012), s. 258-259
126 Sandberg (2012), s. 379
127 Sandberg (2012), s. 111
128 Sandberg (2012), s. 22, 24
129 Sandberg (2012), s. 66-67
130 Sandberg (2008) s. 14
131 Sandberg (2012), s. 47
132 Sandberg (2012), s. 51
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Mycket handlar om kvinnans ställning i Europa i stort, men även i det muslimska samhället133

och i Norden specifikt.134 Exempelvis berörs hög dödlighet hos kvinnor, vad kvinnor arbetade 

med, kyrkans kvinnosyn och att kvinnor kunde få möjlighet att studera i klostren.135 Två 

faktarutor finns med; Två änkor, handlar om Geoffreys Chauchers ”Canterburysägner” och 

om Christine de Pisan och deras litterära verk136 och De medeltida lagarna, som bland annat

handlar om arvsrätt och kvinnofrid.137 Arvsrätt och kvinnans omyndighet återkommer på flera 

ställen.138

Annat som är unikt för Epos A är rubriken Kvinnor tar över ansvaret där det beskrivs att när 

män drog ut i krig blev kvinnorna kvar att ta över det ansvar som tidigare varit männens.139 I 

anslutning till denna del finns också textrutan: Änkorna tar över, som ger två exempel på 

kvinnor som blev änkor och fick ta över sina mäns ansvar.140 Förutom detta finns ännu en 

rubrik; Den kvinnliga arbetskraften. Här kommer man återigen, liksom under Medeltiden in 

på kvinnans omyndighet.141 Man beskriver också vilka förhållanden som rådde för kvinnor i 

Europa, främst när det gällde vilka arbeten kvinnor hade möjlighet att få. Under rubriken 

Vilka kunde läsa? beskrivs kvinnans möjligheter att lära sig läsa, jämfört med mannens.142

Perspektiv på historien

I Perspektiv på historien 1b har antalet sidor som rör kvinno- och genushistoria utökats till 

nästan det dubbla. I båda böckerna skriver man om kvinnorna i Aten. Det finns dock 

skillnader, då man i Perspektiv A skrivit om kvinnounderskottet i antikens Aten, har man i 

Perspektiv 1b istället skrivit om kvinnornas uppgift; barnafödande, och man beskriver även:

Deras uppgift var att föda barn och på så sätt se till att släkten skulle gå vidare. Att man såg ned på 

kvinnorna gjorde också att många män, vid sidan av familjen, tog sig yngre manliga älskare, som 

de var tillsammans med och hade sexuella relationer med.143

En stor del av innehållet när det gäller kvinno- och genushistoria rör kvinnlig rösträtt. Om 

vilket man skrivit betydligt mer i Perspektiv 1b än i Perspektiv A.

                                                            
133 Sandberg (2008), s. 36
134 Sandberg (2008), s. 56, 57
135 Sandberg (2008), s. 48
136 Sandberg (2008), s. 46
137 Sandberg (2008), s. 57
138 Se Epos s. 36, 56-57
139 Sandberg (2008), s. 100-101
140 Sandberg (2008), s. 100
141 Sandberg (2008), s. 112-114
142 Sandberg (2008), s. 112-114
143 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 46
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Vissa delar är unika för Perspektiv A, man beskriver exempelvis på området Industriella 

revolutionen att spinning var ett kvinnoarbete144 och att kvinnor och barn var billig arbetskraft 

under denna tid.145 I vissa fall finns rubriker i Perspektiv A som inte finns med i Perspektiv 

1b, men innehållet under dessa rubriker finns ändå med i Perspektiv 1b, de har flyttats till 

källövningar. Ett exempel är rubriken Giftermål, som finns med i kapitlet Lika rättigheter –

också för kvinnorna, ett kapitel som finns med i båda böckerna och där man beskriver 

kvinnans roller och även lyfter fram kvinnor från olika samhällsklasser, kapitlet är något 

längre i Perspektiv A än i Perspektiv 1b. Denna rubrik finns alltså inte i Perspektiv 1b, men 

där har man istället källövningen Äktenskap och kärlek.146 Förutom den källövningen finns i 

Perspektiv 1b Velocipedsport och hjulryttarinnor, om när cykeln kom på 1800-talet och hur 

klubbar startades för gemensamma cykelturer och tävlingar och hur även kvinnor kunde 

cykla,147 Kvinnlig rösträtt148 och Sexuell frigörelse.149

Några faktarutor är också nya för Perspektiv 1b: Vad får kvinnor arbeta med?150, Kön och 

kloster151, Till försvar för kvinnans rättigheter, där man tar upp Mary Wollstonecrafts kamp 

för kvinnliga rättigheter152, Snörliv och fadersmördare, om mode och ideal hos kvinnor och 

män,153 Bli med barn154 och Pippi (se 2.2). Förutom dessa tillägg finns också en rubrik i 

Perspektiv 1b som inte finns i Perspektiv A: Kvinnokamp och jämställdhetsreformer.155 Det 

som i Perspektiv 1b står där, finns i förkortad version även med i Perspektiv A, under 

rubriken Ideologiernas död. Det står exempelvis: 

Det var framförallt kvinnor som tog anställning i den växande offentliga sektorn. För att underlätta 

deras inträde på arbetsmarknaden fattade riksdagen vid ingången till 1970-talet flera viktiga beslut. 

Målet var att kvinnorna skulle frigöras från det ekonomiska beroende av en manlig försörjare…156

På en sida har könsroller påträffats endast i form av mansroller. Det handlar om en bild med 

bildtexten: ”Den man som inte ställde upp för fosterlandet i kriget skulle få skämmas inför 

sina barn, är propagandabudskapet i denna brittiska värvningsaffisch från första 

                                                            
144 Nyström & Nyström (2001), s. 166
145 Nyström & Nyström (2001), s. 169
146 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 214
147 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 215
148 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 265
149 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 389
150 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 210
151 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 70
152 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 151
153 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 253
154 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 311
155 Nyström, Nyström & Nyström (2011), s. 375, 377-378
156 Nyström & Nyström (2001), s. 436
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världskriget.”157 Andra tillägg i Perspektiv1b är att man skriver om kvinnorna i Rom,158 vilket 

man inte gjort i Perspektiv A och även två bildtexter som lyder:

Vänstervågen efter 1968 betydde också att kampen för jämställdhet mellan könen sköt fart. En 

viktig rörelse under 70-talets början gick under namnet Grupp 8. På demonstrationsplakatet från 

Humlegården 1972 sammanfattades dess viktigaste krav. Under 70-talet genomfördes en rad 

reformer som underlättade kvinnors förvärvsarbete”159

Och

I början av 70-talet lanserades det så kallade unisex-modet. Det var ett uttryck för hur den 

traditionella, tydliga uppdelningen i vad som är »manligt« och vad som är »kvinnligt« börjat ge 

vika för en mer sökande, flytande könsidentitet.160

2.4 Källkritik i läroböckerna

Som vi sett ovan har alla de tre 1b-böckerna kapitel som fallit in under kategorin 

Historieämnet, i vilka källkritik utgör en stor del. Även boken Epok A har ett kapitel som 

hamnar under denna kategori, men här nämns källkritik endast i förbigående. I 1b-böckerna är 

mycket av innehållet om källkritik detsamma, men vissa skillnader har också påträffats. I de 

tre 1b-böckerna inleds delen om källor och källkritik med att berätta vad en historisk källa är, 

och böckerna ger alla exempel på detta. I Epok 1b och Perspektiv 1b skiljer man mellan 

kvarlevor och berättande källor. I Perspektiv 1b beskrivs: ”… Dessa är, precis som det låter, 

berättelser av vad som hänt. Kvarlevor däremot, är direkta spår eller lämningar av det som 

hänt.”161 Man beskriver även i båda böckerna att en berättelse också kan vara en kvarleva, 

som exemplet i Epok 1b: ”Churchills memoarer från andra världskriget är en kvarleva om 

man vill undersöka Churchill och hans roll, men inte en kvarleva om man studerar andra 

världskriget. Det är då i stället en berättande källa till händelser under andra världskriget.”162 I 

Epos 1b har man inte beskrivit skillnaden mellan kvarlevor och berättande källor, istället tar 

man upp att skriftliga källor är det vanligaste och beskriver därpå andra typ av källor. 163 I en 
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faktaruta där man beskriver olika historiska källor står: ”Alla lämningar från förr i tiden som 

vi använder för att få svar på våra frågor om det som hänt en gång är historiska källor.”164

I Perspektiv på historien 1b räknar man upp källkritikens ”fyra huvudprinciper”; äkthet, tid, 

beroende och tendens, vilka man sedan går närmare in på under respektive rubrik. 165 I Epos 

1b har man gjort på ungefär samma sätt; man räknar under varsin rubrik upp: närhet, 

oberoende och tendens. Äkthet har alltså inte i Epos 1b räknats upp bland de andra, som i 

Perspektiv 1b kallas huvudprinciperna, men detta har dock fått en viktig plats under rubriken

Att vara kritisk mot källorna: 

Källkritik kan gå till på olika sätt, men det är i första hand två frågor som måste få svar innan vi 

kan använda en källa. Den första huvudfrågan är om källan är äkta, det vill säga om källan är vad 

den ser ut att vara. […] Den andra huvudfrågan är att ta reda på om denna källa kan använda för att 

lösa vårt problem. Är det som står i källan sant, och har det betydelse för oss? Det räcker inte att 

veta vad det är för källa, utan den måste också vara användbar för just vårt speciella syfte.166

I Epok 1b beskriver man: 

Källor innehåller ofta värderingar. När man använder en skriven källa bör man därför känna till:

 Vilka avsikter har författaren haft?

 Hur har han fått sin information?

 I vilket sammanhang har källan kommit till – och så vidare.167

Utöver dessa punkter har därpå beskrivits Förfalskat källmaterial, genom att ta upp några 

exempel, och man skriver: ”Källkritik innebär att man bedömer värdet och sanningshalten av 

kvarlevor och källor i relation till det man vill undersöka.”168

I citaten från Epok 1b och Epos 1b kan man se att källkritik beror på vad man vill undersöka. 

Detta utvecklas inte vidare i Epok 1b, men i Epos 1b däremot, visar man genom ett exempel 

som går som en röd tråd genom beskrivningen av källkritik att vissa källor måste väljas bort, 

samtidigt som andra källor kan fungera och man kommer fram till att även en tendentiös källa 

kan vara användbar.169 I Perspektiv på historien har man tagit med en beskrivning av hur 

källkritik utvecklats genom historien. Och att man trodde att man skulle kunna få en objektiv 

bild av historien.170 Man förklarar sedan hur källkritik används idag: ”Hur skarpa källkritiker 
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vi än är finns det alltså ingen slutgiltig historia. Ofta råder en häftig diskussion bland 

forskarna om varför det ena eller det andra inträffade och med tiden skriftar 

historieskrivningen infallsvinkel så att nya problem blottläggs.”171 En beskrivning av 

källkritik ur ett historiskt perspektiv är Perspektiv på historien ensam med att ge. Objektivitet 

är dock något som även nämns i de båda andra böckerna. I Epos 1b beskriver man: 

… Då borde väl historikerna bara behöva läsa de olika skrifterna för att få veta sanningen? Nej, så 

enkelt är det tyvärr inte. Det är tvärtom ofta svårt att komma fram till vad som verkligen hänt förr i 

tiden. Vi har för det mesta bara några av bitarna i ett stort pussel, och de är sällan tillräckligt 

många. […] den bild som tonar fram kan se olika ut beroende på vem som har lagt pusslet.172

I Epok 1b beskriver man: 

Målet är att tolka de fakta som kommit fram på ett objektivt, det vill säga på ett sant sätt. Men 

den som tolkar är en person med egna värderingar och som påverkas av den tid och omgivning 

som han lever i. När historiker beskriver verkligheten kan därför verkligheten skilja sig från fall 

till fall.173

Utöver dessa inledande kapitel som tar upp mycket källkritik har man i Epos 1b och 

Perspektiv på historien 1b genom de källövningar som finns i böckerna gett utrymme för de 

elever som arbetar med böckerna att fundera, främst kring källor, men även kring källkritik. 

Många av de frågor som tillhör källövningarna rör i Epos 1b källkritik, i Perspektiv 1b är 

dessa frågor inte lika många, men de förekommer. Ett exempel är temaarbetet Sexuell 

frigörelse, där ett brev från en kvinna som skriver om sin sexualitet presenteras. Därefter 

lyder en av frågorna: ”Vad är det som gör att denna källa kan anses vara trovärdig?”174 Ett 

exempel från Epos 1b är temaarbetet Uppfostran till skötsamhet, där eleverna först får läsa en 

bakgrund till källan, som består av ett protokoll från en nykterhetsförening. Därefter följer 8 

frågor, varav två är av källkritisk karaktär:

Vilka källkritiska problem kan finnas med ett mötesprotokoll av det här slaget? Hur vet vi att det 

som står i protokollet är riktigt? Vem förde protokollet? Kontrollerade någon att mötesdeltagarnas

repliker var rätt återgivna?

Diskutera vilka skillnader det kan finnas ur källkritisk synpunkt mellan ett enskilt mötesprotokoll 

och ett offentligt protokoll från riksdagen.175
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Genom dessa källövningar får eleverna kontakt med källor och källkritik genom hela boken, 

inte bara i det inledande kapitlet. 

3. Slutsatser
3.1 Det övergripande urvalet

Som vi sett ovan har en del förändringar skett när det gäller böckernas urval sett till de olika 

kategorierna. En av förändringarna gäller den kategori som i undersökningen kallats för 

Historieämnet. Ett sådant kapitel finns redan i boken Epok A, men har utökats från att ta upp 

0,5 % av A-boken till att ta upp 6,3 % av Epok 1b. Ingen av böckerna Epos A eller Perspektiv 

A innehåller Historieämnet, men kategorin har tillkommit i motsvarande 1b-böcker. En 

förklaring till denna kategoris ökning är att kursplanen förändrats i riktning mot mer fokus på 

forskning, vilket till exempel visar sig i en av punkterna under centralt innehåll: ”Kritisk 

granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier 

och metoder.”176 De sidor i läroböckerna som fallit under kategorin Historieämnet diskuteras 

mer utförligt nedan (se 3.4). Även Forntiden, - 2000 f.v.t. är en kategori som inte finns i Epos 

A som tar sin början i Antiken, 2000 f.v..t. – 500 e.v.t., men som tillkommit i Epos 1b. 

Orsaken till att denna del tagits med är förmodligen att man i kursplanen för Historia 1b tagit 

upp vilka epoker som ska vara med, och där finns bland annat förhistorisk tid och forntiden

uppräknade. I kursplanen för Historia A finns ingen beskrivning med av vilka epoker som ska 

ingå i kursen.

Böckerna Epok och Epos har förändrats på ungefär samma sätt. Först en minskning av 

innehållet för perioderna i kronologisk ordning från Antiken, 2000 f.v.t. – 500 e.v.t. fram till 

och med år 1815. För perioderna som därefter följer har man utökat innehållet. I kursplanen 

för Historia 1b har 1800- och 1900-talet tagit stort utrymme samtidigt som vi sett att 

historieforskarnas historiesyn förändrats till fördel för samtidshistoria, vilket kan ligga som 

bakgrund för ökningen av innehållet för dessa perioder. I förordet till Epos 1b skriver man 

också: ”För kursen Historia 1b är det framförallt fråga om en förskjutning mot den moderna 

historien, 1800- och 1900-talen, och att historiemedvetande, historiebruk (användningen av 

historia) och inte minst historiska källor och källkritik betonas starkare.”177 Även i förordet i 
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Epok 1b nämner man att: ”Lärobokens tyngdpunkt är lagd på förändringsprocesser och 

händelser under 1800- och 1900-talet fram till nutid.”178

Varför har då inte Perspektiv på historien genomgått samma förändring som de bägge andra 

böckerna? Här har man istället minskat ned alla områden, utom forntiden, som ökat från att ta 

upp 2,8 % av hela A-bokens innehåll till att ta upp 3,0 % av 1b-bokens innehåll. Forntiden, -

2000 f.v.t. har alltså utökat sitt totala utrymme med 0,2 %, Historieämnet fanns inte tidigare 

och utgör i 1b-boken 5,5 %. Sammanlagt har de två kategorierna som fått större utrymme 

ökats med 5,7 procentandelar. De delar som fått ett minskat utrymme har sammanlagt minskat 

med samma andel, 5,7 %. Det tycks alltså vara så att man valt att fokusera på att ge mer 

utrymme åt Historieämnet och Forntiden, - 2000 f.v.t., och att alla de andra delarna helt enkelt 

fått göra plats. Intressant blir här Monica Reichenbergs beskrivning om stoffträngsel, där 

information trängs ihop för att få plats med så mycket stoff som möjligt. Avsnitten lämnas då 

kvar i läroböckerna, men i kortare versioner. I de kategorier som fått sitt utrymme minskat i 

Perspektiv 1b jämfört med Perspektiv A har vissa textstycken helt tagits bort, men det mesta

innehållet finns kvar i en förenklad och avkortad version. Sture Långström skriver som vi sett 

i inledningskapitlet av denna uppsats, att det är ett mer eller mindre faktatätt stoff som finns i 

läroböckerna. I och med omskrivningen av läroböckerna tycks det vara så att stoffet i likhet 

med det Reichenberg och Långström beskriver blivit mer faktatätt genom att 

osthyvelprincipen tillämpats.

3.2 Samtidshistorien

När det gäller Samtidshistorien, 1945- har flera förändringar kunnat urskiljas som är 

gemensamma för alla de tre böckerna. Kvinno- och genushistoria har fått mer utrymme i 1b-

böckerna än i A-böckerna (se 3.3). Att informationen i de tre 1b-böckerna är mer uppdaterad 

än i A-böckerna är kanske inte så konstigt, då dessa böcker är utkomna senare. Det är dock 

intressant att se att man i Epos 1b och även i Perspektiv 1b valt att, framför allt i bildtexterna, 

koppla historiska händelser till händelser i nutid. Detta stämmer överens med Eva Österbergs 

beskrivning som presenterats i 1.4.2 av hur forskare när det gäller samtidshistoria lagt fokus 

på just detta, att pendla mellan olika tidsperioder och dra slutsatser därav. I läroplanen finns 

under historieämnets syfte några punkter för att beskriva vad undervisningen i historia ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla, och den andra punkten lyder: ”Förmåga att använda en 

historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”179 Man kan 
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alltså även här se hur utvecklingen i läroböckerna följer såväl styrdokument som experternas 

historiesyn.

Ingen av kursplanerna nämner Sverige speciellt mycket, ordet finns med i kursplanen för 

Historia 1b en gång, aldrig i kursplanen för Historia A. I 1b-böckerna kunde man dock tydligt 

se hur Sverige och Norden genom nya textavsnitt, fått mer utrymme jämfört med i A-

böckerna. Det mesta man tar upp, som är nytt för 1b-böckerna rör politik och militär. Men det 

finns även rubriker som Sverige blir mångkulturellt och Sverige som invandrarland i Epos 1b 

och faktarutan Du-reformen i Perspektiv på historien 1b. Detta är en intressant utveckling i 

linje med hur Eva Österberg beskrivit samtidshistoria, där hon menar att Sverige fått mer 

utrymme både när det gäller politiskt och militärt, men också när det gäller mer sociala bitar 

som folkhemmet och steriliseringslagar och ungdomliga motståndsrörelser (se 1.4.3).

En annan intressant förändring är den som rör Mellanöstern och USA:s inblandning i 

konflikterna där, som fått mer utrymme i de tre 1b-böckerna jämfört med A-böckerna, både 

när det gäller text, bild och frågor. Man kan där se en förskjutning i värderingar, vilket blev 

speciellt tydligt i rubriksättningen i Epos, där rubriken i Epos A lyder: USA angriper Irak, och 

rubriken i 1b ändrats till USA ingriper. Detta är ett exempel på det som Knut Kjeldstadli

beskrivit i sin bok när det gäller ord och termer som är knutna till vissa värden. Ordet 

angriper, som man valt att använda i Epos A har ett helt annat värde än ingriper, som man 

bytt till i Epos 1b. Man kan också uppfatta en mer positiv och hoppfull ton i texterna, som 

exemplet från Epok A och 1b visade. Inte bara Kjeldstadli diskuterar värderingar, Göran 

Andolf diskuterar värderingar i både urval och framställning, och menar att de präglas av de 

värden som finns i samhället under en viss tid. Kanske tyder denna förändring i så fall på att 

vi idag är mer positivt inställda till USA och deras militära ingripande i Mellanöstern nu än vi 

var för några år sedan? En viktig förändring i sammanhanget kan exempelvis tänkas vara 

maktskiftet i USA; när A-böckerna skrevs var republikanen George W Bush president i USA, 

när 1b-böckerna skrevs hade han ersatts av demokraten Barack Obama. Även i Sverige har vi 

fått ett maktskifte, då Alliansen, med Moderaterna i spetsen tagit över styret från 

Socialdemokraterna. Om det är så att regeringen blivit mer USA-vänlig är det rimligt att det 

syns i läroböckerna eftersom de, som vi sett, i hög grad styrs av politik.

Miljö och globalisering är en annan stor förändring, det är ett område som gått från att knappt 

alls finnas med i A-böckerna, till att få ganska mycket utrymme i 1b-böckerna på de sidor

som rör samtidshistoria. En förklaring kan vara förändringen som skett i kursplanerna, där 

man i kursplanen för Historia A inte nämnt varken miljö och resurser eller globalisering. 

Miljö nämns inte heller i kursplanen för Historia 1b, däremot globalisering och resurser (se 

citatet 1.6). Kanske har läroboksförfattarna gjort den bedömningen att resurser och miljö 
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hänger tätt samman, vilket kan förklara det stora ökandet inte bara på resurser och 

globalisering utan också när det gäller miljö. 

Andra delar där texten utökats eller delar som är helt nya 1b-böckerna är Kambodja och 

Brasilien i Epos 1b och mer om Afrika i Epok 1b och Perspektiv på historien 1b. Vissa 

områden har också fått mindre utrymme i 1b-böckerna, även om alla delarna fortfarande finns 

representerade, framförallt gäller det Japan, Kina och kolonial frigörelse. Att Kina har fått 

minskat utrymme i böckerna är anmärkningsvärt, med tanke på att Kina, tillsammans med 

Indien är ekonomier på uppgång. Det är möjligt att det återigen handlar om den stoffträngsel 

som beskrivs av Monica Reichenberg. Fokus har förflyttats mot att läroböckerna innehåller 

allt mer om Sverige, Mellanöstern, miljö och globalisering. För att området Samtidshistoria, 

1945- inte ska ta upp allt för stor del av boken måste alltså andra delar ges mindre fokus.

3.3 Kvinno- och genushistoria i läroböckerna

Den ena delen av undersökningen om kvinno- och genushistoria behandlar bildurvalet i de 

olika läroböckerna. Staffan Selander menar, som vi sett ovan, att förändringar i bildurval styrs 

av förändringar i ämnets innehåll, och vi har sett hur man i den nya kursplanen betonar 

jämställdhet och studier av genus mer. Alltså borde bildurvalet gå i riktning mot mer 

jämställda genusrelationer. Det är då anmärkningsvärt att se hur liten förändring som skett är. 

Kategorin kvinnor är den näst minsta kategorin i samtliga undersökta läroböcker, bara 

kategorin Obestämt är representerad i mindre utsträckning. I nästan alla fall är kategorin Män 

åtminstone tredubbelt så stor som kategorin Kvinnor. Rune Pettersson diskuterar vilka de 

bakomliggande orsakerna till denna sneda fördelning kan vara, och tar utifrån Benckert och 

Staberg upp att en orsak kan vara att det för det mesta är män som författat läroböcker.180 Kan 

det vara så att författarnas kön har något med saken att göra? Långström menar ju, som visats 

ovan, att läroboksförfattarnas livsvärld vävs in i lärobokens innehåll, och han skriver: ”Min 

uppfattning är att om både kvinnor och män skulle svara för den didaktiska vad-frågan så 

skulle innehållet i läroböckerna bli ett annat än det varit och är idag.”181 Om 

läroboksförfattarna är män, är det kanske inte konstigt att män utgör större del av innehållet 

än kvinnor. I samtliga böcker har dock kvinnor medverkat, och fördelningen är fortfarande 

mycket skev. Dessutom är författarna till A-böckerna desamma som till 1b-böckerna, och 

undersökningen ger därför inte svar på huruvida några förändringar sker om fördelningen blir 

mer jämställd.
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Både Pettersson och Hermansson Adler har, som vi sett i inledningskapitlet, beskrivit hur 

viktiga bilder är i läroböcker. Båda påpekar att bilder är en viktig del för att förstå omvärlden, 

och Pettersson beskriver hur bilden uppfattas snabbare än texten. Med detta som bakgrund 

kan man tänka sig att de elever som läser läroböckerna, utan att tänka på det, uppfattar 

männen som en viktigare del av omvärlden, eller i detta fall historien, än kvinnorna. Ann-

Sofie Ohlander problematiserar detta ytterligare:

Hur påverkas skolelever, flickor och pojkar, av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt 

eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en historia där det 

ibland knappast verkar ha funnits några kvinnor? […] Vi har idag en återkommande diskussion om 

självdestruktiva drag och handlingar hos framför allt flickor. Historieundervisningen, om den 

följer de läromedel som här granskats, kan knappast bidra till att ge flickor positiva självbilder 

eller kvinnliga förebilder i historien. Det är snarare tvärtom. Och pojkar möter ett snävt mansideal, 

som riskerar att låsa dem i en begränsande och till sin innebörd negativ bild av sig själva och 

omvärlden.182

Pettersson diskuterar också att ett djupare syfte med bilderna är önskvärt genom att de 

exempelvis leder till djupare insikt och förståelse om det aktuella ämnet. Här har alltså 

bilderna en viktig roll och ger stora möjligheter att förmedla de värden som skolan ska stå på, 

exempelvis vad som i den nya läroplanen beskrivs ”alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla.”183

Ett av de viktigaste resultaten i Ann-Sofie Ohlanders studie var just hur lite utrymme kvinnor 

får i läroböckerna.184 Som vi sett har samma resultat visat sig i studien av A-böckerna. En 

liten förskjutning har skett i 1b-böckerna mot mer kvinnor och genus i bild och text, men 

skillnaden är på vissa områden minimal, exempelvis när det gäller förskjutningen mot mer 

bilder av kvinnor i Epok 1b jämfört med Epok A. I Epok 1b har textinnehållet som rör 

kvinnor och genus till och med minskats ned, jämfört med Epok A. Pettersson menar, som vi 

sett, också att läroböckerna i större utsträckning ger en bild av hur dagens samhälle ser ut än 

hur man i styrdokumenten vill att det ska vara.185 Magnus Hermansson Adler har, som vi sett, 

beskrivit hur samhälle och skolan hänger ihop och att dess värdegrund därför är densamma. 

Huruvida den sneda fördelningen speglar samhället snarare än läroplanens målsättningar för 

ett jämställt samhälle, ger undersökningen inte svar på. Resultaten i denna studie tyder i så fall 
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på att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle endast långsamt, ytterst långsamt, går 

framåt.

Vad är då förklaringen till att man faktiskt minskat ned innehållet om kvinno- och 

genushistoria i Epok 1b jämfört med Epok A? Det mesta av innehållet är detsamma men har 

utvecklats mer i den äldre versionen, och på dessa ställen tycks det återigen handla om 

osthyvelsprincipen. När det gäller rubriker som är unika för böckerna Epok A och Epos A har 

det visat sig att de flesta ligger under tre av de kategorier som minskats ned i 1b-böckerna 

jämfört med A-böckerna, främst: Antiken, 2000 f.v.t.-500 e.v.t., Medeltiden, 500-1500 e.v.t. 

och Renässansen, 1500-1700-talen. En förutsättning för att minska ned innehållet i en 

kategori är ju att ta bort information, och bland annat kvinno- och genushistoria har förlorat 

utrymme i just dessa kategorier.

Det har beskrivits att kvinnohistoria alltmer förskjutits mot genushistoria med perspektiv på 

kvinnor och kvinnoroller såväl som mansroller och maskulinitet (se 1.4.2). Detta kan man 

även ana i kursplanen för Historia 1b, där både män och kvinnor betonas. I Epok 1b har man 

definierat kvinnohistoria kontra genushistoria och kort visat skillnader mellan de två 

begreppen. Dock tycks fokus när det gäller könsroller fortfarande ligga på kvinnor och 

kvinnoroller i böckerna, och endast några få undantag, tas mansroller och maskulinitet upp. 

Slutligen är det intressant att se hur kvinnor fortfarande står bredvid historien, så som 

Hirdman beskrivit ovan. Det var också en viktig slutsats som Ohlander drog av sin 

undersökning av läroböcker i historia. Kvinnor är inte en del av själva historien utan fanns 

med som ett tillägg. I A-böckerna finns speciella rubriker, faktarutor och till och med kapitel 

som rör kvinnohistoria. Även det mesta som är nytt i 1b-böckerna om kvinnor har tillkommit i 

form av faktarutor och källövningar, och det tycks vara svårt att integrera kvinnor i historien 

annat än som ett undantag.

3.4 Källkritik i läroböckerna

Resultaten visade på en tydlig ökning av källkritik i 1b-böckerna jämfört med A-böckerna, 

som knappt alls hade källkritik i sitt innehåll. Tydligast var denna förändring i Epos 1b och 

Perspektiv 1b, där man inte bara genom det inledande kapitlet behandlar vad källkritik är och 

hur man använder det, utan även lagt in källövningar genom vilka läsaren får chans att träna 

sig i källkritik. Detta i likhet med Magnus Hermansson Adlers beskrivning av hur man i 

läroböckerna genom källkritik försöker ge eleverna möjlighet tillägna sig kunskap och 

använda denna på ett aktivt sätt. 
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Att källkritiken ökat i läroböckerna står i enlighet med förändringarna i kursplanerna, där 

källkritik fått mycket mer utrymme i kursplan för Historia 1b än i kursplan för Historia A. En 

förklaring till det, kan vara att användningen av Internet ökat allt mer, och eleverna genom det 

har tillgång till en oändlig mängd källor, varav de flesta aldrig granskas kritiskt av experter. 

Att eleverna själva har ett källkritiskt tänkande blir då mycket viktigt. Vi har även sett att 

källkritiken förändrats något inom historieforskningen de senaste decennierna. Idag handlar 

det i större utsträckning än förut om att källans brukbarhet beror på undersökningens syfte. 

Detta tycks ha smittat av sig på läroböckernas framställning om källkritik, där man i alla tre 

böckerna på olika sätt tagit upp detta. Man kunde se det tydligt exempelvis i citatet om 

Churchill i Epok 1b, som ska visa hur en berättelse också kan vara en kvarleva, beroende på 

vad man vill undersöka. I Epos 1b visar man också på hur även en tendentiös källa kan vara 

användbar, beroende på vad som ska undersökas.

3.5 Förslag till fortsatt forskning

En möjlighet, utifrån Långströms resonemang om hur författarnas livsvärld påverkar 

läroboksstoffet (se 3.3), är att läroboksförfattarnas yrkesverksamma liv styr innehållet i 

läroböckerna. Långström skiljer mellan läroboksförfattare med akademisk bakgrund och med 

bakgrund som lärare.186 Kanske är lärare mer benägna än akademiker att använda skolans 

styrdokument som bakgrund till urval och utformande av läroböcker, medan akademiker i 

större utsträckning än lärare tar hänsyn till historieforskarnas historiesyn? I resultaten som 

presenterats här är det svårt att skilja mellan vad som påverkats av historiesyn och vad som 

påverkats av styrdokument, de har förändrats i samma riktning på de områden som 

undersökts. Samma sak gäller diskussionen kring författarnas könsfördelning (se 3.3), som 

undersökningen inte kunnat besvara. En större medvetenhet kring hur författarnas livsvärld

påverkar läroböckerna kan bidra till att böckerna ytterligare kan utvecklas och dessa ämnen 

kan därför vara intressanta för fortsatt forskning.

                                                            
186 Långström (1997), s. 28
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4. Sammanfattning

Denna uppsats är uppbyggd kring en undersökning av sex läroböcker i historia för gymnasiet, 

tre utgivna före Gy 2011 och tre utgivna efter. Detta för att se huruvida det skett några 

förändringar i böckernas innehåll i och med gymnasiereformen och huruvida de eventuella 

förändringarna överensstämmer med de förändringar som mellan de aktuella kursplanerna 

Historia A och Historia 1b samt de förskjutningar som skett i forskarsamhällets historiesyn 

sedan 1980-talet. Eva Österberg har visat hur historiesynen förändrats och det går att se en 

förskjutning mot mer samtidshistoria och kulturhistoria och att kvinnohistoria allt mer 

övergått till genushistoria. Källkritik har förändrats till att allt mer handla om källors värde 

beroende på i vilket syfte de ska användas. När det gäller kursplanerna har förändringarna gått 

i samma riktning; mer genus, kulturhistoria och 1800- och 1900-talshistoria. Källkritik och 

metod har också fått betydligt större utrymme i den nya kursplanen och de tidsepoker som ska 

ingå i kursen beskrivs utförligt i kursplanen för Historia 1b, till skillnad från kursplanen för 

Historia A. Dessa förändringar har legat till grund för de tre nedslag, som utöver 

läroböckernas övergripande urval undersöks; samtidshistoria, kvinno- och genushistoria och 

källkritik.

Till samtidshistoria har tiden 1945 fram till idag räknats. Denna period har fått mer utrymme i 

böckerna Epok: historia. 1b och Epos [historia].1b, men mindre utrymme i Perspektiv på 

historien. 1b. Förändringar som skett på detta område är att stoffet är mer uppdaterat, vilket 

kan förklaras med att läroböckerna är nyare. Andra områden som fått större fokus är Sverige 

och Norden, miljö, globalisering och Mellanöstern. Det går även att se en förskjutning mot en 

mer positiv inställning till USA:s inblandning i konflikter i Irak och Afghanistan i 1b-

böckerna än i A-böckerna. Man har också i de båda böckerna Epos [historia]. 1b och 

Perspektiv på historien 1b genom bildtexter kopplat tidigare historiska händelser till nutiden, 

vilket Eva Österberg beskrivit som en del av forskningen om samtidshistorien.  Mindre 

utrymme i de nya böckerna har Tigerekonomierna fått, trots att Kina och Indien ekonomiskt 

är på uppgång. 

I undersökningen av kvinno- och genushistoria har bildurvalet granskats för att se hur 

fördelningen mellan kvinnor och män ser ut. Kvinnor utgör en mycket mindre del än män i 

alla de tre äldre böckerna och utgör, trots en liten ökning fortfarande en mycket liten del av de 

nyare böckerna. Rune Pettersson och Sture Långström har menat att läroboksförfattarnas kön 

kan vara en bakomliggande orsak till den sneda fördelningen, vilket undersökningen inte 

kunnat bevisa. Man kan även se att genusroller fortfarande i de nya böckerna fått litet 

utrymme, trots förändringar i kursplaner och i historiesyn, vilket är ett problem då skolelever 

får en skev bild av historien som enligt Ann-Sofie Ohlander i förlängningen kan bidra till 
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negativ självbild och snäva könsroller hos elever. Kvinnor står dessutom i hög utsträckning 

utanför historien, som ett tillägg snarare än som en del av historien, i både A- och 1b-böcker.

Det har visat sig att källkritik inte bara fått större utrymme i den nya kursplanen Historia 1b

jämfört med den gamla kursplanen, området har också fått en stor ökning i de nya 

läroböckerna. Detta visar sig dels genom den inledande delen i alla läroböcker för Historia 1b 

där källkritik beskrivs och exempel ges, dels i de källövningar som finns i böckerna Epos 

[historia].1b och Perspektiv på historien 1b, där utdrag ur källor presenteras och läsaren får 

chans att besvara frågor om detta och på det sättet öva sig i källkritiskt tänkande. En teori är 

att denna ökning beror på det ökande användandet av Internet, vilket skapar behov av 

källkritiska kunskaper i större utsträckning än tidigare. Att källkritik handlar allt mer om i 

vilket syfte källan ska användas, har visat sig i de inledande kapitlen, där alla de tre böckerna 

tagit upp exempel på hur en oanvändbar källa i en undersökning kan användas i en annan. 

När det gäller förändringar som ligger utanför de tre nedslagen är forntiden, det vill säga 

perioden fram till 2000 f.v.t. ett område som fått mer utrymme i både Epos [historia]. 1b och i 

Perspektiv på historien 1b jämfört med respektive äldre version. Detta kan förklaras med att 

kursplanen för Historia 1b tydligare presenterar vilka tidsepoker kursen ska innehålla.  

Monica Reichenberg har diskuterat stoffträngsel och att osthyvelsprincipen är en effekt av 

denna. Det innebär att, då man vill få med så mycket stoff som möjligt i läroböckerna, 

minskas innehållet ned och blir mindre utvecklat. Undersökningen har visat att detta skett i 

samtliga böcker. Många förändringar, stora och små, har påträffats genom undersökningen av 

läroböckerna, och man kan se att de i många fall följer de förändringar som gjorts i 

kursplanerna genom gymnasiereformen 2011 liksom de förskjutningar som skett inom 

historieforskningen under de senaste decennierna.
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