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FÖRORD 

”Den som inte lär av historien” brukar man säga ”är dömd att upprepa den”.
1
 Detta citat talar 

verkligen för vikten av ett starkt historieämne i skolan och det är av just denna anledning som jag 

valt att använda den spansk-amerikanske filosofen George Santayanas ord som titel på mitt arbete. 

 

Det känns nu, mer än någonsin, som att det är viktigt att påminna oss om några av de saker som 

hände för nära på hundra år sedan - de två världskrigen som slet världen i tu. De människor, både 

civila och militärer, både från stridande och neutrala parter, som genomlevde det första världskriget 

har nu alla gått ur tiden. Det finns inte längre några ögonvittnen som kan ge oss en 

förstahandsskildring av den tidens kval och lidande. Det är en händelse som nu, verkligen, gått och 

blivit till en del av historien, och därför är den också längre ifrån oss och vårt medvetande. 

 

Men vi lever fortfarande i en tid där man ännu har möjligheten att tala till överlevande från det 

andra världskriget. Det krigets händelser har ännu inte helt svepts in i historiens grå dimma. Men 

ändå... 

 

Men ändå är det det andra världskrigets mest inhumana och vidriga ytterligheter som dyker upp nu 

och då i olika former i dagens politik och samhälle. Idéer och tankar där man gör skillnad på person 

och person, man svartmålar religioner och politiska åsikter som inte sammanfaller med ens egna, 

man registrerar människor av olika etniska tillhörigheter pga. föråldrade stereotyper och 

missuppfattningar. Detta har hänt förut, och det som sker nu är inte i lika stor omfattning, men det 

sker lika fullt. Det sker i Tyskland, det sker i Frankrike, Ungern, England, USA, Ryssland och till 

och med i Sverige, det land som ofta framhålls av utomstående som det klarast lysande exemplet på 

en fungerande mångkultur och jämlikhet mellan människor. 

 

Jag vill inte, vad ni som läser än må tro just nu, förvandla förordet av min uppsats till något politiskt 

laddat manifest, jag vill bara belysa de problem som jag anser finnas, inte som politiskt driven 

individ, utan som humanist och människa. 

 

Min tid på Högskolan i Gävle, som nu närmar sig de fyra och ett halvt år som avsatts för 

lärarutbildningen, har verkligen satt saker i perspektiv för mig. Jag har nu, i mycket högre grad än 

förut, förstått vikten av lärande och lärare. Jag har fått lära mig hur viktigt arbetet med eleverna 

faktiskt är och jag har förstått hur viktigt det är att verkligen brinna för det man gör. 

Jag har också fått inse att varje enskilt skolämne har sin funktion och betydelse för hur man bygger 

                                                 
1
Santayana, George. 1905. The Life of Reason Vol.1 Reason in Common Sense. Nionde utgåvan, 2011. MIT Press, 
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en ljusare morgondag tillsammans med eleverna och främst bland alla dessa ämnen står i mina ögon 

de samhällsvetenskapliga ämnena. 

 

Samhällskunskapen har sin roll att spela där den förklarar de olika politiska partiernas och 

rörelsernas ideologier och ursprung. Religionskunskapen syftar till att lära eleverna om sina 

medmänniskors syn på livet, döden och allt där bortom. De spelar båda en roll i skapandet av en 

förstående individ och, förhoppningsvis också, en god medborgare och medmänniska. 

Historieämnets roll i den här ekvationen kanske inte är lika självklar för en utomstående, eller ens 

för eleverna som läser kursen. Men för oss som lärare och historiker kan man se vilket ansvar vi har. 

Historien har till uppgift att berätta ”wie es eigentlichen gewessen”, som Leopold von Ranke sade, 

hur det egentligen var. 

 

Om samhällskunskap och religion skapar en förståelse för individens plats i det samhälleliga 

rummet så skapar historien en förståelse för individens plats i tiden. Vart vi har varit, varför vi är där 

vi är idag och, förhoppningsvis, vart vi är på väg är frågor som historieämnet syftar till att förklara 

för oss.   

  

Det är lika mycket historieämnets ansvar som det är samhällskunskapens att försäkra oss om att 

något som t.ex. 1920- och 30-talets fascistiska och rasistiska våg inte slår över oss igen. Vi måste 

säkra framtiden genom att titta tillbaka på det förgångna. Det ligger på oss, den här generationens 

lärare, att se till att våra barn, morgondagens ledare, inte begår samma misstag som våra fäders 

fäder. 

 

Det är vårt ansvar att se till att vi alla vandrar mot framtiden med ett gemensamt mål, jämlikhet och 

brödraskap mellan alla världens folk. Samtidigt som vi håller ett vakande öga på historien i 

backspegeln, ser till att vi inte tappar någon bakom oss, och aldrig glömmer vart vi har varit och, 

framförallt, varför vi vill därifrån. 

 

//Thomas A. Sjöström – Gävle, 2013 
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1. INLEDNING 

Hur kommer det sig att vi i skolan använder de läroböcker vi använder och hur går urvalsprocessen 

till när man väljer en lärobok? Enligt de jag talat med så finns det inte någon direkt urvalsprocess 

grundat i något vetenskapligt utan beror mer på gammal vana, man tar en bok man känner sig 

bekväm med och som man tycker innehåller rätt innehåll. Lärare ges ingen information om, eller 

vetenskaplig möjlighet till, hur de ska gå till väga för att undersöka en boks eller annat materials 

lämplighet. Man kan säga att man helt enkelt får ta den bok som verkar bäst. 

 

Men bara för att en bok verkar bra behöver det inte betyda att den är det i realitet, speciellt inte i 

jämförelse med styrdokumentens krav och mål. En enkel okulärbesiktning av en läroboks 

innehållsförteckning säger oss egentligen väldigt lite om bokens faktiska värde för en god 

undervisning. I detta arbete vill jag belysa hur man kan gå tillväga för att förbättra urvalsprocessen 

när det kommer till de läroböcker man använder i den svenska skolan. Och presentera en 

vetenskaplig metod som kan försäkra oss som lärare om att de böcker vi använder oss av faktiskt 

har ett innehåll som överensstämmer med styrdokumentens föreskrifter. 

 

1.1 Syfte 

Mitt arbetes syfte är att undersöka förhållandet mellan styrdokumentens krav och mål, 

läroböckernas innehåll, samt elevernas utveckling av kunskap och förståelse för historieämnet. Ett 

led i detta är att undersöka vilket utrymme olika epoker och teman ges i läromedlen och varför det 

ser ut på det viset. 

 

Jag vill också belysa hur styrdokument och läromedel skapas, detta gör jag för att påvisa vilka 

faktorer, andra än styrdokumentens krav, som spelar in när läromedelsförfattare skriver sina böcker. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser läromedlens innehåll ut i jämförelse med kursplanens och dess mål? 

 Vilket utrymme ges olika historiska epoker och historievetenskapliga teman i läromedlen, 

och varför ges somliga epoker och teman mer plats än andra? Sker detta i överensstämmelse 

med styrdokumenten? 

 Hur kan läroböckerna tänkas bidra till elevernas möjlighet att utveckla sina kunskaper och 

sin förståelse för historieämnet och nå de mål som ämnesplanen sätter upp? 

 Vilka utanförliggande faktorer spelar in i konstruktionen av styrdokument och läromedel? 
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1.3 Tidigare forskning 

Läromdelsanalytisk forskning är tämligen ny inom svenska forskarkretsar, och detta tycks speciellt 

gälla läromedel och deras förhållande till styrdokumenten. I synnerhet när det kommer till 

gymnasiet och dess läroböcker. Av denna anledning har jag valt att främst fokusera på, och bygga 

mitt arbete kring, amerikansk och annan engelskspråkig forskning, ett fält som där sträcker sig ända 

tillbaka till 50- och 60-talet. Den forskning som jag kommer att använda mig av i mitt arbete 

innehåller en rad olika modeller för hur man på bästa sätt jämför textböcker med styrdokument och 

varandra, och är framtagna, inte bara av och för forskare, utan också för skolor som söker efter de 

läroböcker som bäst passar deras läroplaner. 

 

Den bok som bäst tjänat mig under arbetets gång är Margeret E. McNeelys (red.) Guidebook to 

examine school curricula. Den är framtagen av ledande forskare på ämnet tillsammans med ”the US 

Office of Educational Research” och innehåller fyra typer av analysmetoder som alla ämnar sig för 

olika typer av material och främst då för matematik och fysik. Men den innehåller också ett kapitel 

om den metod som jag valt att arbeta med, ”Project 2061 Curriculum-Analysis Procedure” - denna 

metod har jag, för enkelhetens skull, valt att kalla ”2061-metoden”.
2
 

 

Annan forskning som berört mitt arbete är artikeln Methods in school textbook research av Jason 

Nicholl, doktorand vid universitetet i Oxford, som ger en snabb överblick av olika sätt att analysera 

textinnehållet i läroböcker. Hans största fokus ligger på den analysmodell som tagits fram av 

UNESCO i samarbete med historiedidaktikern, Falk Pringel, men också andra typer av 

analysmetodik presenteras, utdrag av dessa kommer att nämnas i mitt arbetes metoddel och kommer 

att användas som komplement till 2061-metoden.
3
 

 

Annan forskning som behandlat detta ämne är Thomas Nygrens doktorsavhandling från 2011, 

History in the service of mankind. Här presenterar Nygren bland annat hur UNESCO;s och 

Europarådets riktlinjer för historieundervisningen används i utvecklingen av styrdokument och hur 

historieundervisningen i Sveriges gymnasieskola förändrats mellan åren 1927 och 2002. Nygren 

diskuterar också kring det faktum att många lyfter fram vikten av bra läroböcker men väldigt få 

faktiskt vet hur man ska till sig och använda sig av dem. 

 

 

                                                 
2
Project 2061 började planeras under 1985 och dess start sammanföll med att Halleys komet dök upp under 1986. 

Projektet fick namnet ”Project 2061” för att det är året då kometen beräknas återkomma till vårt solsystem. Detta, 

ansåg de, skulle symbolisera att denna metod skulle leda vägen för forskningsområdet in i det 21a århundradet. 
3
Mer om detta i metoddelen. 
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New trends in history textbook reaserch: Issues and methodologies toward a school historiography 

av historiedidaktikern och professorn Maria Repoussi och Nicole Tutiaux-Guillon, professor i 

historia och geografi, har också tjänat som inspiration till detta arbetes forskningssyfte. Deras arbete 

avhandlar bland annat hur läromedelsanalys, specifikt inom historieämnet men också andra 

historiedidaktiska forskningsområden, sett ut genom historien. De belyser också hur historieämnets 

situation sett ut i ett flertal Europeiska länder under 1800- och 1900-talet, däribland Sverige.   

 

Utöver den engelskspråkiga forskningen kommer jag också använda mig av svensk- och 

engelskspråkig litteratur som behandlar ämnena historiedidaktik, pedagogik, lärararbete, källkritik 

samt textanalysmetodik. Detta gör jag främst för att ge mig själv en stabil teoretisk grund att stå på 

när jag genomför mina analyser, men också för att kunna påvisa vad som sagts tidigare och backa 

upp mina idéer och analyser. Några av de artiklar jag använt mig av går att finna i Historielärarnas 

Förenings Årsskrift 1986/87. 

 

En av dessa är Christer Öhmans artikel ”Historiskt berättande teorier och definitioner” som 

behandlar vikten av, och hur man på bästa sätt använder sig av, narrativt berättande i 

historieundervisning. Han talar i sin artikel om hur historieundervisningen och dess läroböcker gått 

från att vara berättande till att bli mer strikta och vetenskapliga, där händelser hellre kvantifieras 

och analyseras än berättas och analyseras. Han presenterar dessutom i slutet av sin text en modell 

som beskriver den historiskt narrativa processen, eller ”det historiska flödesschemat”, som jag 

kallar det i mitt arbete, där han argumenterar för att läsaren måste tillåtas förstå historien som ett 

sammanhängande förlopp och inte en serie lösrykta händelser. Öhmans artikel har i skrivande stund 

mer än 12 år på nacken, men jag finner ändå att just hans beskrivning av flödesschemat än idag 

håller fast. 

 

För att kunna belysa hur lärobokstraditionen i svensk historieskrivning har sett ut så har jag vänt 

mig till Sture Långströms avhandling Författarröst och lärobokstradition. Däri diskuterar 

Långström flera aspekter av den tradition som i mångt och mycket finns fastetsat i den svenska 

historieboken. 

 

I många andra avseenden har jag haft stor användning för boken Historien är nu, redigerad av Ulf 

Zander och Klas-Göran Karlsson, som är en samling artiklar inom didaktik och pedagogik, och där 

mycket av den bakgrundsinformation jag använt mig av finns. Den har alltså fått fungera som en 

inkörsport till vidare läsning.   
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2. METODFORMULERING 

2.1 Arbetets riktlinjer och analysmetodik 

När jag genomför min undersökning kommer jag att utgå ifrån de riktlinjer som etablerats av 

UNESCO och Europarådet för att se om mitt undersökta material innehåller och framhåller de 

punkter som etablerats av dessa två organisationer.
4
 

 

Jag kommer också arbeta utifrån två kompletterande metoder, båda specifikt framtagna för 

läromedelsanalys. Dessa presenteras var för sig nedan. 

 

2.2 Analysmetodik – 2061-metoden 

Den analysmetod jag har valt att använda mig av baserar sig på ”Project 2061 Curriculum-Analysis 

Procedure”, framtagen av The American Association of the Advancement of Science, AAAS. Denna 

metod används av både forskare som studerar styrdokument och läromedel men används också av 

skolor som vill försäkra sig om att de läromedel de använder sig av är de vars innehåll bäst 

motsvarar de mål som lyfts fram i styrdokumenten. 

 

2061-metoden består av fem grundläggande steg;
5
 

1. Identifiera och definiera de läromål som skall undersökas. Dessa mål kommer att tjäna som 

intellektuell bas för analysen. 

2. Genomför en preliminär kontroll av materialet (läromedlen) för att se om de tar upp de 

utvalda läromålen. 

3. Analysera materialet för att finna överensstämmelser mellan dess innehåll och de utvalda 

läromålen. 

4. Gör en djupgående analys för att finna till vilken grad materialet stödjer elevernas lärande 

och utvecklande av kunskaper som specificerats i styrdokumenten. Och, 

5. Sammanfatta relationen mellan materialets innehåll och de utvalda läromålen. 

 

En tydligare definition av steg ett går att finna under rubrik fyra ”Genomgång av material och 

analys”. Steg två är redan genomfört i och med att jag gjort ett urval av böcker (se 2.5 Material och 

avgränsning). Steg tre, analysen av materialet går att finna under rubrik 5.1, 5.2 och 5.3. 

Förtydligande av och komplettering till steg fyra görs nedan och resultatet av det går att finna under 

rubrik 5.4. Slutligen kommer jag att presentera och sammanfatta det jag kommit fram till i min 

slutsats. 

 

                                                 
4
 Se kapitel 3. 

5
 McNeely. 1997. s.125-136 (Egen översättning) 
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2.3 Textanalytisk metod 

Utöver 2061-metoden kommer jag också använda mig av följande kompletterande metoder som 

använts internationellt vid läromedelsanalyser, den första av dessa är en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys framtagen av filosofie doktor Falk Pingel vid Georg Eckert Institutet för 

internationell skolboksforskning, i Tyskland. 

 

Den del av Pingels metod som jag valt att arbeta utifrån går ut på att först kvantifiera innehållet i det 

undersökta materialets texter genom exempelvis tabeller för att se hur mycket plats de specifika 

områdena tar upp. Efter detta kommer jag att kvalitativt tolka innehållet i läroböckerna, med fokus 

på de områden som rör de historievetenskapliga begrepp och teman som jag befäster senare. 

Nicholls pekar dock på att denna metod inte är fullgod vid en analys som avser att undersöka 

elevernas möjlighet till lärande.
6
 

 

Jag måste alltså utöka metoden för att jag helt skall kunna tolka innehållet. Detta gör jag genom en 

kombination av en frågeanalys etablerad av filosofie doktor och didaktikprofessor Stuart Foster
7
 

och en kvalitativ analys skapad av didaktikprofessor Robert Stradling.
8
 De båda analyserna 

fokuserar på att utvärdera läroböckernas pedagogiska värde genom att undersöka 1)hur böckerna 

använder övningar och frågeställningar som bygger på elevernas tidigare kunskaper och utvecklar 

dessa kunskaper samt deras kritiska tänkande, och 2) hur böckernas bilder, diagram och kartor 

används för att skapa förståelse. 

 

I denna uppsats väljer jag att lägga fokus på den första aspekten, hur böckerna använder övningar 

och frågeställningar genom att belysa frågorna; 

 Hur är frågorna och uppgifterna konstruerade? Uppmuntrar de till vidare diskussion inom 

ämnet? 

 Hur väl bygger dessa frågor och uppgifter på elevernas tidigare kunskaper i ämnet? Görs 

återknytningar till tidigare delar av materialet? 

 Hur presenteras vetenskapliga begrepp i materialet? På vilket sätt erbjuder materialet 

eleverna en möjlighet att förstå ämnet som en vetenskap? 

 På vilket sätt möjliggör materialet eleven att nå de mål som specificeras i styrdokumenten? 

 Denna metod kompletterar alltså väl punkt fyra i 2061-metoden. 

 

                                                 
6
 Nicholls. 2003. s.4 

7
 Foster, Stuart. 2002. Methodological Issues and Approaches in Textbook Research and Analysis. Opublicerat 

instruktionsdokument. Institute of Education, University of London. Via Nicholls. 
8
 Stradling, Robert. 2001. Teaching 20

th
-century European history. Via Nicholls. 
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2.4 Metodologisk sammanfattning 

Min analys av läromedlen kommer främst att fokusera på hur väl de fyller de krav och mål som 

ämnesplanen sätter upp och till vilken grad de ger eleverna möjlighet att nå dessa mål med enbart 

kurslitteraturen till hands. 

 

Jag vill också se hur läromedlen är uppbyggda och hur deras innehåll ser ut, mer specifikt vill jag se 

hur stort utrymme olika epoker, tidsperioder och historievetenskapliga teman tillåts ta. Anledningen 

till detta är att belysa de första två punkterna i kursplanen för Historia 1b, de som avhandlar 

periodindelningar och problematisering kring dem. 

 

De tidsperioder eller epoker jag efterlyser är också de som kursplanen efterlyser, alltså; Förhistorisk 

tid, forntid, antiken, medeltiden, renässansen, upplysningstiden, industrialiseringen och 

världskrigens tid med vissa fördjupningar. De historievetenskapliga teman jag kommer titta efter är 

bl.a; den så kallade ”kvinnohistorien”, religion och tro, Sveriges (och Nordens) historia jämfört med 

Europas historia och Europas historia kontra världshistorien. Dessa teman kommer jag söka efter 

eftersom ämnesplanen förordar att man skall ta upp dem. 

 

Jag vill också undersöka vilka typer av uppgifter och övningar, samt vilka historievetenskapliga 

begrepp som framställs i läromedlen och hur de kan användas för att utveckla elevernas eget 

lärande och deras egna kunskaper. Arbetets slutanalys blir, till följd av de metoder jag använder mig 

av, av en kvalitativ natur. 

 

2.5 Material och avgränsning 

Mitt arbete fokuserar på den nuvarande gymnasieskolans läroplan, Gy11, och materialet jag 

kommer att gå igenom i mitt arbete består av den ämnesplan som finns för ämnet historia och 

specifikt den för grundkursen Historia 1b, samt läroböckerna Alla tiders historia 1b, Epos 1b och 

Perspektiv på historien 1b. 

 

Att jag valt att arbeta med Historia 1b istället för Historia 1a1  beror på att det är fler elever som 

läser 1b än vad det finns elever som läser 1a1 och som dessutom väljer till 1a2.
9 

Anledningen till att 

jag valt att arbeta med olika läromedel är helt enkelt för att enbart en källa inte skulle ge det djup 

och den möjlighet till jämförelse som jag vill uppnå med undersökningen. 

                                                 
9
 De gymnasieprogram som läser Historia 1b är dock färre än de som läser Historia 1a1, men för att de som läser 

Historia 1a1 ska kunna uppnå samma poäng och omfång som de som läser 1b krävs det att de också läser 1a2, något 

som de flesta elever inte gör. Jag ser därför i nuläget ingen mening med att undersöka relationen mellan Historia 

1a1+1a2 och Historia 1b. 
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Alla tiders historia 1b kommer senare i arbetet att hänvisas till som ”Alla tiders historia”, Epos 1b 

kommer att hänvisas till som ”Epos” och Perspektiv på historien 1b kommer också hänvisas till 

som ”Perspektiv på historien” eller, helt enkelt, ”Perspektiv”. 

   

2.6 Problematik rörande genomgång och analys av läromedel 

Ett problem som man ständigt skall medveten om är det faktum att man själv aldrig är helt objektiv 

i sitt arbete. För att försäkra mig om att min objektivitet vidhålls kommer jag, som jag tidigare 

nämnt, att arbeta utifrån de riktlinjer och de metoder framtagna inom AAAS, UNESCO och 

Europarådet. Att arbeta utifrån dessa ramar och riktlinjer erbjuder en större säkerhet till att mitt 

arbete blir objektivt och ofärgat. 

 

Något annat som måste tas i beaktande är författarnas egen inställning till historieämnet, 

styrdokumentens innehåll och lärobokstraditionen. 
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3. ATT STUDERA MATERIALET 

Då jag i mitt arbete vill belysa dels relationen mellan innehållet i styrdokument och läroböcker, och 

dels hur man går till väga för att skapa ett styrdokument och ett läromedel, har jag här nedan valt att 

tala om den senare delen. Detta kapitel tar avstamp i de riktlinjer som UNESCO och Europarådet 

dragit upp för vad ett styrdokument inom historia skall innehålla och fortsätter sedan med 

beskrivningar av hur man på ett teoretiskt sätt framställer ett styrdokument och ett läromedel. 

 

3.1 Sammanfattning av de riktlinjer som etablerats av UNESCO och Europarådet för 

formulering av styrdokument i historieämnet – En bakgrund 

Första och andra världskriget satte djupa spår i samhället, något som är märkbart än idag, inte minst 

i skolan i allmänhet och i historieundervisningen i synnerhet. UNESCO och Europarådet drog efter 

krigens slut upp riktlinjer som, genom historieundervisningen, skulle säkra att detta aldrig skulle 

hända igen. Man resonerade inom UNESCO att; ”since wars begin in the minds of men, it is in the 

minds of men the defenses of peace must be constructed”.
10

 Ting som nazism, fascism och ultra-

nationalism skulle brännmärkas som förkastliga i undervisningen och istället ge plats för 

internationell förståelse, detta gör man dels genom att belysa global historia och genom att påkalla 

uppmärksamhet till områden som tidigare försummats så som Latinamerika, Afrika, Östeuropa och 

Arabvärlden. Samtidigt som FN arbetade på en global nivå försökte Europarådet, som bildades 

1949, själva skapa en stämning av solidaritet mellan de Västeuropeiska länderna för att säkra 

demokratins tillväxt och ett skydd för de mänskliga rättigheterna i Väst. 

 

Tre klara mål finns i de internationella riktlinjerna gemensamt framtagna av båda parter; 

1) Skapa ökad internationell förståelse genom en mer internationell och fredsinriktad 

historieundervisning, 

2) Ökad förståelsen för marginaliserade grupper och för kulturell mångfald genom ett 

perspektiv som belyser minoriteter, kvinnor och som motsätter sig rasism, och, 

3) Trygga vårt världsarv och kulturarv genom att studera lokala historiska arv med hjälp av 

erfarenhetsmässigt baserad pedagogik. 

Gemensamt för de två riktlinjerna är att man anser att genom neutral objektivitet ska man kunna 

motverka misskrediterande nationalism. Fred, tolerans och mänskliga rättigheter uppstår genom 

källkritiskt tänkande, en förståelse för olika perspektiv och genom kompromisser. Och social, 

ekonomisk, kulturell och vetenskapshistoria skall nu erhålla mer utrymme än politisk historia och 

konflikthistoria i undervisningen.
11

 

                                                 
10

 Conference for the establishment of the United Nations educational, scientific and cultural organisation, 1945/46 via 

Nygren (2011). 
11

 Nygren. 2011. s.27-33 
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3.2 Att konstruera styrdokument 

Det första jag vill göra är att förklara hur styrdokument konstrueras och specifikt då hur 

styrdokument i historia skapas. Det är en process som involverar en rad olika tolkningar och 

utbyten i flera steg som alla härrör från, men också påverkar, samhällets övergripande syn på 

kunskap. För att enklast förklara dessa relationer så använder jag mig av denna modell, baserad på 

Thomas Nygrens adaption av Björg Brandzaeg Gundems tolkning av en teori etablerad av John I. 

Goodlad.
12
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Figur 1: Teoretisk modell som beskriver relationen mellan de olika aktiva nivåerna i 
skapandet av kunskap genom användningen av riktlinjer och styrdokument. 

 

Det börjar med de riktlinjer som UNESCO och Europarådet etablerat (se ovan), det förordas att 

medlemmar av FN och EU skall följa så dessa riktlinjer så noga som möjligt för att på så sätt skapa 

ett standardiserat sätt att bedriva historieundervisning på. Dessa riktlinjer är de huvudsakliga 

                                                 
12

Nygren, Thomas. 2011. History in the Service of Mankind. s.5 
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delarna i de ”ideologiska” eller internationella styrdokumenten. Efter detta tolkas dessa riktlinjer av 

de ansvariga på nationell nivå, det vill säga Skolverket i Sverige. Här etableras i sin tur de formella 

styrdokumenten, i det här fallet läroplanen för Gy11, ämnesplanen för historieämnet och kursplanen 

för Historia 1b. 

 

När så de formella nationella styrdokumenten är konstruerade är det upp till dem som skall arbeta 

med materialet att nu tolka dess innehåll. De som här tolkar är, enligt Thomas Nygren,
13

 lärarna, 

men jag menar att också läroboksförfattarna måste tolka det som står skrivet i styrdokumenten (mer 

om detta nedan). Läroböckerna kan därutöver också hjälpa lärarna i deras tolkningar av ämnes- och 

kursplan. 

 

Den sista nivån är baserad på erfarenhetsmässig undervisning, här måste lärare och elever 

samarbeta i sin tolkning av styrdokument och läroböcker för att på bästa sätt definiera på vilket sätt 

de kommer att arbeta med materialet. Detta görs utefter allas individuella kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet.     

 

Man ser också hur alla dessa steg påverkar och påverkas av samhället och av varandra. Det 

omkringliggande samhället innefattar en mängd olika ”kunskapsskapande” aspekter och 

kunskapssyner och fungerar på både kollektiv- och individnivå. Inte bara skolan utan också andra 

aktörer, t.ex. media, spelar en stor roll på kollektivets syn på, och på individnivå påverkar saker som 

ens egna och föräldrars politiska tillhörighet, den kulturella bakgrunden, kön, sexualitet och religion. 

 

Det är ett konstant utbyte av kunskaper, perspektiv och erfarenheter som påverkar det vi arbetar 

med i skolan och i samhället. 

 

3.3 Yttre faktorers inverkan 

En annan viktig aspekt att ta upp är vad som aktivt styr och påverkar läroboksförfattarna i deras 

arbete. Detta gör jag för att belysa att innehållet som författarna producerat inte är godtyckligt eller 

baserat enkom på deras egna åsikter eller syn på historien. Niklas Ammert, universitetsadjunkt vid 

Humanvetenskapliga institutionen på Högskolan i Kalmar, pekar på en mängd olika faktorer som 

påverkar läroboksförfattarna och läroböckerna och ytterst av dessa är det in- och utrikespolitiska 

klimatet.
14

 

 

 

                                                 
13

Nygren (2011). s. 5-8 
14

Historien är nu, kap 14. sid.297 
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Figur 2: Beskrivning av utanförliggande faktorer som påverkar läroboksförfattarna och 
därigenom läroböckernas innehåll. 
 

Denna modell är starkt influerad och baserad på Ammerts, skillnaden ligger i kopplingen 

mellan ”läroplaner och kursplaner”, ”köparnas krav” och förlagens krav. I Ammerts version är 

dessa fristående men jag anser att det ena påverkar det andra och det tredje påverkas av både det 

andra och det första. 

 

Men hur hänger då dessa saker samman med skrivandet av en lärobok? Denna figur öppnar upp för 

frågeställningar som vi kan använda oss av för att ge en inblick i hur processen ser ut när man 

producerar en lärobok: Ytterst har vi som sagt det in- och utrikespolitiska klimatet, hur detta 

påverkar läroböckerna kan vi se genom att ta en titt på Sverige. Här har Socialdemokratiskt styre 

under merparten av 1900-talet påverkat vår skola och vår uppfattning av historien, 

arbetarrörelsernas frammarsch och det svenska välfärdssamhället har fått lov att ta stor plats i vårt 

kollektiva medvetande och i vår skolundervisning. Detta är också något som Repoussi och Tutiaux-
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Guillon påpekar i sitt arbete.
15

 

Kopplingen mellan samhällsdebatten och politiken är också självklar, då det ena i stor utsträckning 

påverkar det andra och vise versa. Diskussionen om skolan är dessutom ytterst aktiv i Sverige idag 

och framhålls av flera partier som den, tillsammans med vården och jobben, viktigaste frågan inför 

valet 2014. 

 

Det kulturella och kollektiva perspektivet torde påverka oss som det har påverkat alla människor 

genom alla tider, vi vill tillhöra en gemenskap. En individ som står utanför kollektivet kan känna sig 

hotad och ensam, det är viktigt för oss att tillhöra. När vi läser historia skulle vi kunna tala om en 

kulturell och kollektiv historia, ett förgånget som knyter oss alla samman. Att veta vart vi kom från 

kan förhoppningsvis också ge oss klara vinklingar om vart vi är på väg. 

 

Styrdokumenten i sin tur är den yttersta destilleringen av vad de styrande politikernas önskar att 

skolan skall förmedla till sina elever, framtagen i samverkan med skolverket. Det är härifrån 

nästkommande två faktorer spirar, läsarnas krav och förlagets krav.  Men vilka är då läsarna? Jo, det 

är ju såklart lärarna och eleverna, och deras krav är att läroböckerna ska ge eleverna kunskapen som 

behövs för att nå upp till de mål som sätts upp av läroplan och kursplan. Förutsättningen för att 

eleverna ska kunna lyckas med det är att läroböckerna är tillräckligt innehållsrika för att eleverna 

ska få förståelse för historieämnet. 

 

Förlagens krav måste i sin tur sammanfalla med både läroplanernas och kursplanernas krav och 

läsarnas krav. Deras vara måste kunna förmedla den kunskap som styrdokumenten efterlyser, 

samtidigt som den måste kunna konkurrera med, och helst överklassa, liknande böcker på 

marknaden så att de kan gå med vinst. 

 

Men hur påverkar då nya vetenskapliga rön läroböckernas innehåll? Ammert menar överraskande 

nog att ny forskning spelar lite roll i utformandet av nya läroböcker. Istället pekar han på att de 

övriga faktorerna spelar en mycket större roll.
16

  När det gäller kursmaterial i historieämnet så står 

kanske lärobokstraditionen främst.  Man har sedan länge fastslagit hur en historiebok ”ska se ut”, 

den ska vara kronologiskt uppbyggd, senare kapitel ska bygga på de tidigare och vissa områden 

belysas mer än andra. Detta är ett recept som vid en första anblick i mångt och mycket tycks stå fast 

än idag. Hur det egentligen ser ut hoppas jag kunna uppmärksamma med detta arbete. 

 

                                                 
15

 New trends in textbook research s.9 
16

 Historien är nu, kap.14 s.297 
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3.4 Sammanfattning av historieämnets roll i den svenska gymnasieskolan 

För att sätta min analys i lite mer av ett historiskt perspektiv tänkte jag nu för presentera en snabb 

genomgång av historieämnets roll i den svenska gymnasieskolan, från 1970 till idag. 

 

I det gamla linjegymnasiet var historia ett av de mer framträdande ämnena, detta kan man se när 

man tittar på hur mycket tid som faktiskt gavs åt ämnet då; 250 klocktimmar gavs åt historian på de 

samhällsvetenskapliga och humanistiska linjerna, 150 timmar lades ut på de naturvetenskapliga och 

de tekniska linjerna gavs 100. All denna tid gav möjligheten att studera ämnet kronologiskt, utan 

större ”hopp” i undervisningen, det gav också större möjligheter att fördjupa sig successivt.
17

 

 

1993 ändrades dock gymnasieskolans uppläggning till ett programgymnasium, detta medförde 

kraftiga nedskärningar i undervisningstiden. Samhällsprogrammen och de humanistiska grenarna 

minskade sina klocktimmar till 190, en minskning på 60 timmar, medan de naturvetenskapliga och 

de tekniska fick nöja sig med 80 timmar historia. År 2000 reformerade man sedan skolan än en 

gång och samhällsprogrammen fick dra ner sin tid ytterligare, denna gång till ca 80, alltså mer än 

halva tiden fick stryka åt. 

 

Alla dessa nerskärningar gjorde att historieundervisningen fick lov att bli mer överskådlig. Tid och 

plats för fördjupningar föll bort och fler ”hopp” i kronologin fick bli nödvändiga för att hinna med 

ämnesplanens mål, den flytande kronologin som man kunde tala om på 70- och 80-talet var nu, rent 

ut sagt, historia. 

 

Men nu, i och med Gy11, har historia än en gång fått ett uppsving. Historia är nu ett ämne som alla 

läser, oavsett program, det har uppgraderats till ett så kallat ”gymnasiegemensamt” ämne. 

Omfattningen av kursen Historia 1b ligger nu på 100 poäng men är trots detta, mer eller mindre, 

snarlik den tidigare 80-poängskursen när det kommer till faktisk lektionstid. Medan den kortare, 

Historia 1a1, endast avhandlar 50 poäng existerar ändå möjligheten att läsa påbyggnadskursen 

Historia 1a2 för ytterligare 50 poäng. Dessutom tillkommer också ytterligare två tillvalskurser, 

Historia 2 och 3, för de som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet och den vetenskapliga processen 

kring historieforskningen. 

 

 

                                                 
17

 Lgy70 
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3.5 Att analysera historievetenskapliga begrepp 

Historievetenskaplig terminologi ges ett stort utrymme i ämnesplan och kursplan, fokus läggs på att 

eleverna skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande och sin förståelse för hur 

historien kan användas, alltså historiebruk. Trots detta definieras aldrig begrepp 

som ”historiesyn”, ”historiebruk” eller ”källkritik” i styrdokumenten, därför blir det viktigt att 

undersöka och värdera den information som ges i läroböckerna för att se om de sammanfaller med 

de allmänt accepterade beskrivningarna av dessa termer. Av denna anledning väljer jag här att 

försöka definiera några av de termer som kommer att dyka upp i arbetet.
18

 

 

HISTORIESYN 

Termen historiesyn, eller ”historiskt tolkningsperspektiv” som det också kallas, finns i många 

former. Gemensamt för dessa olika typer av historiesyn är att de alla används för att beskriva olika 

samhällsmässiga utvecklingsmönster genom olika tider. Jag kommer här nedan att ge exempel på 

tre olika typer av historiesyn. Jag gör det för att kunna ta ställning till om läroböckerna dels klargör 

vad som avses med tolkningsperspektiv, dels själva kan sägas anlägga något av dessa perspektiv i 

sin framställning av historien 

 

Den historiematerialistiska historiesynen
19

 belyser olika sociala förhållande som den främsta 

faktorn i den historiska utvecklingsprocessen. Man menar att det är klassernas kamp som stått för 

den främsta utvecklingen i samhället och därför också i historien. En annan typ av historiesyn är 

den idealistiska, här förklarar man istället historieutvecklingen genom att belysa olika historiska 

personers ideologiska vridningar som de avgörande faktorerna. 

 

Dessa två synsätt kan ses som varandras antites då de belyser två helt skilda perspektiv, den ena 

lägger fokus på massorna och systemet medan den andra på de enskilda individerna. Man talar om 

struktur- och aktörsperspektiv. Men trots att dessa två synsätt kan tyckas vitt skilda så är det inte 

helt omöjligt att kombinera de två då den vanligaste typen av historiskt tolkningsperspektiv idag är 

den eklektiska. Här förklarar man historiska förändringsprocesser genom en rad olika teorier och 

modeller. Man kan t.ex. välja att belysa både ett historiematerialistiskt och ett ideologiskt perspektiv 

av en och samma frågeställning. Man kan exempelvis se hur strukturen påverkat individen och vise 

versa.  Jag återkommer till hur böckerna tolkar och beskriver historien i det specifika kapitlet. 

                                                 
18

 Detta gör jag för att mitt arbete ska kunna läsas och förstås av personer som möjligen inte besitter de förkunskaper      

som jag själv besitter. 
19

 Definierad av Marx och Engels. 
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HISTORIEBRUK 

Historiebruk är en term som beskriver hur olika ”brukare” använder sig av historia för att uppfylla 

något typ av behov. Det finns vetenskapliga, kommersiella och politiska brukningssätt, för att bara 

nämna några. I den senaste ämnes- och kursplanen så framställs begreppet historiebruk som viktigt 

och något som eleverna måste ta ställning till. 

 

Denna tabell, framtagen av professor Klas-Göran Karlsson, innehåller en bra (om än ofullständig) 

översikt och inblick i några av historiens många användningsområden. 

Behov Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka 
Rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 
Historielärare 

Verifikation 
Tolkning 

Minnas 
Glömma 

Existentiellt Alla människor Orientering 
Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 
Intellektuella 

Rehabilitering 
Restaurering 
Försoning 

Uppfinna 
Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 
Politiska eliter 

Legitimering 
Rationalisering 

Glömma 
Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 
Politiska eliter 

Legitimering 
Rationalisering 

Illustrera 
Offentliggöra 
Debattera 

Politiskt 
Pedagogiskt 

Intellektuella 
Politiska eliter 
Pedagoger 

Politisering 
Instrumentalisering 

Öka historiens värde 
Göra ekonomiska vinster 

Kommersiellt Verksamma inom reklam 
och/eller ekonomi 

Kommersialisering 

TABELL 1: Typologi över olika typer av historiebruk.
20

 

Man kan i tabellen se en rad olika typer av historiebruk och beskrivningar på hur och i vilket syfte 

de används. Det som man förutsätter att få se i en lärobok i historia är såklart ett pedagogiskt bruk, 

fritt från andra typer. Böckerna skall illustrera och offentliggöra historieämnet för eleverna och 

öppna upp för debatt och dialog mellan elever och lärarna för att de på så sätt skall kunna utveckla 

sina kunskaper i ämnet. Men för att eleverna ytterligare skall förstå hur viktig historia är och vilken 

kraft den kan ha om den används på fel sätt så måste man också belysa vikten av källkritiken och 

kritiskt tänkande. 

 

KÄLLKRITISKA METODER 

I läroplanen läggs mycket stor vikt vid att eleverna lär sig förstå betydelsen av god källkritik och ett 

källkritiskt förhållningssätt. För att enklast beskriva vad källkritik innebär så hänvisar jag här till 

                                                 
20

 Historien är nu s.59 
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boken Källkritik av Tortsten Thurén, docent och universitetslektor vid Stockholms universitet. 

 

 

Han presenterar de fyra källkritiska principerna på följande sätt; 

 Äkthet – är källan det den utger sig för att vara? Är det en förfalskning eller är det ”den äkta 

varan”? 

 Tidssamband – Hur lång tid har passerat sedan händelsen som beskrivs skedde? Har för lång 

tid passerat finns det skäl att tvivla på källan. 

 Oberoende – är källan ”sin egen”? Är den ett referat eller en avskrift kan man betvivla dess 

säkerhet. 

 Tendens – Ger källan en rättvis bild av det som hände, oberoende av ekonomiska, politiska 

eller andra intressen? 

 

Han skriver vidare att; ”Den källkritiska teorin är […] ganska enkel. Den består bara av några få 

tumregler som kan förefalla självklara, och därför lätt försummas.”
21

 Men på grund av denna 

försumbarhet menar Thurén också att källkritik egentligen är tämligen svårt. Han menar vidare att 

källkritik egentligen är en angelägenhet för alla människor, inte bara journalister och 

samhällsforskare som annars är de som har störst användning av det, ”vi konfronteras ju alla av 

problemet att avgöra vad som är sant eller sannolikt”.
22

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Thurén, Tortsten. 2005. Källkritik. s.7-8 
22

 Ibid. s.10 



19 

 

4. GENOMGÅNG AV MATERIAL OCH ANALYS 

Min första frågeställning handlar om läromedlens innehåll och dessas förhållande till kursplanen 

och dess mål. Jag, i enlighet med punkt ett i 2061-metoden, utgår från styrdokumenten för att 

identifiera och definiera de saker jag vill undersöka i och med detta. Här nedan följer genomgången 

av mitt valda materials innehåll. Jag börjar med att presentera en sammanfattning av ämnesplanen 

för Historia och specifikationen för Historia 1b, 100 poäng, hämtade från Skolverket.
23

 Nedan 

kommer jag också att identifiera och definiera de läromål som skall belysas under nästkommande 

del - analysen av läroböckerna. 

 

4.1 Sammanfattning av ämnesplan för Historia och specifikationer för kursen Historia 1b 

I ämnets syfte specificerar Skolverket att undervisning i historieämnet ska ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla följande; 

1) Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv. 

2) Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden 

3) Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4) Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder 

och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5) Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder. 

Man kan se att fokus ligger på ökad förståelse för historieämnets faktiska innebörd och vikt för både 

samtid och framtid, då eleverna ska ges stora möjligheter att utveckla sin förmåga till kritiskt 

tänkande och att sätta saker i perspektiv utifrån historiska referensramar. Detta går igen i 

kursplanens centrala innehåll där det står att kursen ska behandla; 

 Olika frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga förändringsprocesser som 

speglar kontinuitet och förändring. 

 Historiskt källmaterial som behandlar människors roll i politiska konflikter och 

kulturella förändringar. 

 Kritisk granskning, tolkning och användning av olika typer av källmaterial utifrån 

källkritiska kriterier och metoder. Och, 

 Hur olika individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik, 

det vill säga historiebruk. 

 

Det är alltså de olika forskningsprocesserna, metoderna och de vetenskapliga begreppen som ligger 

i centrum för styrdokumenten men utöver detta så tillkommer också en rad andra punkter som 

kursen skall ta upp ur ett historiskt perspektiv. Dessa innefattar; 

 Förutsättningar för människor av varierande social bakgrund, etnicitet, kön och sexualitet 

under historiens gång. 

                                                 
23

 För vidare läsning om ämnesplan och kursplan se Bilaga 1 och Bilaga 2. 
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 Politiska och religiösa utvecklingsmöjligheter. 

 Betydelsen av historia i formandet av identitet, både individuell, kollektiv och kulturell. 

 

Utöver dessa tillkommer också den traditionella historieundervisningen, den sammanfattas i 

kursplanen under två punkter; 

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. 

Denna epokindelning innefattar; 

◦ Förhistorisk tid 

◦ Forntid 

◦ Antiken 

◦ Medeltiden 

◦ Renässansen 

◦ Upplysningstiden 

 Industrialiseringen och demokratiseringen under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt. 

Utöver detta tillkommer också problematiseringen av olika historiska begrepp och tidsindelningar, 

samt utvecklings- och förändringsmönster. 

 

Man ser alltså att det centrala innehållet i både ämnesplan och kursplan sammanfaller väl med 

varandra och att undervisningens syfte har frångått att enbart behandla epokindelningar och att 

fokus istället, som framgått ovan, ligger på förändringsmönster och utvecklingsprocesser, strukturen 

har fått lov att ta mer plats än individen. Man kan också se att styrdokumenten har tagit UNESCO;s 

och Europarådets riktlinjer till sig.
24

 

 

Jag har nu identifierat de mål som styrdokumenten belyser och skall nu specificera vilka mål jag ska 

lägga fokus på i min analys. 

 

4.2 Modell för analys 

Jag väljer först att dela upp min analys i två delar; En del som jag ställer mot styrdokumentens 

anvisningar, för att se hur de svarar mot varandra, d.v.s. dels en epokinriktad analys som behandlar 

den kronologiska, ”grundläggande”, undervisningen, och en som behandlar de ”teman” som 

styrdokumenten efterlyser. 

 

Del två kommer att behandla och undersöka de vetenskapliga aspekterna (d.v.s. begreppen 

historiesyn, historiebruk och källkritik) av undervisningen och på vilket sätt böckerna bidrar till 

elevernas kunskapsutveckling. 

                                                 
24

 Se kapitel 3. 
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4.2.1 Specificering av analysen av epokindelningarna 

Den epokinriktade delen av analysen väljer jag att dela upp ytterligare en gång, detta på grund av 

kursplanens uppdelning (se ovan) och läroböckernas fördelning vad gäller epokindelningarna. 

Vikten i materialet ligger på tiden efter den franska revolutionen och materialet blir mycket mer 

omfattande när 1800-talet infaller. Epokindelningen ser ut som följer; 

 Den förindustriella tiden 

o Förhistoria/Forntid 

o Antiken 

o Medeltiden 

o Renässansen 

o Upplysningstiden 

 Den industriella och politiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen 

o Industrialiseringen 

o Den politiska utvecklingen under 1800-talet 

o Världskrigens tid 

o Efterkrigstiden 

o ”Framtiden”, d.v.s. tiden efter 1989 

Anledningen till uppdelningen av det andra epokavsnittet är, återigen, den mängd information som 

böckerna behandlar om denna period. Att endast göra en eller två tabeller på ämnet skulle göra min 

analys svåröverskådlig, jag väljer därför dessa fem specifika nedslag. 

 

De historievetenskapliga temana kommer också de att behandlas var för sig; 

 Europas historia kontra världshistoria: Hur skiljer sig mängden europeisk historia från 

mängden global historia? 

 Sveriges historia jämfört med Europas historia: Vilka aspekter av den svenska historien 

belyses i jämförelse med den europeiska? 

 Tro och religion: Vilka religiösa aspekter går att finna i böckerna? 

 Politik och social utveckling: Hur belyser böckerna olika sociala och politiska 

utvecklingsmönster, både i Sverige, i Europa och globalt? 

 Kön och sexualitet: Hur behandlas ämnen som ”kvinnohistoria” och sexualitet i 

historieböckerna? 

 

Genom att besvara dessa frågor hoppas jag också, i min slutsats av analysen, kunna belysa om 

böckerna svarar mot styrdokumentens anvisningar och ytterst om de därmed  kan ha en påverkan  

på elevernas värderingar och identitet. 

 

 



22 

 

4.2.2 Specificering av undersökningen rörande elevers kunskapsutveckling 

Den sista delen av analysen, där jag kommer undersöka hur läroböckerna ger eleverna möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om olika vetenskapliga aspekter, omvärlden och sig själva ur ett historiskt 

perspektiv är också den uppdelad i två huvudsakliga delar; dels, 1) den del som berör vilken typ av 

uppgifter som går att återfinna i böckerna och hur dessa kan tänkas bidra till elevernas 

kunskapsutveckling och förståelse för ämnets huvudsakliga delar, och 2) den som rör de 

vetenskapliga begrepp och metoder som kan tjäna till att skapa en förståelse för ämnet som en 

vetenskap. 
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5. LÄROMEDELSANALYS 

Här nedan följer min analys av de läromedel jag valt att undersöka och jämföra. De saker jag 

kommer att basera min analys på är följande; 

 Innehållsmässigt överensstämmande med ämnesplan och kursplan, 

 Skillnader i böckernas faktiska innehåll sinsemellan, och 

 Möjligheterna för elever att nå betygsmålen och utveckla sina kunskaper enbart baserat på 

böckernas innehåll. 

 

I 5.1 presenteras de olika tidsperioderna och deras innehåll, under 5.2 presenterar jag de 

historievetenskapliga teman som varje läromedel innehåller. Under rubriken 5.3 sammanfattar jag 

innehållet av de två föregående avsnitten och jämför dem med styrdokumentens innehåll för att se 

om de överensstämmer med epokkapitlen och teman. Slutligen kommer jag att under rubrik 5.4 

påvisa och diskutera hur läroböckerna kan tänkas möjliggöra elevernas kunskapsutveckling och hur 

troligt det är för dem att nå de mål som kursplanen satt upp. 

 

5.1 Innehållet i läroböckerna och deras överensstämmelse med styrdokumenten 

Här nedan kommer innehållet i de undersökta läroböckerna att presenteras och diskuteras. De 

presenteras epok för epok, för att skapa en kronologisk och tematisk överblick av innehållet i 

läroböckerna. Presentationen blir i mångt och mycket sammanfattad och jag har valt att göra på 

detta sätt för att arbetet inte skall bli allt för omfattande. Tabeller över böckernas innehåll går också 

att finna i bilaga 3 och dess underrubriker. 

 

Inledande observation och diskussion om lärobokstradition 

En sak jag uppmärksammat när jag granskat materialet är hur innehållet går från att vara tämligen 

linjärt till att bli splittrat och förgrenat i och med att mängden underrubriker och teman som 

behandlas ökar. Vad som ses som väsentligt för elevernas kunnande tycks alltså öka dramatiskt ju 

närmare vår egen tid det kommer. Speciellt från och med tiden runt 1800-taletsbörjan syns detta 

klart i läroböckerna. Att innehållet är så pass stort och tiden så pass knapp i jämförelse gör att i 

slutändan måste mycket utelämnas för att det huvudsakliga ska kunna hinnas med.
25 

För att visa på 

den mängdskillnad som finns mellan perioderna så går det i bilaga 3.3 att finna en sammanställning 

där den procentuella skillnaden mellan dem går att se. 

 

Det finns också andra som pekar på att detta förhållande är vanligt förekommande inom den 

svenska lärobokstraditionen i historia. Christer Öhman beskriver t.ex. i ”Historiskt berättande i teori 

och praktik” ur Historielärarnas Förenings Årsskrift från 1986-87 en modell som med lätthet går att 
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 Historien är nu kap.13 ”Att undervisa i historia” s.277 
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applicera på just denna ”förgrening” av historieämnets innehåll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bild 1: Man kan se att historieämnets innehåll och dess flöde blir mer komplext ju närmare vår egen tid vi 
kommer. Att ”Politiska revolutioner” leder till både ”Demokrati och parlamentarism” och ”Konservativt styre” 
menar Öhman beror på att revolutionen lyckades i Frankrike medan den misslyckades i Tyskland. Frågetecknet 
i slutet av flödet står för framtiden.

26
   

 

Det modellen mer specifikt beskriver är det logiska narrativ som en historiebok bör ha. Öhman 

menar att ett kronologiskt berättande är att föredra framför ett tematiskt, där man diskuterar olika 

typer av utveckling inom ett kapitel, exempelvis ”ekonomisk historia” eller ”politisk historia”. 

Detta p.g.a. att eleverna får en klarare översikt av ämnet när det fortlöper som en faktisk berättelse. 

När man tittar på styrdokumenten och läroböckerna tycks denna åsikt hållas fast, då de är 

uppbyggda på exakt samma sätt. 

 

Det som ligger närmare oss och vår tid ses alltså som viktigare och kräver mer utrymme, men också 

vår geografiska position i världen påverkar innehållet i våra läroböcker. Det som är på andra sidan 

jorden, t.ex. Syd- och Centralamerika ges, i enlighet med lärobokstraditionen, ytterst lite plats innan 

européerna tar sig dit. Det viktiga i historieböckerna är vi, européerna. Därför blir det också så att 

ofrånkomligen är det också kristendomen man talar om när man väl talar om religion i 

historieundervisningen. Detta är beklagligt menar David Mellberg som forskat på området 

historieundervisning i ett multietniskt och multireligiöst samhälle.27 Detta, kopplat till 

lärobokstraditionen gör det intressant att se hur väl den globala aspekten lyser igenom i dagens 

                                                 
26

 Öhman, Christer. ”Historiskt berättande i teori och praktik” Historielärarnas Förenings Årsskrift 1986/1987. s.7-13 
27

 Mellberg, David. ”Det är inte min historia!”. Historien är nu. s.343-360 
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historieböcker. 

 

Något annat som dominerar lärobokstraditionen är ”segrarnas historia”. Ett typiskt exempel på detta 

i svensk historieskrivning är Gustav Vasas ”seger” över Kristian II och den katolska kyrkan. 

Männen kan också ses som segrare i historien om man ser till hur lite plats kvinnohistoria, eller 

t.o.m. kvinnorna i ”männens historia”, tillåts ta i böckerna. När man traditionellt sett talar om 

kvinnor i historien är det de mäktiga personer, som Elisabeth I, drottning Kristina, Heliga Birgitta 

eller drottning Victoria av England, man tar upp. Den sociala utvecklingen speglar också detta i och 

med att det i första hand är arbetarnas, alltså männen, sociala utveckling som lyfts fram i 

traditionella historietexter. Detta är något som går emot läroplanen då det lyfts fram i den att olika 

historiska aspekter med förankringspunkter i olika gruppers upplevelser ska framhållas. 

 

Dessa är bara ett par exempel på den typ av läromedelstradition i historia som jag kommer att 

granska under arbetets gång. För vidare läsning hänvisar jag till Sture Långströms avhandling 

Författarröst och lärobokstradition.     

 

5.1.1 Den förindustriella tiden 

Om man först tittar på Epoktabellerna 1-5 (Bilaga 3.1) och tabellen i bilaga 3.3 så ser man  att de 

följer den övre delen av flödesschemat. Den del av historien som utspelar sig innan 1800-talets 

början. 

 

Forntiden och förhistorien ges t.ex. ett litet utrymme i alla tre böckerna. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att den kronologiska distansen till vår egen tid gör att detta område inte påverkar 

vår förståelse för omvärlden idag och därmed inte behöver så mycket utrymme, något som också 

tycks svara mot kursplanens krav. Det enda detta område tycks tjäna till i större grad är att förklara 

de mänskliga civilisationernas gemensamma ursprung. Antikens utrymme i böckerna kan i sin tur 

förklaras genom uppkomsten av det demokratiska idealets ursprung. Alla tre böckerna ger en 

övergripande förståelse för skillnaden mellan dagens demokrati och antikens motsvarighet. Epos 

ger också en inblick i vad som hände på andra platser än i Europa under den här perioden. 

 

Under området Medeltiden så börjar författarna lyfta fram skillnaderna mellan vad som föregicks i 

europeiska, icke-europeiska och nordiska områden. De Sverige-centrerade sidor börjar nu göra sig 

allt mer påtagliga allt eftersom skillnaderna, men också likheterna, mellan Sverige och kontinenten 

ökar. Det är också nu som diskussionen om religion, d.v.s. kristendom, tar sin ordentliga början 

efter att ha introducerats i kapitlen om antiken. 
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Renässansen fokuserar på de europeiska upptäcktsfärderna ut i världen, de vetenskapliga, 

medicinska och kulturella framstegen under tiden och på den kristna reformationen. Renässansen 

utelämnas dock helt från Epos, den finns inte ens en omskriven i ord- och sakregistret i slutet av 

boken, den diskuterar dock Européernas färd ut på haven och kolonierna över fyra sidor.
28

  Här kan 

man alltså direkt se att eleverna inte ges möjligheten att ta del av information om Renässansen och 

dess påverkan på Europeisk kultur, vetenskap och historia. 

 

Nytänkande och revolution är de två teman som befästs starkast i det avsnitt i de tre böcker som 

behandlar Upplysningstiden.  I kapitlen runt denna period dominerar avsnitt om 1700-talets tankar 

och idéer, den amerikanska och den franska revolutionen, samt Sverige under frihetstiden. De börjar 

också bygga grunden för den industriella revolutionen. Dessa fem områden, mellan forntiden och 

upplysningen, är som synes i kursplanen tilldelade ett mindre utrymme i böckerna. En lång period 

av mänsklig historia ska tillsammans avhandlas på mindre utrymme än de nästkommande tvåhundra 

åren. Resultatet blir därför oavkortat att varje enskild del blir liten, sammanfattad och inte ger det 

kunskapsmässiga djup som krävs för att nå upp mot de högre betygsmålen.    

 

5.1.2 Den industriella och politiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen 

I epoktabellerna 6-10 (Bilaga 3.2) kan vi se att den undre delen i Öhmans modell representeras. 

Också här är det uppenbart att böckerna följer den ”mall” som lärobokstraditionen satt upp. 1800-

talet och första halvan av 1900-talet är den dominerande delen av läroböckernas innehåll (se bilaga 

3.3). Av denna anledning har olika aspekter av detta område uppmärksammats i sina egna separata 

tabeller för att skapa en enklare översikt. 

 

Den industriella och politiska utvecklingen under 1800-talet är enligt kursplanen bland det 

viktigaste att eleverna får kunskap om. Industrialiseringen och demokratiseringen av Europa 

beskrivs även i böckerna som en avgörande aspekt för det moderna samhället, och då dess påverkan 

sträcker sig ända in i våra dagar är det viktigt att eleverna får en inblick i hur och varför detta 

skedde och vilka konsekvenser det gav. De tre huvudsakliga politiska ideologier som än idag 

dominerar vårt politiska tänkande tog sig först i uttryck under den här tiden och alla tre böckerna 

ger eleverna möjligheten att granska dessa ideologiers uppkomst och fortsatta utveckling. Man 

belyser också olika samhällsklasser och grupper, deras plats i samhället och deras förutsättningar 

under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Också nationalismen och imperialismen tas upp av alla 

tre böcker och ger här en inblick i de olika konflikter som skakade Europa under upptakten till 
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världskrigen. Detta syns tydligt i Epos där stort fokus läggs på imperie- och nationsbyggande och 

främst då på Tyskland och dess enande.
29

 

 

Som man kan se i tabellen i bilaga 3.3 så är området som rör världskrigen ett av de största, om inte 

det största som det är i Perspektiv, i alla tre böckerna. Förklaringen till detta kan te sig tämligen 

enkel - det är specifikt dessa händelser som UNESCO och Europarådet vill förebygga genom sina 

riktlinjer. Genom att lägga fokus på de händelser och de ideologier som under 1900-talets tidiga 

delar stod för många miljoner människors död och som hotade demokratin så hoppas man ingjuta 

ett förstående för att detta aldrig kan få hända igen. Författarna beskriver också för läsaren hur de 

olika ideologierna tog sig i uttryck.
30

 Författarna har lagt stor vikt på frågor som ”hur kunde detta 

hända?” och pekar på flera olika utvecklingsmönster i samtliga böcker. Som synes i epoktabell 7 så 

belyses både sociala och ideologiska utvecklingar ur ett globalt perspektiv med utgång från 

Europeiskt imperiebyggande. 

 

Efterkrigstidens plats i historieböckerna är stor och i ett fall, Alla tiders, det största området i boken. 

I Perspektiv är det inte lika påtaglig som kapitlen om världskrigen, och i Epos som kapitlen om den 

politiska utvecklingen, men lika fullt så är det det näst största området. Här läggs ett tämligen jämt 

fokus på samtliga världsdelar, inte bara Europa. Detta områdes kronologiska närhet till vår egen tid 

gör det omöjligt att förbise i undervisningen, det är efter andra världskriget som den värld vi idag 

lever i börjar ta form.    

 

Den våg av demokratiseringen som svepte över forna delar av Sovjetunionen tillåts här att ta stor 

plats. Dessa länder var några av de sista som slog sig fria från odemokratiskt, diktatoriskt styre i 

Europa och tjänar som en viktig påminnelse om att denna typ av förtryck pågick långt in i våra 

dagar och än idag går att finna. En del fokus, främst i Epos, hamnar också på den arabiska världen 

och dess moderna utveckling. Ingen anledning ges till detta men möjligen har detta fokus syftet att 

belysa och rektifiera den förenklade, fördomsfulla bild som många i väst idag har av araber och 

muslimer. 

  

Här går det också att bevittna ett intressant förlopp när det kommer till teknologi, demokrati och 

fred. Alla tiders och Perspektiv lyfter fram att tidigare har teknologiska framsteg främst gjorts i 

samband med militära mål, man har velat överglänsa sina motståndare på slagfältet och så vidare, 

men från mitten av 1900-talet så framstår det som att teknologin tjänat ett helt annat syfte, ett 
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demokratiskt sådant. Teknologin beskrivs som något som förbinder oss med omvärlden på ett helt 

annat sätt än förut och ger en samhällsvetenskaplig inblick i ett ämne som många ungdomar har 

generell kunskap i men inte förstår den fulla potential som tv och internet erbjuder.   

 

5.2 Historievetenskapliga teman 

Styrdokumenten vill också belysa olika teman, dvs. en handfull specifika områden som alla syftar 

till att ge oss en djupare förståelse för vår omvärld. Precis som ovan kommer jag att titta på hur väl 

de följer styrdokumenten och ge en genomgång av varje temas innehåll och omfattning i 

läroböckerna. 

 

Europas historia kontra världshistoria 

Man kan lätt se, när man begrundar epoktabellerna 1-10, att det är ett predominerat europeiskt 

perspektiv i de tre böckerna. Man kan också se att stora delar tilldelas USA och dess insatser under 

historiens gång, speciellt under det sena 1800-talet och under 1900-talet. Men USA kan också 

påstås vara en del av det europeiska perspektivet och kultursfären på grund av dess starka 

kopplingar till, huvudsakligen, Storbritannien, Frankrike och Spanien men också en rad andra 

europeiska nationer i och med kolonialism och emigration/immigration. Den största delen icke-

europeiska perspektiv sker i och med efterkrigstiden när globaliseringen tar fart på allvar, i och med 

uppkomsten av FN och andra internationella organ (Epoktabell 9). 

 

Av alla de icke-europeiska länder som finns är det ett som står ut i dessa böcker, Kina. En förklaring 

till detta kan vara Kinas långa koppling till Europa. Allt sedan romarriket har det funnits 

handelsvägar mellan öst och väst och detta är något som de behandlar i böckerna, främst Epos och 

Perspektiv på Historien. 

   

Epos är den av böckerna som bäst lyfter fram det icke-europeiska perspektivet då den redan tidigt 

presenterar kulturer och samhällen som uppstår i Mellanöstern, Asien och i Syd- och 

Centralamerika innan européerna kom i kontakt med dem. Inom dessa avsnitt beskrivs hur 

samhällena såg ut och på vilket sätt de skilde sig, och liknade, det Europeiska samhället/samhällena 

under samma tid, något den är i stort sett ensam om. 

Ingenstans i ämnes- eller kursplanen står det att europeisk historia skall vara mer framträdande än 

global historia. Detta måste man alltså se som ett resultat av lärobokstraditionen, att det närliggande 

blir väsentligare än det som ligger längre bort.   
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Svensk historia 

Som man kan se under bilaga 3.3 och 3.4 så är förekomsten av svensk och nordisk historia påtaglig 

i samtliga böcker, speciellt i Alla tiders, där hela 26.4% av bokens innehåll har en vinkling mot det 

nordiska perspektivet. Att detta är möjligt måste ses som ett resultat av bokens övergripande 

eurocentraliserade utgångspunkt, medan Epos (som innehåller det mest globaliserade perspektivet) 

har det som är minst riktat mot Norden på bara 14.5%. 

 

Vad som faktiskt beskrivs i dessa delar av böckerna är överlag det samma och här märker man 

oavkortat av lärobokstraditionen. Saker som t.ex. Gustav Vasa och protestantismen, Gustav II Adolf 

och stormaktstiden och mordet på Gustav III är typiska och om man tittar på innehållet så är det 

övergripande samma sak som förmedlas i texten. För varje område i boken (utom om Förhistorien 

och Antiken) finns en svensk eller nordisk motsvarighet där författarna beskriver hur läget såg ut i 

Sverige jämfört med nere på kontinenten. De svenska och nordiska delarna är också de delar i 

böckerna som lägger störst fokus på enskilda individer så som de ovan nämnda regenterna. 

 

Till skillnad från ovan nämnda nedslag om Europas historia så finns det specifikt utskrivet i 

styrdokumenten att Sveriges historia skall behandlas separat och i jämförelse med den 

internationella historien. Här ser man alltså att kursplan och tradition sammanfaller med varandra i 

mycket större utsträckning än på någon annan punkt, dock bör det också påpekas att vinklingen 

som böckerna ger, där fokus hamnar på en rad individer, inte känns igen från styrdokumenten.   

 

Religion och tro 

Som tidigare påpekats så är de tre böckerna huvudsakligen eurocentrerade, detta medför också att 

mycket av den religion som tas upp är ur ett europeisk perspektiv, d.v.s. den kristna religionen. De 

tre böckerna talar om kyrkans skiftande roll i Europa under medeltiden, renässansen och 

upplysningen och när böckerna tar steget in i industrialismens värld så försvinner kopplingen till 

religionen nästan helt. 

 

Men självklart finns det undantag till denna generalisering, som tidigare nämnts så lyfter man t.ex i 

Epos fram den religiösa och kulturella utvecklingen i Mellanöstern, främst då under påverkan från 

Islam, men i övrigt är de religiösa aspekterna få. Religionerna beskrivs på ett typiskt sekulariserat 

sätt, utan värderingar, och inget annat var väntat i denna fråga.   

 

Man kan se ett sammanhang i minskningen av religionens plats i läroböckerna och ökningen av 

teknologiska och politiska framsteg i och med den vetenskapliga revolutionen under renässansen 
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och upplysningstiden. På detta sätt speglar böckerna i mångt och mycket sättet som dåtidens 

människor såg på världen - avståndet till kyrkan och religionen blev större ju mer införstådd i de 

vetenskapliga och demokratiska principerna man blev. Förskjutningen är alltså rimlig med tanke på 

läroplanens förväntan att historien skall skapa förståelse och inlevelse i olika epoker. Man skulle 

kunna säga att böckerna emulerar
31

 samhällsutvecklingen. 

 

Politisk och social utveckling 

Som man kan se i tabellen över 1800-talets politiska utveckling, världskrigens tid och 

efterkrigstiden (epoktabellerna 7-9) så är det här, enligt läroboksförfattarna, som den största delen 

politisk och social utveckling sker. Dessa kapitel behandlar de grundläggande politiska ideologier 

som vi i mångt och mycket lever efter än i dag och, som tidigare sagts, så är denna vinkling 

förståelig då det ligger närmare vår egen tid. 

 

Men om man istället lägger fokus på tiden innan 1800-talet och dess politiska utveckling så kan 

man, när man tittar på de tidigare epoktabellerna, se att böckerna tar upp de ”traditionella” 

aspekterna av den politiska utvecklingen. D.v.s. den atenska demokratin, romarrikets politiska 

utveckling från kungadöme till kejsardöme, det feodala samhället under medeltiden, de enväldiga 

härskarna under renässansen och de politiska revolutionerna under upplysningstiden. 

 

Det är de typiskt traditionella aktörerna som nämns i dessa områden som t.ex. Luther, Rousseau och 

Marx. Och det är just här som man på många sätt lyfter fram de enskilda aktörerna och deras 

separata ideologier. 

 

Kön och sexualitet 

Kvinnans plats i historien har alltid fått stå tillbaka för männens, förklaringarna till detta är många 

och omdiskuterade och i denna undersökning har jag funnit att detta också är sant för gymnasiets 

historieböcker. Totalt så behandlar de tre böckerna dessa två områden väldigt kortfattat. Alla tiders 

ägnar 7 sidor och 1.6% av bokens innehåll åt dem, Epos 28 sidor och 7.1%, och Perspektiv 17 sidor 

och 4.3%. Jag finner alltså att Epos innehåll bäst presenterar en utveckling av kvinnornas situation 

(se också tematabell 2 under bilaga 3.3) men när det kommer till begreppet ”sexualitet” är 

innehållet dock betydligt mindre. 

 

Alla tiders berör inte ämnet sexualitet på något sätt annat än i de avsnitt som behandlar kvinnornas 

                                                 
31

 Att emulera, från engelskans to emulate – ”to strive to equal or excel” alltså; “Söka efterlikna eller överträffa”. I det 

här fallet att försöka efterlikna den process som ledde till att religion fick en mindre betydande roll i Europa under 

denna period. Inte att förväxla med ”att imitera” där man snarare avser regelrätt kopiering av något än efterliknande. 
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situation och barnafödande. Epos har inte heller den något ytterligare fokus på sexualitet än det som 

går att återfinna i kapitlen om kvinnor, dock nämner de HIV/AIDS när de talar om 

Millenniemålen.
32

 Den bok som bäst behandlar ämnet sexualitet är Perspektiv. Där talar författarna 

om sexualitet över sidorna 206, 209 och 311 (dessa behandlar dock också kvinnohistoria), men 

också om homosexualitet och de homosexuellas situation under olika perioder på sidorna 46,54 och 

304, något den är ensam om. Ämnet bör dock avhandlas eftersom historieämnet, i enlighet med 

styrdokumenten, skall syfta till att skapa respekt och tolerans för andra. 

 

5.3 Sammanfattning av och kommentarer till innehållsanalys 

Man kan tydligt se i tabellen i bilaga 3.4 att de dominerande delarna av historien som behandlas i de 

tre undersökta böckerna är de som, på ett eller annat sätt, behandlar den industriella och politiska 

utvecklingen under 1800- och 1900-talet. Materialets skeva fördelning är påtaglig, speciellt i Epos 

där ”Den förindustriella tiden” endast erhåller totalt 17.9% av utrymmet som finns.
33

 

 

 
ALLA TIDERS 

HISTORIA 
EPOS 

PERSPEKTIV 
PÅ HISTORIEN 

Inledning 1.4% 4.6% 5.4% 

”Den förindustriella tiden” 41% 17.9% 37.4% 

”Den industriella och politiska 
utveckl. under 1800- och 1900-talet” 

57.6% 77.6% 57.2% 

Sverige och Norden 26.4% 14.5% 20.5% 

Totalt antal sidor 435 392 390 

Sammanfattning och förenkling av den tabell (3.4) som finns under bilagor. 

 

Att det finns en skillnad i det utrymme de två huvudområdena får är egentligen inte så konstigt när 

man ser på vad som står i kursplanen (se ”Centralt innehåll” i bilaga 2). Vilka aspekter som 

kursplanen menar att man ska belysa i undervisningen är betydligt ”tyngre” när det kommer 

till ”Den industriella och politiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen” än under ”Den 

förindustriella tiden”. Man skulle också kunna peka på att detta är en logisk fördelning om man ser 

till Öhmans modell (Bild 1.), där kan man se en klar ökning i den mängd områden som måste 

behandlas i den undre delen av modellen. Men denna skeva fördelning i Epos (kombinerat med det 

faktum att Renässansen helt utelämnas) gör det klart att just denna bok inte motsvarar kursplanens 

krav och målsättningar. 

 

                                                 
32

 Epos s.281 
33

 Det bör dock påpekas att, som det står i beskrivningen av tabell 3.4, de avsnitt som avser Sverige och/eller Nordens 

historia inte är inräknade i den här tabellen. Denna uträckning behandlar inte heller de delar i boken som avser 

kapitlen om t.ex. källkritik och historiebruk, fokus ligger helt på periodindelningarna. 
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Det är också så att man måste beakta det faktum att i historieundervisningen måste en del av 

undervisningen inriktas på att skapa förståelse för historievetenskapliga begrepp som historiebruk 

och källkritik, och om man följer böckernas innehåll i sitt upplägg av lektioner så är detta något av 

det första man går igenom. Och detta i sig är också något man måste beakta, för det krävs kunskaper 

om dessa begrepp för att lyckas uppnå höga betyg i ämnet när man går igenom de olika 

tidsperioderna. 

 

Om man än en gång beskådar de mål som satts upp av Europarådet och FN i kap. 3.1 så kan man se 

att böckerna inte når upp till de tre gemensamma punkterna. När man tittar på böckernas innehåll så 

kan man se en stark korrelation mellan dem och den typiska lärobokstraditionen som Ammerts 

diskuterar.
34

 Man kan också se att lärobokstraditionen många gånger är mer framträdande än 

styrdokumentens föreskrifter.  Detta blir extra tydligt när man ser till de teman som jag belyser 

under punkt 5.2. 

 

När man t.ex. begrundar Europeisk historia kontra icke-europeisk historia så kan man se att 

perspektivet är klart fördelat till fördel för ett eurocentrerat synsätt, inte ett globalt. Sättet man tillåts 

se på omvärlden på är ur ett europeiskt perspektiv och det globala belyses inte nämnvärt förrns 

européerna börjar förflytta sig ut i världen. I Perspektiv på historien utlovas i förordet en 

presentation av en ”lättillgänglig världshistoria”. ”Världshistorien” som presenteras är dock ingen 

världshistoria, resorna utanför Europa är få innan kapitlet om imperialismen infinner sig. Alla 

Tiders är den av böckerna som har det mest eurocentrerade innehållet innan man kommer till 

kapitlen om efterkrigstiden och senare, då dess innehåll vänder och blir betydligt mer globaliserat. 

Detta får man lov att anta är ytterligare ett ”offer” för den tidsbrist som ämnet har. Författarna har 

gjort valet att fokusera på den europeiska historien för att det bedöms som mer väsentligt för oss 

som västerlänningar.
35

 

 

Vilken religion och vilka sociala och politiska aspekter man talar om är typiska för den traditionella 

historieundervisningen. Men när man tittar på den andra sidan, de ämnen som inte är ”typiska”, så 

ser man att t.ex. kvinnohistoria inte faller in i den traditionella historieundervisningen och av denna 

anledning tycks det många gånger som att detta område har lagts till efteråt för att tillmötesgå de 

krav som styrdokumenten ställer. Detta skulle kunna förklaras som ett försök till att harmonisera 

tradition och nya krav.   

 

                                                 
34

 Historien är nu s.297-299 
35

 Historien är nu s.277 
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Den internationella aspekten i historieböckerna är uppenbart liten, samma sak gäller beskrivningar 

av marginaliserade grupper. Man kan fråga sig hur bra Sveriges läromedelsförfattare är på att följa 

föreskrifter då de uppenbarligen bryter mot både nationella och internationella sådana i det här fallet.      

 

5.4 Elevernas möjlighet att utveckla sina kunskaper 

Elevernas möjligheter till att utveckla sina kunskaper hänger starkt samman med de övningar och de 

frågor som den lärobok de använder tar upp, av denna anledning är det viktigt att böckerna har 

konkreta frågeställningar som eleverna kan ha användning för.
36

 

 

Den nuvarande kursplanen efterlyser undervisning i en mängd olika historievetenskapliga begrepp, 

allt för att eleverna skall ges en större möjlighet till kritiskt tänkande och en ökad förståelse för 

historieämnet som en vetenskap. I historieundervisningen är detta speciellt viktigt eftersom 

historien historiskt sett har kunnat användas, eller snarare missbrukats, för många skiftande mål, 

utan att allmänheten har kunnat värja sig med hjälp av sitt eget kunnande. Dessa två aspekter av 

elevernas kunskapsutveckling kommer att behandlas nedan. 

 

5.4.1 Övningar och frågeställningar 

Här kommer jag att diskutera de olika typer av övningar och frågeställningar som de tre läromedlen 

innehåller. Vad jag tittar på när jag går igenom dessa övningar är 1) hur de är konstruerade, 2) hur 

väl frågorna och övningarna bygger på tidigare kunskaper i ämnet och om de knyter ann till tidigare 

delar av böckerna, och 3) hur övningarna möjliggör för eleven att uppvisa de kunskaper som krävs 

för att nå upp till betygsmålen specificerade i kursplanen på ett varierat sätt.
37

 

 

Alla Tiders Historia innehåller färgkodade övningsavsnitt på diverse ställen i boken som är ämnade 

till att fördjupa elevernas förståelse inom källkritik (blå), historiebruk (grön) och historiedebatten 

(röd). Av denna anledning har jag valt att lyfta fram tre exempel, ett från vardera område. Dessa 

övningar har också markerats i tabellerna med fetstil och den motsvarande färgen.
38

 

 

Exemplen som finns i bilaga 4 är typiska för Alla Tiders, man ger eleverna möjligheten att sätta sig 

in i ett ämne och sen ställer man frågor kopplade till, inte bara det nyss lästa, utan också till andra 

delar i boken som diskuterar andra områden, man försöker alltså bygga på tidigare kunskaper i 

ämnet. Man lyfter också fram möjligheten till diskussion mellan lärare och elever på ett klart sätt. 

Eleverna ges också stora möjligheter att använda sina egna kunskaper i ämnet när de ombes sätta 

                                                 
36

 Stradling, Robert. 2001. Teaching 20
th

-century European history. Via Nicholls. 
37

 Dessa övningar går att finna i bilaga 4. ”Exempel på övningar”. 
38

 Se inledningen av bilaga 3. ”Epoktabeller”. 
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det nyss lästa i perspektiv till något annat. Med detta sagt bör det också sägas att det finns avsnitt i 

boken där sådant inte förekommer överhuvudtaget, istället ges man en enkel halv- eller helsida med 

information som tjänar till att fördjupa förståelsen för källkritik, historiebruk eller för ämnet i sig. 

Epos innehåller huvudsakligen endast en typ av övningar som lägger fokus på textsökning och 

bedömning av källor.  Alla övningar i Epos är konstruerade på samma sätt som exemplet; de inleds 

med en förklarande text skriven av författarna, följt av ett antal olika källor som alla behandlar ett 

specifikt ämne ur olika vinklar. Till detta tillkommer sedan en mängd frågeställning som till största 

del går ut på att finna svar i de olika textkällorna och argumentera kring dem. I vissa fall (som det i 

exemplet) så finns också diskussionsfrågor men de lyfts inte fram i alla övningsavsnitt. Utöver 

dessa övningar så tillkommer i Epos också en mängd ”informationsrutor” utportionerade i boken 

som diskuterar olika ämnen i texten mer ingående. 

 

De övningar och frågor som går att finna i Perspektiv På Historien är enklare till sin natur än i de 

andra två böckerna men påminner starkt om de som finns i Epos, en inledande text av författarna, 

källor av olika slag och en rad frågor som rör dessa källor. I Perspektiv finns också en rad frågor 

efter varje delkapitel med frågor centrerade runt texten där det gäller att besvara frågorna genom att 

söka i texten. Perspektiv ger, likt Alla tiders, en större variation i sina uppgifter och övningar. Dessa 

uppgifter ämnar på flera ställen i boken till största del att belysa mer obskyra områden i historien, så 

som romersk graffiti. I övrigt är det dock mer traditionella frågeställningar som går att finna där 

svar skall sökas i den nyss lästa texten. 

 

5.4.2 Historiesyn, historiebruk och källkritik 

Som tidigare påpekat så beskriver inte styrdokumenten begreppen ”historiesyn”, ”historiebruk” 

eller ”källkritik”. Detta har dock böckerna gjort i olika stor utsträckning. Epos och Perspektiv 

behandlar dessutom vad en historiker gör och arbetar med. 

5.4.2.1 Historiesyn 

Läroböckernas historiesyn förefaller eklektisk till sin natur. Detta är dock det enda rimliga 

förhållningssättet om man skall ha en källkritisk utgångspunkt i undervisningen. De tre böckerna 

ger insyn i de historiska utvecklingsprocesserna på ett sätt där både de ideologiska och de 

ekonomiska aspekterna spelar in, detta är tydligt främst i böckernas senare delar som avhandlar 

områdena om 1800- och 1900-talet. 

 

Alla Tiders diskuterar tre av de huvudsakliga historieuppfattningarna över flera olika övningar och 

exempel. På sidan 92 finner man exempelvis en övning i historiedebatt med fokus på Engelbrekt 

Engelbrektsson och den idealistiska historiesyn som cirkulerat kring honom och skapandet av 

Sveriges riksdag, senare (s.132) finner man en liknande övning och diskussion med fokus på 
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Gustav Vasa och hur han gjordes till hjälte. På sidan 187 lyfter författarna fram en genomgående 

förklaring av den historiematerialistiska historiesynen och diskussionen om klasskamp som Marx 

förde. På sidan 332 ägnas ett uppslag åt aktörsperspektivet i en text, skriven av den svenske 

diplomaten och författaren Erik Pierre, som behandlar Koreakriget och vem som egentligen började 

det. På sidan 325 ges eleverna möjlighet att vidare utforska dessa synsätt i övningen ”Den 

folkdemokratiska revolutionen” (som går att finna på första sidan i bilaga 4). Här får eleverna i 

uppgift att diskutera hur det som berättas på sidan hade kunnat se ut om man beskrevs med 

utgångspunkt i en annan historiesyn än den historiematerialistiska. 

 

Epos lyfter fram att det finns olika sätt att tolka historien som exempelvis ekonomisk, ideologisk 

och idealistisk, men den förklara inte vad de olika typerna av historiska förklaringsmodeller innebär. 

Perspektiv gör dock bättre ifrån sig på den här punkten. Man lyfter på sidan nio fram ”Historiska 

förklaringar och förändringar” och talar där om att olika förklaringar har använts av olika historiker 

vid olika tillfällen och att det fortfarande pågår en diskussion bland historikerna än idag. De 

spekulerar också kort om hur förändringarna i dagens globala samhälle kan komma att påverka 

sättet vi skriver och uppfattar historia på. 

 

5.4.2.2 Historiebruk och källkritik 

Historiebruk och källkritik har i och med läroplanen för Gy11 fått en mycket större plats i 

grundkursen än tidigare, detta är också något som går igen i läromedlen. De tre böckerna innehåller 

alla övningar och uppgifter med fokus på just historiebruk, källkritik och granskning av material. 

När det kommer till historiebruk så lyfter både Alla Tiders Historia och Epos fram bl.a. slaget vid 

Trastfältet 1389 och användningen av denna historiska händelse i det moderna Serbiens 

nationalpolitik som ett typiskt exempel på historiemissbruk. Alla böckerna pekar också på 

nazisternas utnyttjande av sin starka politiska ställning i Tyskland som ett exempel på detta. 

Väldigt mycket fokus hamnar på denna typ av negativt historiebruk men man belyser också andra 

exempel. I det inledande kapitlet i Perspektiv, ”Vägar till historien”, t.ex. beskriver författarna hur 

viktig historien faktiskt är även om den är lätt att förvanska och vrida för att uppnå sina egna mål. 

De talar om turistnäringens användande av historien för att locka besökare till platser med en 

historiska bakgrund, om filmer och böcker som använder historien som spelplats och om hur 

påtaglig deras ”sanningshalt” är när de vänder och vrider på historien för att förmedla sitt 

budskap.
39

 Men dessa exempel, hur fulla de än må vara av anakronismer och historiska felaktigheter 

(och hur irriterande de än må vara för en historiker), spelar ändå ingen stor roll i folks 

                                                 
39

 Deras argument påminner i mångt och mycket om Klas Göran Karlssons modell som också går att finna tidigare i 

denna uppsats. 
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historiemedvetande om man jämför med politikens användande av historien. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att författarna av alla tre böckerna lyfter fram hur 

historieforskningen sett ut genom tidens lopp. De kommer också in på hur vi som historiker arbetar 

idag för att bekämpa denna typ av förvanskning, och svaret är enkelt; källkritik och perspektiv. 

 

Vad gäller källkritiken så markeras dess särställning och vikt i historieforskningen i Alla Tiders då 

det inledande kapitlet enkom behandlar detta område. Också Epos och Perspektiv behandlar detta i 

sina inledande kapitel, och förklarar begreppet och tillvägagångssättet över flera sidor vardera. Epos 

är också, utan tvekan, den av böckerna som lägger störst vikt vid de källkritiska principerna då 

största delen av deras övningar är baserade i dessa. Alla Tiders har också stort fokus på källkritiken 

då dess övningar i källkritik är hela 40 stycken medan Historiebruk och Historiedebatt erhåller åtta, 

respektive tio övningar. 

 

5.4.3 Kommentarer angående kunskapsutveckling 

De tre böckerna tycks ha ytterst olika metoder när det kommer till kunskapsutveckling och vilket 

ingångssätt de har för att nå kursmålen. Alla tiders tycks utifrån framställningen i boken som 

varande de mest välbalanserade övningarna med sina tre färgkodade avsnitt om källkritik, 

historiebruk och historiedebatt. Det är också Alla Tiders som bäst knyter sina övningar till andra 

delar av boken än de där övningen i fråga går att finna, man kan och uppmuntras också till att bygga 

vidare på kunskaper man tagit del av innan. Överlag förefaller det alltså så att Alla Tiders bäst 

motsvarar styrdokumentens krav när det kommer till dessa punkter. Detta kan med all säkerhet ha 

att göra med det faktum att denna bok innehåller hela 45 sidor mer än Perspektiv. Det extra 

utrymmet, kopplat till att boken väver in dessa aspekter i den löpande texten och i sina övningar och 

inte ”låser” dem till de inledande sidorna i boken gör att man hela tiden görs uppmärksam på dem. 

Läsaren hänvisas också kontinuerligt till områden i boken som diskuterar olika aspekter av 

historieforskningen och uppmuntrar till att själv tänka och formulera sig med olika perspektiv som 

bakgrund. 

 

Epos fokuserar nästan helt på den del i styrdokumenten som talar om användandet av källor och 

källkritik, vilket man kan se i de övningar och uppgifter man finner i boken. Frågan här blir dock 

om bokens övningar verkligen motsvarar det som kursmålen egentligen vill uppnå. Det står i 

betygskriterierna att eleven ska kunna ”söka, granska och tolka källmaterial”.
40

 De övningar som 

finns i Epos ger möjlighet till granskning och tolkning, men de elever som arbetar utifrån boken ges 

                                                 
40

 Se bilaga 1. Kunskapskrav 



37 

 

inget tillfälle till, eller information om, hur en sökning av källor går till. Detta är visserligen något 

som går igen i de andra böckerna också, men då Epos lägger sådan vikt vid källkritiken blir det 

faktum att sådana övningar inte finns mer påtagligt.   

 

 

Perspektiv har på många sätt ett liknande upplägg som Alla Tiders men ”låser” som sagt dessa 

områden till det inledande kapitlet. Merparten av övningarna lyfter däremot frågeställningar där 

eleven ska tänka källkritiskt eller beskriva vilket historiebruk som används men dessa är få och inte 

speciellt djupgående. 
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6. SLUTSATS 
När man först ser på materialet och jämför ämnesinnehållet i läroböckerna med de ämneskrav som 

satts upp av ämnesplan och kursplan så ser man en klar korrelation mellan dem. Man kan alltså 

sluta sig till att författarna i alla fall till ytan följt styrdokumenten i skapandet av sina böcker, det 

enda undantaget till denna regel är Epos 1b;s brist på information om renässansen. Men om man ser 

till materialets omfång och granskar det mer ingående så ser man vissa tendenser. 

 

Till att börja med; periodiseringen och epokindelning följer den typiska lärobokstraditionen som 

gått igen i svenska historieböcker under de senaste 15-20 åren, och det är i enlighet med den modell 

som Christer Öhman konstruerat och det som står i styrdokumenten. Man ser att det som ligger nära 

vår egen tid (och många gånger det som ligger nära vår egen geografiska position) tillåts att ta mer 

plats. Detta resultat är nära det jag själv förväntade mig när arbetet påbörjades då det sammanfaller 

med både tradition och styrdokument. Men sen, när vi ser till det andra som omnämns i ämnes- och 

kursplan, så kan man urskönja två olika saker, dels områden som på ett eller annat sätt redan är del 

av lärobokstraditionen, och dels ett material som tycks hastigt adderats till böckernas innehåll. 

 

En av de aspekter som redan är en del av traditionen är den politiska utvecklingen medan saker som 

kvinnohistoria och sexualitet är något väldigt nytt i läroböckerna. Politik och religion har en stark 

koppling till historietraditionen och en europeisk historieskrivning utan varken det ena eller det 

andra skulle i regel inte kunna fungera då mycket av ”vår” historia hänger på utvecklingen kring 

dessa två punkter. Dock måste det ju också påpekas att inte mycket nämns om andra religioner eller 

om andra samhällens politiska utveckling. Man har alltså, mer eller mindre, frångått punkten i 

styrdokumenten som talar om att skapa förståelse för personer med en annan kulturell och religiös 

bakgrund. 

 

Det hastigt adderade materialet kan förklaras med att då dessa punkter inte hänger samman lika 

starkt med traditionen så har de helt enkelt ”lagts till” för att tillmötesgå de innehållskrav som finns 

i styrdokumenten. Detta resulterar i att dessa ”tillägg” ges en mindre betydande roll i materialet och 

slutligen kan det innebära att de också ges en mindre viktig roll i undervisningen. Detta blir 

speciellt framträdande om man dessutom beaktar att materialet och dess natur går i linje med den 

begränsade undervisningstiden som sats upp för grundkursen i historia och därmed följer den 

utveckling man kan se när man beskådar historieämnets roll i gymnasieskolan sedan 1970-talet.
41

 

 

Det är tydligt, precis som Ammerts menar (se kap. 3.3), att det är lärobokstraditionen som är mest 

                                                 
41

 Se kapitel 3.4 



39 

 

påtaglig i konstruktionen av nya läromedel. Samhällsdebatten och det politiska klimat tycks ha en 

större inverkan på styrdokumentens utformning, och de krav de ställer och de mål de sätter upp, än 

på böckernas, och böckerna tycks på många sätt bara nätt och jämt uppnå de krav som faktiskt ställs 

på dem. Hur detta påverkar elevernas förståelse för andra och för sig själva är såklart svårt att 

befästa utan en undersökning, men utifrån det lilla materialet så kan man anta att möjligheten för 

eleven att skapa sig en identitet utifrån sina kunskaper historia är tämligen undermåliga. 

 

Överlag förefaller det alltså så att kraven och målen är för många, samtidigt som innehållet i 

böckerna är för stort, och tiden som ämnet ges i skolan är för liten för att man ska kunna gå igenom 

allt stoff och uppnå alla krav och mål som ställs upp under kursens gång. Det finns således två stora 

problem i den här frågan och lösningen på problemet blir antingen, 1) skär ner på kraven och målen 

i styrdokumenten och därigenom också innehållet i läroböckerna, eller 2) behåll mål och innehåll 

som det är och utöka antalet undervisningstimmar för historiekursen. 

 

När det kommer till innehållets möjlighet att nå de mål som satts upp i styrdokumenten blir det 

dock lite annorlunda. De tre böckerna har sina styrkor och svagheter när det gäller 

överensstämmande med dels lärobokstraditionen och dels styrdokumenten och alla tre kan ses som 

mer passande för olika typer av elever och lärare. Böckerna innehåller som sagt (nästan) alla 

förutsättningar för att hjälpa eleverna att dels skaffa sig kunskaper, och dels utveckla sina kunskaper 

i historieämnet, men hur de går tillväga för att göra detta skiljer sig, vilket man kan se i kapitel 5.4.1 

med tillhörande bilagor. Här följer nu en sammanfattad genomgång av de tre läroböckerna och 

deras överensstämmelse med ovanstående punkter. 

 

Alla Tiders Historia har fördelen av att den är den mest omfattande av de tre. Dess innehåll är 

mångfacetterat och belyser många olika punkter under de olika epokerna. Språket den är skriven på 

är också lite mer avancerat än det i exempelvis Perspektiv. Den innehåller också de övningar som 

bäst motsvarar målen i styrdokumenten, då dessa övningar inte bara är ämnade för att informerar 

utan också för att stimulerar till diskussion. Å andra sidan så är det också så att Alla Tiders har det 

mest eurocentrerade innehållet och det som talar minst om kön och sexualitet, samtidigt som det är 

den bok som innehåller mest information om Sveriges historia. Man kan därför också säga att detta 

är den bok som är mest traditionsbunden av de tre. 

 

 

Epos är, likt Alla Tiders, väldigt innehållsrik och innehåller mycket information. De frågor som 

boken ställer är dock av en enklare, eller snarare homogen, variation. Den innehåller få övningar 
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där eleverna sätts i direkt diskussion med varandra och frågorna är mest riktade mot ”faktasökning” 

i texten, även om det finns en rad av ”fundera-själv-frågor” också. Epos är dock den av böckerna 

som bryter mest med traditionen och därför i mångt och mycket bäst svarar mot styrdokumentens 

krav. Den har ett globalt perspektiv på historia, den belyser bl.a. kvinnohistoria och sexualitet mer 

än någon av de andra böckerna och den lägger stor vikt vid den politiska utvecklingen under 1800- 

och 1900-talet. Men, åter igen, den tar inte upp något nämnvärt om renässansen och dess övningar 

är alldeles för fokuserade på källkritik och inte så mycket av de andra aspekterna. Den har också det 

innehåll som talar minst om Sveriges historia och utveckling. 

 

Perspektiv På Historien har fördelen av att den är mer lättläst än de andra. Detta gör att den kan 

tyckas bättre lämpad för elever som trivs med ett enklare språk. De områden i boken som tar upp 

lite mer obskyra ämnen, så som romersk graffiti, gör också att den sticker ut och har möjligheten att 

skapa en annan typ av intresse för historieämnet. Dess övningar och frågeställningar är också de 

mer varierade än de som går att finna i Epos, med flertalet diskussionsfrågor och uppgifter där det 

gäller att ”ta-reda-på” om saker som inte berörs så mycket i boken. Perspektiv blir på många sätt 

därför medelvägen när det gäller dessa tre böcker. Den har inte lika stort och omfattande innehåll 

som de andra två men den har en god avvägning mellan traditionen och de nya kraven. 

 

Likheterna och skillnaden mellan böckerna är alltså uppenbara på alla punkter; de tre uppvisar alla 

en stark koppling till lärobokstraditionen i och med deras framställande av europeisk historia, 

svensk historia och det typiska historiska narrativet, men de belyser alla till en viss del också de nya 

styrdokumentens krav på ett eller annat sätt. Till vilken grad de olika böckerna behandlar de olika 

områdena (eller ”tilläggen” som jag tidigare kallat dem) är den största skillnaden. Alla innehar 

också diverse olika stora möjligheter för förståelsen av historieämnets och vetenskapen bakom. 

 

Vad som spelar in i skapandet av en lärobok och i skapandet av ett styrdokument har också varit en 

viktig del i detta arbete, då insikter om varför läroböcker och styrdokument ser ut på ett visst sätt är 

väsentliga för förståelsen av vissa avgörande aspekter i innehållet. Varför vill skolverket t.ex. att 

man skall belysa olika typer av historiska utveckling vad gäller kön, religion och sexualitet? Varje 

politiskt medveten individ skulle nog kunna dra slutsatsen att; ”Jo det beror på det utanförliggande 

politiska klimatet”, men på vilket sätt har då detta klimat påverkat utformningen av krav, mål och 

läromedel? 

 

Styrdokument skapas främst genom en rad olika kopplingar och tolkningar mellan olika instanser i 

samhället och påverkar i flera steg samhällets syn på just kunskap. Mycket hänger också samman 
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med de riktlinjer som FN och Europarådet dragit upp för att försäkra sig om att medlemsländernas 

invånare får en likvärdig utbildning och att de behandlar kunskap på ett liknande sätt. 

 

En lärobok däremot skapas utifrån en rad olika influerande aspekter som sträcker sig mellan 

pedagogik, till politiska debatter och klimat, till ekonomiska krav på författarna från förlagen. Men 

vad jag i detta arbete lyft fram är att starkast av dessa influenser är den typiska lärobokstraditionen, 

något som också Nicklas Ammert slagit fast. 

 

I min studie har jag således funnit att; 1) läromedlens innehåll bara till viss del uppfyller 

styrdokumentens krav och mål, och att vissa aspekter av dessa krav och mål får mer fokus än andra, 

2) skillnaden i utrymme mellan de olika epokerna och temana motsvarar mer lärobokstraditionen än 

de nya styrdokumenten, 3) elevernas möjlighet till kunskapsutveckling och förståelse finns i alla tre 

undersökta böcker i olika stor grad och den tar sig i uttryck på flera olika sätt, och 4) flera olika 

faktorer spelar in i konstruktionen av läromedel och styrdokument, bland dessa märks tydligast 

olika politiska klimat, samhällsdebatt, nationella riktlinjer och, kanske främst, lärobokstraditionen. 

 

Det jag med mitt arbete hoppats göra är att ge ett exempel på hur man kan genomföra en 

läromedelsanalys, något som i skenet av mitt arbetes resultat tycks än viktigare nu än när jag 

började. Man kan många gånger se att det material som jag gått igenom på många sätt inte 

motsvarar de krav och mål som finns i ämnes- och kursplanen för Historia 1b utan att de istället tyr 

sig starkt till hur läroböckerna sett ut förr. Mitt arbete har gett mig en inblick i vilka förändringar 

som kan komma att behövas för att göra läromedlen bättre och mer anpassade till styrdokumenten. 

Jag hoppas också att andra som läser detta inser att läromedelsanalyser är av stor vikt för att vi som 

pedagoger ska kunna försäkra oss om att de böcker vi arbetar med innehåller ett material som ger 

eleverna det de behöver. Jag resonerar så att om fler åtog sig denna typ av analysarbete när de valde 

lärobok så skulle fler inse att de böcker vi nu har inte motsvarar det vi och våra elever faktiskt 

behöver. Detta skulle i sin tur leda till ökade krav på förlagen och läroboksförfattarna och slutligen 

skulle vi förhoppningsvis få läroböcker som bättre motsvarade de mål vi arbetar mot. 
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7. AVSLUTNING 
Mitt arbete har i stor grad, kanske större grad än vad jag själv förväntat mig, diskuterat den svenska 

lärobokstraditionen i historieämnet och jag finner det nödvändigt att här ge några slutliga tankar 

kring detta. Som jag ser det så blir traditioner tradition av en anledning, de fungerar (eller de tycks 

göra det i alla fall) i det långa loppet. Problem kan dock uppstå när den allmänna attityden runt 

omkring förändras allt för mycket och böckerna inte hänger med. 

 

När historia blev ett skolämne i Sverige på 1800-talet så fanns det, precis som i alla andra länder i 

världen, en stark önskan om att framhålla det egna landets historia framför alla de andras. Man 

önskade att skolbarnen skulle förstå hur landets storhet sett ut genom tidens lopp och förstå att det 

var något man skulle aspirera till att återigen bygga upp. Dessa nationalistiska stämningar ledde så 

småningom till den europeiska imperialismen och slutligen till de två världskrigen. Som tur är har 

vi nu lämnat detta bakom oss till stor del. Fokus idag ligger hellre på att beskriva hur olika 

strukturer och aktörer runt om i Europa förändrat synen på saker och ting för att sedan jämföra 

likheter och skillnader, men denna gång utan att fördöma fienden eller ”de andra” eller att hylla det 

egna landet. 

 

Det numera globaliserade historieämnet har alltså fått tillåtelse att uppta mer än den svenska 

historien och som man kan se när man läser mitt arbete så framkommer det att historien om Sverige 

och Norden uppgår till mellan 14.5 och 26.4%. Om man ska lyssna på professor Sten Carlsson i 

artikeln ”Tre professorer ger sina synpunkter på gymnasiet läroböcker i historia”
42

 så är detta 

alldeles för lite. Carlsson menade då att c;a 40% av innehållet skulle vinklas så att det behandlade 

norden och dess historia och att ”global historia inte får tränga ut den nordiska”. 

 

Jag håller inte med Carlsson på den här punkten utan anser att andelen utrymme som Sverige och 

Norden ges är fullgott. 40% skulle i min mening vara alldeles för mycket eftersom vi redan nu lider 

brist på historien om områden såsom Asien, Afrika och Sydamerika i läroböckerna. Våra traditioner 

inom historieämnet är i min mening numera förlegade och måste uppdateras för att inhysa långt fler 

aspekter av samhällsutvecklingen. Som i frågan om det mångkulturella samhället vi idag lever i; 

läroböckerna i historia har fortsatt fokus på den europeiska och den svenska kultursfären, trots att vi 

idag har en stor befolkningsdel som har andra kulturella rötter än svenska eller ens europeiska. 
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En fara med att uteslutande fokusera på Europa och dess historia är att elevernas förståelse och 

kunskap för Europas relation till andra kulturer ur ett historiskt perspektiv blir bristande. Det kan 

också vara så att uteslutandet av andra kontinenters, folkgruppers och länders historia skapar en 

ovilja att lära sig bland elever som har ett icke-europeiskt påbrå. Att belysa den icke-europeiska 

historien skulle kunna skapa en förståelse för andra kulturers historiska arv samtidigt som det sätter 

eleverna i en position att kunna jämföra och möjligen också förundras över de skillnader och 

likheter som finns.
43

 

 

En annan viktig aspekt att tala mer om är kvinnans och sexualitetens roll i historien. Att belysa 

sexualitet anser jag vara mycket viktigt för förståelsen av relationerna man-och-kvinna, man-och-

man och kvinna-och-kvinna ur ett historiskt perspektiv. Det ger en inblick i förändringen av 

attityder gentemot exempelvis kvinnor och homosexuella över tidens gång. Det var inte så länge 

sedan som det faktiskt var olagligt att vara homosexuell i Sverige och detta berodde på en lång 

historia av kyrkligt förtryck. Men för 2400 år sedan, i det antika Greklands Aten var det inget 

konstigt för män att ”umgås” med andra män. Detta umgänge var ju såklart inte enbart sexuellt, utan 

möjligen också mycket mer intellektuellt. Men vad innebar det då för kvinnan att männen gav 

varandra all tid för samtal? Jo, hon utesluts mer eller mindre ur gemenskapen. Hon får inte lov att 

delta i sportevenemang, hon tillåts inte ens in på arenan, hon erhåller ingen medborgerlig röst i de 

demokratiska valen och hon är inte sin egen människa utan mannen är hennes förmyndare. 

Hon förpassas till hemmets lugna vrå, en plats hon fortsätts tvingas till långt in på 1900-talet. 

 

Att i styrdokument först kräva att skolan och läromedlen skall diskutera alla människors lika rätt 

oavsett kön, etnicitet, kultur eller sexualitet och sedan inte följa upp på dessa krav och se att de 

åtlyds är för mig förkastligt. Alla vi som arbetar inom skolväsendet har ett ansvar att se till att dessa 

kunskaper kommer fram. Det är också vårt ansvar att se till att de demokratiska idealen lever vidare 

i de kommande generationerna och se till att det hat som en gång drev vår värld till förintelsens rand 

inte får plats i vår värld av förståelse, omtanke, respekt och kanske till och med kärlek för varandra. 

Och för att vi ska kunna fortsätta att göra detta, att leva efter FN;s ideal om alla människors lika rätt 

och värde, så måste vi alltid minnas att demokratins främsta vapen alltid kommer att vara kunskap. 

 

// Thomas Sjöström, mars 2014 
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SAMMANFATTNING 

Detta arbete har till syfte att undersöka förhållandet mellan innehållet i tre läroböckerna i historia 

med styrdokumenten gällande för kursen Historia 1b. För att göra denna jämförelse har jag 

undersökt olika historiska perioders och temans utrymme i böckerna, samt elevernas möjlighet till 

utveckling av kunskap och förståelse för historieämnet. Jag har också undersökt hur styrdokument 

och läromedel skapas, detta för att påvisa vilka faktorer, andra än styrdokumentens krav, som spelar 

in när läromedelsförfattare skriver sina böcker. 

 

De frågor som jag valt att arbete utifrån är dessa; 

 Hur ser läromedlens innehåll ut i jämförelse med kursplanens och dess mål? 

 Vilket utrymme ges olika historiska epoker och historievetenskapliga teman i läromedlen, 

och varför ges somliga epoker och teman mer plats än andra? Sker detta i överensstämmelse 

med styrdokumenten? 

 Ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin förståelse för historieämnet och 

nå de mål som kursplanen sätter upp enbart genom att studera läroböckerna? 

 Vilka utanförliggande faktorer spelar in i konstruktionen av styrdokument och läromedel? 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av en kombination av vad jag valt att kalla 

2061-metoden, baserad på en metod framtagen av The American Association for the Advancement 

of Science, och en rad andra (främst) textanalytiska metoder som gått ut på att tolka materialet ur 

både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. 

 

I min studie finner jag att; 1) läromedlens innehåll bara till viss del uppfyller styrdokumentens krav 

och mål, och att vissa aspekter av dessa krav och mål erhåller mer fokus än andra i läroböckerna, 

2) skillnaden i utrymme mellan de olika epokerna och, framför allt, temana motsvarar mer den 

typiska lärobokstraditionen än de nya styrdokumenten, 

3) elevernas möjlighet till kunskapsutveckling och förståelse finns i alla tre undersökta böcker i 

olika stor grad och den tar sig i uttryck på flera olika sätt, och 

4) flera olika faktorer spelar in i konstruktionen av läromedel och styrdokument, bland dessa märks 

tydligast olika politiska klimat, samhällsdebatt, nationella riktlinjer och främst lärobokstraditionen. 
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Bilaga 1. ÄMNESPLAN FÖR HISTORIA (Gy11) 

1.1 Ämnesplan 

Ämne – Historia 

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor 

och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende 

av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse 

av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar 

om framtiden. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga 

att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och 

framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors 

roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska 

förstås utifrån sin tids villkor och värderingar. Eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden 

samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka 

samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet 

att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt 

historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning. 

 

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

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

samhällsförändringar. 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. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp 

av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik. 

 

 



Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 

på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang 

och under olika tidsperioder. 

 

Bilaga 1.2 Specifikationer för kursen Historia 1b. 

Kurs – Historia 1b 

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, 

forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska 

förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i 

Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk 

kultur. 

 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. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och 

olika historiska förklaringar till dem. 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster. 

 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 

sexualitet. 

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

kriterier och metoder. 

 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. 

 



Bilaga 2. KUNSKAPSKRAV FÖR HISTORIA 1B (Gy11) 

Här nedan presenteras kunskapskraven för de tre huvudsakliga stegen på betygsskalan, E, C och A. 

Betygsättningen för D och B innefattar båda att de tillgodoser det föregående stegets mål samt en 

övervägande mängd av efterkommande steg.   

 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven 

ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika 

skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad 

skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

 

Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara 

och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår 

eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för 

tolkningen. 

 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några 

exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för 

nutida skeenden och händelser. 

 

Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en 

av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven 

ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. 

Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i 



det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

 

Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och 

dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen 

utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika 

tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika 

sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika 

sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och 

händelser. 

 

Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer 

under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, 

förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven 

utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt 

deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar 

utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och 

förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i 

nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

 

Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra 

slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

 

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska 

skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I 

värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen 

olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

 



Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har 

använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom 

ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen 

deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 



Bilaga 3. EPOKTABELLER 

Dessa tabeller finns representerade och hänvisade till i arbetet under rubrik 5.1 där det resoneras 

kring områdets storlek och innehåll, samt under rubrik 5.2 där det redogörs för övningar i de 

specifika kapitlen som kan tjäna till elevers kunskapsutveckling.
1
 

 

Tabellerna är uppdelade så att 3.1 behandlar den första halvan i Öhmans modell och 3.2 behandlar 

den andra halvan (se under rubrik 5.1), detta för att förenkla i hänvisningen i texten. Bilaga 3.3 visar 

på skillnaden i procent mellan böckerna för respektive område. 

 

Några noter om böckerna och deras innehåll; 

Flera av böckernas kapitel överlappar varandra och jag har för enkelhetens skull valt att själv dela 

upp underrubriker och nedslag så att de passar in i de olika epoktabeller som jag använder mig av. 

 

Alla tiders historia innehåller färgkodade övningsavsnitt på diverse ställen i boken som är ämnade 

till att fördjupa elevernas förståelse inom källkritik (blå), historiebruk (grön) och historiedebatten 

(röd). Dessa övningar kommer att markeras i tabellerna med fetstil och den motsvarande färgen. 

 

Epos kapitel innehåller diverse temaavsnitt och informationsrutor med djupdykningar i olika 

specifika ämnen, dessa kommer att markeras med grön fetstil, somliga kapitel avslutar dessutom 

med ytterligare djupdykningar inom ämnet med övningar inom källtolkningar och källkritik, dessa 

avsnitt kommer att markeras med fetstil. Epos är också, till skillnad från de andra två, skriven med 

två spalter per sida. 

 

Perspektiv på historien avslutar varje kapitel med en en-till-tvåsidig sammanfattning (som jag inte 

skriver ut i innehållslistan) och ett en-till-fyra sidor långt övningsavsnitt med kuriosa och frågor 

som ämnar ge en djupare insikt i ibland lite annorlunda och, kanske rent av, obskyra ämnen. Den 

innehåller också faktarutor, dessa placeras ut i tabellen med fetstil. 

 

 

                                                 
1
Det bör noteras att tabellernas innehåll kan vara missvisande vid en snabb överblick då innehållet i Perspektiv på 

historien ibland kan  te sig större än de andra böckerna. Detta kan förklaras med att Perspektiv  innehåller långt fler 

underrubriker än de andra två. 



3.1 Den förindustriella tiden 

Här nedan kommer en lång tidsperiod att behandlas, avsnittet spänner mellan våra förfäders 

framträdande och våra första samhällen till den franska revolutionen och Napoleontiden. 

FORNTIDEN / FÖRHISTORIEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

FORNTIDEN s.13-28 

Människan träder fram s.14 

- Neandertalmänniskan 
- Från jägare till jordbrukare 
Flodkulturerna s.16 

- Egypten – Nilens gåva 
- Kulturen vid Huang He 
Nordens forntid s.22 

- När kom de första människorna? 
- Norrlänningarna äldre än man trott 
- Yngre stenåldern, 3900-1700 f.Kr 
- Bronsåldern, 1700-500 f.Kr 
- Järnåldern, 500-1500 e.Kr 

FRÅN SAMLARE OCH JÄGARE 
TILL JORDBRUKARE s.20-24 

- De äldsta människorna 
- Vår egen art 
- Samlare och jägare 
- Jordbruket gör sitt intåg 
- Jordbruket förändrar livet 
HÖGKULTURER s.25-28 

- En ny typ av samhälle 
- Den första högkulturen 
- Flodkultruerna 
- Metaller 
- Det demokratiska järnet 

FORNTIDEN s.29-39 

Människans ursprung 
- Jägare och samlare 
- De första jordbrukarna 
- Tvåflodslandet 
- Egypten 
- Andra högkulturer 
- Norden under forntiden 
 
Övningar: 
Gamla spår av modernt beteende 

Epoktabell 1: Forntiden / förhistorien. Behandlar de delar i läroböckerna som behandlar 
historien från människans ursprung fram till de första högkulturerna. 

 

 

ANTIKEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

ANTIKEN s.29-56 

Antikens Grekland s.30 

- Greklands äldsta kulturer 
- Trojanska kriget 
- Greklands mörka århundrade, 1050-700 
f.Kr. 
- Religionen, litteraturen, språket 
- Kolonisation under den arkaiska tiden, 
700-490 f.Kr. 
- Den Atenska demokratin 
- Perserkrigen 
- Perikles och Atens Storhetstid 
- Alexander den store 
- Alexander den store och dagens 
storpolitik 

- Hellenismen 
- Filosofi 
Antikens Rom s.42 

- Etruskerna 
- Republiken, 509-27 f.Kr. 
- Julius Caesar 
- Visste Caesar om att han föddes år 100 
före Kristus? 

- Kejsartiden, 27 f.Kr.-476 e.Kr. 
- Varför gick romarriket under? 
- Antikens teknik 

HÖGKULTURER s.29-41 

- De grekiska stadsstaterna 
- Den grekiska kulturen 
- Romarriket 
- Arvet efter Rom 
- De monoteistiska religionerna 
- Längre österut 
- De stora filosoferna 
- Kina 
- Ett nätverk 
- Gamla världen 
- Andra världen 
- Nya världen: Amerika 

ANTIKEN s.41-61 

Grekland - Europas vagga s.42 

- Fenicierna, skriftspråket och 
järnframställningen 
- Perserkrigen, Aten och Sparta 
- Den Atenska demokratin 
- Alexander och Hellenismen 
- Perikles och Aspasia 
- Grekisk filosofi 
Romarriket .49 

- Den första tiden 
- Erövringarna och dess följder 
- Bönder, slavar och proletärer 
- Slavar och slavuppror 
- Republikens sista tid 
- Augustus och kejsardömet 
- Kristendomen 
- Kris och sönderfall 
 
Övningar: 
Akropolisklippan i Aten 
Antikt klotter 

Epoktabell 2: Antiken. 

 



MEDELTIDEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

MEDELTIDEN s.57-94 

Folkvandringarna s.58 

- De germanska folkvandringarna 
- Den arabiska folkvandringen 
- Vikingarna 
- Vikingen 
Det medeltida samhället s.64 

- Bönder och herrar 
- Penninghushåll och ökad handel 
- Ekonomisk tillbakagång 
- Kungarna stärker sin makt 
Den härskande kyrkan s.76 

- Kyrkan i västra och östra Europa 

DET VI EUROPÉER KALLAR 
MEDELTIDEN s.42-55 

- ”Romarrikets fall” 
- Den europeiska medeltiden 
- Ingen medeltiden utanför Europa 
- En ny religion och en ny stormakt 
- Europa återhämtar sig 
- Den europeiska högmedeltiden 
- Nya idéer och kunskaper når Europa 
- Korstågen 
- Mongolerna 
- Djingis khan 
- Digerdöden 
- Efter digerdöden 
- Den europeiska senmedeltiden 
- Nya sätt att kriga 
- Korstågen 

MEDELTIDEN s.63-97 

ÄLDRE MEDELTIDEN s.64 

- Folkvandringarna 
- Konstantinopel och arabvärlden 
- Karl den store 
FEODALSAMHÄLLET s.67 

-  Bönder och herrar 
- Kungar och vasaller 
- Den katolska kyrkan 
- Kön och kloster 
- Guds ordning i världen 
HÖGMEDELTIDEN s.72 

- Förändringar inom jordbruket 
- Handeln skjuter fart 
- Städer och borgare 
- Striden mellan påve och kejsare 
- Marco Polos resa till Kina 
- Korstågen 
SENMEDELTIDEN s.78 

- Digerdöden 
- Folkminskningens följder 
- Starkare kungamakt 
- Kyrkans kris 
- ”Den uppochnervända världen” 
- Vid medeltiden slut 
 
Övningar: 

Epoktabell 3: Medeltiden. 

 

RENÄSSANSEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

UPPTÄCKTERNAS OCH 
ENVÄLDETS TID s.95-146 

Nya världar s.96 

- Europa upptäcker världen 
- Världen efter ”upptäckterna” 
- En ny världsbild 
Renässansen s.108 

- Florens, renässansen huvudstad 
- Den vetenskapliga revolutionen 
Reformationen s.111 

- Den reformerta reformationen 
- Motreformation och religionskrig 
Nationalstater och enväldiga furstar 
s.117 

- Spanien – en stormakt i förfall 
- Kung och parlament i England 
- Nordirland 

- Frankrike – kungadömet av Guds nåde 
- Ryssland – stormakt på uppgång 
- Osmanska riket 
- Historien blir myt 
 

 NYA TIDER, NYA VÄRLDAR s.99-141 

EUROPA UPPTÄCKER VÄRLDEN s.100 
- Nya handelsvägat 
- Utomeuropeiska kulturer vid tiden för 
de geografiska upptäcksfärderna 
- Mötet med det okända 
- Debatten om människorätt i 
Valladolid 1550 
- Handelskapitalism 
- Handelshuset Fugger 
RENÄSSANS OCH REFORMATION s.106 
- Den nya världsbilden 
- Martin Luther och hans lära 
- Motreformationen 
STARKARE STATER OCH STÖRRE KRIG 
s.111 
- Huset Habsburg och den spanska 
stormakten 
- Spaniens nedgång 
- Trettioåriga kriget 
- Krigets nya ansikte 
DE NYA STORMAKTERNA s.116 
- Frankrike under ”Kung Sol” 
- Köpmännens republik 
- England – inbördeskrig och utveckling 
- Ryssland och Östeuropa 
- Osmanska riket 
Övningar: - Columbus brev 

Epoktabell 4: Renässansen. Behandlar tiden mellan 1300- och 1600-talets mitt och tar 
upp saker som Européernas möte med den amerikanska kontinenten och den kristna 
reformationen. 
 
 
 
 



UPPLYSNINGSTIDEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

UPPLYSNINGSTIDEN s.147-168 

Upplysningsidéerna s.148 

- Förnuft och erfarenhet 
- Optimism, nyttighetsdyrkan och tolerans 
- Människors lika värde 
- Hur ska en stat styras 
Kampen om makten s.151 

- Fjärrhandel och kolonialkrig 
Sverige under 1700-talet s.157 

- Frihetstiden 
- Gustav III 
- Arbete, liv och död 
- Tro och vetande 
 
REVOLUTIONERNAS TID s.169-216 

Den amerikanska revolutionen s.172 

- Självständighetsförklaringen och 
revolutionskriget 
Franska revolutionen och 
Napoleontiden s.175 

- Revolutionens utbrott 
- Den andra revolutionen 
- Napoleon 
- Wienkongressen 

TIDIGMODERN TID s.56-65 

- Krutimperier 
- Persien och Indien 
- Fler imperier i Asien 
- De amerikanska imperierna 
- Europeiska krutimperier 
- Ut på havet 
- Européerna på offensiven 
- Europa dominerar världshaven 
- Kolonier och handel 
- Hemma i Europa 
 
DEN AMERIKANSKA 
REVOLUTIONEN s.77-80 

- Engelsmännen slår slig ner i Nordamerika 
- Engelsmännen driver ut sina konkurrenter 
- Amerikanerna revolterar 
- Förenta staternas revolutionära författning 
- Sammanfattning 
 
DEN FRANSKA REVOLUTIONEN s.81-88 

- Kungen kallar in de tre stånden 
- Det tredje ståndets revolt 
- Småfolkets och böndernas revolt 
- Stånds- och privilegiesamhället avskaffas 
- Skräckvälde och kvinnokamp 
- Medelklassen återtar makten 
- Napoleon blir revolutionens arvtagare 
- Krigen sprider revolutionen 
- Napoleons fall 

REVOLUTIONERNAS 
TIDEVARV s.143-183 

VÄRLDEN BINDS SAMMAN s.144 
- Amerika: Indianer, nybyggare och 
slavplantage 
- Afrika under slavhandeln 
- Asien – Den gamla världens gamla 
centrum 
UPPLYSNINGEN s.149 
- Förnuft, tolerans och nytta 
- Upplysningens politiska filosofi 
- ”Till försvar för kvinnans rättigheter” 
- Upplysningens genombrott 
DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN 
s.153 
- Kolonierna slår sig fria 
- ”Alla människor är skapade lika” 
- Revolutionernas historiska betydelse 
FRANSKA REVOLUTIONEN s.156 
- Ett samhälle i kris 
- Revolutionerna bryter ut 
- Kvinnotåget till Versailles 
- Krig och skräckvälde 
- Revolutionernas avslutning 
- ”Förnuftets herravälde” 
NAPOLEONTIDEN s.162 
- Fransmännens kejsare 
- Kontinentalsystemet 
- Nederlaget 
- Wienkongressen 
Övningar:  - Religionstvång och 
religionsfrihet 

Epoktabell 5: Upplysningstiden. Området ”upplysningstiden” tillåts här innefatta 
begreppet ”tidigmodern tid” och tillåts gå ända fram till den franska revolutionen och de 
efterkommande Napoleonkrigen.   

 

 

 



3.2 Den industriella och politiska utveckling under 1800- och 1900-talen 

Dessa tabeller avhandlar de områden om de industriella och politiska utvecklingarna och 

förändringarna under 1800- och 1900-talet som går att finna i böckerna. 

 

INDUSTRIALISERINGEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

REVOLUTIONERNAS TID s.169-216 

Den industriella revolutionen s.170 

- Effektivare jordbruk och folkökning 
- Ångmaskinen och det billiga järnet 
- Järnvägen 
- Vad hade hänt om det inte byggts 
några järnvägar i USA? 
VÄRLDSERÖVRINGAR OCH 
VÄRLDSKRIG s.217-274 

Det industriella genombrottet s.218 

- Olja och elektricitet 
- Den kemiska industrin 
- Transportrevolutionen 
- Masskommunikation 
- Befolkningsutvecklingen 
- Arbetarklassen 
- Varför Europa och inte Kina? 

DEN INDUSTRIELLA 
REVOLUTIONEN s.89-102 

- Varför började den industriella 
revolutionen? 
- Förutsättningarna 
- Sveriges stångjärnssmide under 1700-
talet 
- Stångjärnssmidets beroende av 
landsbygden 
- Genombrottet i Storbritannien under 
1700-talet 
- Jordbruket blir effektivare 
- Hemindustrin mekaniseras 
- De första fabrikerna 
- Fabriksstäder växer fram 
- Sammanfattning: Den industriella 
revolutionen 
- Barnarbete 

REVOLUTIONERNAS TIDEVARV 
Den industriella revolutionen s.166 
- Textilindustrins genombrott 
- Ångkraft och järnvägar 
- Industrialiseringens förutsättningar 
- De sociala förhållandena 
Övningar: - Den industriella 
revolutionen - på gott och ont 
VÄSTERLANDET 
ERÖVRAR VÄRLDEN s.219 
INDUSTRIN SPRIDS 
ÖVER VÄLDEN s.220 
- Folkökning och emigration 
- Jorden runt på 80 dagar 
- Den andra industriella revolutionen 
- Ljus över landet 
- Det moderna storföretaget 
- Kriser, karteller och tullar 
- Arbetarna organiserar sig 

Epoktabell 6: Industrialiseringen. Denna tabell behandlar enbart tiden mellan den franska 
revolutionen (och Napoleonkrigen) och det första världskriget och behandlar inte den 
politiska utvecklingen, den tillåts istället ta plats i sin egen tabell. 

 

 

      

 



DEN POLITISKA UTVECKLINGEN UNDER 1800-TALET 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

REVOLUTIONERNAS TID s.169-216 

De politiska idéerna s.184 

- Konservatism 
- Liberalism 
- Socialism 
Revolutioner och reform s.189 

- Revolutioner i Frankrike 
- Reformer i Storbritannien 
- Kvinnorörelser 
Nationalism s.194 

- Frihetskamp i Europa 
- Enhetskamp i Europa 
- Guiseppe Verdi och Italiens födelsedag 

- Frihets- och enhetskrig i Amerika 
- Slaveriet i USA och hur det 
avskaffades 

Norden under 1800-talet s.206 

- Förlust av Finland – union med Norge 
- Ståndssamhället upplöses 
- Liberalism och konservatism 
VÄRLDSERÖVRING 
OCH VÄRLDSKRIG s.217-274 

Imperialismen s.227 

- ”Huggsexa om Afrika” 
- Kapplöpningen om Asien 
- Rysk imperialism i Asien 
- Amerikansk imperialism 

NATIONALISM 
OCH LIBERALISM s.110-120 
- Wienkongressen 
- Jämviktsprinciper och freden 
- Hotet om revolution 
- Nationalismens födelse 
- Nationalismen och stormakterna 
- Liberalismen och tron på framtiden 
- Liberaler och medelklassen 
- Manchesterliberalismen 
- Nya lagar för maknadssamhället 
- Liberalismen och människornas trygghet 
- Motstånd mot förändring: Konservatism 
MEDELKLASSENS IDEAL s.121-128 
- Offentligt och privat 
- Borgerlighetens ideal 
- Kvinnornas värld 
- ”Att gifta sig är inte bättre än att bli slav” 
- Ogifta medelklasskvinnor 
- Förlossningens faror 
NYA REVOLUTIONER! s.129-134 
- Grekerna gör sig fria 
- Uppror i latinamerika och Ryssland 
- 1830 – medelklasserna vinner 
revolutionerna 
- Reformer, inte revolution i Storbritannien 
- Rösträttskrav i Storbritannien: 
Chartiströrelsen 
- Svält i Europa 
- Ny revolution i Paris 
- Revolutionen sprider sig 
SOCIALISM I VÄSTEUROPA – 
INBÖRDESKRIG I USA s.135-145 
- Ideologierna förändras 
- Marx och Engels 
- Kapitalet 
- Marx, Engels och kvinnornas vilkor 
- Slaveriet i Amerika 
- Abolitionisterna – en kvinnorörelse? 
- Nord och syd – två världar 
- Inbördeskriget 
- Borgarklassens kvinnor 
KRIG OCH NYA STATER I EUROPA 
s.146-152 
- Krimkriget 
- Florence Nightingale och 
sjuksköterskorna 
- Livegenskapen upphävs i Ryssland 
- Rubbad europeisk maktbalans 
- Italiens enande 
- Vem ska ena Tyskland? 
- Striden om härreformen 
- Tysklands enas genom tre krig 
- Det tyska kejsardömet 

DE POLITISKA IDEOLOGIERNA s.186 
- Liberalismen: Individens frihet 
- Konservatismen: Tradition och 
sammanhållning 
- Socialismen – de egendomslösas rätt 
- Ideologiernas utveckling 
UTVECKLINGSLINJER I 1800-TALETS 
EUROPA s.190 
- Reformer i Storbritannien 
- Revolutioner i Frankrike 
- ”Folkens vår” 
- Industrialismens spridning 
NATIONALISM s.195 
- Nationalismen enar och splittrar 
- Nationsbyggen i Europa 
- Tyskland enas 
- Nationsbygge i USA 
VÄSTERLANDET 
ERÖVRAR VÄRLDEN s.219 
INDUSTRIN SPRIDS 
ÖVER VÄLDEN s.220 
- Folkökning och emigration 
- Jorden runt på 80 dagar 
- Det moderna storföretaget 
- Kriser, karteller och tullar 
- Arbetarna organiserar sig 
- Lika rösträtt för män... 
- ...och kvinnor? 
- Väst och resten av världen 
IMPERIALISMEN s.228 
- Kapplöpningen om Afrika 
- Britterna i Indien 
- Det väldiga Kina 
- Det japanska undret 
- Den amerikanska kontinenten 
- Imperialismens drivkrafter 
- Rasismen 
 
Övningar: 
- Äktenskap och kärlek 
- Velocipedsport och hjulryttarinnor 
- Resor på 1800-talet 
 
 

Epoktabell 7: Den politiska utveckligen under 1800-talet. Denna tabell behandlar den 
politiska utvecklingen som skedde under 1800-talet och 1900-talets tidiga del. 
Världskrigen och de politiska omvälvningarna kring dem behandlas i en annan tabell. 

 

 

 



VÄRLDSKRIGENS TID 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

VÄRLDSERÖVRING OCH VÄRLDSKRIG 
Första världskriget s.240 

- Bakgrund och orsaker till världskriget 
- Balkanhalvön – Europas oroliga hörn 
- Folkmordet på armenierna 1915 

- Krigets förlopp 
- Frederna 
- Hur historien kan användas 

Från Tsarryssland 
till Sovjetunionen s.251 

- Det tsarryska samhället 
- Oktoberrevolutionen 
- Inbördeskrig mellan de röda och vita 
MELLANKRIGSTIDEN OCH 
ANDRA VÄRLDSKRIGET s.275-316 

Mellankrigstiden s.276 

- Välstånd och depression i USA 
- Franklin D. Roosevelt och New Deal 
- Weimarrepublikens Tyskland 
- Den stora depressionen sprider sig 
- Fascism i Italien och Spanien 
- Militarism och expansionism i Japan 
- Nazidiktatur i ”Tredje riket” 
- Förintelsen 
- Kommunistisk diktatur i Sovjetunionen 
- Stormaktspolitik under mellankrigstiden 
- Stalins terror och folkmord 

Andra världskriget s.296 

- Tyska och sovjetiska segrar 
- Slaget om Storbritannien 
- Globalt krig 
- Kriget vänder 
- Krigsslutet 
- Nürnbergrättegångarna 

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET s.215-232 

- Krutdurken på Balkanhalvön 
- Småkrig och världskrig 
- Hur kunde det hända? 
- Generalernas planer 
- Krigets verklighet 
- Den stora slakten 
- Kriget till sjöss 
- Krig och fred i öst 
- Slutstrid i väst 
- Versaillefreden 
- Österrike-Ungern 
- Ryssland 
- Det Osmanska riket 
- En nation – en stat? 
- I krigets spår: Finlands självständighet 
- Skandinavien under första världskriget 
- Parlamentarism och demokrati 
- Sammanfattning 
- Ordning i arbetarhemmet 
DEMOKRATI ELLER DIKTATUR? 
EUROPA OCH USA UNDER 
MELLANKRIGSTIDEN s.233-248 
- Den kommunistiska Sovjetunionen 
- Stalintiden 
- Weimarrepubliken – Tysklands fortsatta 
demokrati 
- Fascismen i Italien 
- Börskrasch, depression och arbetslöshet 
- Tyskland och flykten från frihet 
- En självmordsideologi? 
- Mordet på de egna 
- Hur var det möjligt? 
- Demokratin räddad – USA 
- Demokratin räddad – Frankrike 
- Storbritannien – ekonomiska kriser 
- Nazityskland växer: vägen mot kriget 
- Münchenavtalet 
- Från Revolution till diktatur 
ANDRA VÄRLDSKRIGET s.260-274 

- Upptakten 
- Den tysk-ryska pakten 
- Angreppet på Polen 
- Finska vinterkriget 
- Angreppet på Norge och Danmark 
- Frankrikes fall 
- Slaget om Storbritannien 
- Krig i öster 
- Förintelsen 
- Kriget i Stilla havet 
- Vändpunkten – Stalingrad, Kursk och El 
Alamein 
- Invasionen i Normandie 
- Hiroshima 
- Finland i fortsättningskriget 
- Sverige i beredskap 
- Neutralitet med förhinder 
- Gjorde Chamberlain fel? 

VÄSTERLANDET ERÖVRAR VÄRLDEN 
Första världskriget s.236 
- Skotten i Sarajevo 
- Skyttegravskriget 
- Det moderna krigets verklighet 
- Fotboll på västfronten 
- Krigets slutskede 
- Versaillefreden 
- Spanska sjukan 
- Fred och demokrati 
Den ryska revolutionen s.244 
- Februarirevolutionen 
- Oktoberrevolutionen och inbördeskriget 
- Den ryska revolutionens historiska 
betydelse 
FRÅN KRIG TILL KRIG s.269 
Den nya stormakten 
- Henry Ford och hans idé 
- Det glada 20-talet 
- Spritförbud och gangsterkrig 
- Börskrasch och depression 
- Massarbetslösheten sprids över världen 
- Passivitet eller en ny politisk giv? 
Sovjet blir en stormakt s.276 
- Kollektiviseringen och industrialiseringen 
- Moskvaprocesserna och Gulag 
- Ett alternativ till kapitalismen? 
Demokrati och diktatur i Europa s.280 
- Inflationskrisen 
- Hitler och nazismen 
- Den stora depressionen 
- Maktövertagandet 
- OS i Berlin 
- Tyskland under diktaturen 
- Diktatur och demokrati 
Mot ett nytt världskrig s.287 
- Hitler tar initativet 
- Münchenkrisen 
-  De aggresiva makterna svetsas samman 
- På tröskeln till ett nytt världskrig 
Andra världskriget s.291 
- Polen styckas 
- Tyska erövringar i norr och väst 
- Slaget om Storbritannien 
- Krigsområdet vidgas 
- Anfallet mot Sovjet 
- USA går in i kriget 
- Krigets slutkede 
- Motståndsrörelsen 
- Det totala kriget 
- Den första atombomben 
Förintelsen s.301 
- Antisemitismens historia 
- Isolering och utstötning 
- Judiska flyktingar 
- Från massavrättningar till dödsfabriker 
- Hur var det möjligt? 
Övningar: 
- Hårda tider 
- Sanning och propaganda 
- Gulag 

Epoktabell 8: Världskrigens tid. Denna tabell behandlar det första och det andra 
världskriget, samt mellankrigstiden. 

 

   

 



EFTERKRIGSTIDEN 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

TIDEN EFTER 1945 s.317 
Kalla kriget s.318 
- Jalta och Potsdam 
- Förenta Nationerna 
- Flykt, återuppbyggnad och vedergällning 
- Fördrivning från Schleisen sommaren 
1945 
- Massvåldtäkter av de sovjetiska 
soldaterna 
- Ökade motsättningar 
- Trumandoktrinen och Marshallplanen 
- Materialistisk historieuppfattning: Den 
folkdemokratiska revolutionen 
- Marshallplanen 
- Tysklandsfrågan 
- Kalla krigets orsaker 
- Churchills järnridåtal 
- Koreakriget 
- Vem startade Koreakriget och varför? 
- Kubakrisen 
- Vietnamkriget 
- Folkmord i Kambodja 
- Sovjetunionen och Afghanistan 
- Kan spioner vara fredsmäklare? 
- Sverige under kalla kriget 
- Olof Palmes jultal om USA:s 
bombningar i Hanoi 1972 
- Kommunisten C H Hermansson 1953 
och 1993 
- Danmark, Norge, Island och Finland 
under kalla kriget 
Första världen – Väst s.347 
- Ärkefienderna börjar samarbeta 
- Schumanplanen 1950 – fröet till EU 
- Västtyskland 
- USA 
- Martin Luther King: I have a dream 
today 
- Japan 
Den andra världen – Öst s.356 
- Sovjetunionen 
- Östtyskland 
- 17 juni 1953 i två tyska läroböcker 
- En skolflicka skriver till Erich Honecker 
- Jugoslavien, Albanien och Rumänien når 
oberoende 
- Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968 
Tredje världen – Syd s.373 
- Indiska halvön 
- Splittringen Indien – Pakistan 1945 
- Afrika får självständighet 
- Latinamerika 
- Iisrael och Palestina 
- Iran och den islamska revolutionen 
- Irak 
- Kina 
- Vad hände i Nanjing i december 1937? 
- Lei Feng – en studie i propaganda 

VÄLSTÅND OCH UNDERGÅNGSHOT 
1945-1989 s.275 
Folkomflyttningar och 
befolkningsexplosion s.277 
- Från land till stad 
- Från söder till norr 
- Isolerade invandrare 
- Ny restriktiv invandringspolitik 
- Befolkningen ändrar karaktär 
- Befolkningsexplosionen 
- Rädda vår miljö! 
- Klimatfrågan 
- Internationellt samarbete 
- Millenieåldern 
- Uppfylls målen? 
- Miljöförstöring och ekonomisk kollaps 
Rekordår, kris och revolution s.287 
- Industrialismens guldålder – rekordåren 
1950-1975 
- Framstegens förutsättningar 
- Underlätta handel: Marshallplanen 
- Underlätta handel: Det europeiska 
samarbetet 
- Sex länder bildar EG 
- Sju länder bildar EFTA 
- Det japanska undret 
- Kris 
- Avindustrialisering 
- Arbetslöshet 
- Europeiskt ekonomiskt samarbete 
- Revolution 
- Automatiserad produktion 
- Ny flexibilitet 
- Den europeiska unionen utvidgas 
- Fortsatt hög arbetslöshet 

EFTERKRIGSTIDEN s.329 
Det kalla kriget s.330 
- Järnridån 
- Trumandoktrinen och Marshallplanen 
- Tysklandsfrågan 
- Orsakerna till det kalla kriget 
- Koreakriget 
- ”Fredlig samexistens” 
- Kubakrisen 
- Avspänningspolitiken 
- Catalina-affären 
Välstånd i väst s.337 
- Staten, ekonomin och välfärden 
- Det ekonomiska samarbetet i Europa tar 
form 
- Goda tider 
- Mmedborgarrättsrörelsen i USA 
- Ungdomskulturen 
- ”1968” 
- Kvinnans ekonomiska frigörelse 
- Olika utvecklingslinjer i Europa 
- USA från Truman till Nixon 
Östeuropa under kommunismen s.345 
- Östeuropa i omvandling 
- Chrusjtjov till makten i Sovjet 
- Revolter i Östeuropa 
- ”En socialism med mänskligt ansikte” 
Alla folks lika rätt s.350 
- Indiens kamp för självständighet 
- Den kinesiska revolutionen 
- Vietnamkriget 
- Arabvärlden och Mellanösternkonflikten 
- Afrika söder om Sahara 
- Sydafrika 
- Latinamerika mellan revolution och 
militärdiktatur 
- Klyftan mellan nord och syd 
Kris och omvandling i väst och öst s.360 
- Kris och nyliberalism i väst 
- Från stagnation till kris i öststaterna 
- Det kalla kriget blossar upp och tar slut 
- Det började i Polen och fortsatte i Ungern 
-Sovjetunionens upplösning 
 
Övningar: 
- Ett land, två folk 
- Att försvara rasförtryck 

Epoktabell 9: Efterkrigstiden. Denna tabell behandlar de områden i böckerna som 
fokuserar på tiden mellan 1945 och 1989. 

 

 

 

 

 

 

 



”FRAMTIDEN” 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

TIDEN EFTER 1945 s.317 
Kalla krigets avslutning s.365 
- Perestrojka och glasnost i Sovjetunionen 
- Polen 
- Revolutionernas år 1989 
- Gorbatjov talar klartext till 
Honecker: ”Den som kommer för sent, 
straffar livet” 
- Orsaker till kalla krigets slut 
- President Ronald Reagan och kalla kriget 
Från terrorbalans till terror s.400 
- FN:s tillkortakommande i Afrika 
- Folkmordet i Rwanda: En elvaårig 
tutsiflicka berättar 
- Jugoslaviens upplösning 
- Historiemissbruk? 
- Ryssland 
- Den 11 september och vedergällningen 
mot Afghanistan 
- Den muslimska världen reser sig 
DET LÅNGA 1900-TALET s.432 
1900-TALET - EN HISTORIA PÅ GOTT 
OCH ONT s.433 
- Befolkningen 
- Produktionen och energin 
- Miljön 
- Demokratiska revolutioner – och folkmord 
- Kvinnornas århundrade 
- Ungdomarnas århundrade 
- Kampen mellan ideologier övergår till 
kamp mellan civilisationer? 
- Globalisering 
- IT-revolutionen 
 

EN NY VÄRLDSORDNING 1989- s.363 
1989 års revolution s.365 
- Det började i Polen 
- Östtyskland 
- Tjeckoslovakien 
- Rumänien 
- Bulgarien, Jugoslavien och Albanien 
- Östeuropa efter revolutionen: ekonomin 
- Östeuropa efter revolutionen: demokratin 
- Tre problem 
- Sovjetunionens upplösning 
- Det nya Ryssland: Jeltsin, Putin och 
Medvedev 
- Ekonomin i Ryssland 
- Demokrati i Ryssland 
- Demokrati i utbrytarstaterna? 
Krig och splittring på Balkan s.372 
- Jugoslaviens sammanbrott 
- Krig i Kroatien 
- Kriget i Bosnien 
- Dayton-avtalet 
- Jugoslavien upplöses 
- Kosovo 
- Fotbollen speglar historien 
Arabvärlden: den ständiga 
oroshärden s.380 
- Ur ett fallet imperium 
- Arabvärlden år 632-2012 
- Arabisk nationalism: Nassers Egypten 
- Nassers triumf: Suez-krisen 1956 
- Sionismen 
- Nassers nederlag: sexdagarskriget 1967 
- FN säger sin mening 
- PLO 
- Oslo-avtalet 
- Extremismen växer 
- Strid i Gaza 
- Stillastående fredsprocess 
- Islamistisk renässans 
- Krig mot Irak 
- USA ingriper 
- Al-Qaida och kriget i Afghanistan 
- Arabisk vår? 
- Epilog: Hur ska våldet stoppas? 

EFTER 1989 s.393 
Mot en ny världsordning s.394 
- Östeuropa efter kommunismen 
- Krig i Europa 
- Den europeiska unionen 
- Kriget mot terrorismen 
- Mellanöstern 
- De nya industrimakterna 
- Sociala klyftor och demokrati 
- Resursfrågor, miljö och globalisering 
- IT-revolutionen 
- Ett annorlunda Sverige 
- En global värld 

Epoktabell 10: Framtiden. Denna tabell avser de kapitel i böckerna som behandlar tiden 
efter 1989 och som spekulerar i framtidens historieundervisning, samt beskriver 
demokratins och teknologins framväxt i det moderna globala samhället. 
 

 

 

 



3.3 Tabeller över historiska teman 

Här nedan presenteras de tabeller som hänger samman med rubrik 5.2 i arbetet. Samma färgkodade 

övningsavsnitt finns med här som i Epoktabellerna. 

 

SVENSK HISTORIA 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

Nordens forntid s.22 

- När kom de första människorna? 
- Norrlänningarna äldre än man trott 
- Yngre stenåldern – bondestenåldern 
- Bronsåldern 
- Järnåldern 
Norden under medeltiden s.79 

- När och hur blev Sverige ett enat rike? 

- Nordens kristnande 
- Folkkungatiden, 1250-1360 
- Kalmarunionens tid 
- Varför gjorde Engelbreckt uppror? 

- Engelbreckt och riksdagens uppkomst 
Norden under 1500- och 1600-talen s.128 

- Gustav Vasa och hans söner 
- Hur Gustav Vasa gjorde sig till hjälte 

- Kungamakt och adel 
- Stormaktsväldet byggs upp 
- Gustav II Adolf – protestantisk 
försvarare eller svensk imperialist? 

- Enväldets framväxt 
- Stormaktens befästande och undergång 
Sverige under 1700-talet s.157 
- Frihetstiden 
- Gustav III 
- Arbete, liv och Död 
- Tro och vetande 
Norden under 1800-talet s.206 
- Förlust av Finland – union med Norge 
- Ståndssamhället upplöses 
- Liberalism mot konservatism 
Industrialiseringen och 
demokratiseringen av Sverige s.254 
- Skogen, järnet och stålet 
- Svenska snillen och snilleindustrier 
- Kanaler och järnvägar 
- Industrialiseringens förutsättningar 
- Jordbrukets förvandling 
- Kvinnorna i hemmet och arbetslivet 
- Emigrationen 
- Folkrörelserna 
- Kampen för parlamentarism och 
demokrati i Sverige 
- Den svensk-norska unionen upplöses 
- Finland från storfurstendöme till republik 
- Världskrig och skandinavisk neutralitet 
under första världskriget 
Norden under mellankrigstiden och 
andra världskriget s.302 
- 1920-talets låg- och högkonjunktur 
- Den stora krisen 
- Krispolitik 
- Folkhemmet 
- Sverige under andra världskriget 
- Beundran, avståndstagande och avsky – 
svensk opinion gentemot Nazityskland 
- Våra nordiska grannar under andra 
världskriget 
- Finlands fortsättningskrig – försvar 
eller anfall? 
Den svenska välfärden s.411 
- Socialdemokraterna vid makten 
- ”Allmännyttan” bygger bort Fattigsverige 
- Goda tider 
- Den offentliga sektorn 

I Sverige s.66 
- Den svenska kungamakten 
- Maktstaten Sverige 
- Stormaktstidens konsekvenser 
- Frihetstiden 
- Upplysning och vetenskap 
- Ett nytt envälde 
- Mordet på Gustav III 
- Den stora häxjakten 
Sverige och liberalismens 
genombrott s.153 
- Herrar, bönder och däremellan 
- Finska kriget 
- 1809: ny kung, ny författning 
- Kronprinsval med problem 
- Union med Norge 
- Karl Johan och oppositionen 
- Liberala reformer i Sverige 
- Pressen 
- Mot en representationsreform 
- En ny riksdag 
Sverige 1870-1914: Bönder och 
arbetare s.194 
- Folkrörelserna 
- Folkrörelsernas betydelse 
- Ett partiväsende växer fram 
- Den stora tullstriden 
- Försvar och skatter 
- Unionsupplösningen 
- Rösträtt 
- En ny politikerroll 
- Strid på arbetsmarknaden 
- Liberal försvarspolitik 
- Regeringskris och nyval 
- De ogifta svenska kvinnornas tid 
- Uniformernas tidsålder 
- Uppfostran till skötsamhet 
Norden under mellankrigstiden s.249 
- NF och nedrustningen 
- Parlamentarisk kris? 
- Nya rättigheter för kvinnor 
- Per Albin och folkhemmet 
- Depression 
- Reformperiod 
- Stabilitet på arbetsmarknaden 
- 1900-talet – barnets århundrade? 
- Teckningar av kvinnor 
Norden under efterkrigstiden s.350 
- Rekordåren 
- Sverige blir invandrarland 
- Regeringsmakten: socialdemokratisk 
dominans 
- Välfärdspolitik: tilltro till politiken 
- Svensk reformpolitik 
- Kvinnor i politik och arbetsliv 
- Mannens föräldraroll utvidgas 
- Krisåren 
- Sverige drabbas hårt 
- Strukturomvandling 
- Tjänstesamhället 
-  Regeringsmakten: högervåg 
- Sverige: maktskifte efter 40 år 
- Välfärden: åtstramningar 
- Sverige: svångrem eller svängrum? 
- Sverige blir mångkulturellt 

Svensk medeltid s.83 

- Vikingarnas värld 
- Tidig medeltid i Sverige 
- Kungamakt och kristendom 
- Mot ett starkare svenskt rike 
- Tronstrider och släktfejder 
- Den heliga Birgitta 
- Kalmarunionen 
- Engelbrektsupproret 
- En centralmakt under upplösning 
- Idrott och lekar på medeltiden 
Sverige blir ett enat rike s.123 
- Stockholms blodbad och Gustav Vasa 
- Reformatorn 
- Kungen och hans fogdar 
- Bondeuppror 
- Gränsfred i krigstid 
- Arvet efter Gustav Vasa 
Stormaktstiden s.128 
- Svenska erövringar i öster och söder 
- Uppgörelsen med Danmark 
- Varför så många krig? 
- Extraskatter och utskrivningar 
- Adeln stärker sin ställning 
- Drottning Kristina 
- Kungligt envälde och fred 
- Stormaktstidens slut 
Frihetstiden s.171 
- Riksdagen tar makten 
- Hattar och mössor 
- Hattarnas ekonomiska politik 
- Naturvetenskapernas blomstring 
- Bönder och herrar 
- Upplysningstänkande och ståndsstrider 
- Gustav III:s första statskupp 
Sverige under revolutionernas tid s.176 
- En upplyst monark 
- Kungamordet 
- Sverige under Napoleonkrigen 
- En ny ordning tar form 
- Erövringen av Norge 
- Ett land i kris 
Sverige inför nya tider s.201 
- Jordbrukets utveckling 
- Folkökning och klasskillnader 
- Hemslöjd och fabriksindustri 
- Kommunikationerna 
- Liberalism och konservatism 
- Riksdagsreform 
Lika rättigheter – också för 
kvinnorna? s.206 
- Kvinnans omyndighet 
- Innanför och utanför familjen 
- Nya tider – nya seder 
- Kärlek, sexualitet och dubbelmoral 
- Steg mot ökad jämställdhet 
- Vad får kvinnor arbeta med? 
Sverige kring sekelskiftet s.247 
- Sveriges industriella genombrott 
- Folkrörelserna 
- Nordiskt ljus 
- Konflikter på arbetsmarknaden 
- Snörliv och fadermördare 
Det demokratiska genombrottet s.255 
- De politiska partierna tar form 



- Sverige förändras 
- Kvinnorna i välfärdssamhället 
- Diskmaskiner, husmödrar och 
kvarlevor 
- De radikala 60- och 70-talen 
- Musiken och samhället åren kring 1970 
- Det urbaniserade och polariserade 
Sverige 
- Från utvandrar- till invandrarland 
- Utbildningsexplosionen 
- Kärnfamiljen allt mer historisk 
 
Svenska regenter 
och statsministrar s.452 

- Danmark, Sverige och Finland blir EU-
länder 
IT-revolutionen 

- Varuhuset – drömmarnas palats 
- Försvarsstriden och bondetåget 
- Sverige under första världskriget 
- Allmän och lika rösträtt 
- Inbördeskriget i Finland 1918 
Sverige under mellankrigstiden s.307 
- Sverige i kris 
- ”Lapp ska va lapp” 
- Kohandel och saltsjöbadsavtalet 
- Bli med barn? 
-  Välfärdsreformer i folkhemmet 
Norden under andra världskriget s.280 
- Finlands tre krig 
- Danmark och Norge under ockupationen 
- Sveriges neutralitet 
- Anpassning eller motstånd? 
Avspärrning och ransonering 
Det svenska välfärdssamhället s.367 
- Välfärdspolitik och högkonjunktur 
- Pipp 
- Samförstånd och nya livsmönster 
- Folkomflyttning och invandring 
- Stadssaneringar och miljonprogram 
Välfärdssamhället i kris och 
omvandling s.374 
- En politik från vänster 
- Kvinnokamp och jämställdhetsreformer 
- Du-reformen 
- Regeringsskiftet 1976 
- ”Den blå vågen” 
- Palmemordet 

TEMATABELL 1: Svensk historia. Här behandlas de avsnitt i läroböckerna som specifikt 
handlar om Sveriges (och i viss utsträckning, också Nordens) historia. 
 

KVINNOHISTORIA OCH SEXUALITET 

ALLA TIDERS HISTORIA 1b EPOS 1b PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 1b 

- Kvinnorörelsen s.193 
- Kvinnorna i hemmet och i 
arbetslivet s.261 
- Kvinnorna i välfärdssamhället s.422 
- Diskmaskiner, husmödrar och 
kvarlevor s.423 
- Kärnfamiljen allt mer historisk s.430 

- Den stora häxjakten s.72 
- Skräckvälde och kvinnokamp s.84 
- Kvinnornas värld s.122 
- ”Att gifta sig är inte bättre än 
att bli slav” s.123 
- Ogifta medelklasskvinnor s.124 
- Förlossningens faror s.126 
- Marx, Engels och kvinnornas villkor s.138 
- Abolitionisterna – en kvinnorörelse? s.139 
- Borgarklassens kvinnor s.142 
- Florence Nightingale och 
sjuksköterskeyrket s.147 
- Kvinnor och jordbruk s.177 
- Kejsarinnan av Indien s.179 
- De ogifta svenska kvinnornas tid s.205 
- Teckningar av kvinnor s.258 
- Millenniemålen s.281 
- Kvinnans ställning s.319 
- Kvinnlig arvsrätt s.321 
- Kvinnor i politik och arbetsliv s.354 

- Perikles och Aspasia s.46 
- (bild föreställande Sapfo s.54) 
- Kön och kloster s.70 
- Den heliga Birgitta 
- Drottning Kristina s.132 
- ”Till försvar för kvinnans rättigheter” s.151 
- Kvinnotåget till Versailles s.158 
- Kvinnans omyndighet s.206 
- Innanför och utanför familjen s.207 
- Kärlek, sexualitet och dubbelmoral 
- Vad får kvinnor arbeta med? s.210 
- Snörliv och fadermördare s.253 
- Från massavrättningar till dödsfabriker 
(+bild och bildtext) s.304 
- Bli med barn s.311 
- Kvinnokamp och 
jämställdhetsreformer s.375 
- Sexuell frigörelse s.389 

TEMATABELL 2: Kvinnohistoria och sexualitet. Här behandlas de avsnitt i läroböckerna 
som specifikt handlar om kvinnohistoria och sexualitet.2

   

 

 

 

 

 

                                                 
2
Anledningen till denna sammanklumpning är att kvinnans roll i historien ofta har fått ha sin grund i frågor som rör 

familj, barn och sex. Sexualitetens uttryck i historieforskning har i sin tur ofta fått belysas utifrån ett 

tillbakablickande, heteronormativt synsätt.   



Bilaga 3.4 Procentuell skillnad av böckernas totala innehåll av de olika epokerna 

 
ALLA TIDERS HISTORIA EPOS PERSPEKTIV PÅ HISTORIEN 

Totalt sidantal och % Totalt sidantal och % Totalt sidantal och % 

Inledning 7-12 6 1.4% 1-18 18 4.6% 7-27 21 5.4% 

”Den förindustriella tiden” 

För-
historien 13-28 16 3.7% 19-28 10 2.6% 29-39 11 2.8% 

Antiken 29-56 28 6.4% 29-41 13 3.3% 41-61 21 5.4% 

Medeltiden 57-94 38 8.7% 42-55 14 3.6% 63-97 35 9% 

Renäs-
sansen 95-146 52 12% --- --- --- 99-141 43 11% 

Upp-
lysningen 

147-169, 
172-193 

44.5 10.2% 56-88 33 8.4% 
143-165, 
171-183 

36 9.2% 

 178.5 41%  70 17.9%  146 37.4% 

”Den industriella och politiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen” 

Industri-
aliseringen 

170-172, 
217-226, 
254-260 

19.5 4.5% 89-102 14 3.6% 
166-170, 
219-227 

14 3.6% 

Den 
politiska 
utveckl. 

194-216, 
227-239, 
261-274 

50 11.5% 103-212 110 28.1% 
185-217, 
228-235 

41 10.5% 

Världs-
krigen 

240-253, 
275-316 

56 12.9% 213-274 62 15.8% 236-327 92 23.6% 

Efterkrigs-
tiden 

317-364, 
373-399 

75 17.2% 275-362 88 22.4% 329-391 63 16.2% 

Framtiden 
(Efter 1989) 

365-372, 
400-441 

50 11.5% 363-392 30 7.7% 393-405 13 3.3% 

 

 250.5 57.6%  304 77.6%  223 57.2% 

Totalt antal 
sidor: 435 

1.4% 
+41% 

+57.6% 
=100% 
(0.0%) 

Totalt antal 
sidor: 392 

4.6% 
+17.9% 
+77.6% 
=100.1% 
(+0.1%) 

Totalt antal 
sidor: 390 

5.4% 
+37.4% 
+57.2% 
=100% 
(0.0%) 

Sidor om Sverige 
och Norden: 115 

26.4% 
Sidor om Sverige 
och Norden: 57 

14.5% 
Sidor om Sverige 
och Norden: 80 

20.5% 

Sidor om kön och 
sexualitet: 7 

1.6% 
Sidor om kön och 

sexualitet: 28 
7.1% 

Sidor om kön och 
sexualitet: 17 

4.3% 

 

I denna tabell ser vi skillnaden mellan de olika böckernas innehåll. Överst finner vi de inledande 

kapitlet, eller kapitlen, i varje bok som behandlar källkritik, historiebruk och liknande aspekter. 

Sedan presenteras ”Den förindustriella tiden” och ”Den industriella och politiska utvecklingen 

under 1800- och 1900-talen”. Dessa två summeras sedan var för sig och läggs ihop med 

inledningssidorna i botten av tabellen. Procenten är avrundade till närmaste hundradel och längst 

ner finns en kolumn för hur mycket avrundningen påverkat. 

 

Tabellen behandlar, till skillnad från epok- och tematabellerna, både den globala och den 



svenska/nordiska historien. Längst ner finner vi därför hur många sidor och procent som vigts till 

Sveriges och Nordens historia i de tre böckerna. 

 

Vi ser, från vänster till höger, vilka sidor i boken epoken eller området återfinns på, det totala 

antalet sidor som behandlar epoken eller området och sedan en procentuell uträckning ställd mot 

bokens totala sidantal. Vad bokens totala sidantal innebär här är inte bokens faktiska totala sidantal 

utan bara de sidor som har ett relevant innehåll, förord, innehållsförteckning och register är alltså 

inte medräknade. Epos skiljer sig här från de andra två då den börjar räkna sidor först efter 

innehållsförteckningen. 

 



Bilaga 4. EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR 

Nedan följer exempel på uppgifter och frågeställningar som går att återfinna i böckerna. 

 

Alla Tiders Historia 1b 

Källor och källkritik 

”Materialistisk historieuppfattning och strukturperspektivet: 

Den folkdemokratiska revolutionen” (s.325) 

”Marxism-Leninismen var den bärande ideologin i DDR och detta lyste också igenom i läroböckerna i 

DDR. Texten nedan visar hur det gick till i östra och sydöstra Europa när de så kallade folkdemokratierna 

skapades. Texten illustrerar också den materialistiska historieuppfattningen (s.187): Det är sättet på hur 

folk tjänar ihop sitt levebröd som avgör hur ett samhälle ser ut. 

Lärobokstexten är också en bra illustration till strukturperspektivet: det är i samhälleliga strukturer, 

ekonomiska och tekniska förhållanden som man hittar förklaringen till händelseförlopp. De enskilda 

människornas agerande tonas ned. Människorna blir brickor i ett större spel. Motsatsen, aktörsperspektiv, 

beskrivs på sidan 332. Risken med strukturperspektivet är att historien lätt blir ödesbestämd, 

deterministisk. Allt bara sker. Historiematerialism tenderar ofta till att beskriva historien ur ett 

strukturperspektiv. 

Texten är tagen ur en historiebok för årskurs 10 i DDR: 

'Som utvecklingen i Polen och Tjeckoslovakien bevisar var alltså den folkdemokratiska revolutionen en 

speciell form av övergång från kapitalism till socialism under de betingelser som Sovjetunionens seger 

skapade. 

Revolutionen utgick ur folkens antifascistiska och nationella befrielsekamp och skapade övergången från 

kapitalism till socialism i dessa länder. Denna process genomfördes i nästan alla folkdemokratiska stater 

i två etapper. I den första etappen … genomförde den folkdemokratiska revolutionen djupa förändringar 

av det gamla samhället … Under ledning av arbetarklassen, med de kommunistiska partierna i spetsen, 

nådde de arbetande antingen omedelbart proletariatets diktatur, eller indirekt via den 

revolutionärdemokratiska diktaturens mellannivå. Arbetarklassenens oinskränkta politiska makt, det vill 

säga proletariatets diktatur, är den avgörande förutsättningen för socialismens seger. 

I den andra, socialistiska etappen, fulländade de arbetande massorna den folkdemokratiska revolutionen 

med att bygga upp socialismen.' 

     Källa: Lehrbuch Gestrichte Klasse 10 (1981). DDR. 

1. Hur skiljer sig den här beskrivningen av hur de nya ”folkdemokratierna” skapades från lärobokens? 

2. Vilka termer i den tyska lärobokstexten känner du igen från Karl Marx teorier (s.187)? 

3. På vad sätt är lärobokstexten ett uttryck för materialistisk historieuppfattning? 

4. Hur skulle en beskrivning av samma händelseförlopp kunna se ut utifrån en idealistisk 

historieuppfattning (s.92)? 

5. Hur framstår strukturperspektivet i den här texten? 

6. Hur skulle en skildring ur ett aktörsperspektiv kunna se ut? 

  

 

 



Historiebruk 

”Historien blir myt” s.127 

”Myter används ofta för att bygga upp och försvara en gemenskap inom ett land, en så kallad nationell 

identitet. Bilden av det komplicerade förflutna förenklas för att passa senare tiders politiska mål. 

 En av dessa myter uppstod hos serberna om slaget vid Trastfältet, Kosovo Polje, som fortfarande spelar 

roll i storpolitiken på Balkanhalvön. Kosovo Polje ligger utanför Kosovos huvudstad Pristina och den 28 juni 

1389 besegrade turkarna där en koalition av serber och andra kristna balkanfolk. Serberna förlorade men 

lyckades ändå behålla sin självständighet till 1453. 

 Serbernas berättelser om slaget vid Trastfältet fjärmade sig med tiden mer och mer från verkligheten 

och historien blev myt. Nederlaget gjordes till seger, fältslagets övriga kristna försvann – myten berättade att 

det var enbart serber som kämpade mot turkarna och räddade Europa från muslimernas förtryck. Serbernas 

ledare, furst Lazar, förvandlades mer och mer till en Kristus-gestalt och det berättades att han dagen före 

slaget hade välsignats av jungfru Maria. I likhet med Jesus dog också furst Lazar på grund av förräderi. 

Trastfältsmyten säger att det är varje serbs heliga plikt att hämnas mordet på furst Lazar. Som vi ska se så 

lever Kosovo-myten kvar än i vår tid. (s.405)” 

 

”Historiemissbruk” s.405 

”Kan historien missbrukas? Här är några citat från en serbisk historiehemsida: 

'There can be no Serbian history without Kosovo'. 'Kosovo is Serbian, Kosovo is Serbia' 

'The choice Czar Lazar and his brave Serbian warriors made in the fateful battle of 1389 still help their 

descendants today make the right choices.' 

'This battle (Kosovo Polje, 1389) the Serbs lost physically, but because of the great heroism and extreme 

sacrefice for Serbian heritage and Serbian Orthodox Faith, it is still one of Serbian History's greatest 

moments.' 

'It was when the brave Serbian Christian warriors went into battle against overwhelming odds, choosing 

'eternal life in the Kingdom of Heaven' over life in the early kingdom. We celebrate that day – with honor, 

pride and dignity – each year on June 28, Vivovdan.' 

1. Jämför den här texten med vad läroboken skriver om slaget vid Kosovo Polje på s.127. Vilka värderande 

ord finns i texterna? 

2. På vad sätt lever myten om Kosovo Polje och furste Lazar vidare? 

3. På vad sätt kan historieläroböckerna i Serbien, och i Kosovo, bidra till fred eller bidra till krig i regionen?” 

 

 



Historiedebatten 

”Gustav II Adolf – protestantisk försvarare eller svensk imperialist?” (s.138-139) 

”Varför ingrep Sverige i trettioåriga kriget? Det är en av de mest omdiskuterade frågorna i svensk historia. 

Under århundradena har frågan besvarats olika av historikerna. Här är fem vanliga svar: 

 

a)Sverige ville hjälpa och försvara protestanterna i Tyskland. 

Om den tyska protestantismen besegrades skulle också Sverige drabbas. Den här åsikten framfördes av de 

samtida protestanterna, men också av senare historiker. 

 

b) Sverige ville rädda tros- och yttrandefriheten i Tyskland. 

På en minnessten vid Breitenfeld där svenskarna vann en stor seger 1631, står att läsa: ' Gustav Adolf 

räddade trosfriheten åt världen'. Det här var ett vanligt argument bland protestanterna inte bara i Tyskland 

– om inte Gustav Adolf bekämpat kejsaren, skulle yttrandefriheten suttit trångt [i] Tyskland. Många 

historiker, bland andra skalden och historieprofessorn Erik Gustaf Geijer instämde i detta. Preussens kung 

Fredrik II på 1700-talet (s.147) lovordade Gustav Adolf för att han bidrog till att försvaga den tysk-

romerske kejsarens makt och därigenom hjälpte till att lägga grunden till Preussens tillväxt på 1700-talet. 

 

c) Sverige var hotat av den tysk-romerska kejsarens makt och framgångar i Tyskland. 

Särskilt farliga var kejsarens planer på en egen flotta i Östersjön. Många historiker har anslutit sig till 

argumenteringen att 'anfall är bästa försvar'. 

 

d) Sverige ville utvidga sin politiska och ekonomiska makt. 

Flera katolska historiker har framställt Sveriges ingripande som ett klart anfallskrig. Också författaren 

Verner von Heidenstam skrev i Svenskarna och deras hövdingar: 'Gustav Adolf brann av längtan efter 

stordåd […] Den unge Gustav Adolf var en storsvensk herre, och det storsvenska är att aldrig linka 

bakefter och låta andra vinna segrarna […] nu kom han för att bistå de tyska trosförvanterna.' 

Historieprofessorn vid Göteborgs högskola Curt Weibull menade att Gustav Adolf på intet sätt värnade 

om yttrande- och trosfriheten utan strävade efter öka Sveriges ekonomiska makt. Inte heller var Sverige 

hotat av påven eller kejsaren. 'Gustav Adolfs tankar och planer, när han gick i ryska och polska krigen, 

kan icke utläsas ur hans samlingssignaler vid riksdagarna eller hans diplomatiska hänvändelser till 

utlandet. Statsmän och politiker har i alla tider framställt sina krig som framtvungna försvarskrig, som 

rättfärdigar Guds behagliga företag. Deras tankar och planer utläses helt ur deras ord. De utläses ur deras 

handlingar.' 

 

e) Sveriges högadel ville ha krig för att skaffa sig ännu mer pengar och makt. 

Den här uppfattningen har framförts av flera marxistiska historiker, som också påpekar att högadeln vann 

på kriget. 

 

 

 

 

 



Vad ska man då tro? Varför ingrep Sverige i trettioåriga kriget 1630? 

Vi låter Lundaprofessorn Sverker Oredsson få sista ordet. I boken Gustav Adolf, Sverige och trettioåriga 

kriget. Historieskrivning och kultur (1992) går han igenom Gustav Adolf-bilden under århundradena. 

Oredsson har också skrivit biografin Gustav II Adaolf (2007). 

 

a) Oredsson påpekar att de protestantiska nordtyska furstarna på intet sätt ville att Sverige skulle ingripa i 

kriget. Det var först när de blev tvingade till förbund med Sverige som de gillade läget och ställde upp på 

Sveriges sida. 

 

b) Oredsson ifrågasätter Gustav Adolfs intresse för trosfrihet i Tyskland. Varför var det så viktigt med 

trosfriet i Tyskland, när riksdagen i Örebro 1617 beslutade om dödsstraff för den som gick över till 

katolicismen? 

 

c) Oredsson menar att kejsarens flottplaner vid Östersjön mera var riktade mot Nederländerna än mot 

Sverige. Dessutom hade byggandet av kejsarflottan redan avbrutits när Sverige gick med i kriget 1630. 

 

d) Oredsson citerar en annan Lundaprofessor, Göran Rystad, som menar att Sverige inte var hotat 

– däremot var ytterligare svensk expansion hotad. Den tysk-romerske kejsarens makt skulle göra det 

omöjligt för Sverige att fortsätta den lyckosamma erövringspolitiken som pågått i decennier. Oredsson 

sammanfattar '...jag anser att det svenska deltagandet i trettioåriga kriget var ett anfalls-och erövringskrig'. 

 

e) Oredsson låter Uppsalaprofessorn Sven A Nilsson komma till tals. Nilsson menar att kungen ingalunda 

var en marionett i händerna på högadeln i Sverige. Dessutom avråddes kungen av bland andra Axel 

Oxenstierna från att ingripa i trettioåriga kriget. 

 

Debatten kommer nog att gå vidare. Den som lever och får vara med vit ett eventuellt 400-årsjubileum år 

2032 kan spetsa öronen och fundera över hur Gustav II Adolf framställs. Var Gustav Adolf 

protestanternas räddare eller var han en erövrare?” 

 

 



Epos 1b 

”Gjorde Chamberlain fel?” s.272-274 

”Neville Chamberlain, brittisk premiärminister 1937-1940, framstår i historieböckerna oftast som mannen som 

inget förstod. Ställd inför Adolf Hitler, en av världens mest aggressiva och krigsfixerade politiker, talade han om 

fred och försoning och om sociala reformer i stället för militär upprustning. I ett efterhandsperspektiv har hans 

politik framstått som en katastrofal felbedömning. Många har menat att en annan, bestämdare politik skulle ha 

stoppat Hitler på ett tidigt stadium. Ofta har man i andra kriser, till exempel i det forna Jugoslavien och i Irak, 

hänvisat till detta misstag och sagt: Låt oss inte göra samma misstag som Chamberlain gjorde. 

Men historiker är allt för ofta efterkloka. De har lätt att bedöma en politik utifrån sin efterhandskunskap om hur 

det gick sedan. De glömmer bort de förutsättningar som gällde just då, när beslutet togs. Kanske har 

bedömningen av Chamberlains så kallade appeasment-politik därför blivit orättvis. Kanske den skulle förändras 

om man försökte bedöma den utifrån samtidens verklighetsbild och framtidsförhoppningar. 

Att redovisa allt material som kan belysa Neville Chamberlains val av politik 1937-1938 går naturligtvis inte. 

Vad som här följer är några glimtar. Först har vi ett litet utdrag ur den bok som Hitler skrev i fängelset efter sin 

misslyckade statskupp i München (källa 1). I Mein Kampf, Min kamp, står redan mycket om det som Hitler 

senare gjorde till sin politik, så den som verkligen orkade läsa den tjocka luntan och tog den på allvar hade tidigt 

kunnat få en inblick i Hitlers ambitioner. 

Det första steget Hitler tog i jakten på ett Stortyskland var att i mars införliva Österrike med Tyskland. I källa 2 

ser vi några rader från den engelska tidningen The Daily Telegraphs rapportering om de tyska truppernas 

inmarsch i Österrike. 

 

Nästa steg Hitler tog var riktat mot Tjeckoslovakien. I Sudetområdet i västra Tjeckoslovakien levde många tyskar, 

och Hitler var ute efter att, som han kallade det, ”befria” Sudettyskarna. Den tjeckiska regeringen förklarade att 

den skulle försvara sitt territorium, och på sommaren1938 såg det ut att bli krig mellan Tyskland och 

Tjeckoslovakien. Här har vi först ett uttalande av Chamberlain från sommaren (källa 3) och därefter den 

beryktade Münchenöverenskommelsen mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Det vi har med 

här är Hitlers och Chamberlains gemensamma deklaration den 30 september (källa 4) och det berömda uttalandet 

av Chamberlain när han kom tillbaka till England. Avslutningsvis har vi först med ett till tidningsutdrag, den här 

gången från Evening Standard som rapporterar om hur fotbollspubliker tog emot beskedet från Chamberlain 

(källa 5), och sedan ett inlägg från debatten i det brittiska parlamentets underhus då Münchenöverenskommelsen 

behandlades. Det är Chamberlains ledande kritiker Winston Churchill som uttalar sig, han som senare skulle 

efterträda Chamberlain som premiärminister (källa 6).” 

Källa 1 Adolf Hitler i Mein Kampf (1924-1926) 

”Endast om ett folk har tillräckligt stort utrymme på denna jord kan det garanteras verklig frihet. Man får 

emellertid ta hänsyn till det för dagen aktuella behovet av jord. Förutom den nationalekonomiska betydelsen 

av stora jordarealer måste man också ta med i beräkning det militära och politiska värdet därav. 

Vi nationalsocialister vill därför medvetet dra ett streck över förkrigstidens tyska utrikespolitik. Vi tänker i 

stället fortsätta där vi tyskar slutade för 600 år sedan. Vi skall stanna den eviga germanska folkvandringen 

söderut och västerut och i stället kasta våra blickar på länderna i öster. Vi skall sluta med förkrigstidens 

handels- och kolonialpolitik och inrikta oss på framtidens jordpolitik. 

Om vi idag i Europa talar om ny jord och mark,så tänker vi i första hand på Ryssland och dess randstater.” 

Källa 2 The Daily Telegraph (mars 1938) 

”All along the 120-mile route cheering Nazis lined the streets of the villages and towns through which he 

passed. In Vienna there were wild scenes as young Nazis tried to get closer to the Führer. Older men and 

women had tears of joy in their eyes.” 



Källa 3 Uttalande av Neville Chamberlain sommaren 1938 

”How horrible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks because of a quarrel in a 

faraway country between people of whom we know nothing.” 

Källa 4 Münchendeklarationen 

”We, the German Führer and the Chancellor and the British Prime Minsister, have had a further meeting today 

and are agreed in recognising that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the 

two countries and for Europe. 

We regard the agreement signed last night ad the Anglo-German Naval Agreement as symbolic of the desire 

of our two peoples never go to war with one another again. 

We are resolved that the method of consulation shall be the method adopted to deal with any other questions 

that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources 

of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. 

A. Hitler 

Neville Chamberlain” 

Källa 5 Chamberlains uttalande vid ankomsten till England 

”I believe it is peace for our time.” 

Källa 6 Evening Standard 

”'Football crowd gives thanks' 

'Football crowds gave thanks for the preservation of peace before the start of this afternoon's League mathes. 

At The Valley, where Charlton were playing Birmingham, Canon Sinker, Rector of Charlton, broadcast a 

prayer of thanksgiving. 

Before the Millwall v. Blackburn game at Millwall there were three cheers for the Prime Minsister. 

The crowd at the Spurs v. Norwich match at Tottenham sang >>For he's a jolly good fellow<< and the 

National Anthem. 

The National Anthem was sung and three cheers were given for Mr Neville Chamberlain before the match at 

Shepard's Bush between Queen's Park Rangers and Mansfield Town.” 

Källa 7 Winston Churchill i underhuset 

”We have been defeated without a war. And do not suppose this is the end. This is only the first taste of a 

bitter drink which will be forced on us year by year. Unless we arise for freedom as in the olden times.” 

 

Fråga 1 Att döma av dessa utdrag: Vem hade starkast stöd av folkopinionen? 

Fråga 2 Chamberlain, liksom många av hans landsmän, fäste stor vikt vid den gemensamma deklarationen. Vilka skäl 

fanns att ta den på allvar? Vilka skäl talade i motsatt riktning? 

Fråga 3 Hitler nöjde sig inte med enbart Sudetlandet som han lovat i München, utan ockuperade även resten av 

Tjeckoslovakien. Efter den tyska inmarschen ändrade Chamberlain hållning till Tyskland och förberedde sig 

för krig. Varför var just denna händelse så viktig för Chamberlain? 

Fråga 4 Vad kunde England förlora genom att betrakta Hitler som en krigshetsare och genom att stärka krigsmakten 

och skapa allianser mot Hitler? Försök att rekonstruera Chamberlains argument! 

Fråga 5 Chamberlain fick i efterhand mycket kritik för sin överenskommelse med Hitler. Vad i de här källorna är det 

som talar för att denna kritik var berättigad? Försök att rekonstruera kritikernas argument utifrån de källor 

som finns med här! 

Fråga 6 Det blev inte krig på grund av Tjeckoslovakien, utan först när Tyskland gav sig på ytterligare ett grannland 

den 1 september 1939. Vilket land var det, och varför förklarade Storbritannien och Frankrike då krig mot 

Tyskland? 

Fråga 7 Var det rätt eller fel av Chamberlain att ingå överenskommelsen med Hitler? Diskutera! 

Fråga 8 Münchenöverenskommelsen har blivit en symbol för vad som händer om ett demokratiskt lands politiker ger 

efter för en diktator. Den drogs fram i debatten både i samband med Jugoslavienkrigen och de två Irakkrigen, 

och nu senast även i samband med upproren i Libyen och i Syrien. Vilka paralleller tycker du finns mellan 

Chamberlains agerande 1938 och det som hänt i arabvärlden under 2011-2012? 

Fråga 9 När är det rätt att göra eftergifter till en diktator som Hitler, Saddam Hussein eller Muammar Khadaffi, och 

när är det rätt att hota med krig och att verkligen ge sig in i ett krig? Diskutera! 

 

 

 



Perspektiv på Historien 1b 

”Religionstvång och religionsfrihet” s.182 

”Kristendomen var länge den enda tillåtna religionen i Sverige. Människor skulle ta del av kyrkans 

ceremonier och besöka gudstjänsterna om söndagarna. Prästen var en självklar auktoritet i samhället och 

genom särskilda förhör kontrollerades befolkningens kunskaper i läsning, biblisk historia och katekesen. 

I de äldre lagtexterna nedan kan man läsa om hur Sverige skulle förhålla sig till personer med annan 

religiös bakgrund som kom till landet. 

Kyrko-lag och ordning 

gifven Stockholms slott 

3 september 1686 

cap.3 §10 

Sveriges rikes ständers beslut 

Stockholm den 26 januarii 1779 

 

7§ 

'Judar, Turckar, Morianer och Hedningar, som här i Rijket 

inkomma, skall undervijsas om vår rätta Lära, och 

befodras till Doop och Christendom; 

försumma de detta som böra sig härom vårda låta [d.v.s. 

prästerna], så skall de derför tiltalas [=åtalas].' 

'Då en fri Religions öfning för de Utlänningar, som i Riket 

wilja inflytta, instämmer med den nästan uti alla 

wälbestälta Stater införde och menskligheten hedrande 

Samvets-friheten, hafwe wi äfwen ansett den samma 

kunna blifwa för Riket nyttig och i flera afseenden 

förmånlig, med de inskränkningar och förbehåll, som 

Rikets GrundLagar och en rådig eftertanka och föriktighet 

synas kräfwa. 

 

Wi i detta mål warit betänkte på Rikets tilwäxt medelst 

Folkmängdens ökning och industiernas förkofran... 

 

Kongl.Maj:t funnit wår Sanna Lära på så oomkullstöteliga 

grunder befästad, och i alle Swenska mäns hiertan så 

rotad, at ej något kan wara för den samma att befrukta.' 

' 

1. Vilka var det som inte hade den >>rätta läran<< och vilken trosuppfattning tillhörde de? 

2. Vilka var det som enligt lagen 1686 skulle straffas och varför? 

3. Jämför lagarna med varandra. På vilket sätt skiljer de sig åt? 

4. vad sägs vara orsakerna bakom lagförändringen 1779? 

5. Vad säger lagarna om svenskarnas religionsfrihet under denna tid? 

6. I dagens svenska samhälle har inte religionen det inflytande den hade under 1600- och 1700-talen. Men 

kanske finns den >>rätta läran<< i dagens Sverige i alla fall i form av andra ideologier? Hur lyder den i 

så fall? Diskutera! 
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