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1. Inledning 

”En historia som saknar ett kommunikativt sammanhang, som inte är resultat av att människor 

efterfrågar, brukar och tillgodogör sig den, är död och ointressant.”1 Enligt detta citat, från 

historiedidaktikern Klas-Göran Karlsson, borde historia vara levande och intressant om den är 

del av ett kommunikativt sammanhang, samt resultatet av vad människor efterfrågar, brukar och 

tillgodogör sig. Jag ifrågasätter att så verkligen är fallet. Läroboken går att placera in i den 

historiedidaktiska kontext Karlsson redogör för. Den är en del av ett kommunikativt 

sammanhang. Dess stoff påverkas vidare av efterfrågan och brukas av eleverna. Läroboken kan 

därför sägas uppfylla dessa krav, men ändå framstå som död och ointressant, eller i alla fall som 

abstrakt och svårförstådd. 

För de människor som har en djupare förståelse för historieämnet kan det vara svårt att förstå 

hur abstrakta lärobokstexter kan vara för elever utan förkunskaper. Hur svårförstådd en text kan 

vara för dessa elever illustreras med följande exempel: 

In 1367 Marain and the settlements ended a 7-year war with the Langurian and Pitoks. As a result 
of this war Languria was driven out of East Bacol. Marain would now rule Laman and other lands 
that belonged to Languria. This brought peace to the Bacolian settlements. The settlers no longer 
had to fear attacks from Laman. The Bacolians were happy to be a part of Marain in 1367. Yet a 
dozen years later, these same people would be fighting the Marish for independence, or freedom 
from United Marain’s rule. This war was called the Freedom War or the Bacolian revolution. A 
revolution changes one type of government or way of thinking and replaces it with another.2 

Exemplet togs fram av Ely Kozminsky. Texten är ursprungligen från en lärobok som beskriver 

det fransk-indianska kriget som var en del av det sjuåriga kriget mellan Frankrike och 

Storbritannien. Det Kozminsky gjorde var att byta ut årtal, platser och aktörer till påhittade 

sådana som historiker inte hade kännedom om. Året 1763 byttes ut mot är 1367, Storbritannien 

blev Marain, Frankrike ersattes av Langurian, Kanada blev Laman och så vidare.3 Efter 

Kozminskys ändringar blir det påtagligt även för historiker och historiestudenter hur pass 

abstrakt en text kan framstå för elever som saknar relevanta förkunskaper.  

En av anledningarna till att grundskoleböcker kan uppfattas som abstrakta är bristen på 

utrymme, vilket leder till att texterna blir komprimerade och förenklade. När ett innehåll ser ut på 

det här sättet saknas alltså viktiga tankeled och exempel som är nödvändiga för en djupare 

förståelse.4 Enligt denna tankegång borde översiktsverk, som har mer plats för långa tankeled och 

flera exempel, vara tydligare. Men vad är det egentligen som händer med innehållet under 

transformeringen från översiktsverk till grundskolbok? 

                                                
1 Karlsson 2014, s. 31. 
2 Beck & McKeown 1994, s. 239. 
3 Beck & McKeown 1994, ss. 239–240. 
4 Ammert 2011, s. 37. 
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1.1. Syfte och övergripande frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att identifiera likheter och skillnader mellan historieförmedling 

på olika nivåer, avsedda för olika målgrupper, och hur denna förändrats över tid. För att uppnå 

syftet ska fyra nivåer av historielitteratur undersökas; översiktsverk, universitets- och 

högskolelitteratur, gymnasielitteratur och grundskolelitteratur. De tidsperioder som uppsatsens 

nedslag kommer att göras i är (1) tiden runt år 1965 och (2) tiden runt år 2010. De ämnen som 

kommer undersökas är stormaktstiden och Sveriges roll under andra världskriget. Ämnesvalen 

grundar sig i ambitionen att jämföra återgivningen av både äldre och nyare historia. Valen av 

material, nedslag och ämnen motiveras senare i uppsatsen, men en kännedom om 

avgränsningarna är central att ha med redan här för att förstå kommande avsnitt. 

Eftersom olika nivåer av litteratur jämförs kan undersökningen sägas ha en vertikal dimension. 

Att uppsatsens analys sker över tid innebär också att en horisontell dimension studeras. Slutligen 

kan uppsatsen även sägas ha en diagonal dimension då den vertikala och den horisontella 

dimensionen kombineras för att se hur historieskrivningen på de olika nivåerna förändrats 

sinsemellan över tid. Vanligen studeras antingen den vertikala eller den horisontella dimensionen, 

men sällan den diagonala. Jag känner inte heller till några studier där alla dessa tre aspekter 

behandlas och jämförs. Uppsatsen kan därför sägas ha ett metodutvecklande inslag. 

Undersökningen är även relevant eftersom den kommer kunna visa på vad som händer med 

ett material när det komprimeras för läsare längre ner i utbildningssystemet. Hur 

abstraktionsgraden i texter, som inledningsvis nämndes, påverkas av komprimeringen mellan 

olika nivåer kommer alltså kunna undersökas. Att studier av läroböcker är viktiga kan för övrigt 

styrkas med att de har en central roll i historieämnet i svensk skola. Ulf P. Lundgren har i en 

studie från 1980-talet undersökt vad som styrde svenska lärares planering. Det visade sig att 88 

procent av de tillfrågade lärarna utgick från läroboken vid sin planering. Att läroboken haft en 

viktig roll framgår också av en LO-rapport från år 1987 som visar att skolböcker var de enda 

böcker vissa människor hade läst. Lärobokens dominerande roll har även undersökts av 

pedagogen Nanny Hartsmar då hon via elevintervjuer, år 2001, kom fram till att 

historieundervisningen i Sverige var väldigt kronologisk och läroboksstyrd.5 

De preliminära frågeställningarna blir då: (1) Vad händer med ett historiskt kunskapsstoff när 

det anpassas för olika stadier? (2) Vilka eventuella förändringar över tid kan iakttas? (3) Vilka 

eventuella skillnader i dessa processer kan iakttas mellan återgivningen av äldre och nyare 

historia?  

Frågeställningarna kommer att preciseras efter genomgången av forskningsläget. De 

preliminära frågeställningarna behöver dock redovisas redan här eftersom de styr valen av teori 

och tidigare forskning – som alltså i sin tur genererar ytterligare frågeställningar. 

                                                
5 Ammert 2011, ss. 27–28. 
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1.2. Tidigare forskning och teori 

Först kommer undersökningsområden relaterade till denna uppsats att ges utrymme. Detta görs 

för att visa vilka undersökningsområden min uppsats kan bidra med kunskap till. Efterföljande 

del redogör för hur historieskrivningen gällande de ämnen uppsatsen ska undersöka sett ut under 

de perioder som är aktuella för undersökningen. Slutligen kommer den sista delen i detta avsnitt 

att fungera som en teoretisk ram för min undersökning. I denna del kommer undersökningen att 

sättas i en historiedidaktisk teorivärld där den dels kan bidra med kunskap, dels få hjälp av redan 

existerande teoretiska begrepp. 

1.2.1.  Relevanta undersökningsområden 

Det första undersökningsområdet kopplat till uppsatsens syfte är nedsippringsteori. Karlsson 

kallar nedsippringsteorin för den moderna tidens förmedlingsteori. Utgångspunkten här är att 

historisk kunskap rätlinjigt ska föras vidare från forskningen ut i samhället. Karlsson anser att 

nedsippringsteorin är oförenlig med den syn på historiekunskap vi idag har. Anledningen till detta 

är att teorin utgår från att det ska finnas en enhetlig historia för alla, men att vi i Sverige, sedan 

den kulturella vändningen kring år 1990, inte har någon sådan.6 Det skulle därför vara intressant 

att i min undersökning, som gör ett nedslag innan och ett efter år 1990, se om nedsippringsteorin 

kan appliceras tydligare på tiden innan år 1990 eller om det inte är någon skillnad.  

Ett annat intressant undersökningsområde är, som nämnts, texters abstraktionsgrad. Lena 

Lindh och Boel Söderberg framhåller att många läroböcker är svåra att förstå eftersom det kan 

finnas en kunskapsträngsel. För att exemplifiera detta berättar de att när historikern Peter 

Englund skriver om Karl XII kanske han får 300 sidor till sitt förfogande. Läroboksförfattarens 

jobb är då att komprimera Englunds text till cirka fyra sidor. Utifrån detta resonemang blir inte 

en kortfattad text en mer lättläst text – utan istället en mer abstrakt text.7 Abstraktionsgraden har 

inte undersökts utifrån de nivåskillnader min uppsats ska behandla. Sett till ovanstående resultat 

är det intressant att se hur abstraktionsgraden i förhållande till nivåskillnaderna påverkas av 

komprimeringen. Blir texten mer abstrakt ju mer den komprimeras, eller finns det undantag? 

Eftersläpning, som är ett tredje undersökningsområde, handlar om läroböckers 

(o)föränderlighet i relation till forskningsvärlden och det övriga samhället. Karlsson argumenterar 

för att läroböcker lider av denna eftersläpning i och med att deras ämnesinnehåll snarare följer en 

kontinuitet genom generationer – än förändras i takt med forskningen eller andra politiska och 

samhälleliga maktskiften.8 Janne Holmén har uppmärksammat en skillnad i eftersläpning mellan 

äldre och nyare historia. Historia som gäller äldre tid förändras långsammare och nyare historia, 

                                                
6 Karlsson 2009, ss. 207–208. 
7 Lindh & Söderberg 2011, ss. 194–195. 
8 Karlsson 2011, ss. 49–50. 
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som är från år 1900 och framåt, förändras snabbare. Enligt Holmén har detta att göra med att 

nyare historia har en starkare politisk laddning än äldre, och detta i sin tur leder till att historien 

skrivs om oftare i och med att det politiska klimatet kräver det.9 Eftersom min undersökning 

både behandlar äldre och nyare historia är det intressant att se om Holméns iakttagelse stämmer 

även för mina undersökningsområden. Uppsatsen avser alltså att undersöka hur eftersläpning 

skiljer sig mellan de olika undersökningsområdena. 

Något som inte kommer vara ett av uppsatsens undersökningsområden, men är viktigt att ha 

kännedom om vid en studie av läroböcker är hur läroplanerna sett ut och förändrats under de 

perioder min forskning behandlar. Helén Persson har i en nyligen framlagd avhandling bidragit 

med nyttiga kunskaper i ämnet. Hon visar att läroplanerna i historia från 1960-talet fram tills idag 

uppvisat en kontinuitet i form av ett fokus på minoritetsförtryck, våld, krig och andra hot. Det 

centrala har varit att eleverna ska förstå händelser i samtiden och få en beredskap för framtiden. 

1994-års läroplan skiljer sig inte nämnvärt från läroplanerna från 1960-talet och framåt, med 

undantag för att historieämnet vid denna tid fick ett uppsving. Det var nu åter i finrummet 

eftersom dess relevans ansågs ha ökat i och med historiemedvetande-begreppets intåg. De 

förändringar som skedde i 2011 års läroplan var att historieämnet nu skulle förse eleverna med en 

historisk referensram. Ämnets funktion för att bidra till bildning underströks också. Ytterligare 

ett nytt inslag i denna läroplan var begreppet historiebruk.10 Eftersom förändringarna i 

läroplanerna är så pass små under den tidsperiod uppsatsen avser behandla så ska dessa inte få 

för stor betydelse vid förklaringar av eventuella förändringar som kan iakttas i min undersökning. 

1.2.2.  Den svenska stormaktst iden och Sver iges  ro l l  under  andra vär ldskrige t  

För att kunna analysera stormaktstiden och Sveriges roll under andra världskriget krävs först en 

djupare förståelse för hur historieskrivningen om dessa ämnen sett ut. Eftersom mina nedslag 

kommer koncentrera sig runt åren 1965 och 2010 är det nödvändigt att redogöra för 

historieskrivningen inom båda dessa fält från strax före mitt första nedslag fram till hur den såg ut 

vid mitt andra nedslag. Slutligen redogörs kortfattat den mer allmänna historiografisk 

förändringen under denna period som kan appliceras på båda mina ämnen. 

En historiker som skrivit mycket om historieskrivningen om svensk stormaktstid och dess 

kungar är Sverker Oredsson. I sin stora biografi över Gustav II Adolf redogör han bland annat 

för eftervärldens syn på kungen och hans arv. Mellan åren 1914 och 1945 fanns en Gustav 

Adolfskults-liknande stämning i Sverige – vilket syntes inte minst vid uppmärksammandet av 

300-årsminnet av hans död år 1932, där bland annat den nyblivne statsministern Per Albin 

Hansson placerade en krans vid den forne kungens grav. Gustav II Adolf framställdes som en 

                                                
9 Holmén 2006, ss. 328–329. 
10 Persson 2018, ss. 274–275. 
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protestantisk hjälte, en modig krigarkung och en trons försvarare och de religiösa motiven för 

Sveriges deltagande i krigen på kontinenten betonades.11 

Historieskrivningen om Gustav II Adolf förändrades under perioden 1945–2000. Det mest 

utmärkande var att ”kulten” avtog, vilket blev påtagligt vid det nedtonade 350-års firandet av 

kungen vid 1960-talets mitt. Bilden av Gustav II Adolf som en protestantisk hjälte tonades också 

ned. De religiösa motiven till att gå med i trettioåriga kriget ansågs fortfarande värda att nämnas, 

men sågs inte som avgörande, utan istället betonades den svenska expansionspolitiken. Den forne 

kungen kritiserades av bland andra Sten Carlsson som ifrågasatte om hans krigspolitik uppnådde 

mer än den skada den åsamkade. Det ska dock lyftas fram att Herman Lindqvist som påverkade 

många svenskar med sitt flerbandsverk Historien om Sverige framhöll att svensk stormaktstid var 

något vi svenskar skulle se på med stolthet; Lindqvist kan alltså sägas representera en återgång till 

en äldre, mera glorifierande syn.12 

Oredsson har även gett ut en antologi om Peter den store och Karl XII där han redogör för 

historieskrivning om Karl XII och dennes samtid. Mellan åren 1910–1950 var historieskrivningen 

uttalat nationalistisk. Kungen lyftes speciellt fram av nationalsocialister, och hade en förenande 

roll mellan Nazityskland och de svenskar som sympatiserade med Tredje riket.13 När Oredsson 

skildrar historieskrivningen om Karl XII mellan åren 1950–1996 framhåller han att det i och med 

Nazitysklands fall borde skett någon form av uppgörelse med Karl XII-kulten men konstaterar 

att detta inte skett fullt ut. Det har förvisso gjorts undersökningar som kritiserat den glorifierade 

bilden av kungen, men vissa av de positiva uppfattningarna finns fortfarande kvar. Bland annat 

har dessa positiva inslag kommit till utryck i Lindqvists ovannämnda flerbandsverk. Där skriver 

Lindqvist att Karl XII:s regeringstid inte var en katastrof, utan att det var hans regerande och den 

tidens svenska anda som gjorde att stormakten överlevde så länge som den ändå gjorde.14 

Oredsson återger historieskrivningen om stormaktstiden och dess kungar, men han gör det 

genom att ta in både populärhistoria, som Lindqvist, och vetenskaplig historia, som Carlsson. Jag 

ska endast undersöka historielitteratur, som anses vara pedagogisk och vetenskaplig. Trots detta 

finns det fog för att ta med hela den bild av historieskrivningen som Oredsson redogör för. Detta 

dels eftersom det kan finnas en eftersläpning i läroböcker som gör att deras innehåll påminner 

om Lindqvists traditionella historieskrivning, dels för att det som sker i resterande delen av 

samhället kan påverka och påverkas av historiekulturen som i sin tur påverkar läroböckerna. 

Begreppet historiekultur och hur det samspelar med samhället i övrigt förklaras i teori-delen. 

Staffan Selander är en historiedidaktiker vars resultat bland annat visar hur svenska läroböcker 

mellan åren 1870–1984 behandlade stormaktstiden. En intressant iakttagelse är att när läroböcker 

från åren 1870 till 1930 avhandlade stormaktstiden upptog krigiska förlopp 57–78 procent av 

                                                
11 Oredsson 2007, ss. 348–353. 
12 Oredsson 2007, ss. 353–360. 
13 Oredsson 1998, ss. 293–298; Oredsson 2007, s. 353. 
14 Oredsson 1998, ss. 299–302. 
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innehållet. När läroböcker utgivna mellan åren 1945 och 1981 behandlade ämnet upptog krigiska 

förlopp endast 23–59 procent av texten.15 Av särskilt intresse, sett till Oredssons forskning, är att 

Gustav II Adolf och Karl XII fram till år 1950 idealiserades i läroböckerna. Selander beskriver 

framställningen av dem på följande sätt: ”Den ene är landsfadern, riksbyggaren […] den 

osjälviske och tappre krigaren – den andra är den hjältemodige ynglingen, hetsporren som trots 

sina utmärkta egenskaper […] förlorade Östersjöväldet.”16 Efter 1950-talet kan dessa kungar 

ibland beskrivas med negativa värderingar men Selander fascineras av att även de nya 

läroböckerna fäster så stor vikt vid kungarnas personligheter istället för att diskutera andra 

grupper och deras roller under stormaktstiden.17 

Utifrån Oredssons och Selanders texter kan sägas att historieskrivningen om stormaktstiden 

mellan åren 1910 och 1950 hyllade kungar, visade på en slags patriotism och hade fokus på krig. 

Runt 1950-talet verkar en förändring i historieskrivningen skett. Efter dessa år blev 

historieskrivningen mer kungakritisk, mindre patriotisk och lade mindre fokus på krig. Detta 

innebär att jag för min undersökningsperiod kan förvänta mig att den mindre patriotiska och 

mindre krigs- och kungafokuserade bilden ska dominera. 

När det kommer till Sveriges roll under andra världskriget finns det mycket forskning även 

där. I antologin Sverige och Nazityskland: Skuldfrågor och moraldebatt förs resonemang just om 

Sveriges roll och eventuella skuld i andra världskriget. I bokens inledning beskriver redaktörerna 

Lars M. Andersson och Mattias Tydén hur forskningen om ämnet förändrades mellan 1970- och 

2000-talet. På 1970-talet låg fokus på Sverige under andra världskriget, medan fokus trettio år 

senare snarare låg på Sveriges förhållande till nazismen och Förintelsen.18 

Johan Östling fördjupar sig i sitt bidrag till antologin i historieskrivningen om Sveriges roll 

under andra världskriget. Han redogör för den småstatsrealistiska berättelsen, vilket var det 

dominerande narrativet under kalla kriget när Sveriges roll under andra världskriget diskuterades. 

Den hade sin grund i uppfattningen att Sverige som småstat inte hade något annat val än att följa 

det mäktiga Nazityskland för att kunna hålla sig undan kriget. Att Sverige genom dessa handlingar 

hade räddats undan från en tysk ockupation och hållit sig utanför kriget vägde tyngre än avstegen 

från sin neutralitet och ideal. De sistnämnda, svårare frågorna, kom i skymundan i berättelsen om 

småstatsrealismens triumf.19 

Småstatsrealismen var alltså den rådande berättelsen om Sveriges roll under andra världskriget 

men den var inte den enda. Det fanns mellan åren 1945 och 1990 också berättelser som avvek 

från småstatsrealismen, det vill säga motberättelser. De försökte utmana småstatsrealismen men 

lyckades aldrig slå igenom i offentligheten. Något motberättelserna hade gemensamt var att de 

                                                
15 Selander 1988, ss. 80–81. 
16 Selander 1988, s. 82. 
17 Selander 1988, s. 82. 
18 Andersson & Tydén 2007, s. 11. 
19 Östling 2007, ss. 31–33. 
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kritiserade den svenska regeringen under krigsåren för en bristande moral där Sverige hävdades 

ha gjort vad som helst för att hålla sig undan stormakternas konflikter. I dessa motberättelser fick 

ofta anti-nazister en framträdande roll. På 1990-talet ifrågasattes småstatsrealismen allt mer och 

ett paradigmskifte skedde; nu blev motberättelsen den rådande berättelsen om Sveriges roll under 

andra världskriget. Detta gav historieskrivningen ett mer moraliskt patos.20 

Historikern Alf W Johansson har apropå detta perspektivskifte framhållit: ”Något har gått 

snett i den svenska synen på andra världskriget. Det presentistiska perspektivet dominerar, vilket 

lett till en besvärande ensidighet i synsättet.”21 I artikeln diskuterar Johansson det presentistiska 

perspektivet, det vill säga att historien analyseras utifrån ett nutids-perspektiv, ett perspektiv han 

menar blivit nästan allenarådande i svensk diskussion gällande Sveriges roll under andra 

världskriget. Johannson ansluter sig till Östlings analys och hävdar att det Östling kallar för 

motberättelser sedan 1990-talet har tagit över efter småstatsrealismen. Johansson menar att det är 

problematiskt att analysera dåtiden utifrån ett nutids-perspektiv eftersom det omöjliggör en 

förståelse för historiska händelser utifrån sin tids premisser. Han tycker att den moraliserande 

och fördömande synen på ämnet, som skett genom ett presentistiskt perspektiv innebär att 

neutraliteten avfärdas som en myt och ger svenska elever uppfattningen att Sverige var ett tyskt 

lydrike som under denna tid befolkades av nazister och rasbiologer.22 

Sammanfattningsvis kan sägas att historieskrivningen om Sveriges roll under andra 

världskriget mellan åren 1945–1990 präglades av småstatsrealismen; Sveriges handlingar 

försvarades alltså utifrån att den svenska regeringen gjorde vad som var nödvändigt för att 

behålla freden. Historieskrivningen förändrades på 1990-talet då det Östling kallar motberättelser 

ersatte småstatsrealismen. Denna historieskrivning karakteriseras av att Sveriges utrikespolitik 

under andra världskriget kritiserats för att ha varit omoralisk. För min undersökning innebär detta 

att jag kan förvänta mig en förändring från det första nedslaget 1965 till det sista runt år 2010. 

Den allmänna historiografiska förändringen för undersökningens period har gått från att 

främst rikta ett fokus mot politisk historia, det vill säga elitens historia, till att, under 1960- och 

1970-talet, visa ett ökat intresset för socialhistoria, ekonomihistoria och demografiska 

förändringar. Dessa förändringar hänger samman med att historieämnet hämtat inspiration dels 

från marxistiska teorier, dels från samhällsvetenskapliga. Detta har lett till att vanligt folk och 

marginaliserade grupper fått allt större plats i historieskrivningen.23 Genushistoria har sin grund i 

dessa strukturteorier som alltså vann status under 1960- och 1970-talen. Till en början var det 

dock inte genushistoria utan kvinnohistoria som var det centrala; forskare ansåg att kvinnornas 

historia var outforskad och ville därför lyfta in denna marginaliserade grupp i historieskrivningen. 

                                                
20 Östling 2007, ss. 34–39. 
21 Johansson 2014, ”Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget”. 
22 Johansson 2014, ”Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget”. 
23 Floto 1985, ss. 143–145. 
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När Yvonne Hirdman lanserade sin tes om genuskontraktet 1988 gick fokus från kvinnohistoria 

till genushistoria – alltså relationen mellan män och kvinnor.24 

1.2.3.  En histor iedidaktisk teor ivär ld 

Teoretiskt tar uppsatsen sin utgångspunkt i teorier kopplade till historiedidaktik. Historiedidaktisk 

forskning behandlar människors interaktion med historia på både individ- och gruppnivå för att 

se hur historia tar form i olika kulturella och samhälleliga sammanhang.25 Inom historiedidaktiken 

är historiemedvetande ett centralt begrepp. Det fokuserar på hur vi förstår historia genom att se 

sambanden mellan tolkningar av det förflutna, förståelse för nutiden och prognoser inför 

framtiden.26 Ett annat väsentligt begrepp är historiekultur. Det är inom historiekulturens arena 

som historiemedvetandet verkar. Historiekultur fokuserar för det första på hur historia 

kommuniceras och för det andra på hur historia värderas i ett samhälle. För att förstå 

kommunikationsaspekten måste man ta i beaktande att historia produceras, kommuniceras och 

konsumeras. Gällande värderingsaspekten krävs förståelse för hur historia värderas när det ska 

bestämmas vilken historia som är relevant, samt vilka som sitter på makten till denna värdering.27  

Förutom historiekultur och historiemedvetande finns ytterligare ett viktigt begrepp inom 

historiedidaktiken – historiebruk. Dessa begrepp samspelar med varandra; det är via 

historiebruket som historiemedvetandet aktiveras; detta sker inom och påverkas av den rådande 

historiekulturen. För att tydliggöra historiebrukets roll i detta sammanhang kan historiebruk 

definieras som historia när det används för ett specifikt syfte.28 Utifrån detta historiedidaktiska 

synsätt kan läroboken ses som historiebruk eftersom den använder sig av historia för ett specifikt 

syfte. Syftet är att förmedla en bild av något till mottagaren, så dennas historiemedvetande 

aktiveras. Vilken historia som lyfts fram i läroboken och hur denna tas emot påverkas av 

samhällets normer och värderingar, alltså det som sker på den historiekulturella arenan.  

Begreppet historiemedvetande kommer inte att vara av någon större betydelse i uppsatsen 

eftersom själva inlärningen inte undersöks. Det är historiekulturen som är det centrala då fokus 

kommer att riktas mot kommunikationsaspekten, men även mot värderingsaspekten när det 

gäller hur historien har värderats över tid. Uppsatsen kan sägas undersöka historieförmedlingen, 

inom historiekulturen, vertikalt, horisontellt och diagonalt. Detta innebär att historieförmedling 

undersöks i två betydelser, dels som en form av nedsippring, dels som kommunikation. 

Den didaktiska kommunikationskedjan visar lärobokens roll inom historiedidaktisk teori. 

Enligt denna modell finns i början av kedjan ett samhälleligt, politiskt och kulturellt sammanhang 

                                                
24 Österberg 2012, ss. 191–192. 
25 Karlsson 2014, s. 31. 
26 Karlsson 2014, ss. 57–58. 
27 Karlsson 2014, ss. 65–66. 
28 Karlsson 2014, s. 70. 
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med fokus på utbildning. Här produceras ett bestämt kunskapsstoff som sedan förmedlas till 

elever och lärare via läroböcker. Stoffet utvecklar sedan elevernas kunskaper. Lärobokens roll i 

denna modell kan analyseras utifrån tre perspektiv. Det första är det processuella, vilket innebär 

att lärobokens roll som en del i en kommunikationskedja undersöks. Det andra perspektivet är 

det strukturella. Här riktas fokus mot bokens innehåll i form av en struktur och här kan allt från 

textuella strukturer i en bok till samhälleliga strukturer som påverkat boken undersökas. Det 

tredje perspektivet är det funktionella. Här riktas fokus mot lärobokens funktion i praktiken; hur 

elever och lärare arbetar med den, hur de upplever dess innehåll och vad de lär sig.29 

Det strukturella tillsammans med det processuella perspektivet passar min undersökning bäst. 

Den kan sägas vara strukturell eftersom texters innehåll i form av strukturer vid olika tidpunkter 

undersöks. Jag analyserar dock detta i jämförelse mellan olika historieframställningar på olika 

nivåer i form av nedsippringsteori och kommunikation – vilket kan ses som en form av det 

processuella perspektivet. Både det strukturella och det processuella perspektivet behövs alltså. 

Det ska även tilläggas att jag förvisso är intresserad av abstraktionsgraden i texterna men i min 

undersökning analyseras detta genom en kombination av ett strukturellt och processuellt 

perspektiv istället för ett funktionellt. Därför utelämnas det funktionella perspektivet. 

1.3. Operationalisering och metod 

Den första delen i detta kapitel operationaliserar en analysmodell som ska kunna svara mot syftet, 

de preliminära frågeställningarna och de undersökningsområden som identifierades i föregående 

kapitel. Kapitlets andra del återger den metod som ska användas och hur undersökningen 

konkret ska gå till, samt lyfter in analysmodellen i detta sammanhang. 

1.3.1.  Operat ional iser ing 

De undersökningsområden som togs upp under tidigare forskning var (1) nedsippringsteori, (2) 

abstraktionsgrad och (3) eftersläpning. För att studera dessa krävs en operationaliserbar 

analysmodell. Den modellen som ska diskuteras här utgår både från historiedidaktiska teorier och 

från tidigare forskning. För att skapa en så bra analysmodell som möjligt är det viktigt med en 

förståelse för andra historiedidaktiska analysmodeller. Därför kommer min modell också 

jämföras med de modeller som använts i tidigare forskning inom området. 

Som nämndes i syftes-delen kommer denna uppsats att undersöka historieskrivning på flera 

ledder. För det första utifrån en vertikal dimension, där jämförelser mellan de olika nivåerna görs. 

För det andra utifrån en horisontell dimension, där jämförelser över tid görs, och för det tredje ur 

en diagonal dimension då nivå- och tids-aspekterna kombineras för att jämföra hur de olika 

                                                
29 Ammert 2011, ss. 19, 28. 
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nivåerna förändrats sinsemellan över tid. Innan detta kan göras måste emellertid varje text på 

varje nivå undersökas för att skapa underlag för jämförelserna. För att skapa en analysmodell för 

detta ändamål krävs emellertid en djupare förståelse av begreppet historiebruk. 

Historiebruk kan, som konstaterats, definieras som historia när den används för ett specifikt 

syfte. Det finns olika kategoriseringar av historiebruk. En av de vedertagna är Klas-Göran 

Karlssons typologi (se bilaga 1). Den är tänkt att kunna tillämpas på hela det moderna samhället – 

alltså är typologin väldigt bred. Den utgår från att det finns sex bruk: vetenskapligt, existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt, icke-bruk och politiskt-pedagogiskt bruk (ibland inkluderas även ett 

sjunde, kommersiellt historiebruk). Bruken i Karlssons modell kopplas till olika behov, brukare 

och funktioner. Bruken svarar alltså mot olika behov och det är också det som är grunden för 

indelningen. Karlssons typologi kan alltså sägas fungera som ett verktyg för att förstå i vilket syfte 

en viss typ av historia används. Brukare anger vilka som använder historien för det specifika 

syftet. Slutligen anger funktion, precis som namnet antyder, den funktion bruket har. När det 

gäller funktion och brukare är inte alla bruk unika, ideologiskt bruk och icke-bruk fyller 

exempelvis samma funktioner och används av samma brukare.30  

Marianne Sjöland har i sin avhandling utformat en egen historiebrukstypologi (se bilaga 2). 

Hon har utgått från det vetenskapliga bruket så som det definieras i Karlssons typologi. Det som 

är utmärkande för detta bruk är att historia används för att rekonstruera händelser i det förflutna. 

Sjöland har sedan utvecklat tre underkategorier till det vetenskapliga historiebruket eftersom 

vetenskapliga texter som utgått från ett vetenskapligt bruk kan skilja en hel del när det kommer 

till bland annat behov och funktioner. Underkategorierna är traditionellt, modernt och 

postmodernt bruk. I bestämningen av dessa har Sjöland utgått från historievetenskapliga ideal 

och tendenser. Texter som kan räknas till det traditionella bruket kännetecknas av att de ofta är 

nationalistiska och aktörsorienterade och vill övertyga läsaren om något. Texter som står nära det 

moderna bruket är mer problematiserande, källkritiska och vill snarare upptäcka saker och 

positionera läsaren än att övertyga. Texter som kan hänföras till det postmoderna bruket står 

också för ett problematiserande, men även för ett moraliserande och mer än att upptäcka dåtiden 

vill texten utmana den. Sjöland tillskriver, liksom Karlsson, bruken behov och funktioner men 

istället för att koppla dem till olika brukare kopplar hon dem till olika ledord.31 Karlssons 

användning av brukare sker i en mer allmän kontext där alla möjliga typer av historiebruk är 

tänkbara. Sjöland däremot använder typologin som en analysmodell för att undersöka ett innehåll 

i en mer snäv kontext. Därför är begreppet brukare överflödigt i hennes analys och begreppet 

ledord gör undersökningen tydligare. 

I mitt fall skulle en historiebrukskategorisering, som består av underkategorier till det 

vetenskapliga bruket, kunna undersöka nedsippringsteori eftersom typologin skulle kunna sortera 

                                                
30 Karlsson 2014, ss. 72–80. 
31 Sjöland 2016, ss. 32–38. 
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in historia i olika sätt att illustrera den på. En typologi av detta slag skulle alltså kunna visa hur 

enhetlig historien som berättats varit, och då även visa i vilken grad nedsippringsteorin går att 

applicera på undersökningens litteraturnivåer. Typologin skulle även kunna visa på eftersläpning 

om bruken periodiseras. En periodisering av detta slag skulle fungera som så att litteraturen för 

mitt första nedslag borde visa på ett traditionellt bruk, det vill säga småstatsrealismen om det 

handlar om andra världskriget, eftersom det traditionella bruket var det rådande under den tid då 

boken gavs ut. Enligt detta exempel borde litteraturen vid mitt senare nedslag visa på det 

moderna bruket, det vill säga motberättelser om det handlar om andra världskriget. Om det 

moderna bruket skulle vara rådande bland de högre nivåernas historieskrivning, men det 

traditionella skulle förekomma bland de lägre, då kan vi tala om eftersläpning.  

För att en typologi ska kunna göra detta på ett så tydligt sätt som möjligt behöver den 

anpassas för båda mina ämnen eftersom historieskrivningen och periodiseringen av bruken skiljer 

sig åt. Sjöland undersöker, precis som jag, olika sätt att illustrera historia på, varför det finns 

mycket som min typologi kan hämta från hennes. Utifrån definitionen att vetenskapligt bruk 

används för att rekonstruera det förflutna kan den litteratur jag undersöker klassas som utryck för 

det vetenskapliga bruket. Eftersom jag, likt Sjöland, kommer använda historiebrukskategorisering 

som ett verktyg för att studera ett smalare sammanhang anser jag begreppet brukare vara 

överflödigt även i mitt fall. Begreppet ledord kan däremot göra min undersökning tydligare och är 

därför nödvändigt att ha med. 

Sjölands typologi kommer alltså att användas men med ämnesspecifika modifieringar som gör 

det möjligt att undersöka nedsippringsteori och eftersläpning. När Sjöland skapade sin typologi 

utgick hon från tendenser och ideal i historieskrivningen. Därför har jag i utformningen av mina 

ämnesanpassade typologier utgått från vad den tidigare forskningen anser varit karakteristiskt för 

historieskrivningen om mina ämnen över tid. Sjöland fastställde tre olika vetenskapliga 

historiebruk; det vill säga tre olika tendenser som uppmärksammats i historieskrivningen. Som 

framhölls i avsnittet om tidigare forskning kunde jag fastställa två tendenser för 

historieskrivningen i båda mina ämnen. Därför kommer mina ämnesanpassade typologier 

innehålla två bruk vardera. Sjölands traditionella bruk påminde mycket om den mer traditionella 

historieskrivningen som förr i tiden präglade de ämnen jag ska undersöka. Hennes moderna bruk, 

och till viss del hennes postmoderna bruk (främst när det kommer till Sveriges roll under andra 

världskriget), går att relatera till den historieskrivningen som präglat mina ämnen under senare tid. 

Vad gäller behov och funktioner har jag valt att behålla de i Sjölands typologi som passar 

historieskrivningen om mina ämnen bäst. Eftersom jag har ämnesanpassat Sjölands typologi så 

har jag även tillsatt ämnesspecifika ledord. Eftersom mina ämnesspecifika typologier ska kunna 

undersöka eftersläpning behövs, som tidigare nämndes, periodiseringar när det kommer till 

tendenserna för historieskrivningen om mina ämnen. En intressant iakttagelse utifrån mina 

periodiseringar är att historieskrivningen om stormaktstiden fick sitt senaste skifte runt år 1950. 
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Historieskrivningen som rör Sveriges roll under andra världskriget fick däremot sitt senaste skifte 

runt år 1990. Som konstaterats har Holmén kommit fram till att äldre historia förändras 

långsammare än nyare historia och detta går alltså att se även i min typologi. 

Typologi anpassad för stormaktstiden 
BEHOV BRUK FUNKTION LEDORD 
Skapa samband 
Övertyga 

Traditionellt (ca 
1910–1950) 

Legitimera Sveriges 
historiska handlande 

Aktörsorientering, 
krigs-fokus, kunga-
hyllande, stolthet 

Upptäcka 
Rekonstruera 
Utmana 

Modernt (ca 1950–
nutid) 

Tolka, utmana och 
förstå Sveriges 
historiska handlande  

Mindre krigs-fokus, 
kunga-kritisk, 
stormaktstidens 
nackdelar 

 
Typologi anpassad för Sveriges roll under andra världskriget 

BEHOV BRUK FUNKTION LEDORD 
Skapa samband 
Övertyga 

Traditionellt (ca 
1945–1990) 

Legitimera Sveriges 
historiska handlande 

Småstatsrealism, 
neutralitets- och 
fredssträvan 

Upptäcka 
Rekonstruera 
Utmana 

Modernt (ca 1990–
nutid) 

Tolka, utmana och 
moralisera Sveriges 
historiska handlande 

Moral, motberättelser, 
anti-nazister, tyskt lyd-
rike 

 

Både forskningsläget för stormaktstiden och Sveriges roll under andra världskriget har alltså 

satts in i typologier som ska fungera som ett analysinstrument. Båda forskningslägena beskriver 

en förändring i historieskrivningen över tid. När det kommer till stormaktstiden har 

historieskrivningen gått från att vara kungahyllande, uppvisat en stolthet och haft stort fokus på 

krig till att bli mindre stolt, mer kritisk mot kungar och visa mindre fokus på krig. Skillnaden 

mellan den traditionella och moderna historieskrivningen om stormaktstiden verkar alltså ha 

slagit igenom runt 1950-talet. Därför borde båda mina nedslag visa på den moderna typen av 

historiebruk. Men eftersom eftersläpning är något som ska undersökas och skillnaden i 

historieskrivning verkar ha slagit igenom precis före mitt första nedslag är det relevant att även ha 

med den mer traditionella typen av historiebruk. 

Den traditionella historieskrivningen om Sveriges roll under andra världskriget präglades av en 

småstatsrealistisk syn där Sveriges utrikespolitik försvarades utifrån att Sverige var en liten stat 

som gjorde sitt bästa för att behålla freden. Detta var den rådande historiesynen från andra 

världskrigets slut och genom hela kalla kriget. Den modernare historieskrivningen om ämnet som 

tog vid runt år 1990 präglades av något Östling benämner motberättelser – alltså berättelser om 

Sveriges roll under andra världskriget som skiljer sig från småstatsrealismen. I denna 

historieskrivning har anti-nazister fått en framstående roll. Sveriges utrikespolitik kritiseras för att 

ha varit för omoralisk; Sverige ses som ett dåtida tyskt lydrike. Utifrån denna kategorisering borde 



14 

mitt första nedslag sammanfalla med den traditionella historieskrivningen om ämnet och mitt 

andra nedslag med den moderna historieskrivningen. 

Nu har alltså ett analysinstrument som kan analysera nedsippringsteori och eftersläpning 

utarbetats. Undersökningen av abstraktionsgraden är också något som behöver operationaliseras. 

För att utarbeta ett analysinstrument som ska kunna utföra detta är Selanders forskning relevant. 

Därför kommer hans analysmodell först att ges en sammanfattande presentation. Därefter 

kommer jag utforma mitt eget analysinstrument som till stor del utgår från hans forskning. 

Selander har lanserat en modell som kan appliceras på läroboksundersökningar. Den innehåller 

en kvantitativ del (se bilaga 3) där han jämför antalet sidor för avsnittet i relation till totala antalet 

sidor i boken för att få fram hur stor del avsnittet får i boken. Han undersöker även antalet bilder 

och bildutrymmet i sidor för att få fram hur stort utrymme bilderna får i avsnittet. Sedan 

undersöker han antalet ord i huvudtexten i relation till antalet meningar i huvudtexten för att få 

fram hur många ord meningarna i huvudtexten genomsnittligen innehåller. Slutligen analyserar 

han även antalet ord i bildtexten, antalet ord i kursiv text och det totala antalet ord i avsnittet.32 

Selanders undersökning har även kvalitativa inslag. Det han undersöker kvalitativt är vilka 

förklaringar som ges i läroböcker. Det gör han genom att analysera texterna utifrån kognem och 

förklaringar. Kognem är den minsta kunskapsgenererande enheten, en kombination av begreppen 

agent, tid, plats, händelse och objekt. Ett exempel på ett kognem är slaget vid Lützen. Selander 

menar att en text kan svara på både kognem-relaterade frågor som när?-, vem?- och var?-frågor, 

och förklarings-relaterade frågor som varför?-frågor.33 Kognem-frågor kan alltså ses som frågor 

med tydliga faktamässiga svar, exempelvis vem var Sveriges kung när landet trädde in i det 

trettioåriga kriget? Svar: Gustaf II Adolf. Förklarings-frågor är inte lika tydliga eftersom 

förklaringarna handlar om tolkningar och perspektiv, det vill säga om teori, och det därför finns 

många olika tänkbara sådana. Selander analyserar även texternas stil kvalitativt.34 Eftersom jag 

inte avser att göra det sistnämnda går jag inte närmare in på denna del av hans analys. 

Jag kommer att tillämpa Selanders kvantitativa omfångsanalys, men med vissa justeringar. För 

samtliga nivåer undersöks antalet sidor per avsnitt i relation till det totala antalet sidor, för att se 

hur stort utrymme avsnittet får i boken/böckerna. När antalet sidor räknas ut är det bara de som 

behandlar historia som tas med i beräkningen. Sidorna för innehållsförteckning, förord och 

register kommer alltså att utelämnas eftersom de inte hör till det som undersöks. Jag kommer 

vidare att undersöka hur stort utrymme bilderna ges. Antalet bilder, inklusive kartor, kommer att 

räknas. Vidare kommer jag att undersöka textens respektive bildernas relativa andelar av 

utrymmet utifrån sidans storlek i kvadratcentimeter. Eftersom det intressanta är hur mycket 

utrymme bilderna tar från texten så kommer uträkningen av en sidas yta ske genom att räkna 

                                                
32 Selander 1988, ss. 67–71. 
33 Selander 1988, ss. 74–76. 
34 Selander 1988, ss. 70–74. 
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utifrån textens marginaler. Sedan kommer jag mäta alla bilder i det avsnitt som undersöks för att 

få fram den sammanlagda yta bilderna upptar. Det som inte räknas in i bildutrymme är 

textutrymme – därför kommer detta tillvägagångssätt även visa hur stort utrymme som ges till 

själva texten. Resterande del av Selanders analys behövs inte för mina syften. Sammanfattningsvis 

kan den kvantitativa analysmodellen genom att undersöka hur stort utrymme något får visa på 

hur viktigt ett ämne ansetts vara. Den kan även säga något om abstraktionsgraden då den visar 

hur stort utrymme ett visst stoff har fått. 

För att än tydligare kunna analysera abstraktionsgraden i texten kommer inspiration hämtas 

från Selanders analys av kognem- och förklarings-frågor. Läroböckernas kognem och förklaringar 

kommer alltså att undersökas eftersom både kognem och förklaringar behövs för att få en 

djupare förståelse för ett ämne. Vad gäller kognem är det en självklarhet att alla böcker kommer 

innehålla sådana; det som är intressant här är om någon bok missar kognem som är viktiga för att 

förstå händelserna som ska undersökas. Att alla texter ger förklaringar till de kognem de 

presenterar är inte självklart, därför är förklaringar också något som måste undersökas. Ytterligare 

en komponent som kommer läggas till för att undersöka konkretiseringsgraden är exempel. 

Exemplen i texterna kommer att analyseras eftersom även de kan säga något om hur abstrakt en 

text är, då en text med fler exempel är enklare att förstå än en text som helt saknar exempel. 

Sammanfattningsvis kommer min analysmodell att undersöka texterna utifrån tre parametrar; 

(1) omfång, som görs via Selanders justerade kvantitativa analysinstrument, (2) historiesyn, som 

görs via den historiebrukstypologi som togs fram, och (3) konkretiseringsgrad, som undersöks 

med hjälp av Selanders kognem- och förklarings-analys i kombination med en analys av de 

exempel som ges i texterna. 

1.3.2.  Metod 

Ovan har en analysmodell utarbetats och presenterats. Här ska denna modell kopplas till 

undersökningens tre dimensioner, den vertikala, horisontella och diagonala. Det som uppsatsen 

kommer undersöka är, som tidigare nämnts, historieförmedling på olika nivåer – mer specifikt 

hur samma historiska stoff har framställts i olika former för olika målgrupper och vid olika tider. 

Det handlar alltså om en komparativ studie där jämförelser sker mellan olika nivåer, mellan olika 

tider och genom en kombination av tids- och nivå-aspekterna. 

Den vertikala dimensionen handlar om jämförelser mellan litteratur som behandlar historia på 

olika nivåer. Nivåerna i fråga är översiktsverk, läroböcker för universitets- och högskolekurser, 

gymnasielitteratur och grundskolelitteratur. Den horisontella dimensionen används för att 

undersöka hur ämnen har behandlats över tid, det vill säga var fokus har legat, hur händelser har 

förklarats och hur de har värderats. Tidsnedslagen är runt åren 1965 och 2010. Den diagonala 

dimensionen innebär en undersökning av nivåerna, det vill säga den vertikala dimensionen, i 
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kombination med tid, alltså den horisontella dimensionen. Detta görs för att se hur förändring av 

innehållet över tid ser ut mellan de olika nivåerna. De fenomen som kommer studeras närmare 

för att få en djupare förståelse av historieskrivning på olika nivåer över tid är: (1) nedsippring, (2) 

abstraktionsgrad och (3) eftersläpning. 

Arbetena på de olika nivåerna undersöks med hjälp av den analysmodell som tidigare 

presenterades. Modellen kommer att undersöka texterna utifrån tre olika analys-områden; (1) 

omfång, (2) historiesyn och (3) konkretiseringsgrad. För att sätta in denna del av analysen i ett 

historiedidaktiskt sammanhang kan delen sägas anlägga ett strukturellt perspektiv på den 

didaktiska kommunikationskedjan eftersom texternas innehåll i form av strukturer är det centrala. 

Vid analysen av omfång används, som tidigare nämnts, Selanders kvantitativa analysmodell, med 

vissa justeringar. Vid en undersökning av texternas omfång breddas förståelsen dels för 

historiesynen eftersom hur stort utrymme något får kan visa på hur pass viktigt innehållet är, dels 

för konkretiseringsgraden då antalet sidor visar hur stort utrymme ett visst stoff får till 

förfogande. Historiesynen analyseras genom historiebruks-typologin som tidigare togs fram för 

att ta reda på hur texternas innehåll och hur deras värderingar ser ut och hur detta bör förändras 

över tid sett till tidigare forskning. Analysen av konkretiseringsgraden utgår från Selanders 

kognem- och förklarings-analys i kombination med en analys av de exempel som ges i texterna. 

När varje text undersökts genom dessa tre analys-områden kommer de vertikala, horisontella 

och diagonala jämförelserna att göras. När dessa jämförelser sker är kommunikationen mellan de 

olika nivåerna, det vill säga nedsippringsteori, men även kommunikationen över tid, det 

väsentliga. Därför kan undersökningen här sägas ske ur ett processuellt perspektiv sett till den 

didaktiska kommunikationskedjan. Genom att se till historiesynen i kombination med omfång vid 

de vertikala jämförelserna kommer det att framgå hur väl nedsippringsteorin går att applicera på 

uppsatsens nivåer för olika ämnen vid olika tidpunkter. Genom att se till konkretiseringsgraden i 

kombination med omfång vid de vertikala jämförelserna kommer abstraktionsgraden sett till 

nivåerna kunna undersökas – även här kommer skillnader och likheter mellan olika ämnen vid 

olika tider att framgå. Därefter kommer horisontella jämförelser i kombination med de vertikala 

utifrån historiesynen att genomföras, här framkommer alltså undersökningens diagonala 

dimension. I denna del kommer historiebruks-typologin bli central och detta görs för att 

undersöka eftersläpning. 

1.4. Material 

Jag har som sagt valt att undersöka skillnader och likheter mellan historieförmedling på olika 

nivåer och hur denna förändrats över tid. Jag har därför valt att titta närmare på fyra nivåer; 

översiktsverk, universitets- och högskolelitteratur, gymnasielitteratur och grundskolelitteratur. De 

tidsperioder jag valt att göra nedslag i är (1) tiden runt år 1965 och (2) tiden runt år 2010. De 
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ämnen jag valt att titta närmare på vid båda dessa tidpunkter är stormaktstiden och Sveriges roll 

under andra världskriget. 

Valet av det första nedslaget bottnar i att flerbandsverket Den svenska historien gavs ut vid denna 

tid, ett arbete som under decennier fungerade som standard- och referensverk. Översiktsverk är 

den typ av arbeten i min undersökning som ges ut minst frekvent. Därför har valet av nedslag till 

stor dels styrts av när detta och efterföljande översiktsverk kom ut. Den Svenska historien gavs ut i 

tio delar mellan åren 1966 och 1968. Huvudförfattare var professorerna Sten Carlsson och Jerker 

Rosén. Det var standardöversiktsverket fram till 2009, då Sveriges historia publicerades. Den gavs 

ut i åtta delar 2009–2013 och representerar alltså mitt andra nedslag som är runt år 2010. 

Översiktsverket var en storsatsning från Norstedts; i samband med att det lanserades sände tv4 

serien Sveriges historia med verkets huvudredaktör Dick Harrison som programledare. I anslutning 

till utgivningen lanserade även Historiska museet utställningen Sveriges historia.35 

Den universitets- och högskolelitteratur som valts för mitt första nedslag är böckerna Svensk 

historia. Tiden före 1718 och Svensk historia. Tiden efter 1718. Dessa utkom 1969 respektive 1970. 

Valet baseras dels på att Carlsson och Rosén var sin tids ledande historiker, dels på att de också 

stod bakom översiktsverket från samma tid. Därför är det intressant att se hur samma författare 

komprimerar ett material från översiktsverk till universitetslitteratur. Anledningen till att jag 

använder två böcker är att de behandlar olika delar av historien och jag behöver båda för att täcka 

mina undersökningsområden. Vid mitt andra nedslag kommer jag använda mig av Det svenska 

samhället 800–1720. Klerkernas och adelns tid och Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas och 

arbetarnas tid. Böckerna gavs ut år 2009 och passar därför bra i tid med valet av översiktsverk för 

det senare nedslaget. Författarna till boken som behandlar tiden mellan åren 800–1720 är 

Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, och boken som behandlar åren 1720–2006 är skriven av 

Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, samtliga ledande forskare inom sina respektive fält. 

När det kommer till gymnasielitteratur för det första nedslaget kommer jag använda mig av 

böckerna Historia för gymnasiet årskurs 1 och Historia för gymnasiet årskurs 2. Böckerna släpptes år 

1967 och skrevs av Ivan Borg och Erik Nordell. Även här behövs två böcker för att täcka in 

mina undersökningsområden, och valet av böcker passar det första nedslagets tidsperiod bra. Det 

tidsspann som år 1967 krävde två böcker, ryms vid mitt senare nedslag i en bok, Alla tiders historia 

1b som gavs ut år 2011. Bokens författare är Hans Almgren, Börje Bergström och Arne Löwgren. 

Läroboksserien Alla tiders historia har under lång tid varit dominerande på läroboksmarknaden.36 

När det kommer till val av grundskoleböcker är det inte helt enkelt eftersom stormaktstiden, 

enligt de läroplaner som gällde vid både mina nedslag, behandlas i klasserna 4–6, och andra 

                                                
35 Norstedts 2006, ”Norstedts förlag ger ut nytt flerbandsverk om Sveriges historia”; Fjärstedt 2010, ”Sveriges 
historia”; Nordin 2011, ”Perspektivskifte ger ny bild av svensk historia”. 
36 Långström 1997, s. 11. 
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världskriget uppmärksammas i klasserna 7–9.37 Därför har högstadieböcker valts till 

undersökningen av Sveriges roll under andra världskriget och mellanstadieböcker till 

undersökningen av stormaktstiden. Den bok som valts för undersökningen av stormaktstiden i 

grundskolelitteraturen vid mitt första nedslag är Ur folkens liv. Läsebok i historia för årskurs 5 som 

gavs ut år 1965. Bokens författare är Alf Åberg, Lennart Husén, Hugo Serdén och Karl-Gustav 

Thorén. Grundskolelitteraturen som valts för mitt senare nedslag där stormaktstiden ska 

undersökas är Historia. Grundbok som gavs ut år 2012. Bokens författare är Göran Körner och Per 

Lindberg. De grundskoleböcker som valts för att undersöka Sveriges roll under andra världskriget 

är Historia i grundskolan åk 8 och Levande historia 9. Den första av dessa böcker, som kom ut år 

1966, står för mitt första nedslag. Den är skriven av Lars Hildingson och Lennart Husén, samme 

Husén som skrev läroboken som används för undersökningen av stormaktstiden vid samma 

nedslag. Den andra boken, som används för mitt andra nedslag, skrevs av Kaj Hildingson och 

Lars Hildingson och kom ut år 2012. Här handlar det om samme Lars Hildingson som skrev 

boken från år 1966 som också ingår i undersökningen. Hildingsson och Husén är två författare 

vars böcker under lång tid har dominerat läroboksmarknaden.38 Alla grundskoleböcker som valts 

är för övrigt utgivna av Natur & Kultur, ett av de dominerande förlagen på fack- och 

skolbokssidan. 

1.5. Frågeställningar 

De frågor som formulerades inledningsvis var: (1) Vad händer med ett historiskt kunskapsstoff 

när det anpassas för olika stadier? (2) Vilka eventuella förändringar över tid kan iakttas? (3) Vilka 

eventuella skillnader i dessa processer kan iakttas mellan återgivningen av äldre och nyare 

historia? Dessa frågor är uppsatsens huvudfrågor. Däremot kunde inte konkreta underfrågor 

ställas i inledning, men nu efter att den tidigare forskningen har sammanställts och metoden för 

att möta uppsatsens syfte utarbetats så är det möjligt.  

Underfrågorna är: (1) Går det att finns stöd för nedsippringsteorin i analysen av de olika 

tidsnedslagen? (2) Följer abstraktionsgraden nivåerna och om så är fallet går det att se en 

förändring över tid? (3) Hur förhåller sig texterna till den tidigare forskningens redogörelser för 

hur historieskrivningen sett ut och går det att tala om en eftersläpning? (4) Hur skiljer sig 

framställningen av äldre och nyare historia utifrån ovanstående frågeställningar? 

Uppsatsens undersökningsområden, stormaktstiden och Sveriges roll under andra världskriget 

kommer var för sig att analyseras utifrån underfrågorna och svaren jämförs sedan för att se hur 

äldre och nyare historia skiljer sig åt. Dessa jämförelser och resultat kommer sedan användas för 

att svara på uppsatsens huvudfrågor.  

                                                
37 Kungliga skolöverstyrelsen 1962, ss. 252–254; Skolverket [u.å.], ”Centralt innehåll”. 
38 Långström 1997, s. 11. 
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2. Framställningen av stormaktstiden 

2.1. 1960-talets litteratur 

2.1.1.  Den svenska his tor ien – Övers iktsverk 

Översiktsverket för detta nedslag Den svenska historien är uppdelad i tio böcker vars totala sidantal 

är 3182 sidor (se bilaga 4 för alla siffror som återges i detta stycke). Här behandlas stormaktstiden 

i två volymer, Den svenska historien. 4 Gustav Adolfs och Kristinas tid 1611–1654 och Den svenska 

historien. 5 Karolinska tiden 1654–1718. Stormaktstiden får totalt 646 sidor; vilket är 20,3 procent av 

hela verket. De böcker som behandlar stormaktstiden är väldigt bildrika, och innehåller inte 

mindre än 657 bilder. Bildutrymmet uppgår till 191,97 sidor, vilket motsvarar 29,7 procent av det 

totala sidantalet för stormaktstiden. Således hamnar textutrymmet på 454,03 sidor – det vill säga 

70,3 procent av det totala utrymmet som ägnas åt stormaktstiden. 

Verkets historiesyn visar prov på en kunga-kritisk hållning. När Gustav II Adolfs personlighet 

diskuteras framhålls exempelvis att hans impulsivitet kunde leda till förhastade åtgärder; han 

hävdas även ha haft lätt att brusa upp, vilket kunde leda till att han efteråt ångrade sitt beteende.39 

Kungens dotter, Kristina, som blev nästa regent på den svenska tronen blir också kritiserad. Det 

förs en diskussion om drottningens hovliv som ansågs slösaktigt och lyxigt, vilket kostade Sverige 

dyrt. Hennes ständiga nyadlande och stora donationer lyfts också fram som något som ruinerade 

staten.40 Framställningen ligger således långt ifrån det traditionella brukets okritiska hyllande av de 

stora männen (och i detta fall kvinnan). Dock har det alltid funnits en ambivalens i skildringen av 

Kristina i det traditionella, nationalistiska historiebruket, främst för att hon abdikerade och 

konverterade, men sannolikt också för att hon var kvinna.41 Samtidigt är det viktigt att framhålla 

att just fokus på stora män är typiskt för ett traditionellt bruk liksom värderandet av deras 

insatser. Det handlar alltså inte om att fokus helt har förskjutits från stora män och statskonst till 

ekonomiska och sociala strukturer utan om vilken bild som ges av de centrala aktörerna. 

Efter Kristina abdikerat blev hennes kusin, Karl X Gustaf, Sveriges konung. Inte heller 

framställningen av honom är glorifierad. Bland annat tas hans upprepade depressioner upp, 

liksom hans fetma som förklaras med hans frosseri. Karl X beskrivs också som otålig och orolig. 

I verket förekommer även en bild på en minnespeng i silver som föreställer Karl X. Pengen är 

från år 1660, samma år som han dog. På den ser han tjock och lustig ut. I den tillhörande 

bildtexten framhålls att det är en karikatyrskildring av kungen.42 Karl X:s efterträdare, Karl XI 

skildras som mager och blek på en av de bilder som används. I bildtexten framhålls att kungen 

                                                
39 Carlsson & Rosén 1967a, s. 23. 
40 Carlsson & Rosén 1967a, ss. 260–269. 
41 För en inblick i ambivalensen angående historieskrivningen om Kristina se: Ljungh 1999, ss. 44–49. 
42 Carlsson & Rosén 1967b, ss. 12–13, 28. 
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som liten var ”bräcklig till hälsan”.43 Verket hävdar även att Karl XI hade svårt att läsa och att 

han aldrig lärde sig att stava.44 Stormaktstidens sista kung, Karl XII hävdas ha haft tunnelseende, 

varit kompromisslös och haft en bristfällig strategisk förmåga gällande krigsföring i stort.45 

Verket är dock inte bara kritiskt mot monarkerna; deras goda sidor lyfts också fram. 

Exempelvis beskrivs Gustav II Adolf som charmig, samt som en duktig politiker, poet och 

strateg.46 När Kristina, i 13–14-årsåldern, började ta del av statsangelägenheterna ansågs hon 

besitta egenskaper som låg ”över hennes kön och ålder”.47 Karl XII var mycket duktig på 

matematik, och i strid var han en enastående taktiker.48 Verket är, som nämnts, kritiskt mot 

monarkerna, vilket tyder på ett modernt bruk, men inte fullt ut. Det faktum att det riktas stort 

fokus mot dessa aktörer ligger snarare i linje med ett traditionellt bruk. Alltså är kategoriseringen 

av detta verk inte helt enkel. Litteraturen kan även sägas stå nära det moderna bruket eftersom 

den inte bara fokuserar på krigshistoria. Krigen återges förvisso men när de tas upp är det så 

mycket mer som spelar in. Politiska, sociala och ekonomiska förutsättningar och effekter tas 

också med i beräkningen. Kulturhistoria i form av arkitektur, kvinnorollen, dåtidens litteratur, 

balett, konst, musik med mera behandlas också i verket.49 Ytterligare något som tyder på ett 

modernt bruk är det faktum att stormaktstidens nackdelar tas upp. Detta görs bland annat då 

fältlivet under trettioåriga kriget förklaras; våld, plundringar, vandalisering och våldtäkter lyfts 

fram som något som präglade de svenska truppernas framfart.50 

Vad gäller konkretiseringsgraden har översiktsverket en stor mängd kognem, alldeles för 

många för att alla här ska kunna återges, som i sin tur ges väldigt breda förklaringar. Ett exempel 

på ett kognem som behandlas är slaget vid Poltava år 1709. Kriget och uppkomsten av det 

förklaras mycket grundligt. Det utrikespolitiska läget förklaras ingående. Vid slutet av 1600-talet 

fanns en motsättning mellan Sverige och Danmark, dessa länder var ständigt misstänksamma mot 

varandra. Sverige ville behålla sitt förbund med Holstein-Gottorp söder om Danmark eftersom 

detta ringade in Danmark som å sin sida ville bryta upp samarbetet av just denna anledning. 

Under perioden då Karl XI var kung var Sveriges utrikespolitik relativt fredlig, men när kungen 

dog utlöstes en ökad aggressivitet från danskt håll. År 1700 ingick Fredrik IV av Danmark, den 

polske kungen August II och ryske tsaren Peter den store i förbund med varandra mot Sverige. 

Från danskt håll fanns revanschlystnad och fruktan för en svensk expansionspolitik. Polen och 

Ryssland ville komma åt den svenska provinsen Livland med dess rikedomar och handel.51 

                                                
43 Carlsson & Rosén 1967b, s. 37. 
44 Carlsson & Rosén 1967b, s. 92. 
45 Carlsson & Rosén 1967b, ss. 231–232. 
46 Carlsson & Rosén 1967a, ss. 24–25. 
47 Carlsson & Rosén 1967a, s. 262. 
48 Carlsson & Rosén 1967b, ss. 231–232. 
49 Carlsson & Rosén 1967a, ss. 200–209, 238–241, 294–297, 300–301; Carlsson & Rosén 1967b, ss. 45–47, 196–201, 
212–213. 
50 Carlsson & Rosén 1967a, s. 91. 
51 Carlsson & Rosén 1967b, ss. 216–217, 221–222, 224–225, 236, 265. 
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Kriget mot Danmark stärktes från svensk sida genom ett samarbete med sjömakterna, 

England och Holland, samt Lüneburg. Sverige ville bedriva kriget på motståndarmark, därför 

begav sig Karl XII på fälttåg mot Ryssland och Polen. Vid Narva besegrades den ryska armén. 

Därefter vandrade de svenska trupperna till Polen, där en del av den svenska armén lämnades 

kvar för att hålla ordning. Denna trupp skulle sedan, tillsammans med en polsk armé under 

Stanislaus, återförenas med Karl XII:s i kriget mot Ryssland. Karl XII fortsatte därför sitt fälttåg 

mot Ryssland, men dessförinnan gick armén i vinterkvarter i Ukraina hos kosackerna som erbjöd 

Karl XII goda provianteringsmöjligheter. Vintern var dock ovanligt hård vilket blev en negativ 

faktor för den svenska armén. I väntan på förstärkningar belägrade Karl XII Poltava. 

Förstärkningarna kom dock aldrig, med undantag för kosackerna, då både den svenska armén i 

Polen och Stanislaus polska armé, tvingats till reträtt av andra polska och ryska trupper. I juni år 

1709 hade tsar Peter och hans armé kommit till Poltava. Detta ledde till ett slag mellan en rysk 

armé på 40 000 man mot en svensk på 16 000. Förlusten blev förödande för den svenska armén. 

Den beskrivs som ”det stora nederlaget i svensk historia”. Förklaringar till förlusten är dels det 

låga antalet svenskar, men också den dåliga kondition armén hade efter två års fälttåg och en 

ovanligt hård vinter. För att illustrera slaget förekommer även en bild med förklarande bildtext.52 

Bilder och bildtexter används ofta i verket för att exemplifiera och förtydliga det som återges i 

texten. När Karl XII:s fälttåg i Polen och Ryssland förklaras visas en karta över hur trupperna 

rörde sig. I ett kapitel om den svenska kartan under stormaktstiden ägnas tre helsidor åt kartor 

över Norden. I detta kapitel visas kartor från år 900 till år 1905. När dessa visas framgår det 

tydligt hur Sveriges landområden förändrades under stormaktstiden. När Sveriges politiska och 

ekonomiska förbindelser med Västeuropa diskuteras så förklaras de nederländska köpmännens 

roll i Sverige. Och för att förtydliga dessa ger de exempel på några av dem. En av dessa är Louis 

De Geer som ägnas flera sidor, och hans livsverk förklaras i sin tur ytterligare med bilder och 

bildtexter.53 Detta är ytterligare ett exempel på hur omfattande översiktsverket är när 

stormaktstiden behandlas. Sammanfattningsvis kan konkretiseringsgraden sägas vara hög. 

2.1.2.  Svensk his tor ia – Univers i t e t s l i t t eratur 

Universitets- och högskolelitteraturen som undersöks för detta nedslag är den tredje utgåvan av 

bokserien Svensk historia bestående av två böcker. Stormaktstiden behandlas i Svensk historia 1. 

Tiden före 1718. Stormaktstiden ägnas 156 sidor (se bilaga 5 för alla nya siffror som återges i del 

2.1.2.), vilket är avsevärt mycket mindre än översiktsverket från samma tid då perioden 

behandlades på 646 sidor. Det sammanlagda antalet sidor för bokserien är 1192, vilket innebär att 

13,1 procent av bokens innehåll ägnas åt stormaktstiden. Antalet bilder är endast fyra, vilket är 

                                                
52 Carlsson & Rosén 1967b, ss. 235, 238–239, 242–243, 246–253, 265. 
53 Carlsson & Rosén 1967a, ss. 138–140, 173–179; Carlsson & Rosén 1967b, s. 251. 
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avsevärt mycket färre än föregående nivå som inrymde 657 bilder. När bildutrymmet är 

borträknat återstår 154,92 sidor text, vilket också är en rejäl minskning från översiktsverket där 

stormaktstiden fick 454,03 sidor text. Enligt omfångsanalysen går det att göra tolkningen att 

något som i hög grad prioriteras bort, när samma stoff ska skäras ned med 490 sidor, är bilderna. 

När bilderna prioriterats bort måste dock fortfarande en nedskärning på cirka 300 sidor göras. 

Eftersom det här rör sig om samma författare som till översiktsverket finns det många likheter 

i texterna. När det som ledde fram till slaget vid Poltava skildras är texterna närmast identiska. De 

främsta skillnaderna är att enstaka ord tagits bort och meningar formulerats om för att ta upp 

mindre plats. Exempelvis har ”lämnades kvar”, som det står i översiktsverket, ersatts med 

”kvarlämnades”. Vid sådana tillfällen är inte det som tas bort till förfång för förståelsen av 

innehållet. Det finns dock exempel där texten blir mer abstrakt när ord tas bort. När 

översiktsverket förklarar hur stor trupp Karl XII fick med sig till Ukraina står det: ”Själv nådde 

han fram med endast 6000 man av ursprungligen 13000.” I universitetslitteraturen har denna 

mening satts ihop med en tidigare mening, för att spara plats, men det finns ytterligare en 

skillnad, nämligen att det sätts punkt efter ”6000”.54 Då blir det inte lika tydligt hur kraftigt 

kungens trupp hade försvagats. Dessa typer av nedskärningar gör alltså texten mer abstrakt. 

En annan nedskärning är att de biografiska kapitlen om Sveriges monarker tagits bort. Det var 

i dessa kapitel den mesta kritiken (och hyllningarna) förekom i översiktsverket. Detta får också 

följder för innehållet, såväl kritiken som hyllningar försvinner i stort sett helt. Den lilla kritik som 

förekommer mot monarkerna finns alltså i övriga kapitel där olika politiska, ekonomiska och 

sociala situationer är det som står i fokus. När Kristina abdikerar sammanfattas detta med att hon 

på ett målmedvetet sätt hade säkrat det svenska arvriket, men att hon inte på något sätt hade 

förbättrat Sveriges inhemska situation.55 När författarna redogör för Karl XII:s tillträde som 

regent ställer de frågan om han var rätt person för det kritiska läge Sverige befann sig i. De 

framhåller sedan att frågan är omöjlig att svara på.56 Det faktum att frågan ställs, och att den i sig 

är kritisk, visar ändå mer på kunga-kritik än kunga-hyllningar. Texten visar inte på någon stolthet 

när den redogör för stormaktstiden och den ägnar sig inte enbart åt krigshistoria. Litteratur, konst 

och vetenskap får visserligen inte egna kapitel, som i översiktsverket, men förekommer och bakas 

in i övriga kapitel.57 Kungakritiken, tillsammans med det faktum att stormaktstiden inte framställs 

med någon stolthet, och att boken inte främst har ett krigsfokus visar på ett modernt bruk. 

Vad gäller konkretiseringsgraden är texten, som framgått, mer abstrakt än på föregående nivå. 

Detta bland annat eftersom förklarande bilder, informerande bisatser och kapitlen om 

monarkerna som förklarade deras personligheter har tagits bort. Det ska dock tilläggas att texten, 

                                                
54 För citaten och texten från översiktsverket se: Carlsson & Rosén 1967b, s. 252. För citaten och texten från 
universitets- och högskolelitteraturen se: Carlsson & Rosén 1969, s. 542. 
55 Carlsson & Rosén 1969, s. 456. 
56 Carlsson & Rosén 1969, s. 533. 
57 Carlsson & Rosén 1969, ss. 435–438. 
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även om den av förklarliga skäl inte är lika tydliga som översiktsverket, ändå har en relativt hög 

konkretiseringsgrad. Exempelvis är redogörelsen för slaget vid Poltava, som konstaterats, snarlik 

översiktsverkets redogörelser, med undantag för att enstaka ord och förklarande bilder har tagits 

bort. Ett exempel då både förklaring, kognem och exempel samspelar är när den finanspolitik 

som bedrevs av Karl XI:s förmyndarregering diskuteras. Detta förklaras bland annat genom att i 

siffror visa Sveriges skulder, vilka åtgärder som sattes in och vilka personer som gjorde och tyckte 

vad. Två kognem som sätts in i sammanhanget för att förtydliga finanspolitiken är höstriksdagen 

år 1660 och riksdagen år 1664. I texten används riksdagen år 1664 även som exempel när de 

citerar det som yttrades under riksdagen för att exemplifiera det missnöje som fanns mot 

högadelns godsinnehav, vilket var en av diskussionerna som rörde finanspolitiken.58 

2.1.3.  Histor ia för  gymnasie t  årskurs 1 – Gymnasie l i t t eratur 

Den gymnasielitteratur som behandlar stormaktstiden för detta nedslag heter Historia för gymnasiet 

årskurs 1. Boken är den första i en serie av två. I denna bok finns även internationell historia med, 

vilket gör att stormaktstiden har ännu mer stoff att trängas med än på föregående nivåer. 

Sammanlagt får Stormaktstiden 31 sidor (se bilaga 6 för alla nya siffror som återges i del 2.1.3.) av 

böckernas totala sidantal på 929 sidor. Detta utgör cirka 3,3 procent av böckernas totala innehåll. 

Här sker alltså en stor nedskärning från föregående nivå, både i fråga om återstående sidantal och 

när det gäller hur stor del av boken som ägnas åt stormaktstiden. Avsnittet om stormaktstiden 

innehåller 30 bilder, vilket är klart fler än på föregående nivå – trots att antalet sidor 

stormaktstiden behandlas på alltså är avsevärt färre. Bokens bildutrymme landar på 19,5 procent 

av innehållet. Detta visar att trots nedskärningar är bildutrymmet, sett till avsnittets totala 

utrymme, fortfarande relativt stort. Det rena textutrymmet är 24,97 sidor. 

I denna bok finns sådant som står närmre det traditionella bruket då stormaktstidens 

nackdelar inte lyfts fram i lika hög grad som i tidigare diskuterade verk. Dessutom hyllas Karl XII 

helt utan att kritiseras: ”Trots sin ungdom visade sig Karl XII vara en sällsynt begåvad härförare 

– en av sin tids mest lysande.”59 och ”Som ett stjärnskott dök Karl XII upp på Europas 

krigshimmel.”60 När Karl XII beskrivs i detta sammanhang förekommer även en glorifierad bild 

av kungen.61 Kunga-hyllningarna tillsammans med bristen på kungakritiken tyder på att läroboken 

innehar en viss eftersläpning, alltså att den förändras långsammare än den akademiska 

historieskrivningen. 

Det som talar för att det handlar om ett modernt bruk är bland annat att stormaktstidens 

kulturliv, med litteratur, poesi, arkitektur och musik, får sju av de sammanlagt 31 sidorna; något 

                                                
58 Carlsson & Rosén 1969, ss. 484–486. 
59 Borg & Nordell 1967a, ss. 326–327. 
60 Borg & Nordell 1967a, s. 327. 
61 Borg & Nordell 1967a, s. 327. 
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ensidigt fokus på krig och kungar är det alltså inte.62 De ekonomiska och sociala frågorna lyfts 

också fram i hög grad. Något annat som talar för det moderna bruket är att de övriga monarkerna 

inte får några hyllningar. Dock får de heller inte någon egentlig kritik, möjligen med undantag för 

Kristina då författarna framhåller att den godspolitik hon förde orsakade allvarliga problem för 

Sverige.63 Boken visar heller inte någon uttalad stolthet över den svenska stormaktstiden. Det 

riktas bland annat kritik mot att Sverige hade ett svagt kulturintresse där kultur bara förekom om 

den kunde fylla en praktisk funktion. Det framhålls att Sverige låg efter övriga kontinenten 

gällande tidens konströrelser. Sverige kritiseras också för att dess arkitektur inte höll samma klass 

som den samtida danska.64 Sammanfattningsvis placerar sig alltså denna bok någonstans mellan 

det traditionella och det moderna bruket – men kanske något närmare det senare. 

Konkretiseringsgraden i boken fortsätter emellertid på den nedåtgående trend som syntes 

mellan de förra nivåerna. Ett exempel på detta är när den ekonomiska situation som Sverige 

befann sig i under stormaktstiden förklaras. Här finns inte utrymme att ge alla de ekonomiska 

faktorerna långa förklaringar. Detta har resulterat i att de olika faktorerna punktas upp, men med 

förklarande bisatser som förtydligar punkterna. Detta tillvägagångssätt fungerar bra för att 

förtydliga faktorerna på ett begränsat utrymme, men det gör också faktorerna mer abstrakta. För 

att förtydliga denna dubbelhet kommer två av de faktorer som anges för statens inkomster 

återges: ”indirekta skatter, t. ex. accis på slakt, bakning, och bryggning [– – –] subsidier, som var 

bidrag från främmande land (Frankrike) för svenska krigskostnader; subsidierna medförde 

skyldighet att bistå det främmande landet i krig.”65 För att förklara Sveriges ekonomiska situation 

nämns indirekta skatter, och för att förtydliga detta ges exempel på var de indirekta skatterna 

kunde komma från, men när författarna i bisatsen nämner accis utan att förklara vad acciser var 

uppstår ytterligare förvirring. När de förklarar subsidier berättar de vad som förväntades av 

Sverige för att erhålla dessa, men inte varför Frankrike behövde Sveriges hjälp i kriget, något som 

den tidigare diskuterade litteraturen förklarade. 

2.1.4.  Ur fo lkens l iv .  Läsebok i  his tor ia för  årskurs 5 – Grundskole l i t t eratur 

Grundskolelitteraturen som undersöks för detta nedslag är boken Ur folkens liv. Läsebok i historia 

för årskurs 5. Boken är den andra i en serie bestående av tre; de andra är avsedda för fjärde och 

sjätte klass. Alla tre böckerna har använts för att räkna ut det totala antalet sidor – eftersom en 

rättvisare jämförelse med nästa nedslags mellanstadielitteratur ska kunna göras, då den boken har 

vävt ihop litteraturen för årskurs fyra till sex i samma bok. Till undersökningen i övrigt har bara 

boken för årskurs fem använts då det är den som tar upp stormaktstiden. Böckerna för detta 

                                                
62 Borg & Nordell 1967a, ss. 270–277. 
63 Borg & Nordell 1967a, s. 291. 
64 Borg & Nordell 1967a, ss. 270–271. 
65 Borg & Nordell 1967a, s. 289. 
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nedslag består av totalt 479 sidor; av dessa ägnas 81 sidor åt stormaktstiden, vilket motsvarar 16,9 

procent av böckernas omfattning (se bilaga 7 för alla nya siffror som återges i del 2.1.4.). Trots ett 

steg ner i nivå får stormaktstiden här 50 sidor mer i utrymme jämfört med gymnasielitteraturen, 

vilket kan bero på att detta är den första årskursen då eleverna kommer i kontakt med 

stormaktstiden – alltså behövs fler sidor jämfört med i gymnasiet. Bildanvändningen uppgår till 

18,07 sidor, vilket ger ett textutrymme på 62,93 sidor. Enligt siffrorna borde alltså 

abstraktionsnivån ligga mellan universitets- och gymnasielitteraturen. 

Grundskoleboken skiljer sig väldigt mycket från den övriga litteraturen när det kommer till 

bokens upplägg. I förordet nämns att boken ämnar förklara ”samhällslivet i vardag och fest, i fred 

och i krig”.66 Stormaktstiden får 16 kapitel i boken. Kapitlen är väldigt korta, oftast fyra till sex 

sidor. Dessa kapitel har, som nämnts, ett starkt fokus på just samhällslivet – alltså människornas 

vardag under stormaktstiden. Kapitlen följer olika teman, som grundandet av Göteborg, en 

skolpojkes resa mot prästerskapet, Karl XI:s resa till Norrbotten och fler kapitel som ofta, men 

inte alltid, följer en persons resa i det tema som behandlas.67 Samtidigt som det finns en tematisk 

uppdelning följer denna i sin tur en kronologisk ordning. Detta gör att vissa tidsperioder som 

råkar hamna mellan två teman inte behandlas överhuvudtaget. Upplägget blir därför abstrakt.  

Ett exempel på abstraktionsgraden är att det första kapitlet om stormaktstiden behandlar 

1620-talet; kapitlet före behandlade år 1586.68 På 1580-talet var Johan III kung, på 1620-talet 

Gustav II Adolf. Inget om Sigismund eller Karl IX nämns då dessa alltså hamnar mellan två 

teman. Detta gör att det framöver blir svårt att förstå konflikten med Polen och varför Sverige 

anslöt sig till trettioåriga kriget. Den förståelse om trettioåriga kriget som ges är att det i början av 

1600-talet utbröt ett krig i Tyskland, samt att kriget fick sitt namn eftersom det pågick i just 30 år. 

Sedan står det att ett av länderna som var med var Sverige. Landets konung var Gustav II Adolf. 

Det gick bra för kungens trupper som hann vandra långt ner i Tyskland, men kungen dog år 1632 

i slaget vid Lützen och efter detta hade armén svårt att hitta en lika bra fältherre.69 Den här texten 

kan delvis svara på kognem-relaterade frågor men den kan inte svara på förklaringsfrågor, alltså 

varför-frågor. Varför startade trettioåriga kriget? Varför pågick det i 30 år? Varför deltog Sverige? 

Frågor som dessa är omöjliga att svara på efter att ha läst denna bok.  

De enskilda tematiska kapitel som finns i boken kan dock vara väldigt tydliga i sina 

förklaringar. Exempelvis finns ett kapitel om brukspatroner i Hofors. Det förklaras att en Robert 

Petre från Skottland på 1670-talet hade kommit till Sverige för att i utbyte mot järn sälja 

spannmål till bergsmännen. Det som hittills återgetts kan svara på kognem-relaterade frågor. 

Därefter förklaras att England behövde järn och köpte det av Sverige som i sin tur kunde tjäna 

pengar på affären. Denna del svarar även på förklaringsfrågor, det vill säga: Varför flyttade denna 

                                                
66 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, s. 7. 
67 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, ss. 38–41, 52–57, 94–97. 
68 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, ss. 34–41. 
69 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, s. 42. 
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skotte till Sverige för att byta till sig järn? Järnproduktionen exemplifieras sedan med en bild på 

hur en järnsmedja kunde se ut.70 Alltså kan texten i vissa avseenden sägas ha en hög 

konkretiseringsgrad. Men i och med att boken ”för tydligt” återger vissa skeden ur historien och 

helt utelämnar vissa andra blir det svårt att få en helhetsbild. Trots det faktum att stormaktstiden 

här får fler sidor än på föregående nivå är denna bok ändå mer abstrakt än gymnasielitteraturen. 

Historiesynen är svår att placera in i min typologi, och påminner i detta avseende om 

föregående nivå. Det som tyder på ett modernt bruk är det faktum att boken inte har fokus på 

krig då mycket av texten riktas mot hur det var att leva i Sverige under denna tid. Den tar även 

upp stormaktstiden negativa sidor, som att svenska soldater, som hade rätt att överta och sköta 

en del av bönders gårdar vid behov, ofta tog hela gården och drev ut bönder och deras familjer 

”med hugg och slag”.71 Den tar även upp svårigheterna på fältet när det återges att både Agneta 

Horns bror och hennes man dog.72 Det som talar för att det handlar om det traditionella bruket 

är att ingen kritik mot någon av monarkerna framkommer, tvärtom framställs de delvis med 

positiva drag. Karl X sägs ha varit en framstående fältherre och Kristina framställs som intelligent 

och bildad.73 Det ska dock framhållas att dessa positiva egenskaper inte är speciellt överdrivna. 

Därför skulle jag ändå säga att denna text främst bör kategoriseras inom det moderna bruket. 

2.2. 2010-talets litteratur 

2.2.1.  Sveriges  his tor ia – Övers iktsverk 

Det översiktsverk som undersöks för detta nedslag är Sveriges historia som är uppdelat i åtta delar 

vars totala sidantal uppgår till 4294 sidor (Se bilaga 8 för alla nya siffror som återges i del 2.2.1.). 

Här behandlas stormaktstiden i boken Sveriges historia 1600–1721. Trots att de årtal som återfinns i 

titeln skiljer sig något från den klassiska periodiseringen är det ändå stormaktstiden boken avser 

behandla, vilket framgår av förorden.74 Detta ger stormaktstiden 510 sidor, vilket motsvarar 11,9 

procent av verkets totala omfattning. Det totala sidantalet har alltså ökat jämfört med föregående 

översiktsverk, vilket inte är så konstigt eftersom att ytterligare 50 år av svensk historia måste 

inrymmas. Trots den totala sidoökningen har antalet sidor för stormaktstiden minskat. Detta kan 

vara en indikation på att stormaktstidens roll i svensk historia inte anses vara lika viktig som vid 

föregående nedslag. Bildanvändningen har också sjunkit i jämförelse med föregående nedslag; nu 

förekommer endast 156 bilder, medan 1967-års verk innehöll 657. Detta gör att själva 

textutrymmet nästan får lika många sidor som verket för föregående nedslag – endast 26,74 sidor 

färre.  
                                                
70 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, ss. 104–106. 
71 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, s. 82. 
72 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, ss. 58–60. 
73 Husén, Serdén, Thorén & Åberg 1965, ss. 46–47, 78. 
74 Villstrand 2011, ss. 8–11. 



27 

Den största skillnaden mellan detta och Carlssons och Roséns översiktsverk är att inte endast 

stormaktstiden förklaras här – utan även historieskrivningen om stormaktstiden. Här finns alltså 

ett historiografiskt inslag. Författarnas medvetna val att lyfta in historieskrivningen framkommer 

tydlig när några av epokens kungar diskuteras. Istället för att namnge rubrikerna till dessa 

biografiska avsnitt efter monarkens namn utgår rubrikerna från hur historieskrivningen om dem 

sett ut. Exempelvis heter kapitlet om Gustav II Adolf ”Den hyllade” och det om Karl XII ”Den 

omstridde”.75 Abstraktionsnivån påverkas både negativt och positivt av rubriksättningen. Det 

negativa bottnar i att det är svårare för läsaren att hitta det den söker efter när rubriken inte visar 

vilken monark det handlar om. Det positiva är att läsaren får en inblick i hur historieskrivningen 

om kungen sett ut direkt genom rubriken. Dessa kapitel står närmare det moderna bruket 

eftersom författarna inte försöker övertyga läsaren om ”sanningar” utan istället grundligt 

förklarar hyllningar och kritik, samt varifrån dessa kommit och hur det förändrats över tid.  

Kungakritik förekommer även utanför dessa kapitel. Den kung som kritiseras mest är Karl XII 

som förvisso får beröm för att ha varit en god taktiker, men också får kritik för att varit en dålig 

strateg. Det framkommer även kritik mot honom som står i direkt motsats mot den hyllning 

Lindqvist förde fram. I verket förs en diskussion om att stormaktstiden kanske hade kunnat bestå 

lite längre om en mer realistisk kung med lägre krigsambitioner fått styra.76 Som framhölls i 

avsnittet om tidigare forskning uttryckte Lindqvist, vars historieskrivning representerar det 

traditionella bruket, åsikten att det var tack vare Karl XII som den svenska stormakten kunde stå 

emot så länge som den gjorde. I relation till detta står alltså översiktsverket för ett modernt bruk. 

Något annat som tyder på det moderna bruket är att krigen inte tar upp så mycket fokus. Både 

ekonomi- och kulturhistoria berörs när import och handel diskuteras. Konst och arkitektur, 

häxprocessen, kvinno- och mans-rollen, stormaktstidens klädmode, och mycket mer får också 

utrymme.77 Verkets innehåll går även att kategorisera som modernt bruk eftersom den, mer än 

någon annan litteratur, lyfter fram epokens nackdelar. Det framhålls bland annat att kraven på 

soldater och skatter under denna era var överväldigande, och en stor del av de soldater som 

krigade för Sverige gick mot en säker och meningslös död antingen i sammandrabbningar med 

andra trupper eller i sjukdomar. För att tydliggöra hur förödande detta var för Sverige benämns 

landet under denna tid som ”knektänkornas land”.78 Boken tar även upp krigsoffer inom Sveriges 

gränser då ryssarna trängde sig in i Finland och finska flyktingar som hade våldtagits och 

misshandlats av ryska trupper sökte skydd i Sverige.79  

Ett exempel som kan visa dels på stormaktstidens negativa konsekvenser, dels på textens 

konkretiseringsgrad är då taktiken för att föda trupperna under krigföring återges. Först 
                                                
75 För kapitlet om Gustav II Adolf se: Villstrand 2011, ss. 17–27. För kapitlet om Karl XII se: Villstrand 2011, ss. 
31–36. 
76 Villstrand 2011, ss. 229–230. 
77 Villstrand 2011, ss. 66–69, 77–83, 366–371, 464–474, 488. 
78 Villstrand 2011, ss. 13–14. 
79 Villstrand 2011, s. 220. 
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understryker texten att krigföringen i trettioåriga kriget behövde finansieras. Sedan återges tidens 

latinska uttryck ”bellum se ipsum alet” som betyder att kriget ska kunna försörja sig självt. Det 

var denna taktik som den svenska och andra arméer använde. Detta innebar att fältherren hade 

huvudansvaret för truppens försörjning som alltså skulle införskaffas från de områden där kriget 

fördes. Två kognem som fungerar som exempel på denna taktik är den kejserliga stormningen av 

staden Magdenburg och den svenska erövringen av Frankfurt an der Oder. För att exemplifiera 

de förödande effekter detta kunde få för städer där kriget fördes nämns att Magdenburg, med en 

befolkning på cirka 30000, förlorade två tredjedelar av sin befolkning efter stormningen.80 

Ett annat argument till varför verket bör förstås som ett modernt bruk är att den är utformad 

för att få en inblick i epoken från fler sidor än den svenska, vilket leder till att den patriotiska 

stoltheten som kännetecknar det traditionella bruket uteblir. Detta val framkommer i förordet då 

huvudredaktören, Harrison, skriver att den Åbo-verksamme professorn Nils Erik Villstrand har 

valts till verkets huvudförfattare för att ge stormaktstiden ”en välbehövlig östlig orientering”.81 

Detta internationella perspektiv breddas ytterligare genom att ett kapitel i boken handlar om vad 

sydeuropeiska diplomater ansåg om den svenska stormakten.82 Sammanfattningsvis är detta det 

arbete som tydligast visat prov på det moderna bruket. Konkretiseringsgraden är ungefär 

likvärdig med föregående översiktsverk, det vill säga väldigt hög. 

2.2.2.  Det svenska samhäl le t  800–1720 – Univers i t e t s l i t t eratur 

Universitets- och högskolelitteraturen som undersöks för detta nedslag är Det svenska samhället 

800–1720. Klerkernas och adelns tid och Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas och arbetarnas tid. 

Av dessa böcker behandlas stormaktstiden i den första. Det sammanlagda sidantalet för dessa 

böcker är 764. Stormaktstiden får 143 sidor, vilket motsvarar 18,7 procent av det totala utrymmet 

(se bilaga 9 för alla nya siffror som återges i del 2.2.2.). Föregående universitetslitteratur gav 

stormaktstiden 13 sidor fler. Däremot får stormaktstiden i förhållande till det totala utrymmet 

mer plats vid detta nedslag, då den vid föregående nedslag upptog 13,1 procent. Detta kan delvis 

ha sin förklaring i att denna bok, som framgår i titeln, tar sin början vid år 800, medan förra 

nedslagets litteratur började vid äldre stenålder.83 Därför finns inte lika mycket stoff att trängas 

med vid detta nedslag. Det kan tilläggas att inga bilder förekommer, alltså får texten allt utrymme. 

Författarna har löst detta genom att i slutet av varje kapitel referera till sin webbplats där 

kompletterande kartor och bilder återfinns.84 

                                                
80 Villstrand 2011, ss. 99–100, 104. 
81 Villstrand 2011, s. 8. 
82 Villstrand 2011, ss. 178–184. 
83 Carlsson & Rosén 1969, ss. 13–15. 
84 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 323, 369, 432. 
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Boken borde, liksom föregående litteratur, visa prov på det moderna bruket, vilket den delvis 

också gör. Krigshistoria upptar inte så stort utrymme, vilket tyder på det moderna bruket. Till 

detta kan sägas att tidens ekonomi, kvinnoroll, häxprocesser, och vetenskap alla får utförliga 

beskrivningar.85 Ytterligare ett argument för att litteraturen bör ses som uttryck för ett modernt 

bruk är det faktum att den behandlar stormaktstidens nackdelar. För att tydliggöra de förödande 

konsekvenserna stormaktens krig medförde skildras situationen i en socken som skickade ut 255 

knektar i krig mellan åren 1620 till 1640. Av dessa dog hela 197 stycken. Den vanligaste 

dödsorsaken var dock inte att dö i slag, utan av de sjukdomar som spreds i de bristfälliga 

förläggningar soldaterna bodde i.86 Det förekommer nästan inga värderingar, varken positiva eller 

negativa, gentemot stormaktstidens kungar. Ett undantag är Karl XII. Här förekommer både 

positiva och negativa värderingar. Han beskrivs ha varit exceptionellt mogen för sin ålder, vilket 

förklarar varför kungen redan vid 15 års ålder fick inta tronen. Sedan kritiseras också hans 

bristfälliga förmåga för att lyssna och ta till sig av andras råd.87 

Historieskrivningen om Kristina i denna bok är värd att uppmärksamma då den skiljer sig från 

redogörelserna för övriga regenter, dels i denna litteratur, men också i övriga undersökta verk. 

Här framställs drottningen nästan enbart i positiva termer, vilket antyds av detta citat: ”Hennes 

intellektuella och religiösa kunnighet fängslade redan hennes samtid[…]”88 När sådant som 

Kristina kritiserats för i andra verk tas upp här så försvaras det genom att hennes handlande 

förklaras och rättfärdigas. I Carlssons och Roséns översiktsverk framkom, som nämnts, kritik 

mot drottningens ständiga nyadlande som kostade Sverige dyrt. När nyadlandet nämns här 

antyder inte författarna att det var kostsamt för Sverige. Istället förklaras att Kristina gjorde detta 

för att öka sina befogenheter, samt att det låg i linje ”med hovlivets stegrande glans och 

europeisering”.89 Det nämns förvisso att statskassan, när Karl X intog tronen, var närmast tom, 

men inga kopplingar till Kristinas ekonomiska politik görs.90 När de ofrälses krav på reduktion 

ställdes till Kristina, som hon nekade, nämns att detta skedde för att bönderna var rädda för att 

deras frihet var hotad. Sedan förs en diskussion om böndernas frihet verkligen var så hotad; 

författarna belyser för- och motargument, men tar inte någon slutgiltig ställning.91 När samma 

ämne behandlades i Borgs och Nordells gymnasiebok slogs endast fast att böndernas frihet 

faktiskt var hotad.92 Här försvaras alltså istället Kristinas avvisande av en reduktion genom att 

ifrågasätta att böndernas frihet var hotad. Sättet Kristina lyfts fram på kan ha sin förklaring i att 

hon nästintill smutskastats i vissa mer traditionella skildringar, samt att kvinnohistoriens ökade 

                                                
85 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 280–288, 295–299, 353–356, 362–364. 
86 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 315–316. 
87 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 419, 424–425. 
88 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 381. 
89 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 382. 
90 Lindkvist & Sjöberg 2009, s. 388. 
91 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 385–386. 
92 Borg & Nordell 1967a, s. 292. 
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intresse sett till föregående nedslag har gjort så kvinnor får mer utrymme i historieskrivningen. 

Men att lyfta fram henne på detta aktörsorienterade och okritiska sätt påminner mer om hur den 

traditionella historieskrivningen om svenska kungar har sett ut. Sammanfattningsvis stämmer det 

mesta i detta arbete in på det moderna bruket, men den aktörsorienterade historieskrivningen om 

Kristina försvårar kategoriseringen något. 

Konkretiseringsgraden går ner på samma sätt som i förra nedslagets universitetslitteratur 

jämfört med översiktsverk; det vill säga konkretionen är hög, men inte lika hög som på 

föregående nivå, då sidantalet var högre. Detta framkommer när Gustav II Adolfs tyska fälttåg 

behandlas. I översiktsverket förklarades noggrant den plundrings-taktik som armén använde sig 

av som handlade om att trupperna skulle finansieras genom att fältherren hade i uppgift att 

försörja trupperna genom att utvinna det som behövdes i det område de befann sig i – kriget 

skulle föda sig självt. När Gustav II Adolfs fälttåg behandlas här tas inte detta upp. 

Stormningarna av Magdenburg och Frankfurt an den Oder är två kognem som togs upp på 

föregående nivå för att exemplifiera plundringarna, men som inte nämns här. Utöver detta är 

redogörelsen för det svenska fälttåget i Tyskland ändå tydlig. Förklaringar till varför Sverige gick 

med i kriget framkommer. Kognem som i sin tur förklarar händelseförloppet, exempelvis slaget 

vid Breitenfeld och slaget vid Lützen, finns också med. För att exemplifiera den hårda strid som 

utkämpades vid Breitenfeld redovisas siffror för dödstal på bägge sidor samt hur många soldater 

som svenskarna lyckades ta till fånga.93 

2.2.3.  Alla t iders  his tor ia 1b – Gymnasie l i t t eratur 

Den gymnasielitteratur som undersöks för 2010-talets nedslag är Alla tiders historia 1b. I förorden 

hänvisar författaren till 2010 års kursplan och framhåller att boken är tänkt att bidra till elevers 

historiska bildning, precis som kursplanen utrycker sig. Författaren framhåller även att bildning 

hänger ihop med kronologi som kan ses som grunden i all historia, och därför är boken 

kronologiskt uppdelad.94 Boken behandlar inte bara svensk, utan även internationell historia. 

Sammanlagt får stormaktstiden 13 sidor, vilket motsvarar 3 procent av hela boken (se bilaga 10 

för alla nya siffror som återges i del 2.2.3.). Detta är den bok av alla nivåer, i båda nedslagen, där 

stormaktstiden får minst utrymme. Detta kan jämföras med föregående nedslag där 

gymnasieboken gav stormaktstiden 31 sidor. 

Gymnasielärobokens framställning av stormaktstiden är mer abstrakt än på föregående nivåer 

för detta nedslag. Exempelvis nämns reduktion här, som på föregående nivå togs upp redan 

under Kristinas regering, först när Karl XI införde den. Här behandlas inte heller det faktum att 

bönderna förespråkade reduktionen då de ansåg att deras frihet var hotad, vilket nämndes i 

                                                
93 Lindkvist & Sjöberg 2009, ss. 374–377. 
94 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, s. 3. 
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universitetslitteraturen.95 När dessa företeelser tvingas bort genom komprimeringen av texten 

framstår reduktionen som något omotiverad – därav blir händelseförloppet mer abstrakt. 

Applicerar vi exemplet som användes för att visa på skillnaden mellan föregående nivåer, det vill 

säga Gustav II Adolfs fälttåg i Tyskland, framkommer det att redogörelserna här är än mer 

abstrakta än på föregående nivå. Finansierings-taktiken som togs upp i översiktsverket nämns 

inte. Kognemet slaget vid Lützen som behandlades i universitetslitteraturen nämns dock även 

här. 96 Däremot nämns inte slaget vid Breitenfeld – ett kognem som på föregående nivå också 

redovisades med siffror. Sammanfattningsvis är texten på denna nivå mer abstrakt än på 

föregående. 

Angående historiesynen kan nämnas att krigen inte får så stort fokus. Boken behandlar 

däremot stormaktstidens politik i stor omfattning, bland annat får maktspelet mellan adel och 

kungamakt relativt stort utrymme.97 Däremot förekommer inte kulturhistoriska ämnen som 

litteratur, konst och arkitektur som i viss mån förekommit i nästan alla andra verk som 

undersökts. Ingen av monarkerna framställs dock på ett glorifierat sätt. Däremot kritiseras Karl 

XII:s regerande: ”[…] kungens olyckliga krig och mindre effektiva diplomati påskyndade 

stormaktsväldets slut.”98 Detta är alltså helt i motsats till det Lindqvist, som stod för ett mer 

traditionellt bruk, framförde gällande Karl XII:s tid som regent. Som argument för att texten bör 

ses som ett uttryck för det traditionella bruket kan nämnas att denna bok ingenstans framhåller 

stormaktstidens negativa sidor. Sammanfattningsvis väger ändå argumenten för att det handlar 

om ett modernt bruk tyngre. 

2.2.4.  Histor ia.  Grundbok – Grundskole l i t t eratur 

Den grundskolelitteratur som undersöks för det senare nedslaget om stormaktstiden är Historia. 

Grundbok. Den innehåller sammanlagt 203 sidor. Av dessa handlar 29 om stormaktstiden, vilket 

är 14,3 procent av bokens innehåll (se bilaga 11 för alla nya siffror som återges i del 2.2.4.). Av 

alla böcker som undersökts är detta den där bilderna fått mest plats – hela 33,4 procent. När 

bildutrymmet är borträknat kvarstår 19,32 sidor text. Stormaktstiden får trots detta fler sidor än 

på föregående nivå. Eftersom grundskoleboken vid förra nedslaget var mer abstrakt än 

gymnasieboken, fast den gav stormaktstiden fler sidor, kan det vara så även här. 

För att visa konkretiseringsgraden fortsätter vi på ett tidigare spår, nämligen hur reduktionen 

beskrivs. Vid föregående nivå behandlades reduktionen först när Karl XI införde den och inte 

när Kristina avhandlades. Så är det även här. Därför kan konkretiseringsgraden för det första 

sägas vara lägre än i universitetslitteraturen. När det handlar om reduktionen kan dock denna bok 

                                                
95 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, ss. 141–142. 
96 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, ss. 136–137. 
97 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, ss.134–135. 
98 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, s. 146. 
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sägas vara tydligare än gymnasielitteraturen. Anledningen till detta är att det framkommer att 

bönderna uppskattade det faktum att Karl XI införde reduktionen – alltså är händelseförloppet 

inte lika obegripligt som på föregående nivå. När författarna i samband med reduktionen 

diskuterar Karl XI nämns den förmyndarregering som styrde riket innan han blev myndig. För att 

tydliggöra eventuellt främmande ord, som i det här fallet förmyndare, ges ett exempel längst ner 

på sidan, utanför brödtexten, om vad en förmyndare kan tänkas göra.99 Det faktum att författarna 

använder sig av exempel på det här sättet är positivt för att förstå textens innehåll. 

Komprimeringen av texten ställer emellertid också till med svårigheter. Exempelvis nämns inte 

det faktum att en annan trupp skulle ha mött upp Karl XII:s före Poltava, men att detta aldrig 

skedde. Detta gjorde Karl XII:s armé svagare och är därför viktigt att ha med för att förstå 

utgången av slaget. Alltså saknas i denna bok vissa förklaringar som tydliggör olika kognem. 

Gällande historiesynen är det svårt att placera in denna bok i något av mina bruk då den visar 

prov på båda. Något som talar för det moderna bruket är det faktum att boken visar på en bred 

historieskrivning, den behandlar alltså fler ämnen än stormaktstidens krig. Exempelvis finns 

samernas historia med, häxjakten diskuteras och vasaskeppets öde avhandlas. Fyra sidor ägnas 

även åt Ludvig XIV och Peter den store där det som skedde i dessa länder och vilken påverkan 

detta hade på Sverige diskuteras. Här behandlas bland annat barocken kortfattat då det framhålls 

att den franska barockstilen inspirerade byggnationen av Drottningholms slott.100 Boken kan även 

ses som modernt bruk eftersom den tar upp stormaktstidens nackdelar. Bland annat anses slaget 

vid Lützen ha varit ”en hemsk människoslakt”. De negativa konsekvenser kriget hade på vanliga 

soldater tas också upp. Författarna berättar att en stor del av de svenska soldaterna blev svårt 

skadade och därför även oförmögna till arbete. De tvingades tigga för att försörja sig.101 

Det som talar för att boken bör ses som ett uttryck för ett traditionellt bruk är att den saknar 

kritik mot de monarker som styrde Sverige under denna tid. Exempelvis beskrivs Gustav II Adolf 

som en fullärd man redan vid 16-års ålder. Det nämns även att han byggde ut Uppsala universitet, 

samt hjälpte många studenter så de kunde ha råd med boende och mat under sina studier. Om 

Karl XI nämns det förvisso att han var en envåldshärskare vilket i sig låter negativt, men det 

framkommer inte i texten om detta är bra eller dåligt, vilket kan vara svårt för elever i femte klass 

att förstå. Det kan speciellt vara svårt att förstå när han samtidigt sägs ha varit älskad av folket, 

samt en hårt arbetande man som var intresserad av hur hans invånare verkligen hade det. Här 

märks ett eko av klassiska traditionella framställningar av ”Gråkappan”. Inte ens Karl XII 

kritiseras. Han får inte så stora hyllningar heller, men de värderande ord som nämns om honom 

kan sägas vara mer positiva än negativa; dessa ord är bland annat ”enkel och sparsam”.102 

  

                                                
99 Körner & Lindberg 2012, ss. 156–157. 
100 Körner & Lindberg 2012, ss. 146–147, 158–159, 161, 167. 
101 Körner & Lindberg 2012, ss. 149, 151. 
102 Körner & Lindberg 2012, ss. 142–143, 156–157, 165. 
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3. Framställningen av Sveriges roll under andra världskriget 

3.1. 1960-talets litteratur 

3.1.1.  Den svenska his tor ien – Övers iktsverk 

Översiktsverket som undersöks för detta nedslag är samma som användes vid första nedslaget i 

undersökningen av stormaktstidens framställning. Boken som behandlar Sveriges roll under 

andra världskriget är Den svenska historien. 10 Vår egen tid från 1920 till 1960-talet. Ämnet får 18 

sidor, vilket motsvarar 0,6 procent av översiktsverkets totala omfattning (se bilaga 12 för alla nya 

siffror som återges i del 3.1.1.). Det utrymme som detta ämne får är alltså betydligt mindre än vad 

stormaktstiden fick. Detta är dock inte så konstigt med tanke på att stormaktstiden är en period 

på lite drygt hundra år, medan andra världskriget pågick i sex år. De 24 bilderna som förekommer 

i detta avsnitt upptar 4,87 sidor i utrymme, vilket gör att textutrymmet landar på 13,13 sidor.  

Bokens sätt att redogöra för Sveriges agerande under denna period påminner mycket om 

småstatsrealismen – alltså det traditionella bruket. De handlingar som utfördes, som idag kan 

anses ha varit omoraliska, förklaras så att läsaren förstår varför Sverige var tvunget att agera som 

de gjorde. Exempelvis förklaras järnmalmsexporten till Tyskland på följande vis: ”Den stora 

järnmalmsexporten till Tyskland, som 1938 uppgick till 10 miljoner ton, måste emellertid fortgå. 

Man kunde annars frukta för tyska militära repressalier.” Sedan fortsätter författarna att förklara 

att Sverige i sin tur fick viktiga förnödenheter från Tyskland – som kol och konstgödsel. Därför 

var det viktigt att ha goda relationer länderna emellan.103 Neutralitets- och fredssträvan nämns 

även vid tyskarnas ockupation av Norge. Det framhålls att Sverige och Norge vid denna tid lade 

fram Narviksplanen som innebar att Narvik skulle ockuperas av Sverige och därför vara en 

neutral zon, men att tyskarna avvisade planen. När Tyskland hade intagit hela Norge kunde 

Sverige inte längre hänvisa till lojalitetsplikten de hade gentemot Norge vilket gjorde att de var 

tvungna att gå med på många av tyskarnas krav, bland annat permittenttrafiken som innebar att 

tyska soldater fick färdas till och från Norge över svenskt territorium. Det framhålls dock att 

Sverige gick med på detta men med kravet om att de tyska trupperna i Norge inte fick bli större, 

vilket kan ses som ett försök till att visa att Sverige inte lade sig platt. När författarna berättar att 

Sverige var tvungna att gå med på många krav nämns även att Hitler ska ha varit ovänligt inställd 

till Sverige, men att Gustav V ska ha försökt lugna honom.104 Hitlers påstådda ovilja mot Sverige 

anges alltså som en förklaring till de svenska avstegen från neutraliteten. Här syns således ännu en 

gång det småstatsrealistiska perspektivet. Samlingsregeringen gjorde vad som krävdes för att hålla 

Sverige utanför kriget. I det här fallet genom att inte reta Hitler. 
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Alf W Johanssons har, som konstaterats i forskningsläget, hävdat att motberättelserna 

förmedlar en bild av att Sverige befolkades av nazister och rasbiologer under andra världskriget. 

Denna bild förmedlas inte i översiktsverket, vilket är ett argument för att det här handlar om det 

traditionella bruket. I texten nämns rasbiologin inte över huvud taget och de inhemska nazisterna 

hävdas ha varit få (vilket de förvisso också var).105 Det enda argumentet för att texten visar på ett 

modernt bruk är att anti-nazister lyfts fram i relativt hög grad. Folke Bernadotte nämns väldigt 

kortfattat. Torgny Segerstedt, som är en central gestalt i motberättelserna, får desto mer utrymme, 

samt Raoul Wallenberg. Det ska dock nämnas att Wallenberg inte lyfts fram i kapitlet om Sverige 

under andra världskriget, utan i ett kapitel där landets relation med Sovjet diskuteras. Det nämns 

dock att han räddade många judar under andra världskriget, men textens huvudfokus ligger på 

Wallenbergs försvinnande och hur det påverkade relationen mellan Sverige och Sovjetunionen.106 

Gällande konkretiseringsgraden finns många kognem, förklaringar och exempel. När början av 

andra världskriget förklaras nämns kognemet tyska angreppet på Polen den första september år 

1939. Det förklaras att Sverige inte kände sig hotat av kriget. Författarna påpekar att Sverige inte 

insåg faran i situationen Molotov-Ribbentroppakten hade satt Norden i. För att förklara den 

svåra situationen jämförs den med läget i Norden efter Alexander I och Napoleons förbund i 

Tilsit år 1807. Författarna framhåller även att Sverige var illa förberett för krigssituationen. Detta 

tydliggörs genom en bild på en civilklädd reservpolis med en bildtext som förklarar att bilden 

visar de improvisationer Sverige var tvunget att ta till när kriget bröt ut.107 Bilder och bildtexter 

används alltså för att tydliggöra och exemplifiera det som nämns i texten, precis som författarna i 

översiktsverket gjorde när de redogjorde för stormaktstiden. Ytterligare något översiktsverket har 

utrymme för är att vid sidan om brödtexten ha en mindre text i marginalen som kortfattat återger 

andra världskrigets händelseförlopp i årtal. Detta gör att det som sker i Sverige under andra 

världskriget blir enklare att förstå när paralleller till sådant som sker i övriga världen kan dras.108 

3.1.2.  Svensk his tor ia – Univers i t e t s l i t t eratur 

Universitets- och högskolelitteraturen för detta nedslag är samma bokserie som användes vid 

undersökningen av stormaktstiden. Sveriges roll under andra världskriget behandlas i den andra 

av dessa böcker som heter Svensk historia 2. Tiden efter 1718. I boken får Sveriges roll under andra 

världskriget 13 sidor (se bilaga 13 för alla nya siffror som återges i del 3.1.2.), vilket är fem sidor 

färre än vad ämnet fick i översiktsverket. Det sammanlagda antalet sidor för bokserien är 1192 

sidor, vilket innebär att 1,1 procent av bokens innehåll ägnas åt Sveriges roll under andra 

världskriget. Andelen som ämnet får i universitetslitteraturen är alltså större än vad det fick i 
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översiktsverket. I boken används endast en bild, och det är på en graf. Detta visar att bilderna har 

prioriterats bort när komprimeringen av texten har skett. När bildutrymmet tas bort uppgår 

textutrymmet för avsnittet i denna bok till 12,46 sidor, vilket inte är så mycket lägre än 

översiktsverket där textutrymmet uppgick till 13,13 sidor. Dock är översiktsverkets sidor något 

större än vad denna boks är, men det visar ändå att det inte skiljer så mycket mellan dessa nivåer. 

Vid en närmare undersökning framkommer det att universitetslitteraturen är nästintill 

densamma som brödtexten i översiktsverket, men med smärre modifikationer då vissa delar av 

texten tvingats bort till följd av komprimeringen. För att exemplifiera hur lika texterna är kan 

samma exempel som vid föregående nivå användas, alltså andra världskrigets början. I 

översiktsverket nämndes att ”statsminister Hansson” ska ha gett lugnande besked om Sveriges 

försvarsläge. På denna nivå nämns att ”statsministern” gav lugnande besked om detta. Här har 

alltså statsministerns namn utgått till följd av komprimeringen. Detta gör texten något abstraktare 

då det inte framgår vem som var statsminister under denna tid. I universitetslitteraturen nämns 

även att situationen Norden hamnat i var snarlik Tilsitperiodens. Här finns alltså ett exempel som 

tydliggör den svåra situationen Norden befann sig i vid andra världskrigets början, vilket gynnar 

konkretionen, men det nämns inget om Molotov-Ribbentrop-pakten som är den situation som 

jämförs med Tilsit-förbundet. På denna nivå nämns heller inget om när Tilsitperioden var eller 

vilka aktörer som var inblandade.109 Detta gör också texten mer abstrakt än på föregående nivå. 

Historiesynen visar på det traditionella bruket, då det mesta innehållet är likt det på föregående 

nivå. Det traditionella bruket kan till och med sägas vara ännu tydligare då underkapitlet om anti-

nazister som förekom i översiktsverket inte finns med i universitetslitteraturen. Denna situation 

har uppkommit eftersom underkapitlet om antinazisterna i översiktsverket är en ”sido-text” som 

berättas vid sidan om brödtexten. All text som inte tillhör brödtexten, samt bilder och bildtexter 

har tagits bort till följd av komprimeringen. Därför har underkapitlet om anti-nazisterna 

försvunnit. Detta leder till att anti-nazisterna inte får lika mycket utrymme som på föregående 

nivå, men helt frånvarande är de inte. Bland annat har delar av texten om Torgny Segerstedt, som 

vid föregående nivå fanns i anti-nazist-kapitlet, bakats in i universitetslitteraturens brödtext. Även 

Folke Bernadotte och hans räddningsaktioner återges mycket kortfattat.110 

3.1.3.  Histor ia för  gymnasie t  årskurs 2 – Gymnasie l i t t eratur 

Gymnasielitteraturen för detta nedslag är Historia för gymnasiet årskurs 2. Boken tillhör samma serie 

som användes när stormaktstidens framställning i gymnasielitteraturen för mitt första nedslag 

undersöktes. Sammanlagt behandlas Sveriges roll under andra världskriget på tre sidor. Bokens 

totala antal sidor uppgår till 929, vilket innebär att ämnet får 0,3 procent (se bilaga 14 för alla nya 
                                                
109 För texten från översiktsverket se: Carlsson & Rosén 1968, s. 124. För texten från universitets- och 
högskolelitteraturen se: Carlsson & Rosén 1970, s. 566. 
110 Carlsson & Rosén 1970, ss. 570, 578. 
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siffror som återges i del 3.1.3.). Det begränsade utrymme som ägnas åt Sveriges agerade under 

denna tid jämfört med föregående nivåer kan ha sin förklaring i att även internationell historia 

behandlas i denna bok, medan föregående verk endast inriktade sig på svensk historia. Trots att 

Sveriges roll under andra världskriget endast upptar tre sidor får bildutrymmet 1,09 sidor, vilket 

ger 1,91 sidor text. Vid föregående nivå fick ämnet 12,46 sidor text. Detta innebär att väsentliga 

nedskärningar skett mellan dessa nivåer. 

När författarna redogör för Sverige roll under andra världskriget börjar de med att fastslå att 

Sverige under kriget lyckades bevara sin neutralitet. Senare i texten framhålls att neutraliteten 

sattes på prov när tyskarna pressade svenskarna till att göra vissa avsteg från denna genom att låta 

tyska soldater transporteras genom Sverige. Dessa avvikelser från neutraliteten rättfärdigas genom 

att hävda att tyska militära ingripanden hotade landet om Sverige inte gick med på dessa krav. En 

annan anledning till dessa eftergifter var Sveriges nödvändiga handel med Tyskland.111 Ytterligare 

angående historiesynen kan sägas att svenska anti-nazister inte nämns i texten. När Sveriges 

relation till Tyskland beskrivs finns inget moraliserande gällande att det var oetiskt att förhandla 

med tyskarna på grund av förintelsen eller något liknande. Förintelsen nämns för övrigt inte i 

texten över huvud taget. Det huvudsakliga intresset är istället Sveriges neutralitetspolitik, vilket 

blir tydligt då avsnittet börjar med att hävda att Sverige lyckades bevara sin neutralitet i kriget, 

samt avslutas med påståendet att Sverige var ett av få länder som lyckades hålla sig utanför 

kriget.112 Eftersom neutralitetssträvan står i huvudfokus och texten inte är moralisk i detta 

avseende står denna bok närmare det traditionella bruket än det moderna. 

Konkretionen är lägre än vid föregående nivåer, delvis eftersom att svenska anti-nazister, som 

fick relativt stort utrymme i översiktsverket och väldigt lite utrymme i universitetslitteraturen, helt 

har utelämnats här. I föregående nivåer förklarades bristerna hos det svenska försvaret inför 

kriget tydligare. Här nämns endast: ”Stora brister fanns i vårt försvar”. Angående beredskapens 

utökning under kriget var föregående nivåer också tydligare då de hade längre förklaringar, fler 

kognem, samt exemplifierade denna diskussion genom att visa relaterade siffror. I detta verk 

nämns endast att riksdagen i september år 1939 ökade anslagen till försvaret och att beredskapen 

förbättrades under krigets gång.113 Tydligare än så framgår inte i vilken grad beredskapen ökade. 

3.1.4.  Histor ia i  grundskolan åk 8 – Grundskole l i t t eratur 

Grundskolelitteraturen som undersöks för detta nedslag är Historia i grundskolan åk 8. Boken 

innehåller sammanlagt 321 sidor. Av dessa behandlar tre Sveriges roll under andra världskriget, 

                                                
111 Borg & Nordell 1967b, ss. 497–498. 
112 Borg & Nordell 1967b, ss. 497–499. 
113 För gymnasielitteraturen se: Borg & Nordell 1967b, s. 498. För översiktsverket se: Carlsson & Rosén 1968, ss. 
124–125, 128, 131, 133. För universitets- och högskolelitteraturen se: Carlsson & Rosén 1970, ss. 566–567, 569, 571–
572. 
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vilket motsvarar 0,9 procent av bokens innehåll (se bilaga 15 för alla nya siffror som återges i del 

3.1.4.). Sidantalet för ämnet är detsamma som gymnasielitteraturens, men när bildutrymmet tas 

bort är textutrymmet på denna nivå 0,5 sidor större. Dock är sidorna mindre än på föregående 

nivå, vilket resulterar i att skillnaden i utrymme mellan dessa nivåer är i det närmsta obefintlig. 

Om föregående bok var abstrakt när den redogjorde för Sveriges beredskap inför kriget, samt 

landets upprustning under kriget så är denna bok än mer abstrakt. På denna nivå finns inte ens 

kognemet ”riksdagen i september 1939” som fanns med på föregående nivå. Här nämns att 

beredskapen var låg vid krigsutbrottet, men det anges inte när krigsutbrottet ägde rum. Däremot 

nämns att det efter krigsutbrottet skedde en snabb upprustning. Bland dessa redogörelser 

förekommer dock något som är positivt för textens konkretion, nämligen siffror som 

exemplifierar upprustningen: ”Tidvis låg omkring 400 000 svenska soldater i beredskap.” Dock 

nämns inte när de 400 000 soldaterna var i beredskap, den enda tidsangivelsen är ”tidvis”. Detta 

är negativt för konkretionsgraden. Faktum är att texten om Sveriges roll under andra världskriget 

börjar med att redogöra för hur läget år 1941 såg ut för svensk del.114 Att texten inte, som tidigare 

texter, tar sin början vid krigets inledning är alltså också negativt för konkretionsgraden. 

Ytterligare något som kan relateras till abstraktionsgraden är textens sätt att redogöra för 

avvikelser från neutraliteten när det kommer till Tysklands krav. Här ges inga förklaringar till 

varför Sverige gick med på tyskarnas krav utan endast att de inte vågade neka tyskarna dessa.115 

På föregående nivåer förklaras avstegen från neutraliteten genom hänvisning till handeln och 

tyska militära ingripanden. Att dessa förklaringar inte finns med på denna nivå gör texten mer 

abstrakt då det inte framkommer varför Sverige var rädda för Tyskland. 

Trots textens relativt lilla utrymme lyfter den ändå fram Folke Bernadotte, vilket inte gjordes 

på föregående nivå. Till skillnad från gymnasielitteraturen behandlas här flyktingsituationen; det 

framhålls att Sverige blev ett nytt hem för många flyktingar då många danska judar flydde till 

Sverige undan från nazismen, samt många baltiska flyktingar flydde från Sovjetunionen till 

Sverige.116 Här framställs alltså den svenska neutraliteten som en tillgång som gjorde det möjligt 

för Sverige att ta emot många flyktingar. Den restriktiva politiken fram till 1942 nämns däremot 

inte, vilket vittnar om att det här handlar om det småstatsrealistiska perspektivet. När Sveriges 

neutralitetssträvan behandlas görs detta inte på något moraliserande sätt. Att Sverige hade kunnat 

göra annorlunda eller att det var omoraliskt att göra avvikelser från neutraliteten är inget som 

nämns. Texten försöker alltså inte utmana eller moralisera över Sveriges historiska handlande, 

utan snarare legitimera landets historiska handlande. Sammanfattningsvis ligger alltså denna text 

närmare det traditionella bruket. Men sett till föregående nivå finns det mer här som kan kopplas 

till det moderna bruket. 

                                                
114 Hildingson & Husén 1966, ss. 283–284. 
115 Hildingson & Husén 1966, s. 284. 
116 Hildingson & Husén 1966, ss. 284–285. 



38 

3.2. 2010-talets litteratur 

3.2.1.  Sveriges  his tor ia – Övers iktsverk 

Översiktsverket som undersöks för detta nedslag är samma som användes vid undersökningen av 

stormaktstiden. Boken som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är Sveriges Historia 

1920–1965. Detta ämne får 70 sidor av verkets totalt 4294 sidor, vilket motsvarar 1,6 procent av 

verkets totala sidomfång (se bilaga 16 för alla nya siffror som återges i del 3.2.1.). När 

bildutrymmet räknats bort återstår 59,98 sidor text. Vid en jämförelse med föregående 

översiktsverk framgår att detta ämne då fick 18 sidor, vilket motsvarade 0,6 procent av hela 

översiktsverket. Textutrymmet uppgick där till 13,13 sidor. I alla dessa avseenden har ämnet fått 

ökat utrymme vilket kan tyda på ett ökat intresse för ämnet vid detta nedslag. 

Som förväntat är konkretionsgraden, med detta stora omfång, högre än i tidigare undersökt 

litteratur. I detta verk nämns fler faktorer som påverkade samhället under denna tid jämfört med 

verken från förra nedslaget. Det kan bland annat nämnas att krigsfamiljebidrag ges mer utrymme 

än tidigare – då detta endast nämnts i förbifarten. Beredskapen hos landets kvinnor förklaras i 

större omfattning än tidigare då bland annat statens initiativ Fru Lojal diskuteras tillsammans med 

bland annat Riksförbundets Sveriges Lottakårer. Den omfattande rationaliseringen och 

effektiviseringen av hushållningen under andra världskriget får i detta verk ett eget underkapitel, 

vilket ämnet inte fått i tidigare verk.117 Att fler faktorer som påverkade Sverige under denna tid 

behandlas ger en mer nyanserad bild än vad tidigare verk levererat.  

För att visa på konkretionsgraden kan även nämnas att förklaringar som inte förekom i de 

andra verken gällande betydelsen av Per Albins tal här framförs. Författarna redogör för att 

statsministern snarare syftade på försörjningsläget än på försvarsläget när han sa ”Vår beredskap 

är god”. Det enda som nämnts förut från detta tal är just ”Vår beredskap är god”. Här finns även 

mer av talet med som citat, vilket också ökar konkretionen.118 De många citaten i texten fungerar 

som exempel som tydliggör skeenden från denna period. Ett av dessa citat är från en DN-artikel 

som berättar om läget i Helsingfors efter vinterkrigets första dag: ”När detta skrivs […] ligger 

Helsingfors i kolsvart mörker, men stora eldkvastar står mot himlen till ledning för eventuella nya 

ryska bombflygare, som inte har mer än högst 20 minuters flygtid från Baltischport.”119 Utdraget 

från artikeln visar både på situationen i Finland, och på den nyhetsförmedling som påverkade 

svenskarnas syn på kriget. Dessa citat ökar alltså förståelsen för livet i Sverige under denna tid. 

Enligt den tidigare forskningen om historieskrivningen borde denna litteratur visa på en mer 

moraliserande hållning till Sveriges roll under andra världskriget – vilket texten också gör. Redan 

på avsnittets första sida ställs frågan om det var moraliskt försvarbart att förse Tyskland med 

                                                
117 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, ss. 350–351, 354–360. 
118 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, ss. 305–306. 
119 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, s. 309. 
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järnmalm samt gå med på många av deras krav.120 Detta visar på ett nytt fokus som inte finns i 

tidigare analyserade verk. Senare i texten citeras även historikern Mikael Byström då han redogör 

för att forskningen om förintelsen och antisemitismen har uppmärksammat värde- och 

moralfrågor i ämnet.121 I verket diskuteras just själva historieskrivningen om Sveriges roll under 

andra världskriget. Bokens författare placerar sig i ett mellanläge sett till neutralitetssträvan och 

moraliserande då de håller med Maria-Pia Boëthius om följande: ”Vi måste betrakta vår egen 

bräcklighet i stället för att försöka förvandla den till storhet”. Detta citat handlar om att inte 

försöka förädla försvarandet av neutraliteten till något heroiskt. Samtidigt framhåller författarna 

att de inte ställer sig bakom Boëthius ”moraliserande anklagelser” mot denna period. De väljer 

istället att ge slutordet till Mattias Tydén då de lyfter fram ett citat från honom som handlar om 

att förstå perioden utifrån sin tids premisser och att undersöka de många olika 

förklaringsmodellerna som i sin tur kan innehålla paradoxala förklaringar.122 Utifrån denna del av 

texten framstår inte småstatsrealismen och motberättelserna som två så vitt skilda sätt att se 

historien på som Johansson beskrev dem som i sin Respons-artikel. Författarna behandlar i 

denna text de moraliska aspekterna samtidigt som de tydligt anlägger ett dåtids-perspektiv. Denna 

iakttagelse styrks av att anti-nazister som Ture Nerman, Torgny Segerstedt, Raoul Wallenberg 

och Folke Bernadotte får mycket utrymme, liksom av att förintelsen får ett eget underkapitel.123 

Detta är i enighet med det moderna bruket. När de diskuterar tyska krav Sverige gick med på 

berättar författarna att vissa historiker har konstaterat att Sverige inte hade behövt gå med på alla 

dessa krav. Men då framhåller verkets författare även att den svenska samlingsregeringen inte 

hade de facit vi har idag.124 Detta påstående legitimerar snarare Sveriges handlande än utmanar 

det, vilket i högre grad stämmer överens med det traditionella bruket. 

3.2.2.  Det svenska samhäl le t  1720–2006 – Univers i t e t s l i t t eratur 

Den universitets- och högskolelitteratur som används för att undersöka hur Sveriges roll under 

andra världskriget framställdes vid detta nedslag är Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas och 

arbetarnas tid. Boken tillhör samma serie som användes vid undersökningen av stormaktstiden. I 

boken behandlas Sveriges roll under andra världskriget på sju sidor av seriens totalt 764 sidor (se 

bilaga 17 för alla nya siffror som återges i del 3.2.2.). Avsnittet i fråga motsvarar 0,9 procent av 

litteraturens totala omfattning. Precis som förra boken som undersöktes från denna serie 

innehåller inte heller denna några bilder då dessa finns på en extern hemsida som refereras till i 

boken. Trots att bilder inte upptar något utrymme i denna bok är det en stor nedskärning som 

                                                
120 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, s. 302. 
121 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, s. 340. 
122 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, s. 342. 
123 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, ss. 330–332, 339–342. 
124 Björkman, Hirdman & Lundberg 2012, s. 329. 
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skett från föregående nivå där samma ämne behandlades på 59,98 sidor efter att bildutrymmet 

tagits bort. Det förra nedslagets universitetslitteratur gav Sveriges roll under andra världskriget 13 

sidor, det vill säga 1,1 procent av det totala innehållet. Alltså har ämnet fått färre sidor vid detta 

nedslag, samt mindre andel sett till böckernas totala omfattning. Dessa siffror tyder på ett 

minskat intresse för denna del av Sveriges historia hos universitets- och högskolelitteraturen – 

medan jämförelser av dessa siffror mellan översiktsverken visade på ett ökat intresse. 

Gällande bokens historiesyn skiljer den sig inte mycket från föregående nedslags 

universitetslitteratur, då denna också lyfter fram anti-nazister som Raoul Wallenberg och Torgny 

Segerstedt.125 När det redogörs för avvikelserna från neutraliteten förklaras det varför dessa 

avsteg gjordes.126 Det finns dock en punkt där denna bok utmanar Sveriges historiska handlande 

mer än förra nedslagets litteratur gjorde. Det är när författarna redogör för säkerhetspolisens 

åsiktsregistrering och indragningen av tidskrifter som var för anti-nazistiska. I detta sammanhang 

lyfter författarna fram att det bland annat fanns antisemitiska studenter och akademiker i Uppsala 

och Lund som hade protesterat mot att judiska läkare fick jobb i Sverige. Dessa antisemiter 

uppmärksammades inte i samma grad av säkerhetspolisen som personer som tillhörde 

antinazisterna gjorde.127 Dessa akter legitimeras inte, utan framställs på ett mer utmanande sätt. 

Gällande textens konkretiseringsgrad kan sägas att den är betydligt lägre än vid föregående 

nivå då utrymmet inte tillåter att lika många delar av Sveriges historia under denna period 

behandlas. Denna text diskuterar heller inte Sveriges beredskap inför kriget. Den har inte med 

kognemet Per Albin Hanssons tal på Skansen då han sade ”Vår beredskap är god”. Däremot 

framkommer det att det skedde en upprustning. Den förklaras med siffror som visar antalet 

soldater som var inkallade. Kvinnornas beredskap, med Lottakåren, nämns också i texten. Sedan 

tydliggörs Lottakårens verksamhet genom att ge exempel på vad de gjorde, då de bland annat 

stickade raggsockor till värnpliktiga.128 Utan en förståelse för hur beredskapen såg ut före kriget 

blir det dock svårt att förstå hur mycket beredskapen utökades under kriget – vilket gör texten 

abstraktare än på föregående nivå. Det som är positivt för konkretionen är att beredskapen under 

kriget ändå förklaras genom siffror och med exempel. 

3.2.3.  Alla t iders  his tor ia 1b – Gymnasie l i t t eratur 

Gymnasielitteraturen som undersöks för detta nedslag är boken Alla tiders historia 1b, alltså samma 

bok som användes för det senare nedslagets undersökning av stormaktstiden. I boken får 

Sveriges roll under andra världskriget sex av bokens sammanlagt 434 sidor, vilket motsvarar 1,4 

procent av bokens totala sidantal (se bilaga 18 för alla nya siffror som återges i del 3.2.3.). Det 

                                                
125 Hedenborg & Kvarnström 2009, ss. 300, 302. 
126 Hedenborg & Kvarnström 2009, ss. 298–299. 
127 Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 302. 
128 Hedenborg & Kvarnström 2009, ss. 300–301. 
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förekommer fem bilder i avsnittet och när bildutrymmet är borträknat uppgår textutrymmet till 

5,36 sidor. Här rör det sig om en nedskärning på en sida från föregående nivå, cirka en och en 

halv sidor om endast textutrymmet räknas. Vid det förra nedslaget i gymnasielitteraturen fick 

ämnet tre sidor, det vill säga 0,3 procent totalt. Vid en horisontell jämförelse framkommer det att 

Sveriges roll under andra världskriget både får fler sidor och mer av det totala utrymmet vid detta 

nedslag än vid föregående. Detta kan tyda på ett ökat intresse för ämnet. 

Denna bok är den som tydligast återspeglar Johanssons påstående om att moderna läroböcker 

målar upp bilden av att Sverige under andra världskriget var ett land som befolkades av nazister 

och rasbiologer. I avsnittet ägnas hälften av innehållet åt att redogöra för den svenska opinionen 

gällande nazismen. Av denna del ägnas mer än hälften åt tyskvänliga svenskar – vilket gör att 

dessa personer får mer utrymme än de personer som var kritiskt inställda till nazismen.129 Detta 

kan ge bilden av att de flesta svenskar under denna tid var nazister, eller i alla fall ”tysk-vänliga”. 

Det framkommer inga siffror eller påståenden som visar att den tysk-vänliga andelen av 

befolkningen var en minoritet i detta sammanhang, vilket tidigare verk framhållit. I boken 

uttrycks även ett moraliskt patos då Sveriges historiska agerande under denna period kritiseras på 

följande sätt: ”Sverige spelade en föga ärofull roll när det gällde att hindra judar från att lämna 

Tyskland.”130 Att i historieskrivningen fokusera på förhållandet mellan Sverige och nazismen 

snarare än det mellan Sverige och Tyskland ligger också i linje med Anderssons och Tydéns 

redogörelser för var fokus har legat i senare tids forskning om denna period. Dessa faktorer 

stödjer påståendet om att denna text står för ett modernt bruk. 

Konkretiseringsgraden är ungefär densamma som på föregående nivå. Universitetslitteraturen 

behandlade dock flera delar av Sveriges beredskap. Här nämns inget om kvinnornas organisation 

Lottakåren. Ett kognem som inte nämndes på föregående nivå men som finns med här är 

statsministerns kända tal där det framhölls att ”Vår beredskap är god”.131 Ytterligare något som 

kan exemplifiera konkretionsgraden i denna bok är Sveriges accepterande av tyska krav. För att 

förklara detta nämns kognemet Norges kapitulation år 1940 och tyskarnas krav som kom vid 

midsommar år 1941 som handlade om att få transportera Engelbrecht-divisionen genom Sverige. 

Här nämns att kravet följdes av ett ”förtäckt hot”.132 Detta ”förtäckta hot” förklaras dock inte 

tydligare än så. Föregående verk som har redogjort för vad som kunde ske om regeringen hade 

nekat tyskarnas krav har hävdat att tyskarna kunde ingripa militärt i Sverige, eller att Sverige var 

rädda för att ett nej skulle försvåra handeln. När det i detta verk inte finns utrymme att gå in på 

dessa faktorer blir det alltså abstraktare och svårare att förstå varför Sverige gick med på 

tyskarnas krav. 

                                                
129 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, ss. 309–311. 
130 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, s. 311. 
131 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, s. 307. 
132 Almgren, Bergström & Löwgren 2011, s. 308. 
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3.2.4.  Levande his tor ia 9 – Grundskole l i t t eratur 

Grundskolelitteraturen som analyseras vid detta nedslag är boken Levande historia 9. Lars 

Hildingsson som var författare för det förra nedslagets grundskolearbete är författare även till 

detta verk. Här får Sveriges roll under andra världskriget två sidor av bokens totala 147 sidor, 

vilket innebär att ämnet upptar 1,4 procent av bokens sammanlagda sidantal (se bilaga 19 för alla 

nya siffror som återges i del 3.2.4.). Vid föregående nedslag i grundskolelitteraturen fick ämnet tre 

sidor vilket stod för 0,9 procent av bokens totala omfång. Alltså fick Sveriges roll under andra 

världskriget en sida mer vid föregående nedslag. Dock får ämnet större andel av hela innehållet 

vid detta nedslag eftersom antalet sidor vid föregående nedslag var betydligt större. Det ska även 

nämnas att det skett en nedskärning på fyra sidor från föregående nivå. 

Konkretionen i texten påminner till viss del om den i grundskoleboken vid mitt första nedslag 

som behandlade stormaktstiden. Det jag syftar på är att båda dessa förklarar vissa skeden i 

historien väldigt konkret, men hoppar helt över vissa andra. Detta gör att läsaren inte får någon 

helhetsbild över perioden. För att förtydliga detta påstående kan nämnas att Sveriges beredskap 

vid krigets början inte nämns. Varken Per Albin Hansson eller samlingsregeringen nämns i detta 

verk, vilket omöjliggör en förståelse för hur Sverige styrdes under kriget. Varken anhängare eller 

kritiker till Tyskland och nazismen nämns; den svenska opinionen i frågan behandlas inte 

överhuvudtaget. Däremot förklaras varför Tyskland inte ockuperade Sverige desto grundligare. 

Det nämns att södra Sverige var nästintill utan försvar samtidigt som tyskarna angrep Danmark 

och Norge i början av april år 1940. Varför anföll då inte tyskarna Sverige? Detta förklaras med 

att britterna förmodligen hade bombat de svenska malmfälten vid en tysk ockupation och då 

hade den viktiga järnexporten till Tyskland upphört.133 Denna text svarar alltså på vissa 

förklarings-frågor, men detta sätt att redogöra för historiska händelser ger inte läsaren den 

helhetsbild som behövs.  

Följande citat illustrerar den syn på Sveriges neutralitet som förs fram: ”Sverige hade förklarat 

sig neutralt i kriget, men var i själva verket inte helt neutralt.”134 Därefter diskuteras den tyska 

permittenttrafiken som gick genom Sverige. I texten ges inga förklaringar till varför Sverige tillät 

denna.135 Genom att säga att Sverige inte var helt neutralt och sedan redogöra för allt Sverige lät 

tyskarna göra, utan att förklara varför, framställs Sverige som ett ”tyskt lydrike” – som Johansson 

uttryckte sig. Denna text kan alltså kategoriseras till det moderna bruket då småstatsrealismen är 

helt frånvarande. Ytterligare ett argument för denna kategorisering är det faktum att förintelsen 

får stort utrymme i texten och att anti-nazisterna Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte tas upp 

i detta sammanhang.136  

                                                
133 Hildingson, K. & Hildingson, L. 2012, s. 353. 
134 Hildingson, K. & Hildingson, L. 2012, s. 353. 
135 Hildingson, K. & Hildingson, L. 2012, s. 353. 
136 Hildingson, K. & Hildingson, L. 2012, s. 369. 
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4. Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att identifiera likheter och skillnader mellan historieförmedling på 

olika nivåer, avsedd för olika målgrupper, och hur denna förändrats över tid. De nivåer som 

undersökts är översiktsverk, böcker för universitets- och högskolenivå, gymnasielitteratur och 

grundskolelitteratur. De två nedslag som gjordes var runt åren 1965 och 2010. De ämnen som 

undersöktes var stormaktstiden och Sveriges roll under andra världskriget. Först kommer 

resultaten från undersökningen om stormaktstiden att diskuteras, därefter diskuteras resultaten 

från undersökningen om Sveriges roll under andra världskriget. I dessa diskussioner behandlas 

underfrågorna samt resultaten utifrån de vertikala, horisontella och diagonala dimensionerna. 

Dessa resultat sammanställs och jämförs för att slutligen svara på uppsatsens huvudfrågor. 

Av de vertikala jämförelserna för stormaktstiden framgår att ju högre nivå litteraturen är 

ämnad för, desto fler sidor får perioden, med undantag för de två nedersta nivåerna då ämnet får 

mer plats i grundskolelitteraturen än i gymnasieböckerna. Vidare kan konstateras att fler sidor 

oftast gör innehållet mer konkret. Undersökningen har dock kunna visa att Lindh och Söderbergs 

resultat, är något förenklat. Det finns fler parametrar som påverkar textens konkretionsgrad. 

Detta framgår tydligast vid en jämförelse mellan det äldre nedslagets gymnasielitteratur och 

grundskolelitteratur. Grundskolelitteraturen gav här stormaktstiden 50 sidor fler än 

gymnasielitteraturen, men trots detta framstod ämnet som mer abstrakt i grundskoleboken. I 

undersökningen framkom att den senares upplägg med en tematisk uppdelning som följde en 

kronologi, där företeelser som hamnade mellan två teman inte kom med, gjorde innehållet mer 

abstrakt. Denna starkt temastyrda historieskrivning resulterade alltså i kronologiska luckor som 

gjorde det svårt att få en helhetsbild. Slutsatsen här blir att det inte bara är utrymmet som 

bestämmer konkretionen utan även framställningens struktur.  

Bekräftar undersökningens resultat nedsippringsteorin enligt vilken forskningsresultaten 

trattas ut i samhället via läromedlen? Frågan är inte helt enkel att besvara. Eftersom alla böcker 

står närmast det moderna bruket finns en viss enhetlighet mellan nivåerna vilket talar för att 

nedsippringsteorin stämmer, men ju längre ner i nivåerna man kommer desto mindre renodlat 

blir det moderna bruket. Vid båda nedslagen saknade grundskolelitteraturen kritik mot 

stormaktstidens monarker. Däremot visade de prov på stormaktstidens negativa effekter. Alltså 

är det moderna bruket närvarande i dessa böcker, men inte lika tydligt som på de övre nivåerna. 

Detta kan tolkas som att nedsippringsteorin syns tydligast på de högre nivåerna, för att sedan 

tränga igenom mindre ju längre ner bland nivåerna vi kommer. Detta skulle i så fall bekräfta 

bilden av en viss eftersläpning från de högsta till de lägsta nivåerna, att det helt enkelt tar tid 

innan forskningsresultaten omsätts i ungdomsskolans läromedel. Dock ska denna eftersläpning 

inte överdrivas eftersom grundskolelitteraturen, som konstaterats, visar prov på flera företeelser 

som karakteriserar det moderna bruket. 
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Utifrån horisontella jämförelser framkommer att stormaktstiden får mindre utrymme vid 

samtliga nivåer vid det andra nedslaget än det första. Det minskade utrymmet kan ha sin 

förklaring i att den nationalistiska effekten stormaktstiden hade före 1950-talet blivit allt mindre 

önskvärd. Alltså fyller denna period inte längre den funktion som den historiskt sett har gjort, 

varför stormaktstiden blivit mindre nödvändig att lära ut. Eftersom det framkommit att 

historieskrivningen inte skiljer sig nämnvärt mellan dessa perioder då samtliga nivåer visar på ett 

modernt bruk framkommer inga intressanta resultat utifrån den diagonala jämförelsen. 

Genom jämförelser av den vertikala dimensionen framkommer det att Sveriges roll under 

andra världskriget får mer utrymme ju högre upp i nivåerna man kommer. Vid dessa jämförelser 

stämmer också Lindhs och Söderbergs antagande, att mindre utrymme gör innehållet mer 

abstrakt eftersom de verk som ger avsnittet färre sidor visar på en lägre konkretionsgrad. Vid 

undersökningen av framställningen av stormaktstiden framkom att böckerna på de högre 

nivåerna tydligare visade prov på ett mer renodlat bruk, medan böckerna längre ner var svårare 

att kategorisera. Detta stämmer inte på resultaten av undersökningen av hur Sveriges roll under 

andra världskriget har framställts. Detta framkommer tydligast vid det andra nedslaget där alla 

böcker visade på det moderna bruket, men istället för svårigheterna att kategorisera 

grundskolelitteraturen uppstod snarare svårigheter angående kategoriseringen av översiktsverket. 

I det moderna nedslagets översiktsverk framgick det att småstatsrealismen och motberättelserna 

inte nödvändigtvis behöver skilja sig så mycket då författarna uttalat placerade sig någonstans 

mellan dessa perspektiv. I detta verk påpekades att Sverige gjorde avvikelser från neutraliteten 

och moraliska frågor angående Sveriges historiska handlande ställdes. Samtidigt framhöll 

författarna att dåtidens personer inte hade samma facit vi har idag. I grundskolelitteraturen vid 

samma nedslag ifrågasätts också neutraliteten, men något dåtidsperspektiv anläggs däremot inte. 

Detta kan bero på att utrymmesbristen omöjliggör den viktiga diskussion som krävs för att förstå 

de moraliska frågorna och den politik Sverige, givet förutsättningarna, kunde föra. Frånvaron av 

denna diskussion innebär emellertid att den bild av presentism och moralism som 

kännetecknande för historieskrivningen om Sverige under andra världskriget som tecknats av Alf 

W Johansson bekräftas för nyare läroböckers framställning av ämnet. 

Nedsippringsteorin stämmer, vad gäller framställningen av Sveriges roll under andra 

världskriget, bättre för det tidigare än för det senare nedslaget. Det småstatsrealistiska 

perspektivet genomsyrade skildringarna på samtliga undersökta nivåer vid det första nedslaget, 

det vill säga på ett traditionellt bruk. Som nämnts var däremot kategoriseringen av böckerna vid 

det andra nedslaget svårare. Trots detta visade alla böckerna prov på ett modernt bruk, men det 

var inte lika tydligt och enhetligt som det traditionella bruket vid det första nedslaget. 

Utifrån horisontella jämförelser framgår det att Sveriges roll under andra världskriget fick mer 

utrymme i det andra nedslagets översiktsverk och gymnasielitteratur än vad det fick på dessa 

nivåer vid det första nedslaget. Däremot fick ämnet större utrymme i det första nedslagets 
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universitets- och högskolelitteratur än vad det fick för denna nivå i det senare nedslaget. Ämnets 

utrymme i grundskolelitteraturen var jämbördig vid båda nedslagen. Alltså syns här inte en lika 

tydlig ökning eller minskning som den som syntes vid den horisontella analysen av 

framställningen av stormaktstiden. Utifrån de diagonala jämförelserna framkommer inget som 

tyder på en eftersläpning, då böckerna för ungdomsskolan vid det andra nedslaget snarare 

tydligare än ovanstående nivåer visar prov på det moderna bruket. Holméns forskningsresultat 

om att nyare historia förändras snabbare i läroböcker än äldre historia, till följd av dess politiska 

laddning, får alltså stöd även i min undersökning. 

Genom att se till uppsatsens vertikala, horisontella och diagonala dimensioner har nu 

uppsatsens underfrågor besvarats. Utifrån dessa redogörelser ska avslutningsvis uppsatsens 

huvudfrågor behandlas. De är: (1) Vad händer med ett historiskt kunskapsstoff när det anpassas 

för olika stadier? (2) Vilka eventuella förändringar över tid kan iakttas? (3) Vilka eventuella 

skillnader i dessa processer kan iakttas mellan återgivningen av äldre och nyare historia? 

Den första frågan går inte att ge ett entydigt svar på eftersom resultaten varierar från situation 

till situation. En trend som observerats är dock att innehållet blir mer abstrakt ju mer texten 

komprimeras. Även här finns dock undantag och det handlar om strukturen. Finns det stora 

luckor i kronologin blir även längre och mera detaljerade texter abstrakta. En annan iakttagelse är 

att komprimeringen kan leda till att viktiga diskussioner uteblir till följd av kunskapsträngseln 

vilket kan resultera i en moraliserande framställning. Så var fallet med framställningen av Sveriges 

roll under andra världskriget i böckerna för ungdomsskolan vid nedslaget 2010 där avsaknaden av 

dåtidsperspektiv och problematisering gjorde att Sveriges handlande framstod som omotiverat 

och därför som omoraliskt på just det sätt Alf W Johansson varnat för. 

Fråga två har berörts i ovanstående diskussion. Här kan nämnas att stormaktstiden får mindre 

utrymme nu än vad det fick för cirka 50 år sedan, vilket kan bero på att den nationalistiska effekt 

ämnet stått för blivit allt mindre önskvärd. Vad gäller Sveriges roll under andra världskriget kan 

konstateras att ämnet fått mer utrymme under senare tid för nivåerna översiktsverk och 

gymnasium, medan läget är oförändrat för grundskolelitteratur. När det gäller 

universitetslitteraturen har ämnet fått mindre utrymme. Vad gäller konkretionsgraden har inga 

större förändringar skett över tid, förutom att det tematiska upplägget som delvis förekom vid 

det första nedslaget inte är lika vanligt vid det senare. Vid nedslaget 2010 värdesätts ett 

kronologiskt upplägg högre, vilket framkom i boken Alla tiders historia 1b där författarna 

argumenterade för att ett kronologiskt upplägg tydligare bidrar till bildning, vilket 2010 års 

kursplan efterfrågar av historieämnet. Svaret på fråga tre har också berörts i ovanstående 

diskussion; den kan sammanfattas med att Holméns iakttagelse, om att nyare historia förändras 

snabbare på grund av dess politiska laddning, får stöd även i min undersökning.  
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5. Bilagor 

Bilaga 1 – Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. 

BEHOV BRUK BRUKARE FUNKTION 

upptäcka, 

rekonstruera 

vetenskapligt historiker, 

historielärare 

verifiering, tolkning 

minnas existentiellt alla orientering, förankring 

återupptäcka moraliskt välutbildade, 

engagerade skikt 

rehabilitering, 

restaurering 

uppfinna, konstruera, 

övertyga 

ideologiskt intellektuella, politiska 

eliter 

legitimering, 

rationalisering 

glömma, fördölja icke-bruk intellektuella, politiska 

eliter 

legitimering, 

rationalisering 

illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

politisk-pedagogiskt politiker, pedagoger instrumentalisering, 

politisering 

Källa: Karlsson, Klas-Göran, 2014, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Klas-
Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, Lund. 

 

Bilaga 2 – Marianne Sjölands typologi över vetenskapliga historiebruk. 

BEHOV BRUK FUNKTION LEDORD 

Rekonstruera, skapa 

samband 

Övertyga 

Traditionellt Verifiera 

Legitimera 

Orientera, skapa och 

vidmakthålla identiteter 

moral, nationalism, förståelse, 

aktörsorientering 

Upptäcka, 

rekonstruera 

Positionera 

Modernt Verifiera, falsifiera, 

argumentera, förklara 

Orientera 

distans, samtidsorientering, 

problematisering, förklaring, 

källkritik 

Konstruera 

Utmana 

Postmodernt Tolka, förstå 

Legitimera mångfald 

nutidsorientering, pluralism, 

problematisering, förståelse, 

reflexivitet, genetiskt i 

kombination med 

genalogiskt, moral 
Källa: Sjöland, Marianne, 2016, Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History 
Todays historieskrivning, doktorsavhandling, Lunds universitet, 
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/16300600/Historia_fr_n_tidskriftsredaktionen_Marianne_Sj_land.pdf (Hämtad 
2018-11-10). 

 

Bilaga 3 – Staffan Selanders tabell för kvantitativ analys av läroböcker i historia. 
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 Odhner-W. Eklund m fl 

Antal sidor för avsnittet 10,5 16 

Totala antalet sidor i boken 144 94 

Avsnittet i % av bokens sidor 7,3% 17% 

Antal bilder 3 22 

Bildutrymmet i sidor 0,75 6,5 

Bildutrymmet i % av antalet sidor 7,1% 41% 

Antal ord i huvudtext* 2707 1505 

Antal meningar i huvudtext* 156 115 

Antalet ord/mening i huvudtext 17,4 13,1 

Antal ord i bildtext 8 57 

Antal ord i kursiv text 24 860 

Totalt antal ord 2739 2422 

* Exklusive rubriker, bildtext och kursiv text. 
Källa: Selander, Staffan, 1988, Lärobokskunskap. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841–1985, 
Lund. 

 

Bilaga 4 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av översiktsverket Den svenska 

historien som gavs ut mellan åren 1966 och 1968. Avsnittet som undersökts är stormaktstiden. 

Stormaktstiden Den svenska historien – Översiktsverk  

Antal sidor för avsnittet 646 sidor 

Totala antalet sidor i översiktsverket 3 182 sidor 

Avsnittet i % av översiktsverkets sidor 20,3 % 

Antal bilder i avsnittet 657 

En sida i cm2 328 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 62 964,56 cm2 

Bildutrymme i sidor 191,97 sidor 

Textutrymme i sidor 454,03 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 29,7 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 70,3 % 

Källa: Carlsson, Sven & Rosén, Jerker, 1967a, i Gunvor Grenholm (red.), Den svenska historien. 4 Gustav Adolfs och 
Kristinas tid 1611–1654, Stockholm; Carlsson, Sven & Rosén, Jerker, 1967b, i Gunvor Grenholm (red.), Den svenska 
historien. 5 Karolinska tiden 1654–1718, Stockholm. 
Anm.: Allt i ovanstående böcker handlar om stormaktstiden, därför har hela böckerna använts för undersökningen. 
För att räkna ut det totala antalet sidor har översiktsverkets samtliga tio delar använts, annars är det bara del fyra och 
fem, som återgetts i källan ovan, som har använts. Alla delar i översiktsverket går under namnet Den svenska historien, 
sedan har de olika undertitlar. Dess tio delar gavs ut mellan åren 1966 och 1968 och Carlsson och Rosén står som 
huvudförfattare för samtliga. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två 
decimaler. 
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Bilaga 5 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av universitets- och 

högskolelitteraturen från år 1969 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Svensk historia. 1 Tiden före 1718 – 

Universitetslitteratur 

Antal sidor för avsnittet 156 sidor 

Totala antalet sidor i universitetslitteraturen 1 192 sidor 

Avsnittet i % av universitetslitteraturens sidor 13,1 % 

Antal bilder i avsnittet 4 

En sida i cm2 201,6 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 217,28 cm2 

Bildutrymme i sidor 1,08 sida 

Textutrymme i sidor 154,92 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 0,7 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 99,3 % 

Källa: Carlsson, Sven, & Rosén, Jerker, 1969, Svensk historia. 1 Tiden före 1718, 3. uppl., Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 399–564. För att räkna ut det totala 
antalet sidor har även den andra boken tillhörande denna bokserie använts, i övrigt är det bara den ovanstående 
källan som använts. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 6 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av gymnasielitteraturen från år 

1967 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Historia för gymnasiet årskurs 1 – 

Gymnasielitteratur 

Antal sidor för avsnittet 31 sidor 

Totala antalet sidor i gymnasielitteraturen 929 sidor 

Avsnittet i % av gymnasielitteraturens sidor 3,3 % 

Antal bilder i avsnittet 30 bilder 

En sida i cm2 239,75 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 1 445,43 cm2 

Bildutrymme i sidor 6,03 sidor 

Textutrymme i sidor 24,97 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 19,5 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 80,5 % 

Källa: Borg, Ivan & Nordell, Erik, 1967a, i Erik Nordell (red.), Historia för gymnasiet årskurs 1, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 270–277, 286–303, 312–314 och 319–
328. Eftersom den gymnasiebok som används för att undersöka stormaktstiden i det senare nedslaget täcker den 
historia som denna bokserie täcker i två böcker, så har ovanstående bok, tillsammans med Historia för gymnasiet årskurs 
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2, använts för att räkna ut det totala antalet sidor i gymnasielitteraturen. Annars är det bara den ovanstående källan 
som använts för denna kvantitativa tabell. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut 
med två decimaler. 
 

Bilaga 7 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av grundskolelitteraturen från 

år 1965 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Ur folkens liv. Läsebok i historia för årskurs 5 

– Grundskolelitteratur 

Antal sidor för avsnittet 81 sidor 

Totala antalet sidor i grundskolelitteraturen 479 sidor 

Avsnittet i % av grundskolelitteraturens sidor 16,9 % 

Antal bilder i avsnittet 33 bilder 

En sida i cm2 169,1 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 3 055,61 cm2 

Bildutrymme i sidor 18,07 sidor 

Textutrymme i sidor 62,93 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 22,3 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 77,7 % 

Källa: Husén, Lennart, Serdén, Hugo, Thorén, Karl-Gustav & Åberg, Alf, 1965, Ur folkens liv. Läsebok i historia för 
årskurs 5, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 38–119. Eftersom den grundskolbok 
som används för att undersöka stormaktstiden i det senare nedslaget täcker in undervisningen för årskurserna 4–6 så 
har ovanstående bok, tillsammans med delarna i samma bokserie för årskurserna 4 och 6 använts för att räkna ut det 
totala antalet sidor i grundskolelitteraturen. Detta för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt. Annars är 
det bara den ovanstående källan som använts för denna kvantitativa tabell. I tabellen skrivs procent ut med första 
decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 8 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalysen som gjorts på översiktsverken Sveriges 

historia som representerar mitt andra nedslag. I denna tabell har stormaktstiden undersökts.  

Stormaktstiden Sveriges historia – Översiktsverk  

Antal sidor för avsnittet 510 sidor 

Totala antalet sidor i översiktsverket 4 294 sidor 

Avsnittet i % av översiktsverkets sidor 11,9 % 

Antal bilder i avsnittet 156 

En sida i cm2 226,2 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 18 707,9 cm2 

Bildutrymme i sidor 82,71 sidor 

Textutrymme i sidor 427,29 sidor 
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Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 16,2 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 83,8 % 

Källa: Villstrand, Nils Erik, 2011, i Dick Harrison (red.), Sveriges historia. 1600–1721, Stockholm. 
Anm.: Allt i ovanstående bok handlar om stormaktstiden, därför har hela boken använts för undersökningen. För att 
räkna ut det totala antalet sidor har översiktsverkets samtliga åtta delar använts, annars är det bara del fyra, som 
återgetts i källan ovan, som har använts. Alla delar i översiktsverket går under namnet Sveriges historia, sedan har de 
olika tidsperioder som undertitlar. Dess åtta delar gavs ut mellan åren 2009 och 2013 och Harrison är huvudredaktör 
för samtliga. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 9 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av universitets- och 

högskolelitteraturen från år 2009 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Det svenska samhället 800–1720. Klerkernas 

och adelns tid – Universitetslitteratur 

Antal sidor för avsnittet 143 sidor 

Totala antalet sidor i universitetslitteraturen 764 sidor 

Avsnittet i % av universitetslitteraturens sidor 18,7 % 

Antal bilder i avsnittet 0 

En sida i cm2 203,84 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 0 cm2 

Bildutrymme i sidor 0 sidor 

Textutrymme i sidor 143 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 0 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 100 % 

Källa: Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria, 2009, Det svenska samhället 800–1720. Klerkernas och adelns tid, 3. uppl., 
Lund. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 259–278, 280–289, 292–318, 321–323, 
325–329, 336, 348–369, 371–432. För sidorna 371–432, kapitel 8 i boken, är stormaktstiden det översiktliga temat 
som all text utgår från. Det kapitel som övriga sidor är hämtade från analyserar ekonomiska och sociala förändringar 
mellan 1500-talet och 1700-talet. Alltså behandlar vissa sidor i detta kapitel den tid som var stormaktstiden, det är 
dessa sidor, förutom sidorna 371–432, som också är angivna ovan. I boken förekommer inga bilder, därav är siffran 
noll, bilderna finns istället att komma åt via bokens hemsida. Eftersom dessa inte tar något utrymme från boken när 
de är på webben har inga bilder räknats med från denna bok. För att räkna ut det totala antalet sidor har även den 
andra boken tillhörande denna bokserie använts, i övrigt är det bara den ovanstående källan som använts. I tabellen 
skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 
Bilaga 10 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts på gymnasielitteraturen från 

år 2011 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Alla tiders historia 1b – Gymnasielitteratur 

Antal sidor för avsnittet 13 sidor 

Totala antalet sidor i gymnasielitteraturen 434 sidor 

Avsnittet i % av gymnasielitteraturens sidor 3 % 
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Antal bilder i avsnittet 8 bilder 

En sida i cm2 214,24 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 551,81 cm2 

Bildutrymme i sidor 2,58 sidor 

Textutrymme i sidor 10,42 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 19,8 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 80,2 % 

Källa: Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, 2011, i Cecilia Barnes (red.), Alla tiders historia 1b, Malmö. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 134–146. I tabellen skrivs procent ut 
med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 11 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av grundskolelitteraturen från 

år 2012 som behandlar stormaktstiden. 

Stormaktstiden Historia. Grundbok – Grundskolelitteratur 

Antal sidor för avsnittet 29 sidor 

Totala antalet sidor i grundskolelitteraturen 203 sidor 

Avsnittet i % av grundskolelitteraturens sidor 14,3 % 

Antal bilder i avsnittet 45 bilder 

En sida i cm2 320 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 3 097,52 cm2 

Bildutrymme i sidor 9,68 sidor 

Textutrymme i sidor 19,32 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 33,4% 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 66,6 % 

Källa: Körner, Göran & Lindberg, Per, 2012, i Lisa Östh (red.), Historia. Grundbok, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar stormaktstiden är sidorna 140–169. I tabellen skrivs procent ut 
med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 12 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalysen som gjorts på översiktsverket den 

svenska historien som representerar mitt första nedslag. I denna tabell har Sveriges roll under 

andra världskriget undersökts. 

Sveriges roll under andra världskriget Den svenska historien – Översiktsverk  

Antal sidor för avsnittet 18 sidor 

Totala antalet sidor i översiktsverket 3 182 sidor 

Avsnittet i % av översiktsverkets sidor 0,6 % 

Antal bilder i avsnittet 24 bilder 
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En sida i cm2 328 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 1 597,54 cm2 

Bildutrymme i sidor 4,87 sidor 

Textutrymme i sidor 13,13 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 27,1 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 72,9 % 

Källa: Carlsson, Sven & Rosén, Jerker, 1968, i Gunvor Grenholm (red.), Den svenska historien. 10 Vår egen tid från 1920 
till 1960-talet, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 124–141, 156. 
För att räkna ut det totala antalet sidor har översiktsverkets samtliga tio delar använts, annars är det bara del tio, som 
återgetts i källan ovan, som har använts. Alla delar i översiktsverket går under namnet Den svenska historien, sedan har 
de olika undertitlar. Dess tio delar gavs ut mellan åren 1966 och 1968 och Carlsson och Rosén står som 
huvudförfattare för samtliga. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två 
decimaler. 
 

Bilaga 13 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av universitets- och 

högskolelitteraturen från år 1970 som behandlar Sveriges roll under andra världskriget. 

Sveriges roll under andra världskriget Svensk historia. 2 Tiden efter 1718 – 

Universitetslitteratur 

Antal sidor för avsnittet 13 sidor 

Totala antalet sidor i universitetslitteraturen 1 192 sidor 

Avsnittet i % av universitetslitteraturens sidor 1,1 % 

Antal bilder i avsnittet 1 bild 

En sida i cm2 201,6 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 108 cm2 

Bildutrymme i sidor 0,54 sidor 

Textutrymme i sidor 12,46 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 4,2 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 95,8 % 

Källa: Carlsson, Sven, & Rosén, Jerker, 1970, Svensk historia. 2 Tiden efter 1718, 3. uppl., Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 566–579. För att 
räkna ut det totala antalet sidor har även den andra boken tillhörande denna bokserie använts, i övrigt är det bara den 
ovanstående källan som använts. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två 
decimaler. 
 

Bilaga 14 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts av gymnasielitteraturen från 

år 1967 som behandlar Sveriges roll under andra världskriget. 

Sveriges roll under andra världskriget Historia för gymnasiet årskurs 2 – 

Gymnasielitteratur 
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Antal sidor för avsnittet 3 sidor 

Totala antalet sidor i gymnasielitteraturen 929 sidor 

Avsnittet i % av gymnasielitteraturens sidor 0,3 % 

Antal bilder i avsnittet 3 bilder 

En sida i cm2 239,75 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 260,59 cm2 

Bildutrymme i sidor 1,09 sidor 

Textutrymme i sidor 1,91 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 36,3 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 63,7 % 

Källa: Borg, Ivan & Nordell, Erik, 1967b, i Erik Nordell (red.), Historia för gymnasiet årskurs 2, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 497–499. 
Eftersom den gymnasiebok som används för att undersöka Sveriges roll i under andra världskriget det senare 
nedslaget täcker den historia som denna bokserie täcker i två böcker, så har ovanstående bok, tillsammans med 
Historia för gymnasiet årskurs 1, använts för att räkna ut det totala antalet sidor i gymnasielitteraturen. Annars är det 
bara den ovanstående källan som använts för denna kvantitativa tabell. I tabellen skrivs procent ut med första 
decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 15 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts på grundskolelitteraturen från 

år 1966 som behandlar Sveriges roll under andra världskriget. 

Sveriges roll under andra världskriget Historia i grundskolan åk 8 – 

Grundskolelitteratur 

Antal sidor för avsnittet 3 sidor 

Totala antalet sidor i grundskolelitteraturen 321 sidor 

Avsnittet i % av grundskolelitteraturen sidor 0,9 % 

Antal bilder i avsnittet 3 bilder 

En sida i cm2 185,4 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 108,9 cm2 

Bildutrymme i sidor 0,59 sidor 

Textutrymme i sidor 2,41 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 19,7 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 80,3 % 

Källa: Hildingson, Lars & Husén Lennart, 1966, i Göran Wadner (red.), Historia i grundskolan åk 8, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 283–285. I 
tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
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Bilaga 16 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalysen som gjorts på översiktsverken Sveriges 

historia som representerar mitt andra nedslag. I denna tabell har Sveriges roll under anda 

världskriget undersökts. 

Sveriges roll under andra världskriget Sveriges historia – Översiktsverk  

Antal sidor för avsnittet 70 sidor 

Totala antalet sidor i översiktsverket 4 294 sidor 

Avsnittet i % av översiktsverkets sidor 1,6 % 

Antal bilder i avsnittet 20 bilder 

En sida i cm2 226,2 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 2 267,24 cm2 

Bildutrymme i sidor 10,02 sidor 

Textutrymme i sidor 59,98 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 14,3 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 85,7 % 

Källa: Björkman, Jenny, Hirdman, Yvonne & Lundberg, Urban, 2012, i Dick Harrison (red.), Sveriges historia. 1920–
1965, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 302–372. För att 
räkna ut det totala antalet sidor har översiktsverkets samtliga åtta delar använts, annars är det bara del sju, som 
återgetts i källan ovan, som har använts. Alla delar i översiktsverket går under namnet Sveriges historia, sedan har de 
olika tidsperioder som undertitlar. Dess åtta delar gavs ut mellan åren 2009 och 2013 och Harrison är huvudredaktör 
för samtliga. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler 
 
Bilaga 17 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalysen som gjorts på universitets- och 

högskolelitteraturen som representerar mitt andra nedslag. I denna tabell har Sveriges roll under 

anda världskriget undersökts. 

Sveriges roll under andra världskriget Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas 

och arbetarnas tid – Universitetslitteratur  

Antal sidor för avsnittet 7 sidor 

Totala antalet sidor i universitetslitteraturen 764 sidor 

Avsnittet i % av universitetslitteraturen sidor 0,9 % 

Antal bilder i avsnittet 0 bilder 

En sida i cm2 203,84 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2. 0 cm2 

Bildutrymme i sidor 0 sidor 

Textutrymme i sidor 7 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 0 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 100 % 
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Källa: Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars, 2009, Det svenska samhället 1720–2006. Böndernas och arbetarnas tid, 3. 
uppl., Lund. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 296–302. I 
boken förekommer inga bilder, därav är siffran noll, bilderna finns istället att komma åt via bokens hemsida. 
Eftersom dessa inte tar något utrymme från boken när de är på webben har inga bilder räknats med från denna bok. 
För att räkna ut det totala antalet sidor har även den andra boken tillhörande denna bokserie använts, i övrigt är det 
bara den ovanstående källan som använts. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut 
med två decimaler. 
 

Bilaga 18 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts på gymnasielitteraturen från 

år 2011 som behandlar Sveriges roll under andra världskriget. 

Sveriges roll under andra världskriget Alla tiders historia 1b – Gymnasielitteratur 

Antal sidor för avsnittet 6 sidor 

Totala antalet sidor i gymnasielitteraturen 434 sidor 

Avsnittet i % av gymnasielitteraturens sidor 1,4 % 

Antal bilder i avsnittet 5 bilder 

En sida i cm2 214,24 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 138,16 cm2 

Bildutrymme i sidor 0,64 sidor 

Textutrymme i sidor 5,36 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 10,7 % 

Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 89,3 % 

Källa: Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, 2011, i Cecilia Barnes (red.), Alla tiders historia 1b, Malmö. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 306–311. I 
tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror skrivs ut med två decimaler. 
 

Bilaga 19 – Tabell över den kvantitativa omfångsanalys som gjorts på grundskolelitteraturen från 

år 2012 som behandlar Sveriges roll under andra världskriget. 

Sveriges roll under andra världskriget Levande historia 9 – Grundskolelitteratur 

Antal sidor för avsnittet 2 sidor 

Totala antalet sidor i grundskolelitteraturen 147 sidor 

Avsnittet i % av grundskolelitteraturens sidor 1,4 % 

Antal bilder i avsnittet 1 bild 

En sida i cm2 320 cm2 

Bildernas i avsnittets sammanlagda storlek i cm2 125,13 cm2 

Bildutrymme i sidor 0,39 sidor 

Textutrymme i sidor 1,61 sidor 

Avsnittets bildutrymme i % av antal sidor 19,5 % 
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Avsnittets textutrymme i % av antal sidor 80,5 % 

Källa: Hildingson, Kaj & Hildingson Lars, 2012, i Niklas Gårdfeldt Leavy (red.), Levande historia 9, Stockholm. 
Anm.: De delar av ovanstående bok som behandlar Sveriges roll under andra världskriget är sidorna 353 och 369. 
Anledningen till de höga sidnumren är att denna bok inte börjar på sida ett – istället fortsätter den på det sidnummer 
boken i samma serie för årskurs åtta slutade på. I tabellen skrivs procent ut med första decimalen, övriga siffror 
skrivs ut med två decimaler. 
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