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Abstract

I  de  den  nya  läroplanen  för  gymnasieskolan  GY11  blir  historieämnet  dels 

gymnasiegemensamt, det vill säga obligatoriskt, och dels delas det in i två olika kurser. 1a1 

för de yrkesförberedande programmen och 1b för de studieförberedande programmen. Syftet 

för denna undersökning är att se vilka skillnader som finns mellan olika läromedel för de två 

olika inledande gymnasiekurserna i historia. Speciellt  fokus läggs vid att  jämföra de olika 

böckerna  inom samma  förlag.  En  textanalys  görs  av  hur  de  hanterar  epokbegreppet  och 

tydliggör  epokindelningen,  hur  de  hanterar  källkritik  och  hur  de  presenterar  den  franska 

revolutionen. Dessa delar har valts för att de av olika skäl kan tänkas ge en representativ bild 

för hur läroböckerna skiljer sig åt. De olika läromedlen skiljer sig på ett flertal punkter. De 

kanske  viktigaste  skillnaderna  ligger  i  faktaanalysen  och  mängden  information  som  de 

erbjuder,  där  texterna  för  1b-kursen  går  djupare  i  sin  analys  och  ger  mer  detaljerade 

beskrivningar av det som presenteras.
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Bakgrund

Historielöshet har lyfts som ett samtida problem, inte minst i skolan. Gymnasiepropositionen 

2003  (Regeringen  2003)  (Eliasson  2007)   menade  att  historia  skulle  från  2007  bli  ett 

kärnämne, obligatoriskt för alla gymnasieelever. Att det sedan, på grund av regeringsskifte, 

inte blev någon gymnasiereform, gjorde inte den breda politiska viljan att ha mer historia i 

skolan mindre. Därför var det självklart att historieämnets ställning i den senaste läroplanen 

för  gymnasieskola,  GY11,  skulle  stärkas.  Detta  gällde  inte  som förr  enbart  för  elever  på 

studieförberedande inriktningarna utan, till skillnad från i de tidigare yrkesprogrammen, även 

för elever på yrkesförberedande inriktningarna. Alla skulle få mer historieundervisning än det 

som erbjuds i grundskolan.  Att det sedan skapades två olika historiekurser, en (visserligen 

påbyggbar) kortkurs (1a1) som ingår som gymnasiegemensamt ämne i yrkesprogrammen och 

en  annan längre  kurs  (1b),  gör  det  angeläget  att  förstå  såväl  skillnaden  mellan  kursernas 

lärandemål som hur läromedel som skrivits för dessa olika kurser konkretiserar kursinnehållet 

som ämnesplanerna föreskriver. 

Kursen Historia A har i GY11 alltså ersätts av tre olika kurser: Historia 1a1 (50p) och 

Historia 1b (100p) som ingår i olika studieinriktningar samt den valbara kursen Historia 1a2 

(50p).  Historia  har  därmed  blivit  ett  gymnasiegemensamt  ämne  eftersom  alla  elever  är 

tvungna att läsa åtminstone den kortare kursen. Det som brukade vara en 100p kurs, Historia 

A,  kan nu läsas  som 50p av  de som går  i  de  program som inte  kräver  mer  vilket  är  de 

yrkesförberedande  programmen  och  det  tekniska  programmet.  Tidigare  läste  motsvarande 

elever ingen historia alls på gymnasieskolan om de inte aktivt valde till kursen Historia A.

Styrdokument för GY11s historiekurser

Ämnesplanerna är ständigt förändrade och blir omformulerade ungefär vart tionde år. Detta 

påverkar även den litteratur som eleverna läser i undervisningen. Kursen Historia 1a1, som 

främst riktar sig till de yrkesförberedande inriktningarna är på 50p och börjar på 1700-talet. 

Kursen främst riktad till de studieförberedande inriktningarna är på 100p och börjar istället 

med antiken. Här sker alltså en intressant uppdelning – eleverna anses behöva inte bara olika 

mängd av historiestudier utan också olika innehåll för att klara sig på den väg som de valt. 

En mer  noggrann undersökning av de  nya  ämnesplanerna  avslöjar  flera  skillnader  och 

likheter  i  såväl  centralt  innehåll  som kunskapskrav.  Dessa  skillnader  och  likheter  måste 

belysas för att en rimlig bild av hur kravspecifikationen ser ut för de nya läroböckerna. Det 

mest markanta är egentligen hur pass lika ämnesplanerna faktisk är. Större delarna av texterna 
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är  ord  för  ord  samma  sak.  De  viktiga  skillnaderna  mellan  texterna  gäller  långsiktighet, 

källkritik och historiebruk (se tabell 1).

Tabell 1: Centrala innehållet för kurserna Historia 1a och Historia 1b

Historia 1a1 Historia 1b

Undervisningen  i  kursen  ska  behandla 

följande centrala innehåll:

Undervisningen  i  kursen  ska  behandla 

följande centrala innehåll:

Den  europeiska  epokindelningen  utifrån  ett 

kronologiskt  perspektiv.  Förhistorisk  tid, 

forntiden,  antiken,  medeltiden,  renässansen 

och  upplysningstiden  med  vissa  valda 

förändringsprocesser  och fördjupningar. 

Problematisering  av  historiska 

tidsindelningars  beroende  av  kulturella  och 

politiska förutsättningar utifrån valda områden 

till  exempel  varför  tidsbegreppet  vikingatid 

infördes i Sverige under 1800-talets slut eller 

jämförelser  med  tidsindelningar  i  någon 

utomeuropeisk  kultursfär  som  Kina  eller 

Indien.

Den  europeiska  epokindelningen  utifrån  ett 

kronologiskt  perspektiv.  Förhistorisk  tid, 

forntiden,  antiken,  medeltiden,  renässansen 

och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 

Problematisering av historiska tidsindelningars 

beroende  av  kulturella  och  politiska 

förutsättningar  utifrån  valda  områden  till 

exempel  varför  tidsbegreppet  vikingatid 

infördes i Sverige under 1800-talets slut eller 

jämförelser  med  tidsindelningar  i  någon 

utomeuropeisk kultur.

Industrialisering  och  demokratisering  under 

1800-  och  1900-talen  samt  viktiga  globala 

förändringsprocesser  och  händelser,  till 

exempel  migration,  fredssträvanden, 

resursfördelning  och  ökat  välstånd, 

internationellt  samarbete,  mänskliga 

rättigheter,  jämställdhet,  kolonialism, 

diktaturer, folkmord och konflikter.

Industrialisering  och  demokratisering  under 

1800-  och  1900-talen  i  Sverige  och  globalt 

samt viktiga globala förändringsprocesser och 

händelser,  till  exempel  migration, 

fredssträvanden,  resursfördelning  och  ökat 

välstånd,  internationellt  samarbete,  mänskliga 

rättigheter,  jämställdhet,  men  också 

kolonialism,  diktaturer,  folkmord,  konflikter 

och  ökat  resursutnyttjande.  Långsiktiga 

historiska  perspektiv  på  förändrade 

maktförhållanden  och  olika  historiska 

förklaringar till dem.

Olika  historiska  frågeställningar  och 

förklaringar  kring  långsiktiga  historiska 

förändringsprocesser  som  speglar  både 

kontinuitet  och  förändring,  till  exempel 

befolkningsutveckling,  statsbildning, 
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jordbrukets  utveckling  och  olika  syn  på 

människors  värde,  på  makt  och  på 

könsmönster.

Historiskt  källmaterial  som  speglar 

människors  roll  i  politiska  konflikter, 

kulturella  förändringar  eller  kvinnors  och 

mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.

Historiskt källmaterial som speglar människors 

roll  i  politiska  konflikter,  kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att 

förändra sin egen eller andras situation. Olika 

perspektiv  utifrån  till  exempel  social 

bakgrund,  etnicitet,  generation,  kön  och 

sexualitet.

Tolkning  och  användning  av  olika  slags 

källmaterial

Kritisk granskning, tolkning och användning 

av olika slags källmaterial utifrån källkritiska 

kriterier och metoder.

Hur  individer  och  grupper  använt  historia i 

samband  med  aktuella  konflikter  och 

samarbetssträvanden.

Hur  individer  och  grupper  använt  historia  i 

vardagsliv,  samhällsliv  och  politik. 

Betydelsen  av  historia  i  formandet  av 

identiteter, till exempel olika föreställningar 

om gemensamma kulturarv, och som medel 

för påverkan i aktuella konflikter

Den  första  tydliga  skillnaden  är  att  enbart  ämnesplanen  för  kurs  1b  tar  upp  långsiktiga  

processer.  Det  finns  en  hel  extra  punkt  i  det  centrala  innehållet  för  kursen  som är  helt 

frånvarande från ämnesplanen för 1a1. En andra viktig skillnad mellan ämnesplanerna är hur 

de  presenterar  källkritik.  Båda texter  använder  frasen ”Tolkning  och användning av olika 

slags källmaterial.” men i 1b ingår även ”kritisk granskning” och en utbildning i ”källkritiska 

kriterier och metoder”. Den tredje stora skillnaden mellan ämnesplanernas centrala innehåll är 

hur de formulerar sig angående hur  historiebruk ska behandlas i skolan. I ämnesplanen för 

1a1  begränsas  kursen  till  historiebruk  ”i  samband  med  aktuella  konflikter  och 

samarbetssträvanden”, medan kursen 1b behandlar även ett mycket bredare historiebruk där 

även historians roll i formandet av identiteter framkommer. 

Skillnaderna mellan de två historiekurserna Historia 1a1 och Historia 1b kan sammanfattas 

i att 1b omfattar ett mer utvecklat kritiskt förhållningssätt till källor och en bredare förståelse 

för hur historia används för olika ändamål i på samhället. Tillsammans med innehållet som 

behandlar långsiktiga processer leder detta till att kursen har en utökad fokus på historiska 

metoder. Balansen mellan innehåll och metod blir annorlunda. 
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Läromedel

Läromedel är speciellt så till vida att det är en egen auktoritet i klassrummet som är separat 

från läraren. Det är också en plats där information kan presenteras på många olika sätt med 

längre och kortare texter, bildmaterial,  instuderingsfrågor och lärarhandledning. En rapport 

producerad  av  Skolverket  2006  visade  att  det  är  i  många  fall  läroboken  som avgör  vad 

undervisningsinnehållet blir. Den får makten att presentera vad som är viktigt och relevant i 

sammanhanget.  Englund  (1999)  menar  att  läromedlets  påverkan  beror  på  att  läraren  och 

eleverna ser det som ”något”. Enligt Bain (2006) och Marino (2011) kan det till och med vara 

så att läraren drar sig för att ifrågasätta lärobokens auktoritet.

Många  svenska  läromedelsförlag  har  gett  ut  nya  historieläromedel  för  att  användas  i 

GY11s  nya  kurser.  Med  tanke  på  det  beskrivna  inflytandet  läromedel  har  på 

undervisningsinnehållet  är  det  av  intresse  att  se  hur  författarna  och  förlagen  har  tolkat 

kursinnehållet i sina texter. Skillnaderna mellan kurserna bör rimligen avspeglas inte bara i 

ämnesplanen utan i den litteratur som utformats för att undervisa i dem.  Det finns nu en 

möjlighet för författare och förlag att fokusera på en specifik elevgrupp och att anpassa sina 

texter för att möta de förväntade behoven hos eleverna som ska använda dem.

Syftet för denna undersökning är att se vilka skillnader som finns mellan olika läromedel 

för de två olika inledande gymnasiekurserna i historia. Speciellt fokus läggs vid att jämföra de 

olika böckerna inom samma förlag.
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Litteraturöversikt

De studier som är relevanta för denna studie är dels forskning om läromedel och kanske speciellt 

forskning som jämför  läromedel  skrivit  specifikt  för  olika  elevgrupper,  dels  studier  om hur 

läroböcker relaterar till undervisning. Detta blir viktigt för att se hur pass stort genomslag som 

skillnader  i  läroböcker  faktiskt  ger  i  undervisningen.  Studier  av innehållet  i  kursplaner  och 

läromedel i historia är också av intresse. Dessutom presenteras här en behandling av teoretiska 

perspektiv som ska användas i min analys.

Tidigare forskning

Selander  (1988)  ger  en  grund  för  olika  syn  på  läroböcker.   Boken  ger  en  definition  av 

läromedel och visar hur de skiljer sig från andra typer av texter. Grundat i denna definition 

genomför Selander en kortare studie där han jämför läromedel i historia mellan det tidiga och 

det sena 1900-talet. Där visar han på att läromedelen har förändrats i enlighet med sin tid och 

på anpassat sig efter hur skolan och samhället har förvandlats. Selanders arbete kan ses som 

en fortsättning på Andolfs avhandling från 1972. Där undersöks med en kvantitativ metod 

historieläromedel  för gymnasieskolan under tidsperioden 1820-1965. Andolf kommer fram 

till att beskrivningen av historien förändras markant under den tiden. Han visar på att det går 

från ett beskrivande av händelser till ett beskrivande av tillstånd och processer.

Löwengarts rapport från 2004 erbjuder en modernare studie som dessutom jämför samtida 

läromedel med varandra istället för att göra en jämförelse över tid. Hennes tema är förintelsen 

i  ett  urval  av  svenska  läromedel  i  historia  för  gymnasiet.  Hon  undersöker  från  ett  post-

kolonialistiskt  perspektiv  dessa  läroböckers  behandling  av  antisemitismen  och  förintelsen. 

Löwengarts  fokus  ligger  till  stor  del  på  att  visa  på  läromedlens  brister  i  bilden  av  hur 

antisemitism har förekommit i Europa över åren. Hon menar att många av böckerna antingen 

förminskar  förintelsens  betydelse  eller  etnocentriskt  pekar  på  judar  som offer  istället  för 

människor.  I analysen föreslår Löwengart  kopplingar bland annat  mellan sina resultat  och 

läromedelsförfattarnas bakgrund. Hon nämner även att förintelseundervisning är ett av många 

teman som ska avhandlas på kort tid i gymnasiets första kurs och trycker på lärarens eget 

intresse för olika teman som en faktor i hur mycket utrymme de får i kursen. 

I  sin  avhandling  från  (1997) undersöker  Långström hur  författarna  bakom läromedel  i 

historia ser på läroböcker. Författarna bildar en ganska homogen grupp av medelålders eller 

äldre män som hör till medelklassen och bor i södra Sverige. Även han kopplar vem det är 

som står bakom texten till varför den ser ut så som den gör. Även yttre skeenden kan påverka 
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läromedel. Holméns avhandling från 2006 undersöker bilden av USA och Sovjetunionen i ett 

stort antal norska, svenska och finländska läroböcker under kalla kriget. Han drar slutsatsen 

att även om läromedel generellt sett är trögrörliga så finns det situationer där de snabbt kan 

förändras till exempel för att passa det som för tillfället sågs som politiskt korrekt.

För att förstå varför det finns skillnader mellan läromedel är så är det viktigt att förstå hur 

läromedel används i undervisningen. Gustafsson (1980) citeras flitigt i sammanhanget. Hon 

undersökte hur olika lärare förhåller sig till  läromedlet och visade på att  läromedel tar  en 

relativt  stor  roll  i  utformandet  av undervisningen speciellt  genom att  ”den osäkre läraren 

förlitar sig mer på läromedlet och dess uppbyggnad”.  Denna studie är dock även den utförd 

för ganska många år sedan och det kan tänkas att utformningen av undervisning har förändrats 

sedan dess genom förändrad ämnesplan och lärarutbildning. Då kan Skolverkets rapport från 

2006 om hur läromedel används av lärare ge en mer uppdaterat perspektiv. Studien är inte 

gjord på historieläromedel men kan ändå ge en indikation av hur olika läromedel används. Det 

påstås  att  allt  ”tyder  på  att  läroböcker/tryckta  läromedel  fortfarande  har  en  mycket  stark 

ställning i skolundervisningen”. Rapporten visar på att ”60 procent säger sig använda tryckta 

läromedel regelbundet, medan närmare 20 procent gör det ’så gott som varje lektion’”. Även 

detta visar alltså på att det finns ett stort behov av att undersöka hur läromedel faktiskt är 

utformade då de spelar en mycket viktigt roll i undervisningen. 

Läromedel är i många fall en av de fysiska ramfaktorerna som enligt Dahllöf (1967, citerad 

i  Lundgren 1989) ”begränsar  den faktiska  undervisningsprocessen och över  vilka  de som 

undervisas inte har någon kontroll”. Andra ramfaktorer är konstitutionella, så som skollagen 

och läroplanet samt organisatoriska, så som klasstorlek, och kanske även lärarens bakgrund 

och intressen som Gustafsson (1980) och Löwengart (2004) antydde.

Taylor  (2000)  problematiserar  historieundervisningens  förfluten,  samtid  och  framtid  i 

synnerhet i tre engelsktalande länder: Storbritannien, Australien och USA. Han diskuterar den 

stora reformen i historiedidaktik som ägde rum i vissa länder mellan första och andra hälften 

av 1900-hundratalet. Förr var fokus på faktakunskaper – då var det viktigt vilka fakta som 

presenterades, och skolornas kursplaner för historia anklagades i USA för att ägna för mycket 

uppmärksamhet  på kolonialism och den amerikanska revolutionen och i  Storbritannien på 

listor över tidiga kungar och drottningar (med tillhörande anekdoter). Samtidigt i Australien 

var fokus på Englands bedrifter snarare än Australiens egen historia. Senare, på 60-talet, kom 

den  så  kallade  Nya  Historien,  med  avstamp  i  en  kritisk  analys  av  det  förflutet  och 

utvecklandet av en historisk metodologi för klassrumsbruk.

Taylor  menar  att  det  fanns  på  1960-talet  en  strävan  att  koppla  psykologi  till 

historiedidaktik och utvecklandet av kognitiva aspekter på historiskt tänkande. Då ville en del 

forskare (Halla, 1971; Peel, 1967) knyta Piagets stadier (preoperational, concrete operational 

och  formal operational  till  stadier i utvecklandet av historiskt tänkande och förståelse. De 
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menade att det unga barnet i det preoperational stadiet inte kunde tolka historisk information. 

I  det  konkreta  (concrete)  stadiet  kunde  elever  beskriva  historiska  skeenden.  Sedan  i  det 

formal operational stadiet kunde elever dra slutsatser från begränsad information och resonera 

kring motiv  och orsak.  Dessa två stadier  benämde Peel  deskriptiv  (descriptive)  respektivt 

förklarande (explanatory). Senare utvecklades denna modell för att inte kopplaas så tätt till 

barns ålder och till naturvetenskapligt tänkande, men ändå att omfatta tankesätt som börjar 

mellan 7-10 år, utvecklas stort mellan 10-14 år och når en mer komplex funktion mellan 14-

16.  Taylor  menar  att  detta  överensstämmer  i  stora  drag  med  Piagets  stadier,  och  vidare 

kopplar detta till förändringar i historiekursplanerna. Tanken att elever själva kan förhålla sig 

till  källmaterial  blev  mer  accepterad  än  tidigare,  och  Taylor  skriver  att  elever  från 

mellanstadiet till gymnasiet uppmuntras att undersöka förändringar över tid.

På 1970-talet reformerades historiekursplanen i Storbritannien med New History-rörelsen. 

Detta var del i en större förändring av synen på lärande, representerad tillexempel av Bloom 

som utvecklade  tankar  om kunskap,  färdighet  och  värderingar.   Taylor  menar  att  denna 

tillämpning  av  Blooms  taxonomi  på  läroplanstänkande  i  historia  ledde  till  att  den  Nya 

Historien i Storbritannien offrade innehåll (faktakunskaper) för metod i kursplanen. Detta var 

inte okontroversiellt, när det visade sig att eleverna efter några år saknade faktakunskaper om 

forna kungars namn och verk. I USA var utvecklingen en annan med ingen central styrning av 

undervisningens innehåll mindre tidsutrymme för historieämnet. I Australien där det saknas 

intresse  för  såväl  skuldskapande  studier  av  massakrer  av  ursprungsbefolkningen  som 

ministerstyre av kursplanen. Taylor går vidare och problematiserar inkluderande av historia i 

blockämnet samhällskunskap vilket tillåter att historia undervisas av ickeexperter, men det är 

kopplingen  mellan  utvecklandet  av  historietänkandet  och  Piagets  och  Blooms  stadier  i 

kognitiv utveckling som ska användas i denna studies analys.

Utvecklingen i  andra länder,  inklusive de nordiska,  har delvis  varit  annorlunda.  Jensen 

(1997) redogör för historiemedvetande som central historiedidaktiskt begrepp. Det beskriver 

han som en del av tidsmedvetande, dvs. ”processförhållandet som råder mellan dåtid, nutid 

och framtid”.

Teoretiska perspektiv

Ambjörnsson visar att skillnaden mellan de yrkes- och studieförberedande klasserna är främst 

en skillnad i klass. Eleverna i de yrkesförberedande programmen kommer från familjer där 

föräldrarna generellt  saknar högskoleutbildning och till  största delen tillhör arbetarklassen. 

Eleverna i de studieförberedande programmen kommer från familjer där föräldrarna generellt 

har högskoleutbildning och till största delen medelklassen. (2003, s 33-34). Detta är självklart 
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inte  den  enda  relevanta  variabeln  men  det  är  den  tydligaste  skillnaden  mellan  de  två 

inriktningarna även om det självklart finns en betydande mängd blandning. Dessa två olika 

grupper kommer från olika bakgrunder och har olika kunskaper och kultur med sig hemifrån.

Detta  gör  det  teoretiska  begreppet  utbildningskapital  relevant  för  att  kunna  utskilja 

skillnaden mellan de olika grupperna. Lidegran definierar utbildningskapital som:

Utbildningskapital är de åtråvärda tillgångar som skapas och lagras i utbildningssystemet och 
som elever och studenter tillägnar sig. Hit hör förstås betyg och examina men också mycket  
annat som värderas högt nät man rör sig uppåt i utbildningssystemet och senare i arbetslivet 
och det sociala livet i övrigt. (2009, s 231)

Detta  delas  sedan  in  nedärvt  utbildningskapital  och  förvärvat  utbildningskapital.  Nedärvt 

kapital  är  det  kapital  som  kommer  från  till  exempel  föräldrar  som  tagit  del  av  högre 

utbildning. Det förvärvade kapitalet är det som eleven själv tillägnar sig över tid.

Med  dessa  två  utgångspunkter  så  kan  man  se  att  eleverna  i  de  yrkesförberedande 

programmen  generellt  sett  har  en  mindre  mängd  nedärvt  kapital  än  eleverna  i  de 

studieförberedande programmen. Det finns dock en möjlighet att kompensera för detta genom 

anskaffandet av förvärvat kapital igenom skolan.
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Syfte och frågeställning

Syfte

Med avstamp i en förståelse av utvecklingen av historiskt tänkande och i läromedels påverkan 

på  undervisningen  är  detta  arbetets  syfte  att  undersöka  huruvida  skillnader  i  det  centrala 

innehållet  för  inledande  kurserna  för  historia  i  gymnasieskolans  yrkes-  och 

studieförberedandeprogram speglas i skillnader som finns mellan åtta olika läromedel för de 

två olika kurserna. 

Frågeställning

Vad skiljer  de  olika  texterna  åt  i  deras  tillämpning  av  strävan att  svara  mot  det  centrala 

innehållet i respektive ämnesplan?
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Metod

Läromedel som studieobjekt har fördelen att det inte finns så många olika texter som behöver 

läsas för att  få  in hela  materialet.  Vissa böcker  kan dock ibland vara svåra att  få tag på. 

Urvalet  är  därför av praktiska skäl gjort  baserat på vad som finns tillgängligt  på Uppsala 

Universitetsbibliotek.  Omfånget  för  denna  studie  är  de  läromedel  som  fyra  olika  förlag 

publicerat,  Liber,  Interskol,  Gleerups och Studentliteratur.  För att  begränsa studien har ett 

urval av texter gjorts. 

De delar av läromedlen som undersöks var hur de hanterar  epokbegreppet och tydliggör 

epokindelningen, hur de hanterar  källkritik och hur de presenterar  den franska revolutionen. 

Dessa delar  har valts  för att  de av olika skäl  kan tänkas ge en representativ  bild  för hur 

läroböckerna skiljer sig åt. Epokbegreppet och epokindelningen valdes därför att de nyligen 

har införts i ämnesplanen och därför kan tänkas vara nyskrivna för att passa de nya kurserna. 

Eftersom texterna då inte baseras på en befintlig förlaga skapad för Historia A-läromedel kan 

de tänkas vara mer målgruppsanpassade och skilja sig från varandra. Källkritikssektionerna 

valdes därför att ämnesplanerna för kurserna Historia 1a1 och Historia 1b skiljer sig markant 

på  denna punkt  (se  Tabell  1)  och  därför  är  det  intressant  att  se  om skillnaden  i  centralt 

innehåll  för  kursen  speglas  i  hur  avsnittet  presenteras  i  de  olika  läroböckerna.  Franska 

inbördeskriget valdes för att det är ett avsnitt som behandlas utförligt  i alla de undersökta 

texterna. 

Dessa  avgränsningar  görs  för  att  kunna göra  den  mest  utförliga  undersökning som är 

möjligt inom de tids- och kanske framförallt utrymmesramar som finns. Varje bok kommer att 

presenteras förlagsvis så att de kan jämföras och sedan kommer de skillnader som kommer 

fram  att  analyseras.  I  slutet  kommer  en  sammanställning  av  de  mönster  som  uppstår 

presenteras  och  analyseras  med  avseende  på  hur  de  åberopar  stadierna  i  utvecklande  av 

historiska  tänkande  som  Taylor  (2000)  kopplar  till  Piagets  utvecklingsstadier.  Det  som 

undersöks i de olika texterna är vad som skiljer de olika texterna åt inom vardera förlag.  För 

att se skillnader i hur läromedlen för dessa olika kurser presenterar innehåll och metod till 

eleverna görs en textanalys där teman i läromedelstexterna identifieras och exemplifieras.

Textanalysen är av den typ som kallas innehållsanalys vilket är en väldigt bred kategori av 

analyser som kan vara både kvalitativa och kvantitativa (Bergstöm & Boréus 2012, s 50-51). 

Denna undersökning är främst kvalitativ men även till  viss del kvantitativ. Den kvalitativa 

delen av  undersökningen inriktar sig på vilken sorts språk som brukas i texten, vilka bilder 

som används och vilken typ av frågor och uppgifter som eleverna får i koppling till texten. 
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Den kvantitativa aspekten är mindre handlar mer om att det vid vissa tillfällen blir intressant 

att räkna sidor för att kunna få en tydligare bild av skillnaderna mellan texterna.

Metodkritik och metodreflektion

En såpass bred metod som detta faktiskt är ger vissa problem med att studien lätt kan bli 

ofokuserad och försöker se till allt för många olika aspekter på en och samma gång. Det ger 

dock möjlighet till att undersöka många olika aspekter vilket kan bli nödvändigt om de olika 

böckerna skiljer sig på olika sätt. Det teoretiska perspektivet får senare bli styrande i analysen 

för att sortera ut vad som visar sig som viktigast. En metod som hade kunnat ge mer enhetliga 

resultat vore om ett analysschema skapades från början och att sedan de olika texterna togs 

igenom detta.

Material

Libers historieläromedel,  Epos 1a1 och Epos 1b, publicerades 2011 respektive 2012. De har 

ett liknande upplägg och delar många bilder och vissa texter. Sandberg är ensam författare till 

Epos 1a1,  medan han har  tre  medförfattare  i  Epos 1b (Karlsson,  Molin och Ohlander).  I 

förordet till  Epos 1b samt på förlagets webbsida så står det att den är baserad på Sandbergs 

tidigare bok för gymnasiets A-kurs, Epos A.

Interskols historieläromedel Historia 1a1 och Epok – historia 1b publicerades båda under 

2011 och har båda Elm och Thulin som författare. Liksom Libers böcker så delar de överlag 

ett liknande upplägg och delar många bilder och mer texter än vad Libers böcker gör. Varken 

förorden eller webbsidan nämner att böckerna är baserade på några tidigare texter men Elm 

och Thulin 2000 är ett läromedel av samma namn (Epok) för Interskol för kursen Historia A 

som kan tänkas till viss del ligga till grund för de nya läromedlen.

Gleerups historieläromedel,  Perspektiv på historien 50p och  Perspektiv på historien 1b,  

publicerades båda under 2011. Texterna är på många ställen lika varandra och stämmer ibland 

överens ord för ord och med samma bilder. De är båda skrivna av Nyström, Nyström och 

Nyström. Enligt förorden så baseras de båda på den tidigare Perspektiv på historien A-bas av 

samma författare (s. 3).

Studentlitteraturs  Historia  1:  då,  nu  och  sedan (2011)  och  Historia  1b,  Den  lilla  

människan och de stora sammanhangen (2012) är båda skrivna av Långström, Ader, Ededal 

och Hedenborg. Här verkar böckerna vara precis lika varandra förutom att texterna riktade 

mot kurs 1a1 har ett mindre omfång och därmed inte presenterar historien fram till franska 

revolutionen över huvud taget. Annars ter sig böckerna vara likadana ord för ord bild för bild 
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och med samma frågor till texterna. Därför tas inte dessa texter upp i presentationen av de 

olika böckerna men kommer in i den slutgiltiga diskussionen.

För att förtydliga benämningen av böckerna så kommer hädanefter de böcker som riktar 

sig till  kursen Historia 1a1 att  benämnas till  exempel  Liber1a1 och de som är riktade till 

kursen Historia 1b att benämnas t.ex. Liber1b.
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Resultat

Epokbegreppet

Epokbegreppet är en ny del av den nya läroplanen; därför är det intressant att undersöka hur 

de olika läromedlen beskriver och förklarar begreppet. Här är det även intressant att se på var 

och hur författarna har valt att starta beskrivningen av historien. Ämnesplanen specificera att 

kurserna  ska  arbeta  med  Problematisering  av  historiska  tidsindelningars  beroende  av  

kulturella  och  politiska  förutsättningar  utifrån  valda  områden  till  exempel  varför  

tidsbegreppet  vikingatid  infördes  i  Sverige  under  1800-talets  slut  eller  jämförelser  med  

tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur  (Historia 1b)/kultursfär som Kina eller Indien 

(Historia 1a1).

Liber

Texterna om epokbegreppet i Liber1a1 och Liber1b är tydligt baserade på samma grund men 

de skiljer sig på ett antal punkter i hur själva epokerna presenteras. Totalt får Epokbegreppet 4 

sidor  i  Liber1b mot  2,5 sidor med mycket  breda marginaler  i  Liber1a1.  I  Liber1a1, som 

främst  riktar  sig till  de yrkesförberedande programmen,  finns  det  på vissa ställen  en mer 

informell ton. Där Liber 1b (s. 13) har ordet  godtyckliga har det ersatts i  Liber1a1 (s. 8) av 

ordet  personliga. Det finns även ett antal extrastycken i  Liber1b (s. 14) främst riktad till de 

studieförberedande programmen, t.ex. om tidigmodern tid som inte alls nämns i  Liber1a1. 

Vidare finns även en extra bild i Liber1b med en bildtext som ger ytterligare information. I ett 

annat  extrastycke  (s.  15)  problematiseras  epokindelningen  genom exempel  från hur  andra 

(utomeuropeiska) kulturers epokindelning fungerar. Kopplat till denna utökade beskrivning av 

epokbegreppet så finns en bild på en mayaskrift med en bildtext som dels förklarar hur de två 

olika kalendrarna som mayaindianerna har fungerar och interagerar och dels en förklaring av 

deras talsystem (s. 14).

Sammantaget så får eleverna som läser Liber1b en utförligare och mer komplex bild av hur 

epoksystem fungerar medan de som läser Liber1a1 får en förenklad och eurocentrisk bild av 

hur epokindelningen är gjord.
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Interskol

I  Interskols  texter  så  verkar  det  inte  finnas  någon  som  helst  explicit  beskrivning  av 

epokbegreppet. Detta trots att de båda har en ganska utförlig diskussion om olika aspekter av 

historiestudier och saker som historiker bör ha i åtanke när de arbetar. Det finns till exempel 

sektioner om tolkning kontra faktisk historia och historiebruk i båda texterna.

Även  om epokbegreppet  inte  diskuteras  så  är  både  Interskol1a1 och  Interskol1b ändå 

indelad i epoker.  Interskol1b heter  Epok och ett avsnitt i  Interskol1b heter ”Forntiden och 

högkulturerna,  antiken,  medeltiden.  Norden  under  epokerna”.  Motsvarande  avsnitt  i 

Interskol1a1 heter  ”Förhistorisk  tid,  forntiden  och  högkulturerna,  antiken.  Norden  under 

perioderna”  Båda  texter  är  relativt  kortfattade  fram  till  upplysningstiden  och  franska 

revolutionen där de båda börjar ha mer detaljerade beskrivningar av händelser.

Gleerups

Just epokindelningen är en punkt där båda texterna från Gleerups skiljer sig åt markant. Den 

studieförberedande  texten  (Gleerups1b)  helt  och  hållet  saknar  en  separat  sektion  om 

epokindelning. Istället så påbörjas beskrivningen av historien direkt efter en presentation av 

källkritik  och historiebruk.  I  texten  för  de  yrkesförberedande  programmen  (Gleerups1a1) 

finns  det  istället  en  hel  sektion  om  epoker  (s.30).  Webbsidestexten  för  Gleerups1a1 

presenterar boken: ”Boken har efter två inledande kapitel, ett om historieämnet och ett om 

källkritik,  en epoköversikt från de första människorna fram till  upplysningen.  Uppslag för 

uppslag  presenteras  epokerna.”.   Varje  epok presenteras  på  ett  uppslag  där  det  kortfattat 

beskrivs med många bilder och faktarutor fram till det man kallar ”Det moderna samhällets 

framväxt” (s. 55) där texten blir utförligare. Läsaren får en översiktlig genomgång av hela 

mänsklighetens  historia  från  när  människan  och  schimpansen  tog  olika  vägar  fram  till 

frihetstiden och Gustav III. Här får alltså den kortare kursen ett extra förtydligande av hur 

historien är uppdelad.

Trots  att  ett  förtydligande  och problematiserade  av  epokbegreppet  helt  verkar  saknas  i 

Gleerups1b är  texten  indelad  i  epoker  och  epokerna  redan  från  forntiden  är  utförligt 

beskrivna.

Sammantaget

Epokbegreppet är en ny del i ämnesplanen och författarna verkar ha relaterat till det på olika 

sätt. Nytt i den nya ämnesplanen är även ett starkare fokus på senare århundraden i historien. I 
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texterna så kan man se olika sätt  att  relatera till  det. Tabell  2 visar i sammanfattning hur 

texterna förhåller sig till epokbegreppet.

Tabell 2: Epokbegreppet i läromedlen

1a1 1b

Liber 2,5  sidor  med  något  mindre 

akademiskt språk

4  sidor.  Mestadels  överensstämmande 

text  men  tydligare  fördjupning  och 

problematisering av begreppet.

Interskol Ingen  explicit  beskrivning  eller 

problematisering av epokbegreppet

Ingen  explicit  beskrivning  eller 

problematisering av epokbegreppet

Gleerups Utförlig beskrivning av begreppet Ingen beskrivning alls

Det är svårt att komma till några generella slutsatser om hur böckerna hanterar epokbegreppet 

eftersom att  de  olika  författarna  verkar  ha  valt  att  gå  olika  vägar.  Interskols  texter  och 

Gleerups1b problematiserar inte epokindelningen. 

Källkritik

Ett fokus läggs på källkritik i båda de nya ämnesplanerna. Dock skiljer det sig åt i hur mycket 

fokus som skall  läggas  på  dem.  Båda kurserna  ska  behandla  Historiskt  källmaterial  som 

speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns  

försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social  

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Historia 1a1 ska även ta upp Tolkning och 

användning  av  olika  slags  källmaterial medan  Historia  1b  går  flera  steg  längre Kritisk  

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

och metoder.  

Liber

Texterna om källkritik skiljer de sig på många olika punkter. Den likhet som finns är att i 

såväl  Liber1a1 som Liber1b är sektionen som rör källkritik upplagd med en beskrivning av 

vad källkritik är följt av exempel på hur det används. Den mest uppenbara skillnaden mellan 

texterna är längden. I Liber1a1 ges källkritik 2 sidor mot 12 sidor i Liber1b. Detta kan delvis 

förklaras av att  Liber1a1  riktar sig till  en 50p kurs medan  Liber1b är en 100p-kurs. Alltså 

finns det ungefär dubbelt så mycket tid att hantera kursens hela innehåll. Men skillnaderna är 

inte enbart  kvantitativa.  Liber1a1 (s.  38) ger bara en presentation av skriftliga källor som 

något som endast är relevant för ämnet. I Liber1b (s. 5) ges en ganska utförlig lista av de olika 
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typer av källor som finns både för historiker och i vardagen. Den stora skillnaden blir att  

Liber1a1 presenterar källkritik som något abstrakt och akademiskt medan Liber1b presenterar 

det som något som alla kan ha nytta av i sin vardag.

I det exempel som ges så kan man se en ganska markant skillnad i hur de olika texterna 

presenterar källkritik.  Liber1a1  har ett exempel taget från juridiken där källkritik blir något 

viktigt  i en rättegång (s. 39).  Liber1b har istället  ett  exempel  baserat på hur en historiker 

arbetar när olika källor presenterar skilda bilder av verkligheten. Liber1b används fackord för 

historiska  begrepp  för  att  beskriva  de  olika  delarna  av  processen  (s.  7-11).  I  Liber1b 

presenteras källkritik i början av texten medan det i Liber1a1 lagts som ett eget uppslag in i 

sektionen  om  forntiden.  I  Liber1a1  framstår  källkritik  som  något  ganska  ointressant  för 

läsaren – en akademisk aktivitet begränsad till vissa isolerade delar av samhället. Liber1b ger 

en bild av källkritik  som något som är högst relevant  för läsaren,  som en naturlig del av 

vardagen men också i ett framtida yrkesliv.

Interskol

Avsnittet  om  källkritik  i  Interskol1a1  verkar  ha  använts  som  bas  för  skrivandet  av 

motsvarande del  Interskol1b. Texten och bilderna överensstämmer för det mesta men vissa 

tillägg har gjorts i Interskol1b. I dessa tillagda stycken ligger språket generellt på en betydligt  

högre nivå. Ett exempel av detta är att vikten av källkritik förklaras med att ”Den objektiva 

positivismen,  det  vill  säga  att  källkritiskt  fastslagna  fakta,  måste  kompletteras  med  ett 

hermeneutiskt  synsätt  där  subjektiva  värderingar  och  motiv  får  medverka”  (s.  6).  I 

Interskol1a1 förklaras behovet av källkritik inte alls lika uttalat och speciellt inte med så pass 

avancerade begrepp.

Interskol1b ger också en mer nyanserad bild av hur källor kan vara av olika värde beroende 

av vad man studerar. Exemplet som används är Sion den vises protokoll. Texten förklarar att 

det är en mycket känd förfalskning ofta använd av antisemitiska grupper. Trots att det är en 

förfalskning och därmed är värdelös för forskning om sionismen så kan den ha ett värde för 

historiker som studerar antisemitismens historia.

Interskol1a1  avslutar  avsnittet  med  att  beskriva  konflikten  mellan  olika  historiesyner 

genom en serie retoriska frågor som ”Är det små obetydliga händelser som påverkar hela den 

historiska utvecklingen? Eller är det långsamma förändringar i människans tillvaro som avgör 

hur framtiden ska bli?” (s.6).
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Gleerups

 I  Gleerups1a1 och Gleerups1b är texterna om källkritik identiska. De stämmer överens ord 

för ord och har samma bilder. Det är bara i uppgifterna som hör till momentet som skiljer sig 

mellan böckerna. De delar en uppgift som handlar om nyhetsrapportering och hur källkritik 

behöver användas i relation till  det. Där de skiljer sig så har  Gleerups1a1  en text om hur 

Gustav Vasa skildrades av sina egna historieskrivare (s. 24-5). Där visades det hur en sådan 

källa kan vara opålitlig även om den ligger nära en händelse i tid.

Gleerups1b har istället en text om vikten av källkritik när man skriver skolarbeten baserade 

på källor  från internet.  Det  tas  upp hur olika grupper kan använda internet  för  att  sprida 

information på ett ensidigt sätt. Några olika skolarbeten som använt olika källor tas upp och 

de ger följande beskrivning av de olika källorna:

Bakom www.si-info.org står Svensk Israelinformation som är en ideell förening som enligt  
uppgifterna på sidan syftar till att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige eftersom 
landet  ofta behandlas orättvis i t.ex. media. Palestinagrupperna är en organisation som enligt 
hemsidan  tydligt  tar  ställning  för  den  svagare  parten  i  Palestinakonflikten  och  stöder  det  
palestinska folkets strävanden efter nationellt oberoende och bildandet av en palestinsk stat.

Exemplet  använder  sig  således  av  tydligt  partiska  källor  för  att  visa  på  ett  tillfälle  när 

källkritiken blir viktigt i vardagen snarare än varför det är viktigt för historiker.

Sammantaget

Böckerna  för  de  olika  kurserna  skiljer  sig  på  oväntade  sätt.  Tabell  3  sammanfattar  de 

viktigaste skillnaderna.

Tabell 3. Källkritik i läromedlen

1a1 1b

Liber 2 sidor med något mindre akademiskt 

språk. Exempel från juridik.

12  sidor.  Uppräkning  av  olika  sorters 

källor.  Historikers  arbete  presenteras 

med fackord.

Interskol Bastext samma som i 1b Språkligt  svåra  stycken  insprängd  i  en 

enklare bastext.  Nyanserar  värdering av 

källor enligt ändamål

Gleerups Exempel från samtida berättelser om 

Gustav Vasa

Exempel från uppsatsskrivande

Texterna  i  läroböckerna  riktade  till  1b-kursen  är  ofta  på  en  mycket  högre  språklig  nivå. 

Texterna är dessutom ofta längre vilket till viss del kan kopplas till att det är två olika kurser 
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med väldigt  olika  längd och förväntningar.  I  flera  av böckerna är  en viktig  skillnad  i  att 

källkritik presenteras som abstrakt och oviktigt för de yrkesförberedande programmen medan 

det presenteras som något grundläggande och viktigt  i vardagen för de studieförberedande 

programmen.

Franska revolutionen

Franska  revolutionen  är  börja  på  den  moderna  historien  såsom författarna  av  läromedlen 

verkar se det. Hur texterna skiljer sig i beskrivning av en relativt stor händelse i historien kan 

ge en indikation på hur de presenterar historien i stort.

Liber

I  Libers  texter  om den franska revolutionen så är  det  helt  olika texter  som används.  Det 

markanta skillnaden som framkommer här är att tonen i Liber1a1 är betydlig mer berättande 

medan  Liber1b  snarare  innehåller  ett  mer  objektivt  presenterade  av  händelseförloppet. 

Dessutom kommer mer information fram i Liber1b. Skillnaden i ton kan till exempel ses i hur 

början på revolutionen beskrivs. Båda texterna tar upp ungefär samma bakgrundsinformation 

men övergången från ett samhälle i kris till revolution beskrivs på olika sätt. I  Liber1b talas 

det om olika politiska beslut i nationalförsamlingen som förändrade samhället i grunden (s. 

83-84). I Liber1a1 beskrivs ett händelseförlopp. ”När inget hände i nationalförsamlingen ute i 

Versailles och brödpriserna bara steg tog parisarna saken i egna händer. Den 14 juli stormade 

folket i Paris Bastiljen och rev sedan fästningen. Krisen hade övergått i revolution.” (s. 69). 

Detta är en betydligt mer dramatisk händelse än ett uppradande av politiska beslut. En ännu 

större skillnad i ton finns i beskrivningen av kungaparets avrättning. I Liber1b konstateras det 

att:

De  mest  kända  dödsdomarna  utfärdades  mot  kung  Ludvig  XVI  och  drottning  Marie-
Antoinette. De anklagades för att ha samarbetat med Frankrikes utländska fiender. Kungaparet  
avrättades år 1793 och Frankrike blev republik. (s.84)

Detta ska då ställas mot hur samma händelse beskrivs i Liber1a1:

Till slut ställdes även kungen och drottningen inför en domstol och dömdes till döden. Till  
omvärldens fasa avrättades de 1793. Utomlands uppfattades det som något oerhört att döda en 
kung av guds nåde. Furstar,  adelsmän och kyrkans män i hela Europa blev omskakade och 
oroliga. (s. 50)
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I  Liber1b  beskrivs händelsen som ett faktum utan känslomässiga utsvävningar. I  Liber1a1 

verkar det som att författarna försöker engagera eleverna mer i händelseförloppet med hjälp 

av en dramatisering.

Den andra framträdande skillnaden mellan de två texterna är mängden detaljer som finns 

mellan  de olika texterna,  t.ex.  när  bildandet  av nationalförsamlingen beskrivs.  I  Liber1a1 

berättas det att ”när riksdagen [...] samlades vägrade tredje ståndet att delta om inte reglerna 

ändrades så att alla träffades gemensamt och alla riksdagsmän fick var sin röst. Till slut var 

kungen tvungen att gå med på detta. Den nya riksdagen tog namnet Nationalförsamlingen.” 

(s.68).  I  Liber1b beskrivs  det  betydligt  mer  detaljerat  varför  det  tredje  ståndet  inte  ville 

acceptera det gamla systemet:

Frågan [att det tredje ståndet ville att varje ledamot skulle ha en röst] löstes i mitten av juni när  
tredje  ståndet  började  kalla  sig  nationalförsamling  och  inbjöd  de  andra  stånden att  delta  i 
arbetet med en ny författning. Prästerna accepterade denna inbjudan med knapp majoritet. En 
del adelsmän som var påverkade av upplysningen gick också över. Kungen beordrade nu resten 
att också ansluta sig. (s.82)

Samma händelseförlopp beskrivs alltså i  mycket  större detalj  och mer komplext.  De olika 

aktörernas agerande blir belyst så att läsaren kan få en chans att själv skapa sig en bild av 

förloppet.

Interskol

Interskols  texter  om  den  franska  revolutionen  skiljer  sig  åt  främst  i  längd.  Interskol1a1 

beskriver hela revolutionens händelseförlopp på två sidor medan  Interskol1b  gör det på 7 

sidor. Denna skillnad leder i princip till en minskning i detaljrikedom då texten i Interskol1a1 

verkar vara en betydligt nedkortad version av Interskol1b

Sättet  texten är nedkortad på är att  istället  för att  ge en detaljerad analys  av hur olika 

händelser kan kopplas samman så skrivs istället de viktiga fakta ut en efter en annan. Till 

exempel  så  syns  det  åter  igen  i  beskrivningen  av  bildandet  av  nationalförsamlingen.  I 

Interskol1a1 finns det två meningar som förklarar och beskriver bildandet. ”Kyrkan och adeln 

var  befriade från skatt  och därför ville  det  skattebetalande tredje  ståndet  ha en ny rättvis 

författning.” (s. 68) och ”Det tre stånden samlades i en nationalförsamling och lade 1791 fram 

en ny författning som begränsade kungens makt.” (s.68). Detta kan då ställas mot Interskol1b 

där det finns ett helt avsnitt som först diskuterar bakgrunden med en riksdag som inte samlats 

på länge och hur röstningen traditionellt hade gått till.  Detta mynnar sedan ut till  följande 

betydligt mer komplex och detaljrik bild av händelseförloppet:

I  maj  1789  samlades  ständerna.  Tredje  ståndet  bojkottade  den  påbjudna  ordningen  med 
ståndsvis röstning. Den 17 juni förklarade sig tredje ståndet som en nationalförsamling med 
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målet att ge Frankrike en ny författning. Kungen vacklade. Hans förslag till reformer kom allt 
för sent. Han gav adeln och kyrkan order om att ansluta sig till nationalförsamlingen. (s.121-
122)

I  Interskol1b bjuds  läsaren  in  till  att  reflektera  över  händelser  i  textrutor  med  rubriken 

”FUNDERA PÅ” (s.121). Dessa ställer reflekterande och analyserande frågor till läsaren som 

”Ge andra historiska exempel på vad som händer i ett land som lever över sina tillgångar.” (s. 

121) och ”Under skräckväldet var det främst människor ur det tredje ståndet som avrättades. 

Ge någon förklaring till detta.” (s. 127). Dessa rutor saknas i Interskol1a1 vilket minskar den 

mängd reflektion och analys som texten bjuder in till.

En liten sak som Interskol1a1 har som saknas Interskol1b är en faktaruta om kvinnorna i 

den franska revolutionen. En del av informationen i faktarutan framkommer i brödtexten i 

Interskol1b men  det  nämns  att  det  fanns  kvinnliga  soldater  i  den  franska  armén  under 

revolutionen och att kvinnor i Frankrike inte fick rösträtt fören 1945 (s. 69). Det kanske mest 

utmärkande här är att man valt att lyfta ut denna del och gjort den mer iögonfallande genom 

att göra det till en faktaruta.

Interskol1a1 visar sig vara en nedkortning av Interskol1b där de mer analyserande delarna 

har strukits. Det finns inte lika mycket faktainnehåll att basera en analys på i  Interskol1a1 

men det saknas dessutom analytiska frågor kopplade till texten som i Interskol1b. Det verkar 

som att författarna har försökt sammanfatta de viktigaste händelserna under revolutionen till 

två sidor. 

Gleerups

I Gleerups texterna om den franska revolutionen är den främsta skillnaden att i Gleerups1a1 

beskrivs en serie händelser där  Gleerups1b ger  betydligt mer bakgrundsinformation. Detta 

ger en insikt i varför de olika händelserna uppstod och öppnar upp till en djupare förståelse av 

de historiska skeendena. Det finns också en viss skillnad i valet av bilder och Gleerups1b har 

dessutom några ytterligare faktarutor som ger en del mer information.

Skillnad i djupet av beskrivningarna är den mest markanta. I  Gleerups1a1 nämns det att 

den franska riksdagen kallats in men det förklaras bara att det ”inte gick att pressa ut mer skatt 

från bönderna och adeln och prästerna vägrade betala” (s.59). I  Gleerups1b nämns det att 

bönderna  på  landsbygden  var  de  som ”stod  för  den  mesta  av  skatten,  samtidigt  som de 

tvingades  betala  avgifter  till  kyrkan  och  godsägarna”  (s.  156).  Texten  tar  även  upp 

arbetslöshet på grund av brittisk industri och missväxt som ledde till ökade brödpriser samt 

höga statliga utgifter på grund utav lån för att finansiera tidigare krig. Detta kopplas till att 

kungens rådgivare ”insåg att  man inte  kunde pressa ut mera pengar från bönderna för att 

betala lånen” (s. 157). Mot slutet av sektionen om den franska revolutionen så konstaterar 
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Gleerups1a1 att ”[u]nder 1700-talets sista år blev revolutionsregeringen allt mer beroende av 

militärens stöd” (s. 62). Detta kan ställas i kontrast mot Gleerups1b som förklarar att allmän 

värnplikt skapade en stor armé och att en ny regering hotades av uppror från alla håll och att 

regeringen därför blev mer beroende av militärens stöd (s. 161).

Ett par intressanta små skillnader mellan texterna är att  Gleerups1a1 undviker att nämna 

namn. Varken Marie Antoinette eller Jakobinerna nämns och Robespierre nämns bara i en 

bildtext till en bild hans avrättning. Denna bild är också en intressant skillnad då båda texter 

visar en bild på en avrättning med giljotin men Gleerups1a1 visar  Robespierres avrättning (s. 

60)  medan  Gleerups1b  visar  Ludvig  XVIs  (s.  159).  I  Gleerups1b  finns  det  två  extra 

faktarutor som ger ytterligare information om vad som hände i Frankrike under denna tid. En 

med  titeln  Kvinnotåget  till  Versailles tydligt  beskriver  en  situation  där  kvinnor  haft  en 

framträdande  roll  i  händelserna  under  revolutionen  (s.158).  Den  andra  med  rubriken 

Förnuftets herravälde beskriver hur samhället så genomgående förändras av revolutionen att 

man införde nya mått för avstånd volym och vikt såväl som en ny tideräkning och religion (s. 

160).  Tillsammans  ger  dessa rutor  en djupare och mer  komplex bild  av hur  revolutionen 

genomfördes.

Sammantaget kan det sägas att båda texterna ger en överblick av den franska revolutionen 

men  i  Gleerups1a1 verkar  författarna  vilja  attrahera  eleverna  med  en  mer  dramatisk 

beskrivning medan de i  Gleerups1b snarare verkar vilja kommunicera så mycket fakta som 

möjligt utan att blanda in allt för mycket annat.

Sammantaget

Här verkar det finnas mer av en generell trend i hur författarna har valt att differentiera mellan 

kurserna.  Interskol1a1 är  enbart  nedkortad  jämfört  med  Interskol1b,  men  både  Liber  och 

Gleerups ger en betydligt mer dramatisk beskrivning av händelseförloppet under revolutionen 

i  sin  1a1-böcker,  Alla  1b-kursböcker  har  mer  fakta  och  mer  analys  än  1a1-böckerna. 

Faktatätheten och analysen är nog den mest signifikanta skillnaden mellan texterna. Att mer 

fakta  och  analys  får  plats  i  en  100p  kurs  är  naturligt,  men  här  verkar  skillnaden  vara 

systematisk.  Man  skulle,  till  exempel,  ha  kunnat  behålla  de  analysfrågor  som  fanns  i 

Interskol1b i den kortare 1a1-boken utan att behöva ändra allt för mycket i texten.

Analys av resultat

De olika läromedlen skiljer sig på ett flertal punkter. De kanske viktigaste skillnaderna ligger i 

faktaanalysen  och  mängden  information  som de  erbjuder,  där  texterna  för  1b-kursen  går 

djupare  i  sin  analys  och  ger  mer  detaljerade  beskrivningar  av  det  som  presenteras. 
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Faktaanalysen kan vara uttalat tydligare som i de små frågerutor som finns i Interskols text 

om den franska revolutionen för 1b-kursen men saknas i texten för 1a1 kursen. Alternativt så 

kan det vara subtilare skillnader som att Libers 1b-text om epokbegreppet innehåller några 

extra stycken i vad som är för övrigt samma text som problematiserar hela begreppet. Det 

finns överlag mer information i texterna för 1b-kursen, men att Libers text om källkritik för 

1b är sex gånger så lång som den för 1a1 medan Gleerups texter är relativt lika varandra i 

längd visar på intressanta skillnader i sättet att prioritera.

I  termer  av  Blooms  taxonomi  (Taylor  2000)  är  det  relevant  att  försöka  skilja  mellan 

utvecklande av kunskap och färdigheter. Översatt till historiekurserna, motsvarar det innehåll 

och metod. Skillnaderna mellan det centrala innehållet i kurserna (se Tabell 1) består av att 

1a1-kursen har en mer begränsat innehåll än 1b-kursen. Det är naturligt med tanke på att den 

är hälften så omfattande. Värt att notera är att 1a1-kursen helt saknar:

• Olika  historiska  frågeställningar  och  förklaringar  kring  långsiktiga  historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring

• Kritisk granskning och källkritiska kriterier och metoder

• Historiebruk i vardagsliv, samhällsliv och politik samt i formandet av identiteter.

Alla dessa tre punkter har mer med metoder (färdigheter) än med innehåll (kunskap) att göra. 

Läromedlen har svarat mot ämnesplaner såtillvida att de har lite analytisk text i 1a1-böckerna. 

Om man inte behöver förstå förändringsprocesser behövs inte förmåga att se samband mellan 

olika  historiska  skeende.  Då  kan  en  minskning  av  analytiska  texter  och  uppgifter  vara 

befogad. Att ”Fundera på-rutorna” i  Interskol1b ber läsaren koppla orsak och verkan i olika 

historiska sammanhang svarar mot detta krav i 1b-kursens centrala innehåll. Om kursen inte 

ska  behandla  källkritiska  kriterier  och metoder  så  har  de  ingen  plats  i  ett  läromedel.  Att 

Liber1b ägnar 12 sidor åt detta  medan  Liber1a1 nöjer sig med 2 sidor är alltså helt  i  sin 

ordning. Om historia inte behöver kopplas till elevernas liv, då måste läromedelsförfattare och 

lärare  hitta  andra  sätt  att  motivera  elever  i  1a1-kursen  (som inte  själva  har  valt  att  läsa 

historia), som, t.ex. att göra texterna mer berättande. Det har setts i flera fall i denna studie.

Detta  visar  alltså  på att  eleverna  i  de studieförberedande programmen får  en betydligt 

större  förvärvat  kapital  genom  sina  historiestudier  än  eleverna  i  de  yrkesförberedande 

programmen. De får tillägna sig en analytisk förmåga och lära sig historiska metoder istället 

för att bara tillägna sig de enklare faktakunskaperna om historia. Detta vidgar det gap som 

fanns mellan grupperna redan från början..
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Diskussion och konklusion

Syftet med denna studie var att se hur de olika läromedlen i historia för den nya läroplanen 

skiljer sig åt från varandra, med ett speciellt fokus på hur de olika böckerna inom samma 

förlag skiljer sig åt. Resultaten visar att det finns en tydlig skillnad i hur läromedlen för de 

olika  kursplanerna  är  uppbyggda.  Texterna  för  1a1-kursen  är  kortare,  enklare  och  mer 

berättande  samt  viktat  mer  mot  faktainnehåll  (kunskap)  än  mot  historiska  metoder 

(färdigheter). Texterna för 1b-kursen erbjuder mer fakta, och ett mer akademiskt språkbruk, 

där även historiska facktermer introduceras och används. Dessutom har de ett större analytiskt 

innehåll med flera analytiska aktiviter. Överlag har 1b-läromedel mer utrymme för arbetet att 

utveckla historiska tänkande och färdighet i att använda historiska metoder än är fallet med 

1a1-läromedlen, men de har även ett stort faktainnehåll. Då är Studentlitteratur ett intressant 

fall eftersom samma texter har använts i båda läromedlen.

Uppdelningen i den nya läroplanen, GY11, mellan en mer akademisk inriktad kurs och en 

kurs inriktat mot de yrkesförberedande programmen gav författarna en möjlighet till att skilja 

på vilken information som ges och hur den presenteras. Detta måste dock ske utan att gå ifrån 

det upplägg som påbjuds av ämnesplanerna. Det ter sig ganska naturlig att det görs på olika 

sätt. Lite oväntat så verkar 1a1-texterna ibland antyda att historia inte är intressant utan något 

som måste göras för att det är obligatoriskt. Detta verkar författarna försöka väga upp med en 

mer  dramatiskt  beskriven  historia  och  mindre  analys.  Att  ta  bort  elevernas  möjlighet  till 

analys kan tänkas vara ett sätt att göra det lättare för elever som redan har problem med att 

analysera information och koppla samman olika delar. Vissa skillnader mellan läromedlen är 

motiverade av skillnaderna i ämnesplanerna och en avvägning måste självklart göras. Det gör 

Studentlitteraturs val att helt enkelt inte göra någon skillnad mellan texterna intressant. Detta 

beslut ger en enhetlighet mellan kurserna men verkar gå emot tanken bakom att faktiskt skapa 

två olika kurser.

Den skillnad i mängd utbildningskapital som förvärvas är lite av ett tveeggat svärd. Det 

kan ses som att social mobilitet förhindras då de elever som kommer till gymnasieskolan med 

ett litet utbildningskapital också lämnar gymnasiet med ett litet kapital. Samtidigt måste det 

dock hållas i  åtanke att  utbildningskapital  egentligen  bara är  värdefullt  för de elever  som 

söker sig till högre studier och de eleverna är ändå tvungna att läsa de kurser som ger det för 

att få behörighet till högskolan.

Den naturliga följdfrågan är vilken inställning som är bättre. Detta går dock ganska långt 

utanför ramen för denna uppsats.  Det måste också tas i åtanke att det inte bara är läromedlen 

som  är  ramfaktor  för  undervisningen  (Dahllöf  1967citerad  i  Lundgren  (1989)).  Media, 
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skolministern,  läraren,  klassen och läroplanen har alla sina roller.  Läromedlen blir mycket 

mindre avgörande med en lärare som inte bara jobbar utifrån läromedlet utan även tar till 

andra saker  så som egna kunskaper  och externa  källor  till  information  (Gustafsson 1980; 

Skolverket 2006).

En  intressant  väg  för  vidare  forskning  på  området  vore  att  genom  intervjuer  med 

läromedelsförfattarna försöka undersöka motiveringen till de skillnader som syns i texterna. 

Att  få höra de resonemang som låg bakom olika skillnader och se hur mycket  tanke som 

ligger bakom. Författarna verkar inte vara fullt så homogena som i Långströms studie från 

1997. Det förekommer flera kvinnor bland dem, och i fallet med Gleerups bägge böcker är det 

två bröder Nyström och den enas son som är författare. Det vore även intressant att i princip 

upprepa denna undersökning med nästa eller de där efterföljande upplagorna av samma texter 

när de kan tänkas ha mognat in i det nya systemet  något. Flera av böckerna publicerades 

under 2011 så författarna måste ha på kort tid varit tvungna att få fram litteratur som kunde 

möta den nya kursplanen så det kan tänkas att andra val skulle gjorts i en mindre pressad 

situation. Detta kan mycket väl tänkas ha påverkat hur denna undersökning utfallit.
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