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Sammanfattning  

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett historiografiskt perspektiv och undersöker 

användningen av myter i historiska pedagogiska texter i läromedel för gymnasieskolan som 

behandlar det antika Grekland mellan 1980 – 2012. Tidigare forskning visar på att läromedel 

har en central roll i undervisningen och att innehållet i pedagogiska texter påverkas av de 

tolkningar som författarna gör. De tolkningar som författarna i sin tur gör kan vara färgade av 

ideologiska intressen enligt forskning på området. Forskning lyfter även fram att innehållet i 

historiska pedagogiska texter kan förändras som ett resultat av att historieskrivningen är i en 

ständig utvecklinsprocess och påverkas av sin samtid. Syftet med studien har varit att 

undersöka ur ett historiografiskt perspektiv användningen av myter i läromedel. Huvudfrågan 

för studien har varit ifall det har skett en förändring över tid i användingen av myter och deras 

innehåll samt hur denna förändring ter sig i historiska pedagogiska texter som återfinns i 

läromedel för gymnasiet mellan 1980 – 2012? Analysen av materialet visar på att en 

förändring av användningen av myter i historiska pedagogiska texter har skett. Under 1980-

talet använde man sig av myter som berättande källor i historiska pedagogiska texter, under 

1990-talet och 2000-talet använde man sig av myter som kvarleva. Resultatet visar även på ett 

en minskning av användningen av myter i historiska pedagogiska texter har skett under 2000-

talet. Sammanfattningsvis har det konstaterats att en förändring har skett i historiska 

pedagogiska texter och att förändringen av användningen av myter är ett resultat av att 

historieskrivningen har förändrats vilket i sin tur har påverkat vilka myter man lyfter fram och 

hur man lyfter fram dem  

 

 

Nyckelord: Historiografi, läromedel, textanalys, myter 

 

 

 

 

 

 

 



   3 
 

Innehållsförteckning 

Förord ................................................................................................................. 5 

Bakgrund ............................................................................................................ 6 

Den grekiska mytologin.......................................................................... 8 

Litteraturöversikt .............................................................................................. 10 

Tidigare forskning ................................................................................ 10 

Forskning som belyser innehållet i pedagogiska texter ........................ 10 

Tidigare forskning som lyfter fram historieskrivningens förändring genom 

tiderna ........................................................................................................ 13 

Tidigare forskning som lyfter fram historiemedvetandets förändring i 

pedagogiska texter ..................................................................................... 15 

Myter i historiska pedagogiska texter ................................................... 18 

Syfte och frågeställning .................................................................................... 22 

 Teoretiska utgångspunkter ........................................................................ 24 

Metod ................................................................................................................ 27 

Material och urval ................................................................................. 27 

Analysmetod ......................................................................................... 28 

Reflektion över metoden ...................................................................... 29 

Den empiriska analysen uppbyggnad ................................................... 30 

Analys och resultat ........................................................................................... 31 

Myter som kvarlevor ............................................................................ 32 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 1980-talet

 ....................................................................................................... 32 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 1990-talet

 ....................................................................................................... 33 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 2000-talet

 ....................................................................................................... 35 

Myter som berättande källor ................................................................. 36 

Myter som berättande källor i historiska pedagogiska texter från 1980-

talet ................................................................................................ 37 

Myter som berättande källor i historiska pedagogiska texter från 1990-

och 2000-talet ................................................................................ 39 

Sammanfattning .................................................................................... 42 

Diskussion ........................................................................................................ 45 

Konklusion........................................................................................................ 49 



   4 
 

Referenslista ..................................................................................................... 51 

Appendix .......................................................................................................... 57 

Läromedelsböcker utgivna under 1980-talet ........................................ 57 

Läromedelsböcker utgivna under 1990-talet ........................................ 58 

Läromedelsböcker utgivna under 2000-talet ........................................ 59 

 



   5 
 

Förord 

Historia har alltid fascinerat individer och hur skulle den inte kunna göra det. Historia är en  

stor del av vårt liv och ett ständigt levande fenomen runt omkring oss som yttrar sig på skilda 

sätt. Som blivande gymnasielärare där historia är mitt huvudämne var det ingen tvekan om att 

examensarbetet skulle behandla historia i någon form. Den stora frågan var dock vad det 

skulle handla om. Slutligen blev det en historiografisk studie av myter i läromedel och hur 

myter används i historiska pedagogiska texter samt huruvida en förändring har skett över tid. 

Det har inte varit lätt att skriva detta arbete och emellanåt blir det ganska ensamt. Det har 

varit en utmaning men överlag har det varit en utmaning samtliga dessa år som jag studerat 

vid Uppsala Universitet. Det finns två personer som jag vill tacka med detta examensarbete. 

Med examensarbetet vill jag tacka de för det stöd de varit under alla dessa år och för att de 

stöttat mig i medgång och motgång. Examensarbetet tillägnas först och främst mina föräldrar 

och min lillebror som tack för allt deras stöd under dessa år. Arbetet tillägnas även de som 

alltid velat se mig ta en universitetsexamen men inte får uppleva det, min morfar och farfar. 

Tyvärr finns de inte längre bland oss för att dela denna stund med mig men var de än är ser de 

förhoppningsvis detta och är stolta.  

 

Uppsala 

2013 
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Bakgrund 

Historia är något som varje individ, samhälle och land har. Den har olika innebörd i olika 

länder för olika individer men någonstans i det förflutna så knyter historien ihop oss.  Historia 

är det förflutna men samtidigt vårt nu och historia skapas alltid i detta nu. Genom tiderna har 

historiker och historiska företrädare försett oss med skrifter som berättat om det förgångna. 

Alla har de haft sin syn på historien och alla har de förmedlat en kunskap om det förflutna, 

dock omedvetna om att de samtidigt skrivit ny historia, omedvetna om att de skulle påverka 

dagens historieskrivning och dagens historiker. Historieskrivningen påverkas alltid av sin 

samtid och de historiska skildringarna ger oss både kunskap om det förflutna och vår samtid.  

Historia har sedan folkskolans framväxt under 1800-talet varit en given del av barn och 

ungdomars utbildning. Historieskrivningen som förmedlas i form av historiska pedagogiska 

texter ger människor kännedom om vilka de är och möjligtvis vart de är på väg. 

Historieskrivningen förmedlar dock i första hand kunskap om det som hänt och svarar på 

frågan varför det hänt. Historiker har genom tiderna, från antiken fram till idag gett och 

fortfarande ger oss kännedom om historien. De har alla haft sina egna tolkningar av den 

historiska utvecklingen. Deras gemensamma mål har varit och är att förmedla historia till dig 

och mig i form av historiska pedagogiska texter. Oavsett vilken tid man lever i som historiker, 

läroboksförfattare eller historielärare så förmedlar de en historia och viktig kunskap om det 

historiska förflutna men de gör de ofta på olika sätt. Historieskrivningen befinner sig alltid i 

en pågående rörelse där olika tolkningar stöts mot varandra. Detta gäller även de historiska 

pedagogiska texterna. Deras innehåll har skiftat över århundraden men samtidigt uppvisat 

stora skillnader inom en och samma historiska epok.  

Historiska pedagogiska texter återfinner vi i läromedelsböcker vilka vi stiftar bekantskap 

med under vår skolgång och där historiska pedagogiska texter är ”ett uttryck för den historia 

som eleven möter”
1
.  Historiska pedagogiska texter har skapats sedan urminnes tider, 

däribland Herodetes stora livsverk Historia som utgavs år 440 f.v.t. Läromedel för historia har 

skrivits för de olika skolformerna sedan 1800-talet. Läromedel är de mest lästa böckerna 

genom tiderna och läses av oss alla någon gång samtidigt som de har en avgörande plats i den 

europeiska historieförmedlingen. Historikern Sture Långström har konstaterat att läroböcker 

strukturerar historieämnets innehåll samt att läroboksförfattarna anser att deras böcker ger 

                                                             
1
 Ammert (2008) s. 25 
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”nödvändiga historiska fakta”.
2
  Lennart Berglund lyfter fram att de fakta som återges i en 

lärobok skall vara rimlig samt att läroboken är det viktigaste redskapet för att överföra 

kunskap.
3
 Folke Nilsson menar på att ”skolbokens centrala roll är att leverera ett stoff, rikt på 

intressanta detaljer i en för eleven begriplig framställning där sammanhangen och 

helhetsbilderna blir tydliga”.
4
 Utifrån dessa angivelser av forskare som lyft fram att läromedel 

är viktiga, kanske de mest viktiga medlen varigenom människor blir medvetna om historien 

och utvecklar en så kallad historiemedvetenhet finner jag det intressant att se vilket innehåll 

som förmedlas i historiska pedagogiska texter. Fokus ligger dock inte på hela innehållet utan 

myter i historiska pedagogiska texter. I detta fall menas med myt historiska händelser som 

återges i form av sagor. Myterna återger historisk kunskap om det förflutna antingen i form av 

en kvarleva eller som en berättande källa där syftet med myten är att tydliggöra eller framhäva 

olika förhållanden av det historiska förflutna som tillexempel politiskt statskick eller 

levnadsförhållanden i ett samhälle. När man använder sig av myter som berättande källa 

innebär det att historiker tolkar ett innehåll utifrån vilket de i sin tur försöker återge en 

sanning. När man använder sig av en myt som en kvarleva innebär det att man betraktar 

myten som en kvarleva från den tid man undersöker och försöker beskriva vilken effekt den 

kan ha haft för den samtid den är konstruerad i.  

Myter är historiska händelser som skrivits ner långt senare än de påståtts ha inträffat, vilket 

gör dem svåra att betrakta och bedöma som sanningsenliga. I det perspektivet är tillexempel 

Bibeln att betrakta som en samling myter och det stora grekiska diktverket Illiaden och 

Odyssén där händelserna nedtecknades långt senare än de utspelat sig men som utgör en stor 

källa till det antika Grekland. Kunskapen vi bygger på om att Perikles var en framstående 

politiker eftersom atenarna sagt att han ”bar åskan och blixten på sin tunga och övertalningens 

gudinna på sina läppar”
5
 är exempel på en myt som återfinns i flertalet läromedelsböcker. 

Myter som förmedlar kunskap om det antika Grekland där man lyfter fram Perikles eller 

                                                             
2
 Se referat i Lozic (2011) s. 15 

3
 Berglund (1991) s. 42 

4
 Nilsson (1991) s. 11 

5
 Bergström, Löwgren och Almgren (1983) s 34, Bergström, Löwgren och Almgren (1984) s. 34, Bergström, 

Löwgren och Almgren (1985) s. 31, Bergström, Löwgren och Almgren (1986) s. 34, Bergström, Löwgren och 
Almgren (1988) s. 34, Bergström, Löwgren och Almgren (1989) s. 34, Bergström, Löwgren och Almgren (1990) s. 
30, Bergström, Löwgren och Almgren (1991) s. 30, Bergström, Löwgren och Almgren (1998) s. 30, Bergström, 
Löwgren och Almgren (1999) s. 30, Bergström, Löwgren och Almgren (2000) s. 30, Bergström, Löwgren och 
Almgren (1996) s. 30, Bergström, Löwgren och Almgren (2003) s. 30 Bergström, Löwgren och Almgren (2004) s. 
30, Bergström, Löwgren och Almgren (2007) s. 30, Nyström, Nyström och Nyström (2008) s.46, Nyström, 
Nyström och Nyström (2011) s.46 Eriksson och Hansson (2009) s. 58, Skrutkowska, Stattin, Westin och Norman 
(2003) s. 15 
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Illiaden och Odyssén och som bygger på folkliga berättelser är inte ytterst ovanligt i historiska 

pedagogiska texter.  

Stora delar av den forskning som belyser pedagogiska texter i läromedel fokuserar på 

innehållet i sin helhet och görs utifrån ett didaktiskt perspektiv. Studier om myter i läromedel 

som används i samtida undervisning existerar inte. Detta utgör bakgrunden och motivet till 

denna studie som utreder hur myter används i historiska pedagogiska texter under 

samtidshistorien 1980 – 2012. I och med att myter oftast definieras som sagor som 

diskvalificerar sig som pålitliga på grund av det stora avståndet mellan tiden för händelsen 

och nedtecknandet av händelsen, är det naturligt att fokusera på skildringarna av den antika 

perioden i denna studie. Detta är också en av studiens avgränsningar. Denna studie skiljer sig 

även från andra studier i och med att den tar sin utgångspunkt i ett historiografiskt perspektiv 

och inte ett historiedidaktiskt perspektiv. I detta fall menas med historiografi att 

historieskrivningen som förmedlas i historiska pedagogiska texter är i koherens med den 

samtida historieskrivningen. Myter i historiska pedagogiska texter och generellt i 

historieskrivningen är ifrågasatta främst på grund av deras trovärdighet. Det finns skilda 

uppfattningar kring den sanningshalt som finns i myter men trots det så återfinns de i 

historiska pedagogiska texter.   

 

Den grekiska mytologin 

Den grekiska sagoskatten är en av de rikaste i världen och den är ständigt återberättad och 

precis lika mycket som den är återberättad är den omtolkad. Det antika Grekland är en av de 

mest levande epokerna i samhället. Detta inte endast av anledningen att epoken lämnat en rik 

mytologi efter sig men även i form av all den konst och arkitektur som finns i samhället. En 

annan anledning är det politiska statsskick som återfinns i majoriteten av världens länder, 

nämligen demokratin som har sitt ursprung i det antika Grekland.  

Den grekiska mytologin och sagoskatten har fascinerat människor och forskare sedan 

urminnes tid. Den är en betydande källa till all den kunskap vi har om denna civilisation som 

existerade för mer än 2000 år sedan. Genom åren har filmer, böcker, teater, litteratur, konst 

och operaföreställningar skapats men där de alla har haft en gemensam sak, de har tagit sin 

utgångspunkt i den grekiska mytologin. Den västerlänska kulturen har inspirerats och 

influerats av grekiska sagor och myter som lämnat ett rikt arv efter sig. Ett problem med den 

grekiska mytologin är att den är svårförståelig i och med att myterna utspelar sig så långt 
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tillbaka i tiden. En annan anledning är att myterna och sagorna skiljer sig åt från stadsstat till 

stadsstat som fanns i det antika Grekland vilket ibland gör att vi inte får en sammanhängande 

bild av de händelser som utspelade sig
6
. Ytterligare ett problem är att de händelser som finns 

nedtecknade utspelade sig långt före innan de skrevs ner och fram till nedskrivningen 

förmedlades de muntligt vilket gör de ibland till mindre tillförlitliga. 

 I det antika Grekland var det inte högst ovanligt att det förflutna bevarades och 

förmedlades genom muntlig tradition. Skriften användes inte i någon högre bemärkelse förrän 

under 500-talet f.v.t då grekiska historiker började skriva ner dessa muntliga traditioner. 

Historiker som Herodotos och Thukydides förlitade sig överlag mer på de muntliga traditioner 

som fanns och överfördes från generation till generation om händelser i det antika Grekland 

än på de skriftliga källor som fanns nedtecknade emellanåt.
7
  Överlag skapades en gemensam 

historia med kända historier som berättades och nedtecknades. Detta bidrog i sin tur till att 

skapa en nationalitetskänsla och samband bland grekerna oavsett var de levde i och med att 

alla kunde känna igen sig i de gamla hjältesagorna och legenderna
8
. Den grekiska mytologin 

återspeglade dock inte endast det förflutna utan även den samtid den skrevs i. Utifrån de 

källor som finns kvar har vi kunnat utveckla kunskaper om bland annat den grekiska 

demokratin, alla de fälttåg som bedrevs och hur samhället såg ut
9
. Den grekiska mytologin 

behandlar bland annat religion, de olympiska spelen och det grekiska samhället för att nämna 

några exempel. Mytologin hade en central roll för människan i det antika Grekland och där 

myterna berättades bland annat på teatrarna. De hade även en betydande roll för 

undervisningen där denna förstärktes med hjälp av mytologin
10

. Precis som de gamla grekerna 

använde sig av myter i undervisningen så är även myter en del av undervisningen idag. Detta 

av anledningen att de återfinns i historiska pedagogiska texter. Användingen av myter idag 

skiljer sig märkbart åt jämfört med hur användingen av myter såg ut under de gamla grekernas 

tid. Den stora frågan kvarstår dock som är följande, har det skett än förändring över tid i 

användingen av myter och deras innehåll i historiska pedagogiska texter som återfinns i 

läromedel för gymnasiet mellan 1980 – 2012 och hur ter sig denna förändring?  

 

                                                             
6
 Willis (2007) s. 124 

7
 Thomas (1990) s. 203 - 204 

8
 Willis (2007) s. 124 

9
 Thomas (1990) s. 203 

10
 Willis (2007) s. 126 - 130 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning  

Forskning som belyser användningen av myter i läromedel och historiska pedagogiska 

texter har inte påträffats. I och med att forskningen är tämligen begränsad kommer i följande 

avsnitt en översiktlig redogörelse ske av forskning som belyser innehållet i pedagogiska texter 

och vad som inverkar på att pedagogiska texter förändras över tid. Även en redogörelse 

kommer att ges för historieskrivningen och varför historieskrivningen är i en ständig 

förändringsprocess samt vilka faktorer som bidrar till denna förändring. En redogörelse 

kommer även att ges för hur historiemedvetande i läromedel har förändrats över tid.  

Den forskning som kommer att lyftas fram tar dock sin utgångspunkt i ett didaktiskt 

perspektiv och inte ett historiografiskt perspektiv. Det anses dock relevant för studien att 

belysa dessa forskningsområden även om de återges i ett didaktiskt perspektiv. Det relevanta 

är inte utifrån vilket perspektiv studierna har gjorts utan det relevanta är de slutsatser som 

belysts och konstaterats inom forskningen. Utifrån dessa redogörelser kan vi eventuellt sedan 

dra en slutsats kring varför användningen av myter i historiska pedagogiska texter eventuellt 

har förändrats och huruvida historieskrivningen bidrar till denna förändring.  

 

Forskning som belyser innehållet i pedagogiska texter 

Det svenska skolsystemet har genomgått en rad reformer sedan folkskolans införande men 

där dock läroboken har haft och har en central roll i undervisningen. De historiska 

pedagogiska texterna har enligt forskare på området syftat till att ”ge eleven en möjlighet att 

reproducera, producera och utveckla kunskap”
11

 Historiska pedagogiska texter definierar jag 

som texter som behandlar och förmedlar historia. Vad gäller definitionen av pedagogiska 

texter avser jag utgå ifrån Staffan Selanders definition av detta begrepp. En pedagogisk text 

skiljer sig från andra texter i och med att en pedagogisk text är skapad i syfte att användas i 

pedagogiska situationer. De syftar till att reproducera kunskap och syftar sällan till att skapa 

en ny kunskap. Pedagogiska texter karakteriseras även av att de skall förklara något samt att 

de är skapade för en bestämd användning som tillexempel en viss årskull eller ett specifikt 

                                                             
11

 Hermansson Adler (2004) s. 51 
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skolämne.
12

 Staffan Selander redogör i sin undersökning av pedagogiska texter för att det 

innehåll som förmedlas i en lärobok är ett av flera olika sätt att förmedla ett innehåll på samt 

att läroboken är det grundläggande redskapet i undervisningen sedan 1900-talet.
13

 Janne 

Holmen visar i sin avhandling Den politiska läroboken som behandlar framställningen av 

USA och Sovjetunionen i läromedel mellan 1930 – 2004 att läroboken har haft en stark och 

central ställning i undervisningen sedan 1900-talet.  Den definition jag avser förhålla mig till 

av lärobok utgår ifrån Holmens resonemang av läromedel. Jag avser att definiera lärobok som 

en bok som används i undervisningssyfte och förmedlar ett relevant innehåll utifrån vilken 

eleven utvecklar kunskaper.
14

  Denna studie kommer dock inte undersöka hela läroböcker 

utan fokuserar på myter i pedagogiska texter och är begränsad till att omfatta det antika 

Grekland.  

Det innehåll som pedagogiska texter i läromedel i sin tur förmedlar styrs av ett flertal 

faktorer, där ibland statligt anvisade förordningar som exempelvis läroplaner och kursplaner. 

Även läroboksförfattarna har en betydande inverkan på vilket innehåll som förmedlas. 

Historikern Sture Långström konstaterar att ”läroboksförfattarna anser att deras böcker ger 

nödvändig historisk fakta”
15

. Texter i läroböcker, det vill säga pedagogiska texter är inte bara 

en redogörelse för det förflutna. Pedagogiska texter är även en kvarleva som säger oss något 

om hur man har skrivit läroböcker tidigare. De säger oss även något om hur man har 

förmedlat det historiska förflutna och tolkat historien genom tiderna. I sin tur tolkas de 

faktiska händelserna som utspelat sig av läroboksförfattarna. Forskare lyfter fram att dessa 

tolkningar oftast är ideologiskt färgade. Med detta menas att tolkningen är präglad av sin 

samtid samtidigt som texterna utgör rekonstruktioner av det förflutna och bygger på källor. 

Samtidigt gör de pedagogiska texterna anspråk på att vara korrekta och vetenskapligt 

bestämda.
16

 Den fråga jag vill lyfta fram här är ifall författarnas tolkningar är ideologiskt 

färgade huruvida detta återspeglar sig i pedagogiska texter. Belyser man vissa myter olika 

från tid till tid, som till exempel myter som behandlar politiskt statsskick och genus? I och 

med att genus är en viktig fråga i samtiden vi lever nu i bör även författarna till de 

pedagogiska texterna påverkas av detta ifall deras tolkningar är ideologiskt färgade och i detta 

fall framhäva myter som berör genus. 

                                                             
12

 Selander (1988) s. 17 – 18, Ammert (2008) s. 16 – 18.  
13

 Selander (1988) s. 11 – 15, Hermansson Adler (2004) s. 49 – 50, Ammert (2008) s. 16 - 18 
14

 Holmen (2006) s. 26 
15

 Se referat i Lozic (2011) s. 15 
16

 Ammert (2008) s. 73, 90 - 92 
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I sin avhandling De osamtidigas samtidighet har Niklas Ammert undersökt läromedel för 

grundskolan och hur historiemedvetandet förändrats över hundra år från 1900- till 2000-talet. 

Han konstaterar att innehållet i läromedel påverkas av den samtid läromedlen är skrivna. 

Ammert redogör för att det politiska klimat som råder och vetenskapens förändring kan 

påverka utformningen av läromedel, men att det dock är svårt att fastställa hur pass mycket 

detta inverkar.
17

 Jag finner det intressant att Ammert kommer fram till denna slutsats av 

anledningen att hans undersökning, vilket han inledningsvis påpekar inte ”är en traditionell 

läroboksanalys som undersöker hur läroböcker till form och innehåll har förändrats över tid 

och vilka samhälleliga förklaringar som kan finnas till det”.
18

 Däremot har Janne Holmen 

undersökt hur samhälleliga faktorer kan påverka utformningen av innehållet i läroböcker. Han 

konstaterar att läroböcker påverkas av politiska förändringar i landet. Detta bör i sin tur 

innebära att historiska pedagogiska texter förändras från tid till tid beroende på vilken 

samhällelig kontext de är skrivna i.
19

 Ammert lyfter fram och visar på att innehållet i 

historiska pedagogiska texter har förändrats över tid från en nationalistisk historieskrivning 

under 1800-talet till en mer patriotisk sådan under 1900-talet vilket återspeglas av att ett 

demokratiskt förhållningsätt blivit viktigare.
20

  Forskning av läromedel i historia lyfter fram 

att under de senaste tvåhundra åren så kan statsmaktens intressen tydligt följas och att staten 

genom tiderna har haft en inverkan på innehållet som återfinns i historiska pedagogiska 

texter.
21

 Det kan konstateras att innehållet i historiska pedagogiska texter inte endast är ett 

resultat som påverkas av de val av selektiv fakta som författarna anser vara viktiga att 

förmedla. De påverkas även av den samtid som de är skrivna i vilket forskning lyfter fram 

men även att innehållet påverkas av politiska faktorer. Den samhälleliga kontexten avspeglar 

sig i historiska pedagogiska texter och för att förstå varför det är så behöver även en 

redogörelse ske av den forskning som behandlar historieskrivningen och historiemedvetande. 

Historiska pedagogiska texter återger en bild av det förflutna men även av nuet där samtiden 

speglas i historiska pedagogiska texter vilket en redogörelse kommer ges av i följande avsnitt.  

 

                                                             
17

 Ammert (2008) s. 26 – 28 
18

 Ammert (2008) s. 11 
19

 Holmen (2006) s. 332 
20

 Ammert (2008) s. 26 – 28, se även Hermansson Adler som redogör för hur innehållet i läromedel förändrats 
där man förmedlat kungarnas historia med ambitionen att skapa en nationalitetskänsla vilket även tagit sitt 
utryck i undervisningen till ett mer nationalistiskt innehåll under 1800-talet som i sin tur övergått i en mer 
källkritisk inställning under 1900-talet, s. 53 
21

 Hermansson Adler (2004) s. 52 
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Tidigare forskning som lyfter fram historieskrivningens förändring genom tiderna  

Historia som vetenskaplig disciplin utvecklades under 1800-talet och sedan dess har en 

förändring av denna vetenskapliga disciplin skett.  Traditionellt har historievetenskapen syftat 

till att tolka källmaterial och presentera fakta i form av historiska pedagogiska texter. 

Historievetenskapen och de fakta som presenterats har bestått av en mängd olika tolkningar 

och förklaringar av det förflutna i takt med att historia som vetenskaplig disciplin förändrats.
22

 

En anledning till denna förändring är att nya teorier och metoder och olika vetenskapliga 

synsätt har avlöst varandra vilket i sin tur hör samman med att samhället har förändrats. 

Historien förändras som ett resultat av att samtiden förändras. Historieskrivningen har en 

tendens att påverkas av sin samtid och särskilt av olika politiska och ideologiska intressen. I 

sin tur påverkar historieskrivningen utformningen av historiska pedagogiska texter.  Tidigare 

lyftes det fram att innehållet i läromedel speglas av den samtid de är skrivna. För att förstå 

varför innehållet i historiska pedagogiska texter i läromedel speglar sin samtid tas här den 

forskning upp som belyser historieskrivningens förändring och de faktorer som påverkar 

historieskrivningen. Historieskrivningens förändring kan förklara varför innehållet i historiska 

pedagogiska texter förändras över tid. Historia är ett svårdefinierbart begrepp och när vi hör 

ordet historia refererar vi oftast till det förflutna, något som hänt för längesen. Historia är dock 

ett levande fenomen som inte endast återger kunskap om det förflutna utan är högst levande i 

nuet, den påverkas av nuet och skapas ständigt. Peter Aronsson definierar historia utifrån 

Svenska Akademins ordbok till att vara något som är 

 på trovärdiga källor grundad framställning (i tidsföljd) av sådant som skett [. . . ] i fråga om 

viktigare händelser som haft avgörande betydelse för ett lands eller ett folks eller hela 

mänsklighetens öden [ . . .] om sammanfattningen av all till nutiden bevarad kunskap om 

gångna tiders händelser och förhållanden
23

.   

Den definition Aronsson framhåller av historia avser även jag att hålla mig till men dock 

vill jag tilläga till denna definition att historia inte endast är en återangivelse av det förflutna 

som bygger på källor utan att historien är oföränderlig och förändras inte från tid till tid24. 

Klas-Göran Karlsson påpekar att det finns två betydelser av historia. Enligt Karlsson är 

historia antingen det förflutna självt eller olika bearbetningar i den vetenskapliga forskningen. 

                                                             
22

 Ammert (2008) s. 67 - 68 
23

 Aronsson (2012) s. 7 
24

 Det bör betonas att det historiska förflutna inte förändras men i och med att historieskrivningen förändras så 
förändras våra kunskaper om historien. Historien i sig själv är inte föränderlig med dock blir den det som ett 
resultat av att historieskrivningen förändras. Beroende på hur man redogör för historien från tid till tid intar vi 
och utvecklar olika kunskaper om det historiska förflutna.  
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Samtidigt har historia även en roll att förklara och förstå det förflutna vilket är dess 

pedagogiska syfte.
25

 Vetenskapliga bearbetningar av historia kan ske av flera anledningar. Jag 

avser inte att spekulera kring dessa men vill dock lyfta fram vilka faktorer som påverkar att 

historieskrivningen förändras. Dessa bidra i sin tur till vetenskapliga förändringar av historien 

och att innehållet historiska pedagogiska texter förändras.  

Det finns flera anledningar till att samtiden påverkar historieskrivningen däribland 

politiska och sociala intressen. Åsa Linderborg skriver i sin avhandling Socialdemokraterna 

skriver historia att anledningen till att historiskrivningen blir en del av ”ett politiskt slagfält” 

är bland annat att den som skapar, skriver och förmedlar historien påverkas av det politiska 

samhällsklimatet. Historieskrivningen har en tendens att påverkas av politiska och sociala 

intressen. Samtidigt menar Linderborg att historisk kunskap bygger på ett selektivt urval av 

fakta som någon bestämmer. Detta märks inte minst i hur politiska aktörer hämtar argument 

från det förflutna när de för fram sina åsikter.
26

 Detta leder oss till frågan om vad som avses 

vara syftet med historien för olika aktörer och hur detta kan skifta mellan att förmedla 

kunskap om det förflutna och en politisk vilja att framhäva politiska ståndpunkter med hjälp 

av det förflutna. Är syftet med historien att förmedla en kunskap om det förflutna eller 

framhäva samtiden och legitimera aktuella frågor med hjälp av det förflutna? Aronsson 

betonar att ett passivt återberättande av historia inte bara är en förståelse av det förflutna utan 

kan bidra till att skapa legitimering och förändring.
27

 Historia kan eventuellt skapa en 

legitimitet men syftet med historieskrivningen och historiska pedagogiska texter är väl inte att 

legitimera något? Ifall historia blir ett legitimitetsvapen, eller redan är ett för den delen, 

innebär detta inte då att vi använder oss av historia på fel sätt? Anledningarna till att vilja 

legitimera något genom historien kan vara många. En av dem kan vara att man vill tillhöra en 

gemenskap och väljer att betona det genom historiens gång. Dock bör det betonas att syftet 

med historiska pedagogiska texter inte är att legitimera något utifrån historien, även om 

historieskrivningen kan användas till att skapa legitimitet i olika samhällen.
28

 Erik Axelsson 

skriver i artikeln Historia i bruk och medvetande: En kritisk diskussion av två historiografiska 

begrepp, att “historikers applåderande eller fördömande av bruk av historien är grundade på 

politiska eller moraliska överväganden” och att historieskrivning fungerar som en ”ideologisk 

                                                             
25

 Karlsson (2004) s. 21 
26

 Linderborg (2001) s. 33 
27

 Aronsson (2004) s. 52 
28

 Se även Kostić (2007) s. 27-29 som redogör för hur grupper vill ha en känsla av att tillhöra en gemenskap där 
han redogör för  ”säkerhetisering”.  Eventuellt vill man bevara en grupps existens i framtiden och kan då 
använda sig av legitimering genom historien för att uppnå detta utav rädsla för att den framtida gruppens 
existens anses vara hotad och då kan upphöra.  



   15 
 

maktresurs”.
29

  Innebär det att politiska och moraliska överväganden uppstår utifrån viljan att 

legitimera något historiskt eller är det ett resultat av att samtiden och de ideologier som 

existerar i samhället eventuellt har en påverkan på historieskrivningen?  Är resultatet av att 

samtiden skriver historien att historieskrivningen blir en ”ideologisk maktresurs”? Ifall det 

förhåller sig så som Aronsson återger, att författarnas tolkningar tenderar att påverkas 

ideologiskt är frågan huruvida myter brukas för att lyfta fram vissa moraliska, existentiella, 

politiska och ideologiska normer och värden som är aktuella i samtiden? Frågan som dock bör 

ställas är hur pass mycket samtiden skall påverka historieskrivningen och var går gränsen för 

detta inflytande? Detta är något som det kan spekuleras kring men dock är det viktiga här att 

konstatera att samtiden påverkar historieskrivningen och att detta även leder till att historiska 

pedagogiska texter förändras.  Samtiden har påverkat de historiska pedagogiska texterna, de 

har alltid gjort det och kommer nog alltid att göra det, men ännu en gång bör det betonas att 

det viktiga inte är om det påverkas utan hur de påverkas.  

 

Tidigare forskning som lyfter fram historiemedvetandets förändring i pedagogiska 

texter 

I tidigare avsnitt lyftes det fram att historieskrivningen förändras och att den berörs av sin 

samtid. Det lyftes även fram vilka bidragande faktorer det finns till denna förändring samt att 

detta har en inverkan på innehållet som förmedlas i historiska pedagogiska texter. Beroende 

på hur historieskrivningen ser ut och förändras påverkar den i sin tur historiemedvetandet. 

Historiemedvetande utgör en grund för hur vi orienterar oss inför framtiden men även hur vi 

tolkar vår samtid utifrån de återangivningar vi gör av det förflutna. Det är viktigt att lyfta fram 

detta begrepp och forskning som berör det för att kunna förstå de kunskaper vi utvecklar 

utifrån de myter som framställs i historiska pedagogiska texter under 1980- till 2000-talet. 

Ifall myterna förändras bör således även historiemedvetandet förändras, det vill säga den 

kunskap vi intar av historia och hur vi tolkar samtiden utifrån de kunskaper vi intar av 

dåtiden. Niklas Ammert som forskar om historiedidaktiska frågor redogör för 

historiemedvetande i kapitlet Finns då och nu och sedan? i boken Historien är nu – en 

introduktion till historiedidaktiken redigerad av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander. Han 

lyfter fram två punkter som bygger upp ett historiemedvetande. Den första punkten lyfter 

fram vikten av att ha kunskaper för att utveckla ett historiemedvetande och att man ej kan ha 

ett medvetande om historia så länge det inte finns kunskaper om den. Detta är det 

                                                             
29

 Axelsson (2004) s. 15 - 17 
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kronologiska perspektivet. Den andra punkten går ut på att kunna sätta dessa kunskaper i ett 

historiskt sammanhang och avser de kunskaper eller tankeprocesser som förmår individer att 

göra detta.
30

 Åsa Linderborg skriver att historiemedvetenhet skall förstås som ”de upplevda 

sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det nuvarande och 

förväntningar inför framtiden”
31

. Även om jag förhåller mig till den definiton som forskare 

lyft fram vill jag definiera historiemedvetande enligt följande. Historiemedvetande är en 

utvecklingsprocess som formas av kvarlämningar där vi utvecklar kännedom om samtiden 

utifrån dessa. Den kunskap vi inhämtar av de innehåll som återfinns i historiska pedagogiska 

texter ger oss möjlighet att orientera oss i den samtid vi lever i och förstå samtiden men även 

sambandet mellan olika tider.  Historieprofessorn Jörn Rusen betonar att historiemedvetenhet 

inte är en medvetenhet om det förflutna utan det viktiga avseende historiemedvetenheten är att 

ha ett perspektiv på dåtid, ett synsätt på nutiden och förväntningar på framtiden.
32

 Själva 

begreppet historiemedvetenhet uppkom redan på 1960-talet.
33

  

Niklas Ammert redovisar i sin avhandling De osamtidigas samtidighet att 

historiemedvetandet i läroböcker har förändrats. Under tidigt 1900-tal redogjorde man för 

historia ur ett kronologiskt perspektiv men en förändring skedde under 1960- till 1980-talet 

där man började redogöra för historia ur ett nutida perspektiv. Ammert lyfter fram att det 

finns tendenser som påvisar att man låter nuet utgöra en referenspunkt för hur man tolkar det 

förflutna. Den samtid texterna är skrivna i påverkar det innehåll som lyfts fram i historiska 

pedagogiska texter vilket i sin tur förändrar historiemedvetandet.
34

 Ammerts undersökning tar 

sin utgångspunkt i ett historiedidaktiskt perspektiv men där han dock använder sig av ett 

historiografiskt teoretiskt begrepp nämligen historiemedvetande. Undersökningen behandlar 

även läromedel för grundskolan och skiljer sig från min studie som är historiografisk och 

behandlar läromedel för gymnasieskolan. Ammert använder sig i undersökningen av 

begreppet historiemedvetande som tidsdimensioner vilka visar sig i texterna, det vill säga ifall 

dåtid, nutid och perspektiv på framtiden är närvarande i den text eleven läser. Han diskuterar 

huruvida historiemedvetandet i sin tur förändras. Jag vill ställa mig kritisk till användningen 

av ett historiografiskt teoretiskt begrepp utifrån ett didaktiskt perspektiv. Anledningen är att 

didaktik syftar till att studera bland annat människors möten med historia.  I och med att 

historiemedvetande är ett begrepp som säger oss hur vi uppfattar historia anser jag hans 
                                                             
30

 Ammert (2004) s. 279, se även Rusen, Functions of historical narration – proposals for a strategy of 
legitimating history in school,  (1988) s. 25 -26 för ytterligare läsning om historiemedvetande och dess funktion 
31

 Linderborg (2001) s. 32 
32

 Rusen (1988) s. 23-24 
33

 Axelsson (2004) s. 12 
34

 Ammert (2004) 
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undersökning vara bristfällig. Detta av anledningen att han definierar historiemedvetande som 

något som yttrar olika tidsdimensioner i en och samma text. I sin tur drar man utifrån detta 

slutsatsen att historiemedvetande förändras beroende på hur vi tolkar texten. Jag finner det 

inte vara möjligt att belysa hur historiemedvetande enbart förändras genom att göra en 

teoretisk undersökning utan en sådan behöver kompletteras med en undersökning som sker i 

själva klassrummet i form av observationer eller intervjuer. Först på en sådan grund kan man 

dra en slutsats om huruvida historiemedvetande förändras utifrån dessa tolkningar. Den 

undersökning Ammert genomfört behandlar inte den inverkan den samhälleliga kontexten har 

på historiska pedagogiska texter och här skiljer sig våra undersökningar märkbart åt. Jag har 

tidigare diskuterat att historieskrivningen påverkas av sin samtid och i sin tur påverkar den 

historiska pedagogiska texten. Jag vill mot denna bakgrund lyfta fram huruvida samtiden 

eventuellt är en bidragande faktor till att innehållet i historiska pedagogiska texter förändras. 

Ifall konkreta slutsatser skall dras om vilket historiemedvetande som utvecklas behöver även 

denna undersökning kompletteras. Syftet är dock inte att undersöka vilket historiemedvetande 

som utvecklas utan att belysa att historiemedvetandet kan förändras ifall vi intar olika 

kunskaper. Syftet är även att belysa att den samtid de historiska pedagogiska texterna är 

skrivna i har en effekt på vilka kunskaper vi utvecklar. Jag avser inte undersöka vilka 

tidsdimensioner som yttrar sig i texterna utan jag utgår utifrån den definition jag har av 

historiemedvetande vilket det redogjorts för tidigare. Syftet är inte att visa på hur 

historiemedvetande förändras utifrån de tolkningar vi intar. Detta är inte möjligt att belysa i en 

studie för vi kan inte teoretiskt besvara frågan hur man tolkar en text. Rent generellt kan man  

bara visa på att de innehåll som förmedlas bidrar till att olika kunskaper genom tiderna 

utvecklas ifall historieskrivningen påverkas av samtiden och i sin tur påverkar innehållet i 

historiska pedagogiska texter. Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram att kunskap om historien 

är det viktigaste kriteriet av dem alla som måste uppfyllas för att utveckla ett 

historiemedvetande. Ifall en uppfattning och kunskap om den historiska utvecklingen ej 

existerar kan inte heller ett historiemedvetande utvecklas. Dock bör påpekas att 

historiemedvetande utvecklas och skapas i många olika livssammanhang. Alla människor har 

ett historiemedvetande och att kunna existera som individ i ett samhälle och en nation skulle 

inte vara möjligt utan ett historiemedvetande.
35

   

 

                                                             
35

 Karlsson (2004) s. 44, se även Alm (2004) s. 240 och Potapenko (2006) s. 21-22  som lyfter fram historia och 
identitet 
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Myter i historiska pedagogiska texter 

Det har konstaterats att historieskrivningen förändras och att historien är oföränderlig. 

Dock är historia ett levande fenomen i samhället där kunskaper om historien förändras från 

dag till dag i och med att historieskrivningen förändras. Det har även lyfts fram att 

historieskrivningen förändras i och med att den påverkas av samtiden samt emellanåt används 

till att legitimera och framhäva aktuella frågor i nutiden. Ett sätt att framhäva och legitimera 

aktuella frågor i nutiden kan vara att använda sig av myter. Det råder en tvist kring myters 

äkthet och gör dem i det fallet till utmärkta resurser i historiska pedagogiska texter för att 

framhäva aktuella frågor och legitimera något. Detta underlättas också av att det råder olika 

synsätt på myter och olika definitioner av myter.  För att förstå den betydelse myter har i 

historiska pedagogiska texter samt hur de används bör först en definition av myter ske. Först 

bör också deras inverkan på historieskrivningen diskuteras. Som tidigare påpekats påverkar 

denna i sin tur historiska pedagogiska texter.  

Myter är en form av berättelser och de fyller olika funktioner i historiska pedagogiska 

texter. En av dem kan vara att tydliggöra ett historisk skeende och att man då väljer att göra 

detta genom att lyfta fram en myt. Sirkka Ahonen lyfter fram att myter ibland kan användas 

till att förstärka något, som till exempel myter om orättvisa där man vill framhäva sig som ett 

folk som blivit orättvist behandlat genom historien och då väljer att lyfta fram detta med 

myter.
36

 Myter kan användas på många olika sätt, ett av dem är att framhäva eller tydligöra ett 

historiskt skeende men trots allt kan syftet med användningen av myter variera. Martin Alm 

definierar berättelse i sin artikel ”Historiens ström och berättelsens fåra – historiemedvetande, 

identitet och narrativitet” till att vara en rad händelser som placeras i en inbördes ordning och 

att en berättelse är ett resultat av en samling händelser.
37

 Magnus Hermansson Adler menar på 

att berättelser i historiska pedagogiska texter återges i syfte att utvinna historisk kunskap. 

Enligt Hermansson Adler är syftet att eleven skall utveckla förståelse genom den historiska 

sanning som berättelsen förmedlar. Syftet uppnås i och med att historien utgörs av en 

berättelse där eleven upplever en meningsfull och historisk konstruktion.
38

  Erik Lund menar 

på att en berättelse förklarar bra för att den ser historien och Sirka Ahonen lyfter fram att 

berättelsen är ”ett bra sätt att göra händelser förståeliga”.
39

 Inledningsvis skrevs att myter är 

berättelser och här skulle jag vilja lyfta fram att myter fyller samma funktion i pedagogiska 

                                                             
36

 Ahonen (2012) s. 126 - 127 
37

 Alm (2004) s. 238 
38

 Hermansson Adler (2004) s. 107 
39

 Se referat i Karlegärd (1997) s. 147 
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texter precis som de återangivanden forskare gjort av berättelsers funktion i pedagogiska 

texter. Myter återger en kunskap av ett historiskt skeende men redogör nödvändigtvis inte för 

hela händelseförloppet. Däremot lyfter myter fram delar av en samling händelser för att 

förstärka, tydliggöra eller göra ett händelseförlopp mer förståeligt. Den historiska kunskap vi i 

sin tur utvecklar bidrar till ett historiemedvetande ifall vi kan erfara, tolka och orientera oss av 

den framställning som vi får av myten. Ett historiemedvetande utvecklar vi i sin tur som ett 

resultat av att berättelsen tydliggör relationen mellan då, nu och sedan samt att 

händelseförloppet presenteras i ett tidssammanhang där vi utifrån redogörelserna tolkar 

händelseförloppet och utvecklar historisk kunskap
40

. Den historiska kunskap som vi i sin tur 

utvecklar är ett resultat av olika tolkningar av historien som historieskrivningen påverkat och 

den samtid de pedagogiska texterna tillkommer i. Det kan konstateras att historieskrivningen 

har en bidragande roll till vilken historisk kunskap och historiemedvetande som vi utvecklar 

men dock så återstår den stora frågan, vad är myter för något? Innan jag återger den definition 

jag avser förhålla mig till kommer först en redogörelse av olika forskares syn på myter.  

Enligt historikern Srečko M Đžaja är innebörden av myter att man tar en faktisk händelse 

och förfalskar denna och gör den till något annat genom att blanda den faktiska historiska 

händelsen med påhitt.
41

 När vi hör ordet myt idag tolkar vi det som något som helt enkelt inte 

är sant. Karen Armstrong skriver i sin bok Myternas historia att myten i sig blir sann i och 

med att den är verksam och att myter frambringas av fantasin samt att människan enligt henne 

har hittat på historier genom tiderna. Enligt Armstrong ger myten människan en mening med 

anledning av att människan är en meningsskapande varelse samt att myter handlar om det 

okända och det som vi saknar ord för.
42

. Dock vill jag här betona att även om myten 

frambringas av fantasin innebär det inte att historien frambringas av fantasin och är ett påhitt 

ifall vissa myter tenderar att vara det samt att myter kan fylla en mening. Frågan i sig som bör 

lyftas fram är; behöver något vara sant för att de är levande och behöver något vara osant för 

att vi tolkar det som osant för trots allt är myten i sig både funnen och uppfunnen och därmed 

skapad med ett syfte. Åsa Linderborg menar på att en myt är något som inte ska uppfattas som 

en mottsats till sann eller objektiv utan att myter visar på helheten och att den är förlagd till 

förfluten tid. Myten har fått en tidlös giltighet i och med att den ger identitet, gemenskap, 

anger moraliska värden och förenar det individuella med det samhälleliga.
43

  Linderborg 

skriver att ”myten i sig utgör en egen verklighet, eftersom den får effekter på omgivningen, 
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 Ammert (2008) s. 56 
41

 Đžaja (2003) s. 39 
42

 Armstrong (2005) s. 8-14 
43

 Linderborg (2001) s. 36 
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till exempel på den som läser historia”.
44

 Linderborg definition av myter är ganska bred men 

dock betydelsefull av den anledningen att den får effekter på omgivningen vilket Linderborg 

påpekar och vilket jag håller med om. Jag avser dock definiera myter till att vara berättelser 

som återger en historisk händelse och historisk kunskap och är en källa till kunskap om de 

förflutna. Myter kan antingen te sig som en kvarleva eller berättande källa i syfte att 

tydliggöra och framhäva historiska händelser av det förflutna i historiska pedagogiska texter. 

Dock ämnas det inte spekuleras i denna studie kring myternas sanningshalt och trovärdighet 

utan det relevanta för denna studie är att se hur myter används, vilka myter som framhävs och 

vad de framhäver samt ifall en förändring skett över tid och hur denna förändring ter sig.  

Raphael Samuel och Paul Thompson skriver att anledningen till att myter existerar och 

varför det är populära är något som de kan spekuleras kring samt att historiker tenderar att se 

myter som ett hinder för deras arbete
45

. Vad som avses med hinder är inget som skall 

spekuleras kring här men dock menas nog att myter och deras existens tenderar att ifrågasättas 

i historiska verk men bör inte alla historiska verk ifrågasättas oavsett ifall de innehåller myter 

eller inte? En myt kan ha många betydelser och effekter på historieskrivningen och de finns 

både dem som är riktiga och dem som är mindre riktiga.
46

  Oavsett vilken definition man 

väljer att ha på myter och vilken ställning man tar till deras sanningshalt så kan det nog 

konstateras att de har en tendens att bli en del av historieskrivningen. Trots allt förmedlar 

även myter en historia och alla myter behöver inte vara osanna utan det handlar om bruket av 

myten och vad man vill förmedla med den. Problemet är dock att ifall myter används inom 

historieskrivningen, oavsett om de är korrekta eller inkorrekta men i syfte att legitimera något, 

kan de uppfattas som en sanning av de som har mindre kunskaper om den historiska 

utvecklingen. Detta i sin tur kan resultera i att ett inkorrekt historiemedvetande utvecklas ifall 

vi utvecklar inkorrekta kunskaper om det historiska förflutna. Ifall detta sker kan det 

eventuellt innebära att ett nytt historiemedvetande måste utvecklas av den anledningen att 

man lärt in något som inte är korrekt och att historien brukas på ett ”inkorrekt” sätt. Med detta 

menas att man använder sig av myter i syfte att tillexempel legitimera något men även att man 

använder sig av historieskrivningen för att framhäva ideologiska och politiska intressen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de finns oändligt många definitioner av myter, att 

de är och alltid nog kommer vara ifrågasatta men trots allt så återger de en kunskap om något 

                                                             
44

 Linderborg (2001) s. 36 
45

 Samuel och Thompson (1990) s.3 
46

 För fler definitioner av myter och deras inverkan se Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, och 
följande artiklar av Kolstø (2003) s. 11, Đžaja (2003) s. 39,  Kværne (2003) s. 85, Agičić (2003) s. 139 samt 
Goldstein (2003) s.109 
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och används i olika syften. Oavsett syftet med myter så är de högst levande inom 

historieskrivningen och i historiska pedagogiska texter.  
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Syfte och frågeställning 

Historiska pedagogiska texter är en viktig källa till kunskap och de är helt centrala för 

formandet av barns- och ungdomars historiemedvetande. De återger en redan existerande 

kunskap om ett historiskt område och syftar sällan till att skapa en ny kunskap. Dock vill jag 

betona att historien i sig inte förändras men vår kunskap om det historiska förflutna kan 

förändras från tid till tid. Detta som ett resultat av att vi utvecklar nya metoder att undersöka 

och analysera det förflutna på. En annan anledning till att kunskap om historien förändras är 

att historieskrivningen förändras vilket påverkar historiska pedagogiska texter och bidrar till 

att även de förändras. Kunskap om de historiska förflutna bygger främst på berättande källor 

och kvarlevor. Ett sätt vi stiftar kunskap om det historiska förflutna i historiska pedagogiska 

texter är myter, vilka återfinns i alla historiska epoker men främst i det antika Grekland. I 

historiska pedagogiska texter som behandlar de antika Grekland är det inte ytterst ovanligt att 

vi hittar myter som berättar för oss om hur samhället såg ut, kvinnans ställning i det antika 

Grekland, de krig som utspelade sig eller det rådande statsskicket som man hade. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur myter används i historiska pedagogiska texter. Forskning av 

läromedel är inget nytt fenomen men dock har ingen forskning hittats som behandlar myter i 

historiska pedagogiska texter vilket gör denna studie intressant. Den forskning som behandlar 

läromedel och pedagogiska texter sker oftast ur ett didaktiskt perspektiv. Denna studie tar sin 

utgångspunkt i ett historiografiskt perspektiv och sker utifrån historiografiska teorier och 

begrepp.  

 

Huvudfrågeställning i denna undersökning är: 

Har det skett en förändring över tid mellan 1980 – 2012 i användingen av myter och deras 

innehåll samt hur ter sig denna förändring i historiska pedagogiska texter som återfinns i 

läromedel för gymnasiet? 

 

För att kunna behandla huvudfrågeställningen har den preciserats i följande delfrågor: 

 

1. Vilka myter lyfts fram i de undersökta historiska pedagogiska texter? 

 

2. På vilket sätt används myter i historiska pedagogiska texter? Används de som 

berättande källor eller som kvarlevor?  
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3. Hur används myter för att tydliggöra politisk statsskick och genus? Används de för att 

lyfta fram moraliska, existentiella, politiska och ideologiska normer och värden? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Inledningsvis har det redogjorts för den forskning som finns om läromedel samt forskning 

som konstaterat att historieskrivningen påverkas av sin samtid och vilka faktorer som bidrar 

till denna förändring. Det har även lyfts fram att de tolkningar som återfinns i historiska 

pedagogiska texter som görs av författare och historiker tenderar att vara ideologiskt färgade 

och att samtiden påverkar läromedlens utformning. Det har även lyfts fram hur vi utvecklar ett 

historiemedvetande utifrån den historieskrivning som förmedlas och utifrån de kunskaper vi 

intar av historien så förändras även vårt historiemedvetande från tid till tid. 

 I och med att historieskrivningen påverkas av samtiden och olika politiska och sociala 

intressen är myter i historiska pedagogiska texter inte helt ovanliga. Myters sanningshalt är 

ifrågasatt vilket gör dem till utmärkta resurser att använda i historiska pedagogiska texter för 

att framhäva och legitimera aktuella frågor som berör samtiden. Myter är ett sätt som man 

förmedlar kunskap på i historiska texter. Tidigare lyfte jag fram frågan huruvida myter brukas 

för att lyfta fram vissa existentiella, moraliska, politiska och ideologiska normer och värden i 

och med att historieskrivningen påverkas av sin samtid. Det som avses är att ifall 

historieskrivningen påverkas av samtiden och förmedlar olika politiska och sociala intressen 

borde även dessa återspeglas i de myter som man lyfter fram. Exempelvis kan man utifrån 

myterna behandla politiskt statsskick eller genus på skilda sätt från tid till tid beroende på den 

status de har i samhället.  Utifrån de redogörelser som forskning har lyft fram kring hur 

historieskrivningen påverkas av sin samtid och förmedlar olika politiska och sociala 

värderingar och intressen så blir vilka dessa är det intressanta att utreda i en historiografisk 

studie. För att framhäva olika aktuella frågor som berör samtiden så brukar man historien på 

olika sätt vilket har lyfts fram tidigare och där en redogörelse kring dessa bruk är på sin plats 

för att förstår hur bruket av myter eventuellt har förändrats. Sättet man brukar myter på kan 

vara ett resultat av att författares och historikers tolkningar är ideologiskt färgade och att 

samtiden påverkar historieskrivningen. Tolkningar av historien kan göras på skilda sätt främst 

när det gäller myter. Myter kan antingen tolkas som en berättande källa vilket innebär att 

historiker tolkar ett innehåll utifrån vilket de i sin tur försöker återge en sanning. Ett tydligt 

exempel på det är myter som redogör för den starka militärmakt Sparta var utifrån olika 

inskriptioner och där man utifrån dessa lyfter fram det som en sanning. Det andra sättet är att 

man använder sig av myter som kvarlevor vilket innebär att man betraktar en myt som en 

kvarleva från den tid man undersöker och försöker beskriva vilken effekt denna kan ha haft 
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för den samtid den är konstruerad i. Ett exempel på det är myter som behandlar den atenska 

demokratin vilket för atenarna att se överlägsna alla andra och där militära framgångar ibland 

förklaras som ett resultat av att man hade ett bra politiskt styrelseskick. Myten om den 

trojanska hästen tenderar att framställa grekerna som bättre eftersom de kämpade för att befria 

sina kvinnor och Troja som dåliga eftersom de låg bakom bortrövandet av en kvinna. Myterna 

fyllde en funktion i det antika Grekland och kan likväl ha använts som propaganda under den 

tiden för att framställa vissa stadstater bättre än andra. I denna studie kommer myterna att 

analyseras antingen som berättande källor eller kvarlevor. 

 Den teoretiska utgångspunkten inspireras av hur Niklas Ammert belyser olika sätt att 

bruka historien på. Dock villa jag understryka att jag inte avser göra en historiebruksanalys. 

Studien är historiografisk och då är det relevant att ha en utgångspunkt som tar sin grund i 

historiografiska termer och begrepp.  Enligt Ammert lyfter man fram olika bruk, däribland det 

existentiella, moraliska, ideologiska och politiskt pedagogiska bruket med vilka politiska och 

samhälleliga eliter försöker framhäva en bild av historien beroende på hur man vill framhäva 

samtiden. 

Det existentiella bruket innebär att det historiska förflutna ger oss en möjlighet att orientera 

och relatera vår tillvaro till ett större sammanhang. Det moraliska bruket av historien innebär 

att historien ger oss en insikt om hur vi ska handla i olika situationer och förmedla ideologier 

om vad som är moraliskt korrekt eller inkorrekt. Ammert lyfter även fram det pedagogisk 

politiska bruket som innebär att det finns ett behov att offentligöra och debattera frågor om 

det förflutna med nutida ögon. Detta är förknippat med det ideologiska bruket som innebär att 

politiska eliter försöker vrida historien mot en riktning och framställa detta som en rationell 

konsekvens av tolkningar av det förflutna
47

.  Frågan som dock bör ställas är huruvida det 

pedagogisk politiska bruket resulterar i att olika myter framhävs i läromedel för att tillmötesgå 

det moraliska, existentiella och ideologiska bruket som existerar i samhället? Vill vi diskutera 

nutida frågor, legitimera historien och vår nutid med hjälp av det förflutna och väljer utifrån 

nutida intressen vad vi skall förmedla av det historiska förflutna? Det vill säga brukar man 

myter för att lyfta fram vissa moraliska, ideologiska och politiska värden och normer? 

Hermansson Adler lyfter fram att ”politiker vill att historieundervisningen ska skänka mening 

åt samtiden så att den blir begriplig”
48

 Även om denna studie inte undersöker undervisningen 

i klassrummet så är de historiska pedagogiska texterna en del av undervisningen och beroende 

                                                             
47

 Ammert (2008) s. 63-64, se även Hermansson Adler (2004) s. 53 – 55 där han lyfter fram de existentiella, 
ideologiska och politiska bruket av historien men även ett vetenskapligt bruk och mörkläggande av historia som 
innebär att man i vissa konfliktdrabbade länder plockar bort motståndarens historia.  
48

 Hermansson Adler (2004) s. 53 
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på vilket innehåll de förmedlar så kommer även detta påverka det som förmedlas i 

klassrummet. Tidigare har det lyfts fram att läroboken har en central roll i undervisningen och 

är de läromedel som används flitigast av lärare i undervisningssammanhang. Utifrån det 

samband som existerar mellan historieskrivningen och historiska pedagogiska texter är det 

intressant att undersöka huruvida myter ger uttryck för en traditionell vetenskaplig 

historieskrivning eller huruvida de är påverkade av den samhälleliga kontexten de återges i, 

det vill säga den tid de historiska pedagogiska texterna som innehåller myter är skrivna i.  
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Metod 

I följande avsnitt sker en redogörelse av den metod som använts i denna studie. En 

presentation sker av metoden samt varför denna metod har valts att användas. Jag kommer 

även att presentera kortfattat det material som använts samt redogöra för urvalet av materialet. 

Slutligen kommen en reflektion kring metodvalet samt en redogörelse av den empiriska 

analysen uppbyggnad.   

 

Material och urval 

Materialet för denna undersökning består av läromedelsböcker för gymnasiet utgivna mellan 

1980 – 2012 och behandlar den antika perioden. Den antika perioden har valts för att det är 

dels en epok som framhävs i samtliga läromedelsböcker men även med anledning av att detta 

är en jämförande studie. Ifall modern historia hade valts hade jämförelsen inte varit möjligt att 

genomföra i och med att det skett stora förändringar inom den historiska utvecklingen 1980 – 

2012. Vid urvalet har jag fokuserat på läromedelsböcker som behandlar historia det första 

läsåret på gymnasiet. Anledningen är att dessa böcker läses av samtliga elever under det första 

skolåret. Ytterligare en anledning är att de böcker som finns utgivna för det andra läsåret 

fokuserar mer på källkritik, historiebruk eller fördjupningar i olika former av det historiska 

förflutna. Under 1980-talet har sammanlagt 12 böcker analyserat, under 1990-talet har 

sammanlagt 14 böcker analyserats och mellan år 2000 – 2012 så har det sammanlagt 

analyserats 24 böcker. Materialet har bestått av samtliga läromedel som finns utgivna mellan 

1980 – 2012.  Anledningen till att samtliga läromedelsböcker har valts är för att man skulle få 

rikligt med material för att kunna dra en generell slutsats kring det resultat som framkommer. 

Utifrån den frågeställning som ligger som grund för undersökningen hade detta inte varit 

möjligt med ett fåtal böcker. I de fall dock som en läromedelsbok varit utgiven i ett flertal 

upplagor har den första upplagan valts av anledningen att senare upplagor inte visar några 

skillnader jämfört med den första.49 Anledningen till att läromedelsböcker har valts från 1980-

talet och framåt är för att de läromedelsböcker som finns utgivna tidigare inte behandlar den 

                                                             
49 Detta gäller de läromedelsböcker som skrivits av Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans och 

har titeln Alla tiders historia. Vissa av dessa finns i flera upplagor och men dock skiljer sig innehållet inte 

åt vad gäller den antika perioden och då har jag valt att ta den första upplagan.  
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antika perioden. Vid insamlingen av materialet har jag även granskat läromedelsböcker från 

1970-talet och det visade sig att den antika perioden inte återfinns i dessa böcker. Flera av 

dem börjar redogörelserna av det historiska förflutna med den medeltida epoken eller 

revolutionernas tid. Detta i sig är ett resultat också och det är intressant att man väljer att inte 

behandla den antika perioden i läromedelsböcker under 1970-talet och tidigare än så. Dock 

har jag valt att bortse från dessa läromedelsböcker och valt att lyfta fram endast de som 

behandlar den antika perioden vilket ligger till grund för de årtal som denna studie avser 

undersöka.  En markant ökning har skett mellan 1980- 2012 vad gäller utgivningen av 

läromedelsböcker men varför det har blivit så är inget som det ämnas spekulera kring här 

dock kan en potentiell anledning vara att den statliga granskningen av läromedelsböcker 

avskaffades 1991. Innehållet i böckerna varierar och vissa läromedelsböcker tilldelar två sidor 

åt att behandla den antika perioden medan vissa tilldelar upp till 20 sidor, detta är inte 

relaterat till när böckerna är utgivna utan dock knutet till förlag och författare. Analysen 

bygger på en genomgång av läromedel från tre skilda tidsperioder, nämligen 1980-, 1990-, 

och 2000-talet. En lista på de granskade läromedlen i varje tidsperioder återfinns i appendix. 

 

Analysmetod 

Vid analysen av de historiska pedagogiska texter som behandlar den antika perioden i 

läromedel för gymnasiet och är utgivna 1980 – 2012 har metoden bestått av en kvalitativ 

textanalys. Det som har analyserats har varit texter och inte bilder där i detta avseende en text 

syftar på en skriftlig produkt
50

. Den kvalitativa textanalysena har dels bestått av en textanalys 

som syftar till att undersöka hur ett skeende skildras i form av en berättelse eller myt i 

skriftliga texter men inte av bilder i texterna samt hur detta kan vara en del av en förklaring, 

det vill säga hur de beskriver och förklarar en historisk händelse.
51

 Med detta menas att vid 

analysen av texterna har fokus legat på stycken som lyfter fram och tydliggör ett skeende i 

form av en saga. Dessa har i sin tur lyfts fram och presenteras som myter av anledningen att 

det tidigare lyfts fram att myter är en form av sagor. Stycken som återfinns i form av sagor 

skiljer sig åt från faktatexter på sådant sätt att de levandegör ett händelseförlopp på ett sätt 

som inte en faktatext gör. Vid analysen har texterna lästs i sin helhet men där jag dock sedan 

har fokuserat på och lyft fram meningar och fraser som återges i form av en saga och är 

relevanta för frågeställningen. Meningar och fraser som har lyfts fram har tagit sin 

                                                             
50

 Bergström och Boréus (2000) s. 16 
51

 Hellspong (2001) s. 171 - 172 
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utgångspunkt i den definition som återangivits av myter tidigare. Bland annat har myter 

definierats som en form av saga som återger en historisk kunskap och det är just dessa stycken 

jag fokuserat på vid analysen och lyft fram utifrån den frågeställning som legat som grund för 

undersökningen. Vid analysen av texterna har även en komparativ textanalys använts som 

innebär att man jämför olika texter eller som i detta fall myter för att se likheter och 

skillnader. Detta anses vara relevant av anledningen att detta är en studie som behandlar tre 

årtionden och en jämförelse mellan årtionden är nödvändig för att kunna se ifall en förändring 

har skett.
52

 Vid jämförelsen har hänsyn tagit till det sammanhang texten är skriven i där med 

sammanhang i detta fall menas den samtid som texterna är utgivna i.  

Reflektion över metoden 

Metoden för denna studie består av en kvalitativ textanalys. Denna anses vara relevant av 

anledningen att studien undersöker texter. Rätt metodval är viktigt för att validiteten i studien 

ska bli så tillförlitlig som möjligt. I och med att man undersöker texter kan studiens validitet 

även ifrågasättas. Anledningen till detta är att när texter analyseras så tolkas de även av den 

som studerar texterna. När man tolkar pedagogiska texter i läromedel kan tolkningen ha en 

inverkan på vad man väljer att lyfta fram i analysen, hur resultaten tolkas samt vilka slutsaster 

man drar av resultatet som framkommer. Dock anser jag att en hög validitet har uppnåtts 

utifrån den metod som använts i denna studie. Detta av anledningen att metoden besvarar de 

frågor som ligger till grund för studien samt besvarar studiens syfte vilket framkommer i 

analysen. Metoden har använts konsekvent på samtliga texter samt så behandlar metoden och 

materialet de frågeställningar som finns. Jag anser även att reliabiliteten är hög av 

anledningen att analysen har skett noggrant och metodiskt. I och med att en hög validitet 

uppnåtts utifrån den metod som valts anser jag att även en hög reliabilitet uppnåtts.  Slutligen 

vill jag påpeka att även om materialet för denna studie varit gediget går det inte att dra några 

generella slutsatser kring de resultat som framkommit. Det går endast att påvisa att det finns 

tendenser som visar på att en förändring har skett i användningen av myter i pedagogiska 

texter och varför det har skett. En djupare studie är nödvändig för att fastställa att anledningen 

till denna förändring är ett resultat av att historieskrivningen har förändrats.  

 

                                                             
52

 Hellspong (2001) s. 78 – 79  
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Den empiriska analysen uppbyggnad 

Empirin för denna studie har varit gedigen. Analysen är uppbyggd utifrån de resultat som 

framkommit och de delfrågor som preciserats för att kunna besvara huvudfrågan för denna 

studie. I analysen kommer jag först att lyfta fram myter som kvarlevor och sedan myter som 

berättande källor. Detta var en av delfrågorna för denna studie och är motivet till den 

uppbyggnad som finns av den empiriska analysen. Resultatet kommer även att presenteras 

utifrån de årtionden som studien undersökt. Detta av anledningen för att det tydligt skall 

framkomma vilka myter som lyfts fram under olika årtionden. Ett sådant upplägg gör att man 

tydligare ser resultatet som framkommit samt kan besvara delfrågorna som belyser 

användningen av myter samt ifall en förändring har skett och hur denna förändring ter sig.  

Därefter kommer en sammanfattning att ske av båda delavsnitten och slutligen sker en 

diskussion av analysen. Analysen ser ut på följande sätt, förts lyfts fram myter som kvarlevor 

och hur de framträdder i historiska pedagogiska texter från 1980-, 1990-och 2000-talet. 

Därefter kommer myter som berättande källor att lyftas fram och hur de framträdder i 

historiska pedagogiska texter från 1980-, 1990-, och 2000-talet. Avsnittet som belyser myter 

som berättande källor kommer dock att lyfta fram myter i pedagogiska texter från 1990- och 

2000-talet under samma rubrik. Anledningen till detta är att samma myter framkommer under 

dessa två årtionden. Det finns inte tillräckligt mycket med underlag för att lyfta fram myter 

som berättande källor i pedagogiska texter från 2000-talet enskilt. Det bör även noteras att 

flera myter återkommer under samtliga årtionden. I de fall som en myt är återkommande, 

oavsett om den betraktas som kvarleva eller berättande källa kommer den inte att återges igen. 

Det vill säga att myten återges i sin helhet första gången den lyfts fram. Därefter kommer jag 

att påpeka myten men dock inte skriva ut den i sin helhet utan referera i fotnot om var den 

återfinns i sin helhet. Detta för att inte återupprepa samma material flera gånger. Efter denna 

redogörelse kommer en sammanfattning att ske där jag kort lyfter fram och jämför de 

pedagogiska texterna samt pekar på några förklaringar. I diskussionen kommer ett djupare 

resonemang att ske kring analysen och där jag lyfter fram och besvarar ifall en förändring har 

skett, hur denna förändring ter sig och vad det kan vara ett resultat av.  
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Analys och resultat  

I följande avsnitt kommer en presentation ske av den analys som gjorts av historiska 

pedagogiska texter under perioden 1980 – 2012. Huvudfrågan för studien är följande, har det 

skett en förändring över tid mellan 1980 – 2012 i användingen av myter och deras innehåll 

samt hur ter sig denna förändring i historiska pedagogiska texter som återfinns i läromedel för 

gymnasiet? För att kunna behandla huvudfrågeställningen preciserades den i tre delfrågor. I 

kommande avsnitt avser jag redogöra för det resultat som framkommit av analysen. Analysen 

kommer att presenteras utifrån de tidsperioder som studien har behandlat. Detta för att det 

tydligt skall framkomma vilka myter man lyfter fram i de pedagogiska texterna under olika 

perioder. Jag avser även att presentera i analysen de myter som återfinns som kvarlevor eller 

berättande källor under de olika tidsperioder som behandlats. I analysen kommer endast en 

presentation att ske av myterna. I slutet kommer en kort sammanfattande jämförelse ske av de 

skillnader och likheter som finns mellan tidsperioderna. Därefter kommer en diskussion att 

ske av resultaten som framkommit. I diskussionen avser jag att lyfta fram hur man brukar 

myter, det vill säga brukar man myter för att lyfta fram moraliska, existentiella, ideologiska 

och politiska normer och värden.  

I de undersökta pedagogiska texter från 1980-2012 återfinns en kronologisk redogörelse av 

de händelser som utspelade sig i det antika Grekland. Skildringarna innehåller redogörelser av 

både ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden i det antika Grekland. Myter i 

pedagogiska texter från 1980-talet framträdder i högre bemärkelse som berättande källor. 

Myter i pedagogiska texter från 1990-och 2000-talet används i högre bemärkelse som 

kvarlevor men dock framträdder även myter som berättande källor.  Vad gäller användningen 

av myter i pedagogiska texter från 1990- och 2000-talet skiljer sig inte användningen av 

myter med står dock i kontrast till de myter som framträdder i pedagogiska texter från 1980-

talet.  

Sammanlagt har 12 läromedel analyserats från 1980-talet och 14 läromedel från 1990-talet. 

Mellan år 2000 – 2012 så har sammanlagt 24 läromedel som innehåller historiska 

pedagogiska texter analyserat och det som är intressant är att i sex av dessa historiska 

pedagogiska texter återgess inte en enda myt.
53

 Det är en intressant förändring som sker i 

historiska pedagogiska texter där myter haft en betydelse och återgetts i de flesta pedagogiska 

texterna till att flertalet pedagogiska texter som utgivits från år 2000 -2012 inte innehåller 
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några myter. De myter som återfinns är väldigt få samt lyfter man fram samma myter som 

återfunnits i tidigare utgivna historiska pedagogiska texter. 

 

 

Myter som kvarlevor 

I kommande avsnitt avser jag redogöra för de myter som lyfts fram som kvarlevor i 

pedagogiska texter 1980-2012. När man lyfter fram en myt som kvarleva innebär det att man 

betraktar en myt som en kvarleva från den tid man undersöker och försöker beskriva vilken 

effekt denna kan ha haft för den samtid den är konstruerad i. Myter som framträdder som 

kvarlevor utifrån denna beskrivning är myter som lyfter fram kvinnans ställning och det 

politiska statsskicket i det antika Grekland, nämligen demokratin. De flesta myterna återfinns 

i pedagogiska texter från 1990- och 2000-talet. Myter som behandlar kvinnans ställning och 

den atenska demokratin är sällsynta i pedagogiska texter från 1980-talet. I avsnittet kommer 

en redogörelse ske av de myter som påträffats utifrån de årtionden som studien belyst.  

 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 1980-talet 

Inledningsvis lyftes det fram att myter som behandlar kvinnans ställning och synen man 

hade på kvinnan i det antika Grekland återges i form av kvarlevor, detta innebär att man 

utifrån myterna har tolkat hur kvinnor hade det i det antika Grekland.  I historiska 

pedagogiska texter från 1980-talet existerar det inte några myter som redogör för kvinnans 

ställning i det antika Grekland. Dock bör det betonas att man lyfter fram kvinnor och hur de 

levde men inte form av myter. Myter som redogör för det atenska politiska styrelseskicket, 

nämligen demokratin lyfts även de fram som kvarlevor. Bruket av myter för att levandegöra 

det antika Greklands politiska statsskick under 1980-talet är sällsynta. De myter som 

påträffats i pedagogiska texter under 1980-talet är endast en redogörelse kring hur atenarna 

såg på politikern Perikles och vilken betydelse han hade för demokratin där atenarna skall ha 

sagt att han ”bar åskan och blixten på sin tunga och övertalningens gudinna på sina läppar”.
54

 

Detta är en återkommande myt som även återfinns i pedagogiska texter utgivna 1980-2012. 

En annan myt som säger oss något om hur man såg på demokratin i det antika Grekland och 

kan kopplas till Perikles är följande: 
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 Vi lever fritt och öppet i det offentliga livet och utan inbördes misstro i det dagliga umgänget . 

. . Vi håller vår stad öppen för alla . . . Vi älskar det sköna utan att förfalla till lyxbegär och vi 

älskar vetandet utan att försjunka i grubblerier . . . Hos oss sköter medborgarna både sina egna 

och statens angelägenheter . . . Bara den som inte alls bryr sig om det politiska livet betraktas 

av oss som en dålig medborgare55.  

 

Det har påpekats att myter som lyfter fram kvinnans ställning inte existerar i pedagogiska 

texter och att det endast finns ett fåtal myter som redogör för den atenska demokratin. Det är 

intressant att författarna av de pedagogiska texterna inte väljer att belysa genus och politiskt 

statsskick i form av myter. Dock bör det betonas att bara för att några myter inte påträffats 

som belyser genus och politiskt statsskick innebär det inte att det inte finns några redogörelser 

alls av genus och politiskt statsskick.  Författarna lyfter fram i form av faktatexter hur kvinnor 

hade det i det antika Grekland och de belyser även det politiska statsskick som existerade.  

 

 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 1990-talet 

En markant ökning av myter om kvinnor och den atenska demokratin i det antika Grekland 

sker dock i pedagogiska texter under 1990-talet. Myter som säger något om kvinnor i det 

antika Grekland och demokratin lyfts fram i större bemärkelse, det vill säga det finns fler 

myter och de återfinns i flertalet pedagogiska texter från 1990-talet.  

Myter som lyfter fram kvinnans ställning i det antika Grekland redogör för en negativ bild 

av kvinnorna. Den bild de återger är en av kvinnor som skulle vara tysta, sköta sina plikter 

som de var av naturen givna, födda fram legitima barn samt att de var underlägsna mannen. 

De finns ett flertal myter som återger denna beskrivning av kvinnan som exempelvis följande 

myt där Perikles skall ha utryckt sig på detta sätt om kvinnor och där man skriver 

 Det blir er till en stor ära om ni kan leva upp till de uppgifter som passar er natur, och det är en 

stor ära för en kvinna att det bland män talas så litet som möjligt om henne, vare sig det gäller 

beröm eller klander
56

.  

Kvinnan skulle tala och höras så lite så möjligt vilket även lyfts fram i följande myt där en 

medborgare redogör för en dialog mellan två män och man skriver ”Finns det någon som du 

känner och talar mindre med än din hustru? [ . . .] Finns det några sådana är det inte många”
57

 

En annan myt som redogör för kvinnans roll är följande där man skriver ” Jag tillbringar 
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aldrig min tid inomhus: min hustru är fullständigt kapabel att själv sköta hushållet”
58

 där även 

detta uttryckts av männen i det antika Grekland. Ytterligare en myt är följande som är hämtad 

från en rättegång under 300-talet och lyder ”Vi har kurtisaner för nöjet, konkubiner för att bli 

omhändertagna och hustrur för att få legitima barn”
59

. När det gäller barn så hade man olika 

syn på söner och döttrar där man lyfter fram följande myt som redogör för detta ” Man 

uppfostrar alltid en son, även om man är fattig, men en dotter sätter man ut, även om man är 

rik”.
60

 Myten skall ha lyfts fram på teatrarna runt om i det antika Grekland och av författaren 

Poseidippos, vem han å sin tur är framkommer inte och det finns inget som styrker hans 

existens.  

Ett annat sätt som man lyfter fram myter som kvarlevor är de beskrivningar som återfinns 

av den atenska demokratin. Myten som redogör för vilken framstående talare återkommer 

även i pedagogisa texter från 1990-talet. Athenarna skall ha sagt att han ”bar åskan och 

blixten på sin tunga och övertalningens gudinna på sina läppar”.
61

 Myterna som man redogör 

för och lyfter fram kan alla knytas till en person, nämligen politikern Perikles och där myterna 

är redogörelser av vad Perikles har sagt och bygger på andras redogörelser av hans tal. De 

finns även redogörelser av vad atenska medborgare skall ha sagt själva och den syn de hade 

på demokratin. Det gemensamma dock för de myter som återges och som behandlar den 

atenska demokratin är att man förskönar bilden av det politiska styrelseskicket. Myterna 

återger en variant av en demokrati som var till för alla men dock vet vi idag att politiken och 

demokratin var unnad ett fåtal som levde i det antika Grekland, nämligen endast männen och 

inte alla män heller.  Ett exempel på en myt som lyfter fram hur demokratin var till för alla är 

följande 

 Vi har en statsförfattning som inte efterhärmar andras lagar, i det att vi själva snarare är en 

förebild för andra än vi efterliknar andra. Denna författning kallas demokrati därför att det inte 

är några få utan flertalet som styr i staten. Enligt lagarna är alla likställda inför rätten, men den 

respekt man åtnjuter är beroende av om man har något att åberopa, och man blir inte 

föredragen i det offentliga livet för att man tillhör en bestämd klass utan därför att man visar 

prov på skicklighet, och kan man på något sätt gagna staten, hindras man inte från att göra det 

även om man är fattig eller av ringa börd
62

.   
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Myten vill inte endast framhäva det politiska styrelseskicket i Grekland som något unikt 

för den tiden utan den framhävs även på ett sätt som man skulle kunna tolka missvisande men 

å andra sidan beror det på hur man tolkar myten. Det vill säga att myten lyfter fram den 

atenska demokratin som tillgänglig för alla medborgare oavsett klass så länge man var en 

skicklig talare. Dock vet vi idag att det fanns olika klasser i det antika Grekland där man hade 

en stor andel slavar som inte fick vara en del av demokratin men även kvinnorna hade inget 

att säga till om och att demokratin många gånger påverkades i större avseende av de som 

tillhörde den högre aristokratin. 

 

Myter som kvarlevor i historiska pedagogiska texter från 2000-talet 

I de pedagogiska texter som analyserats under 2000-talet återges i princip samma myter 

som i de texter som återfinns från 1980- och 1990-talet men dock finns två nya myter som 

framträdder och som inte lyfts fram tidigare. Myten om den betydelse Perikles hade för den 

atenska demokratin och hur statsförfattningen var unik lyfts även fram i pedagogiska texter 

under 2000-talet63.  Vad gäller myter som behandlar kvinnan i det antika Greklans återges 

även här samma myter. I de pedagogiska texterna från 2000-talet fortsätter en negativ bild att 

återgess av kvinnor i det antika Grekland64. Dock har två nya myter påträffats som inte lyfts 

fram tidigare. Den första myten är följande: ”Varje medborgares rätt att tala i 

folkförsamlingen är något mycket värdefullt. Men så länge athenarna behärskades av 

aristokrater var de i krig inte överlägsna någon enda av sina grannar”.
65

 Myten härstammar 

från den tid då perserkrigen utspelade sig och skall ha uttryckts av Herodotos. Dock betraktas 

den som myt av anledningen att Herodotos skildrade dessa krig i efterhand och där hans 

redogörelser bygger till en viss del på muntlig tradition samt att myten i efterhand återger att 

demokratin skall ha varit en nyckel till de framgångar grekerna hade.  Den andra myten som 

framkommer men som tidigare inte redovisats behandlar uppkomsten av Spartas 

styrelseskick, ursprunget till myten framgår inte som lyder följande  
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I Sparta fanns två kungar. Det ska ha berott på att en drottning födde tvillingar och vägrade tala 

om vem av dem som var den förstfödde. Det gjorde hon därför att endast den först födde skulle 

ärva kronan. Men när man inte visste vem av pojkarna som hade fötts först fick båda bli 

kungar66. 

 

Myten som redogör för uppkomsten av Spartas styrelseskick återger inte endast hur Sparta 

styrdes och varför det styrdes som det gjorde utan den bekräftar precis som tidigare, myten att 

kvinnor av högre klass hade en särskild status i det antika Grekland. Dessa kvinnor lyfts fram 

som starka och betydelsefulla medan den bild som återges av den vanliga kvinnan tenderar att 

vara negativ i pedagogiska texter vilket det redogjort för tidigare. Vad gäller myter som 

behandlar demokratin i det antika Grekland sker ingen större förändring i de pedagogiska 

texterna. Myter som tidigare lyfts fram återkommer och skiljer sig inte i beskrivningen av 

demokratin i det antika Grekland. Myterna fortsätter att återge en bild av demokratin som 

positiv och ett styrelseskick som var till för alla och vilket alla var en del av. Idag vet vi att så 

inte var fallet vilket tidigare lyfts fram.  

 

Myter som berättande källor 

I kommande avsnitt avser jag redogöra för de myter som återangivits som berättande källor 

i de pedagogiska texterna 1980 – 2012. När man lyfter fram myter som berättande källor 

innebär det att historiker tolkar ett innehåll utifrån vilket de i sin tur försöker återge en 

sanning. Exempel på myter som berättande källor är de myter i de pedagogiska texterna som 

tar sin utgångspunkt dels i den grekiska mytologin och i diktverken Illiaden och Odyssén. Ett 

annat exempel är att man genom myter försöker redogöra för den samtid som vi lever i. Med 

detta menas att man lyfter fram hur myterna har influerat samtiden och hur de är ett levande 

fenomen. Tillexempel lyfter man fram myter som inspirerat och influerat konst, arkitektur och 

musik. I avsnittet kommer en redogörelse ske av de myter som påträffats utifrån de årtionden 

som studien belyst. Jag kommer lyfta fram först myter som påträffats i texter från 1980-talet. 

Därefter kommer jag lyfta fram myter som påträffats i texter från 1990-och 2000-talet i 

samma avsnitt. Detta av anledningen att analysen visar på att man lyfter fram samma myter på 

samma sätt under dessa två årtionden. Det finns inte tillräckligt med underlag för att redogöra 

för myter i texter från 2000-talet i ett enskilt avsnitt.  Efter denna redogörelse kommer en 

sammanfattning där jag kort lyfter fram och jämför de olika tidsperioderna. 
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Myter som berättande källor i historiska pedagogiska texter från 1980-talet 

Ett sätt som man beskriver myter på som berättande källor är i form av långa referat där 

man lyfter fram exempel från den grekiska mytologin och sagoskatten. Den grekiska 

mytologin är rik på olika sagor som man tolkat och omtolkat genom tiderna. Den berättar för 

oss om hur det antika Greklands samhälle såg ut även om man till en viss del för ta all det 

fakta de återger med en nypa salt. Detta av anledningen att de skrifter som finns kvar och har 

påträffats dels är nedskrivna lång tid efter att de utspelat sig och bygger på muntliga 

traditioner men även för att man blandar fakta med fiktion.  

Överlag skulle man kunna tro att den grekiska mytologin skulle ha ett större utrymme i de 

pedagogiska texterna men dock har det endast påträffats på två ställen där man redogör med 

exempel från den grekiska mytologin och sagoskatten. Det är samma pedagogiska text men 

som dock finns utgiven under två olika årtal. I denna pedagogiska text lyfter man fram dels 

Illiaden och Odyssén där man redogör för i långa stycken om Spartas krig mot Troja vilket 

återfinns i Illiaden och att verket är skrivet av skalden Homeros. Han skall även ha författat 

Odyssén där man skriver att verket berättar om alla de äventyr som drabbade den grekiska 

hjälten Odysseus under hemfärden från Troja. Diktverken Illiaden och Odyssén får olika 

mycket utrymme i de pedagogiska texterna. I pedagogiska texter från 1990-2012 får verket ett 

större utrymme i och med att man lyfter mer utförligt redogörelser kring det. I pedagogiska 

texter under 1980-talet sker inte några utförligare redogörelser kring vad diktverken handlar 

om. Under 1980-talet råder det även meningsskiljaktigheter om när det skall ha nedtecknats 

men dock skriver man att diktverken var betydelsefulla för sin samtid och så även för 

eftervärlden. I flertalet historiska pedagogiska texter skriver man att verket dels är ett skriftligt 

minnesmärke och att grekernas historia börjar med detta diktverk, att de speglar förhistorisk 

tid samtidigt som det speglar det grekiska samhälle diktverket skrevs i men även att dessa 

berättelser som finns i diktverket innebar att grekerna oavsett stadstat de levde i upplevde att 

de hade en gemensam historia samt att de var förtrogna med de gamla hjältesagorna och att 

diktverket betydde mycket för samtiden men även eftervärlden. Dock råder de 

meningsskiljaktigheter bland de historiska pedagogiska texterna om när diktverket skall ha 

författas där majoriteten skriver att det är från 700-talet f.v.t men det finns även redogörelse 

om att det skall ha skrivits på 600-talet f.v.t
67

. Vad detta kan bero på kan det spekuleras i men 
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en möjlig förklaring är att man tolkat källorna på olika sätt när det gäller deras nedtecknade 

men de väsentliga är att de återger samma historiska innehåll.  

Vidare lyfter man fram Oidipussagan som handlar om kung Oidipus och hur han dödade 

sin far och äktade sin mor utan att veta om det. Andra sagor som man lyfter fram är Orestien 

som handlar om en annan grekisk hjälte, Agamemnon som ledde det grekiska anfallet mot 

Troja. Sagan berättar om hur han blir mördad av sin fru vid hemkomsten och hur hans son 

Orestien i sin tur dödar sin mor och begår ett oförlåtligt brott. Myten om Kreta är även en 

annan saga som lyfts fram, dessa sagor handlar om hur olika hjältar bekämpade slag vid 

palatset Knossos på ön Kreta68. Där bör dock betonas att dessa myter är väldigt fiktiva och där 

man skriver bland annat att ”han formade åt sig och sin son Ikaros vingar av fågelfjädrar och 

fäste dem med vax på sonens och sina egna skuldror”
69

. Även om myten innehåller en hel del 

fiktiva bitar så skildrar den även en sanning i och med att utgrävningar har visat på att palatset 

i Knossos har existerat och att där fanns en labyrint men dock bör de historier som utspelats 

där och återges ifrågasättas som huruvida detta har skett i och med att bevis inte finns som 

styrker dessa sagor och därmed klassas de som myter.  Palatset i Knossos är betydelsefullt och 

återkommer i flera pedagogiska texter som utgavs under 1980-talet där man skriver att ”det är 

kanske det här palatset som omtalas i grekiska sagor. Där beskrivs det som en byggnad med 

ett så invecklat system av irrgångar att inte någon som kom in kunde hitta ut igen”.
70

 I myten 

som återger palatset i Knossos skriver man hur Tesus bekämpar odjuret Minotauros och 

använder sig av ett garnnystan för att hitta ut igen ”genom att rulla ut det längs sin väg kunde 

han hitta ut igen ur labyrinten efter att ha dödat Minotauros”.
71

 Det är en intressant 

framställning som återges av palatset i Knossos men än intressantare är att man drar en 
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slutsats av att de är samma palats som omtalas i de grekiska sagor och där man återger 

historisk kunskap baserad på mytologi och sagor.  

Författarna lyfter även fram myter som berättande källor för att förklara och tydligöra hur 

det antika Grekland är ett levande fenomen i dagens samhälle genom att redogöra för hur 

musik, konst och teater tar sin utgångspunk i den grekiska mytologin. Ett exempel på 

berättande källor och där man lyfter fram sådana myter är för att beskriva hur musik, konst, 

arkitektur, litteratur, teater, och film tar sin utgångspunkt i den grekiska mytologin och hur de 

ter sig i det moderna samhället, det vill säga att man återger exempel för hur man kan hitta 

verk i dagens moderna samhälle som ett levande fenomen som härstammar från det antika 

Grekland och dess mytologi. Ett exempel på en myt som skall ha inspirerat många 

kompositörer och författare genom tiderna är myten om Orfeus och Eurydike som lyder 

följande 

 Orfeus sjöng så vackert att han bevakade både djur, människor och gudar. När hans hustru 

Eurydike dött fick han av underjordens härskare tillåtelse att föra henne tillbaka till jorden. 

Men villkoret var att han inte fick vända sig om och se på henne under färden. Då han trotsade 

förbudet miste han sin hustru ännu en gång72. 

 

I de pedagogiska texterna lyfter man fram att myten skall ha inspirerat och influerat det 

moderna samhället där man bland annat gjort flertalet operaföreställningar som bygger på 

denna myt och skall ha spelats bland annat på Stockholmsoperan 1773.
73

  Man lyfter även 

fram konst, arkitektur och teater där man exempelvis lyfter fram en staty av havsguden 

Poseidon som finns på Götaplatsen i Göteborg och en staty som finns på Stora torget i 

Halmstad och bygger på myten om Europa och Zeus.
74

 Vad myten om Europa och Zeus 

handlar om framkommer dock inte i historiska pedagogiska texter från 1980-talet.75  

Myter som berättande källor i historiska pedagogiska texter från 1990-och 2000-talet 

Under 1990- och 2000- talet sker en förändring av användingena av myter som berättande 

källor i historiska pedagogiska texter. Inledningsvis bör det lyftas fram att de myter som 

återger exempel från den grekiska sagoskatten i historiska pedagogiska texter från 1980-talet 

inte återfinns i samma pedagogiska texter som utgivits under 1990-talet. De myter som de 
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redogörs för är endast Orfeus och Eurydike där man drar kopplingar till hur de influerat 

flertalet operaföreställningar.
76

 En annan myt som man kort lyfte fram i de historiska 

pedagogiska texterna under 1980-talet men inte redogjorde för var myten om Europa och 

Zeus. Vad den handlar om framkommer först i pedagogiska texter från 1990-talet och den 

lyfts även fram i texter från 2000-talet. Myten om Europa och Zeus lyder följande 

Europa var en vacker prinsessa från Fenicien, det nuvarande Libanon. Zeus, de grekiska 

gudarnas kung som gärna förförde jordiska kvinnor, förälskade sig i henne. Han förvandlade 

sig till en vit tjur och rövade bort Europa. Tjuren bar henne simmande på sin rygg till Kreta, 

där hon födde en son, den blivande kung Minos
77

.   

 

Författarna använder sig av myten för att förklara uppkomsten av en kultur, nämligen den 

Europeiska. Enligt författarna återger myten en viss sanning samtidigt som man betonar att 

det är en myt. Denna myt ligger i sin tur som grund för hur man förklarar den minoiska 

kulturens uppkomst som var en högkultur på Kreta och att den kallas så efter namnet på en 

sagokung, nämligen Minos. Uppkomsten av den minoiska kulturen dras till denna myt i 

flertalet pedagogiska texter. En intressant skillnad som bör lyftas fram är att man i 

pedagogiska texter under 1990-talet övergår till redogörelser av händelser ur ett mer 

källkritiskt perspektiv, det vill säga redogör för händelser som det dels finns källor kring och 

som kan befästas som sanna och lämnar mytologin som en förklaring till olika 

händelseförlopp. I de historiska pedagogiska texter flyttar man fokus till att redogöra dels för 

slaget vid Thermopyle som utkämpades under 400-talet f.v.t mellan greker och perser och 

skall ha gett upphov till två inskriptioner som påträffats där den ena är  ”En gång kämpade här 

mot tre millioner barbarer fyra tusen män, Peloponnesiens folk” samt inskriptionerna 

”Främling, säg spartanernas folk, att här du funnit oss döda, emedan troget vi lytt vad lagen 

oss bjöd”. 78  Denna historiska händelse har skildrats av Herodotos men dock bör det betonas 

att de skildringar Herodotos återger bygger på till en stor del på redogörelser av ögonvittnen.  

Den grekiska demokratin är en annan redogörelse som återges och där man lyfter fram ett av 

Perikles många tal som historikern Thukydides skall ha återgett i ett av sina verk men man 

lyfter även fram det grekiska slavsamhället där man redogör för Aristoteles syn på slavarna 

vilket skall återfinnas i hans verk Statsläran där Aristoteles skall ha skrivit följande 
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  Ty av naturen är sådana bestämda till slavar som kan vara en annans egendom och därför 

också är det och som har så mycket förnuft att de kan uppfatta men inte så mycket att de kan 

tänka självständigt
79

.   

Några texter där man lyfter fram hur atenarna såg på slavarna är sällsynta som den som 

återgetts av Aristoteles i historiska pedagogiska texter och vi vet med säkerhet att Aristoteles, 

såväl som Herodotos och Thukydides har lämnat skriftliga källor efter sig och att de är 

verkliga personer som existerat och därmed kommer inte deras texter betecknas som myter 

även om man kan ifrågasätta de texter Herodotos och Thukydides efterlämnat sig i fråga om 

hur väl de återger för ett händelseförlopp av anledningen att de bygger på redogörelser av 

andra och då kan de finnas tendenser till att de innehåller myter. Det intressanta som vill 

poängteras med dessa återangivelser är att de referat man återger i historiska pedagogiska 

texter går från att återge händelser som tar sin utgångspunkt i mytologin till händelser och 

levnadsförhållanden som bygger på trovärdiga källor och personer som vi vet har existerar 

och där man i en viss mån kan kontrollera det som återges som tillexempel slaget vid 

Thermopyle där redogörelsen styrks med inskriptioner som påträffats. I de pedagogiska 

texterna från 1990-talet lyfter man även fram myter som tar sin utgångspunkt i diktverken 

Illiaden och Odyssén. En myt som tar sin utgångspunkt i diktverken och som lyfts fram är 

myten om det Trojanska kriget och bakgrunden till krigsutbrottet som lyder följande  

Enligt sagan var det den trojanske prinsen Paris som rövade bort Spartas sköna drottning 

Helena. Den spartanske kungens Agamemnon, som var Mykenes härskare, samlade då alla de 

grekiska småkungarna till ett krigståg mot Ilion, En tioårig kamp utbröt. Sedan lyckades kung 

Odysseus med en krigslist varvid grekerna smugglade in soldater, gömda i en ihålig jättehäst 

av trä. Soldaterna öppnade portarna och Ilion intogs
80

. 

 

Den skildring som sker av denna myt är klassisk. Det som är intressant med myten vilken 

redogör för kriget mellan Sparta och Troja är att den utgör grunden för ett långvarigt krig som 

ett resultat av att en kvinna bortrövades. Jag finner det intressant att basera krigets utbrott och 

utveckling utifrån detta perspektiv. Det är tydligt även att man framhäver Mykene som 

överlägsen alla andra men de som jag vill lyfta fram med denna myt är främst att händelsen 

nedtecknades långt tid efter att den utspelade sig vilket innebär att sanningshalten bör 

ifrågasättas. Den andra som är intressant med denna myt är att man redogör för en händelse 

utifrån en myt och att andra potentiella anledningar som tillexempel handel eller territorium 
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inte lyfts fram som potentiell orsak till krigsutbrottet utan att det i grunden handlar om 

bortrövandet av en kvinna. Den sköna Helena, som var drottning utmålas i detta fall som en 

betydelsefull person där jag skulle vilja påstå att den status hon hade som drottning visar på 

att kvinnor av högre klass var mer betydelsefulla i de antika Grekland i och med att man förde 

långvarigt krig för att befria henne. Det är intressant att man väljer att framhäva kvinnor på 

skilda sätt i de pedagogiska texterna utifrån den status de hade i samhället.  

Sammanfattning  

Analysen visar på att en förändring sker i användningen av myter som kvarlevor och 

berättande källor i historiska pedagogiska texter 1980 – 2012.  Inledningsvis vill jag lyfta 

fram att vissa myter som återgetts under 1980-talet inte kan återfinnas i samma historiska 

pedagogiska texter som utgivits under 1990-talet. Dessa återfinns inte heller i pedagogiska 

texter från 2000-talet samt så sker en minsking av användingen av myter i pedagogiska texter 

från 2000-talet Flera pedagogiska texter som analyserats lyfter inte fram några myter alls81. 

De myter som framkommer är samma som lyfts fram i pedagogiska texter från 1990-talet. 

Detta är en intressant iakttagelse som visar på en förändring av myter i pedagogiska texter 

1980-2012. Analysen visar på att en förändring sker i användningen av myter som berättande 

källor i historiska pedagogiska texter 1980 – 2012. I pedagogiska texter under 1980-talet lyfte 

man fram myter som tar sin utgångspunkt i den grekiska mytologin. En färändring sker i 

pedagogiska texter från 1990- och 2000-talet. Förändringen består av att man väljer att lyfta 

fram myter som förklarar ett historiskt skeende utifrån kvarlämnade källor som har 

konstaterats som trovärdiga. Den förändring som sker är ett resultat av att att historia som 

vetenskaplig disciplin förändras och så även historieskrivningen där det under 1990- och 

2000-talet blir viktigare och tydligare med källkritik och att kunna befästa de man återger med 

bevis än vad det var under 1980-talet. Historiker och vetenskapsmän från det antika Grekland 

får ett större utrymme och Homeros som var en stor källa till den kunskap om det antika 

Grekland som man återgav i historiska pedagogiska texter under 1980-talet blir betydligt 

mindre framträddande. 

   De myter som lyfts fram som kvarlevor och som återger kvinnans ställning i det antika 

Grekland återger samtliga för en negativ bild av kvinnan. Kvinnor har inte alltid haft en stark 

status i samhället och den framställning som görs av kvinnor i pedagogiska texter oavsett 

historisk epok ger oftast en bild av en kvinna som skulle sköta sina sysslor i hemmet och att 
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hon var underlägsen mannen. Myterna återger inte en positiv bild utan dock befäster de 

stereotypa uppfattningar vi har om hur kvinnor levde och behandlades i det förflutna. Det har 

funnits och finns starka och betydelsefulla kvinnor i historien. Av någon anledning har den 

samtid som skriver de pedagogiska texter inte förmågan eller kanske viljan att lyfta fram 

dessa starka kvinnor. Dock väljer man att göra som man alltid gjort och redogör för kvinnan 

enligt de sätt som myterna har återgett. Frågan är ifall det är ett resultat som påverkas av 

historieskrivningen eller av att vi har en bild och uppfattning om hur kvinnor har behandlats 

genom historien och väljer att framhäva den för att det motsvarar de uppfattningar som 

samtiden har. I och med att samtiden i sin tur påverkar historieskrivningen borde innehållet i 

de pedagogiska texterna vara ett resultat av historieskrivningen. Ifall bilden av kvinnan i 

pedagogiska texter skall förändras bör först historieskrivningen förändras och samtidens 

uppfattning om kvinnan i och med att de påverkar innehållet i pedagogiska texter. Det är 

intressant att vi lever i ett samhälle som lyfter fram och betonar hur viktigt det är med 

jämlikhet och jämställdhet. Ett samhälle som belyser frågor som behandlar genus och 

framhäver ett demokratiskt sätt men trots detta återges en negativ bild av kvinnor i 

pedagogiska texter. Dagligen diskuteras dessa frågor i olika sammanhang, tillexempel i 

skolan, media och bland politiker, trots detta redogörs det för kvinnor på ett sätt som befäster 

de stereotyper som samhället försöker motverka. Det verkar inte ha ansetts relevant att 

förmedla med myter i pedagogiska texter under 1980-talet det förflutna och därefter debattera 

och offentliggöra dagsaktuella frågor med hjälp av det förflutna som demokrati eller kvinnliga 

rättigheter.  Hur kommer sig det att man inte väljer att framhäva dagsaktuella frågor i de 

pedagogiska texterna? En potentiell anledning till att dessa dagsaktuella frågor inte framhävs 

och diskuteras i pedagogiska texter är att historieskrivningen inte har förändrats och där det 

tidigare konstaterats att historieskrivningen påverkas av samtiden och påverkar innehållet i 

pedagogiska texter. Det skulle även kunna vara så att historieskrivningen har förändrats vilket 

är det mer troliga. Detta av anledningen att historieskrivningen är i en ständig 

utvecklingsprocess och förändras från dag till dag men att den i sin tur inte influeras av 

samtiden lika mycket som tidigare och i sin tur påverkas inte innehållet i de pedagogiska 

texterna. Ifall samtiden trots allt påverkar historieskrivningen under de olika årtiondena 

avspeglar sig inte detta i de historiska pedagogiska texterna. Den största anledningen dock till 

att man väljer att lyfta fram samma myter är att nyare historiska pedagogiska texter som 

utgetts i senare tid är oftast ett resultat som beror på hur tidigare historiska pedagogiska texter 

sett ut och vad de angett. Ifall vi skall redogöra för en anledning till att man väljer bort myter i 

vissa historiska pedagogiska texter kan inget självklart svar ges utan det är mer en 
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avgränsning som författarna har gjort och endast något som de kan spekuleras kring varför de 

gjort så. Dock kan en potentiell anledning vara att de sker en skillnad i historieskrivningen där 

sättet man brukar historia på och källkritik blir viktigare och mer framträddande i senare tids 

pedagogiska texter och att man av denna anledning väljer att inte lyfta fram myter för att man 

eventuellt anser dem vara osanna utifrån ett källkritiskt perspektiv.  
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Diskussion 

Analysen av de historiska pedagogiska texterna visar på att det har skett en förändring av 

användningen av myter i historiska pedagogiska texter under perioden 1980 - 2000 och den 

lyfter kort fram vad dessa förändringar kan bero på. I kommande avsnitt avser jag dels att 

tydligöra dessa förändringar i form av en diskussion kring varför användningen av myter har 

förändrats i historiska pedagogiska texter under perioden 1980 - 2012 och hur denna 

förändring ter sig.  

 Myter i historiska pedagogiska texter under 1980-talet brukas mer som berättande källor 

där de berättar och förklarar uppkomsten till den samtid som vi lever i. När man använder sig 

av myter som berättande källor innebär det att historiker utifrån de tolkningar de redogör av 

innehållet försöker återge en sanning. Myterna framhävs även som existentiella och genom att 

bruka myterna på detta sätt utvecklar då läsaren en förståelse kring hur samtiden ser ut och 

varför den ser ut som den gör. När man använder sig av myter för att förklara existentiella 

förhållanden i samtiden innebär det att myterna fyller en funktion som förklarar uppkomsten 

till den samtid vi lever i och hur samtiden har påverkats av det förflutna. Utifrån detta 

utvecklar man även en kunskap om historien, en så kallad historiemedvetenhet. Den fråga 

som dock bör lyftas fram är ifall detta var ett sätt att använda sig av historien som ett 

legitimitetsvapen där man legitimerar och förklarar det moderna samhället med hjälp av 

historieskrivningen. Svaret är att man redogör för det moderna samhället och hur det tar sin 

utgångspunkt i det förflutna men dock skulle jag inte vilja påstå att redogörelserna återges i 

syfte att legitimera den moderna tiden snarar i syfte att förklara den moderna tidens uppkomst. 

En förklaring sker kring hur det förflutna även existerar idag och där man redogör för en del 

av mänsklighetens historia vilket i sin tur resulterar i och leder till en utveckling av ett 

historiemedvetande. I och med att man förstår och känner till det förflutna som är dåtid så 

utvecklar vi även kunskaper om samtiden det vill säga nutiden vilket på sikt innebär att vi 

utvecklar kunskaper om historien, ser sambandet mellan då tid och nutid och utvecklar en så 

kallad historiemedvetenhet.  

Användningen av myter som existentiella minskar avsevärt i historiska pedagogiska texter 

under 1990- och 2000-talet. I historiska pedagogiska texter under perioden 1990 – 2012 blir 

myterna mer framträdande som kvarlevor, det vill säga att historiker betraktar myten som en 

kvarleva och försöker återge vilken funktion den kan ha haft för samtiden. Exempel på det är 

myter som beskriver det trojanska kriget eller demokratin där man redogör för atenarna som 
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överlägsna andra för att de hade ett politiskt statsskick som inte andra hade. Dock finns myter 

i pedagogiska texter under perioden 1990- 2012 som används som berättande källor vilka är 

myterna om kvinnans ställning där man tolkat de myter som finns och redogjort för hur 

kvinnorna hade det. Även om det finns tendenser som visar på att man använder sig mer av 

myter som kvarlevor i senare tids pedagogiska texter än som berättande källor bör det belysas 

dock att förändringen inte är så tydlig. Främst handlar det om hur man väljer att belysa vissa 

myter och att skillnaderna beror mer på vem som står bakom myterna som återges, det vill 

säga författarna till texten än att skillnaderna skulle bero på att de pedagogiska texterna 

utgivits under olika årtionden. Trots detta har det skett en förändring av myterna i 

pedagogiska texter vilken är att man under perioden 1990 – 2012 brukar myter i större 

bemärkelse för att lyfta fram vissa politiska, ideologiska och moraliska värden och normer. 

Under 1980-talet använde man sig mer av myter för att vissa på hur de än fanns i dagens 

samhälle, ett ständigt levande fenomen som kan skildras på olika sätt i samtiden samt hur det 

förflutna bidragit till den samtid vi lever i. När man å andra sidan i senare tids texter brukar 

myter ideologiskt innebär det att politiker försöker vrida historien och framställa nutiden som 

en rationell konskevens av det förflutna vilket å andra sidan kan diskuteras huruvida så är 

fallet eller inte. Detta bör innebära att genom att bruka myter ideologiskt brukar man de även 

politiskt för att framhäva aktuella frågor i samtiden. När man brukar myter moraliskt innebär 

det att man lyfter fram myter som vi antingen tar avstånd ifrån eller inte beroende på hur 

moraliskt korrekta eller inkorrekta vi uppfattar dem som tillexempel myterna som behandlar 

kvinnor. I sin tur brukas även myterna ideologiskt och politiskt och är influerade av 

historieskrivningen som påverkas av samtiden där demokrati och genus har blivit viktigare att 

belysa i samtiden vi lever i.  

 Under 1990- och 2000-talet blir bruket av myter tydligare där man använder de för att 

framhäva politiska, ideologiska och moraliska normer och värden än vad man gör i 

pedagogiska texter under 1980-talet. Myter som lyfts fram vilka kan kopplas till detta bruk av 

myter är få men dock så förekommer det. Av analysen som gjorts av pedagogiska texter under 

1990- och 2000-talet sker en ökning av myter som behandlar kvinnans ställning och 

demokratin i det antika Grekland som i sin tur visar på att bruket av myter förändras. Dock 

vill jag betona att den bild som återges av kvinnan bekräftar de stereotypa uppfattningar vi har 

om hur kvinnor behandlades i forna dar samt att bilden av demokratin som återges förskönar 

den. I och med att man lyfter fram myter som belyser politiskt statsskick och genus i senare 

tids historiska pedagogiska texter innebär det att de är ett resultat av att historieskrivningen 

förändrats, det vill säga att man övergått till en historieskrivning där ett demokratiskt 
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förhållningsätt för större utrymme. Detta i sin tur återspeglar myterna där man belyser 

politiska, ideologiska och moraliska värden och normer i pedagogiska texter. Under 1980-

talet var en traditionell vetenskaplig historieskrivning mer aktuell vilket kan förklara att man 

genom vetenskapen förklarar samtiden i och med att man brukar myterna existentiellt. Ett 

exempel är hur man på ett vetenskapligt sätt använder berättande källor som påträffats i 

samhället är palatset i Knossos men hur pass vetenskapligt korrekt det är kan å andra sidan 

diskuteras i och med att man bygger vetenskapen på myter.  Dock visar analysen på att 

källkritik och källor blir viktigare i senare tids historieskrivning vilket i sin tur tyder på att 

vetenskapliga beskrivningar som kan styrkas blir allt viktiga som även det är ett resultat av att 

historieskrivningen förändrats. Detta blir tydligt när man använder sig av skrifter som finns 

kvar av Herodotos, Thukydides och Aristoteles för att redogöra för olika händelseförlopp och 

levnadsförhållanden. Den minskning som sker av användingen av myter i historiska 

pedagogiska texter under 2000-talet och att flertalet av dem inte återger några myter alls är 

även ett tecken på den framträddande roll källkritik fått i historieskrivningen och historiska 

pedagogiska texter.  

Förändringen av andvändingen av myter i pedagogiska texter är inte bara ett resultat av att 

historieskrivningen förändrats, att de blivit viktigare med källkritik och att man går från en 

mer vetenskaplig traditionell historieskrivningen till en mer som belyser aktuella frågor som 

existerar i samhället. Detta visar på att samtiden påverkar historieskrivningen med det viktiga 

är att det visar på att historieskrivningen påverkar innehållet i historiska pedagogiska texter 

och där även dessa tenderar att bli en del av det ”politiska slagfältet” där man lyfter fram 

aktuellt frågor i samhället. Det sker dock en förändring under 2000-talet där man inte lyfter 

fram aktuella frågor med tanke på hur man exempelvis lyfter fram kvinnan i myter och där de 

motverkar de arbete som förs på flera plan vad gäller jämställdhet och genus. 

Anledningen till att användningen av myter har förändrats i historiska pedagogiska texter 

är flera. Det har tidigare konstaterats att historieskrivningens förändring har en inverkan på 

det innehåll som förmedlas i historiska pedagogiska texter och bidrar till en förändring av 

användningen av myter. Det har även lyfts fram att man genom årtiondena använder sig av 

myter utifrån olika bruk som skiftar beroende på hur historieskrivningen förändras där de bruk 

som förmedlas kan kopplas till att historiskrivningen och innehållet i historiska pedagogiska 

texter påverkas av det rådande politiska samhällsklimatet.  Dock vill jag lyfta fram ytterligare 

anledningar som kan påverka vilka myter som framhävs och varför en förändring sker.  

 Den första anledningen är att man använder sig av myter på ett sätt där man anser det 

förflutna vara givet och myten man lyfter fram motsvarar våra förväntningar eller 
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uppfattningar om det förflutna. När detta dock förändras som ett resultat av att 

historieskrivningen lägger fram nya bevis om det historiska förflutnas utveckling så förändras 

även myterna i och med att de inte längre motsvarar våra förväntningar och inte längre anses 

tillföra något. Den andra anledningen är att man använder sig av myter i avseende att 

tydliggöra det förflutna, i syfte att utmärka något i och med att det förflutna är onåbart och 

inget som vi med säkerhet kan veta har skett främst vad gäller det antika Grekland därför att 

redogörelserna nedtecknades långt efter sin tid.   

Den tredje anledningen är att myterna blir en del av en förklaring av det förflutna och utgör 

en del av de selektiva fakta där man rekonstruerar det förflutna med hjälp av myter och där de 

antingen utgör en del av en faktatext eller utgör grunden till en faktatext för att berätta oss 

något om det förflutna. Här bör även betonas att läromedelsförfattarna har en avgörande del i 

vilka selektiva fakta som det redogörs för och att användning av myter inte endast skiftar från 

årtionden utan såväl mellan de pedagogiska texterna under samma årtionden beroende på vem 

som författat verket och vilket förlag som utgett det. Ett tydligt exempel på det är de myter 

som framhävs i Alla tiders historia som utgetts mellan 1980 – 2012 i flera olika utgåvor och 

ändrat namn flertalet gånger men dock där författarna varit desamma och där man lyfter fram 

samma myter 1980 precis som 2012. Användningen av myter förändras som ett resultat av att 

man har olika tolkningar, källor och kunskap om det förflutna och dessa tolkningar och källor 

kan skifta från årtionde till årtionde som ett resultat av att historievetenskapen är in en ständig 

förändringsprocess vilket i sin tur bidrar till en förändring av det myter som återfinns i 

historiska pedagogiska texter.  
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Konklusion 

Studien har undersökt hur användningen av myter har förändrats i pedagogiska texter som 

återfinns i läromedel för gymnasieskolan under perioden 1980- 2012. De pedagogiska 

texterna har analyserats och resultatet visar på att det har skett en förändring av användningen 

av myter i pedagogiska texter. Det har konstaterats att förändringen beror på att 

historieskrivningen är i en ständig förändringsprocess, denna i sin tur påverkar innehållet i de 

pedagogiska texterna. Utifrån den kunskap vi intar av innehållet i de pedagogiska texterna så 

utvecklar vi olika kunskaper om det historiska förflutna från årtionde till årtionde vilket i sin 

tur förändrar vårt historiemedvetande.  

   Studier som behandlar myter i historiska pedagogiska texter har inte påträffats i tidigare 

forskning och det går därför inte att göra en jämförelse med tidigare forskningresultat för att 

diskutera om de resultat jag kommit fram till i denna studie är generella eller inte. I och med 

att studien även är historiografiskt gör detta den ytterligare unik. Förhoppningsvis kan denna 

studie inspirera framtida forskning till att undersöka hur myter framträder i läromedel samt till 

större studier som mer precist kan konstatera huruvida historieskrivningen påverkar 

användningen av myter i pedagogiska texter och hur användningen har förändrats. Det bör 

finnas andra aspekter att undersöka, främst ur ett didaktiskt perspektiv. Resultatet som här har 

konstaterats skulle möjligtvis ha kunnat vara annorlunda om studien haft sin utgångspunkt i 

ett didaktiskt perspektiv. Det finns säkert även intressanta resultat att lyfta fram ifall studien 

skulle undersöka användingen av myter i pedagogiska texter under en längre period och med 

andra teoretiska utgångspunkter än de som använts i denna studie. Jag menar inte att det 

resultat jag kommit fram till är unikt. Jag anser dock att resultaten befäster det som tidigare 

forskning har lyft fram vad gäller historieskrivningens förändringsprocess och att denna i sin 

tur påverkar innehållet i pedagogiska texter vilket denna studie har redogjort för. 

Sammanfattningsvis hoppas jag att denna studie bidrar till ytterligare forskning men även 

kan bidra och skapa en debatt kring att historieskrivningen låter sig påverkas av sin samtid. 

Historieskrivningen bör inte påverka innehållet i de pedagogiska texterna och tolkningarna 

som lyfts fram bör inte vara ideologiskt färgade. Detta är nog svårt att förändra i och med att 

samtiden har en tendens att påverka historieskrivningen men dock kan vi som lärare ha ett 

mer källkritiskt förhållningssätt till läromedel och pedagogiska texter som vi använder oss av i 

undervisningen. Läromedel och pedagogiska texter skall inte vara en del av det politiska 

slagfältet som olika aktörer använder sig av för att framhäva aktuella frågor. Undervisningen 
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skall vara neutral och inte ideologiskt färgad och är till för att lära och utveckla kunskaper hos 

eleverna. Skolan och undervisningen är inte till för att aktörer skall framhäva sina politiska 

och sociala intressen med hjälp av läromedel och de innehåll som förmedlas i historiska 

pedagogiska texter. 



   51 
 

Referenslista 

Agičić, Damir. (2003). Bosna je…naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i 

vjerskom identitetu pripadnosti Bosne i Hercegovine u novijim udžbenicima povijesti. I 

Husnija, Kamberović, Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, (s. 139 – 160). 

Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu. 

Alm, Martin. (2004). Historiens ström och berättelsens fåra. I Klas-Göran Karlsson & Ulf 

Zander, Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken, (s. 237-251). Lund: 

Studentlitteratur,  

Ammert, Niklas. (2004). Finns då (och)  nu (och)  sedan?.  I Klas-Göran Karlsson & Ulf 

Zander, Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken, (s.273-286). Lund: 

Studentlitteratur.   

Ammert, Niklas (2008). Det osamtidigas samtidighet – Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år. Lund: Sysyfos Förlag 

Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje. (2002). Alla tiders historia Maxi. 

Malmö: Gleerups. 

Almgren, Hans, Löwgren, Arne & Bergström, Börje. (2007). Alla tiders historia Maxi. 

Malmö: Gleerups. 

Almgren, Hans,  Bergström, Börje &  Löwgren, Arne. (2011). Alla tiders historia 1b. 

Malmö: Gleerups.   

Armstrong, Karen (2005). Myternas historia. Stockholm: Albert Bonnier Förlag. 

Aronsson, Peter (2004). Historiebruk: att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur.  

Aronsson, Peter (2012). Historisk kunskap – ett begrepp under förändring. I Per  Eliasson, 

KG Hammarlund, Erik Lund, Tage Carsten Nielsen, Historiedidaktik i Norden 9 Del 2, 

Historisk kunskak, (s.7-14). Malmö:Holmbergs.  

Ahonen, Sirkka. (2012). Vandringsmyter om skuld och offerroll i historiekultur och 

historiemedvetande. I Per  Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund, Tage Carsten Nielsen 

Carsten, Historiedidaktik i Norden 9 Del 1, Historiemedvetande – Historiekultur, (s.125-139).  

Malmö: Holmbergs.  

Axelsson, Erik (2004). Historia i bruk och medvetande: En kritisk diskussion av två 

historiografiska begrepp. I Samuel Edquist, Jörgen Gustafson & Linderborg Åsa, En helt 

annan historia: tolv historiografiska uppsatser. Uppsala: Uppsala Universitet.  



   52 
 

Berglund, Lennart (1991). Att tänka på vid läroboks valet. I Läromedelsförfattarnas 

förening,  Lärobok om läroböcker. Stockholm:  Läromedelslförfattarnas förening.  

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.     

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1983). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: 

LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1984). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: 

LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1985). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan ekonomiska, naturvetenskapliga, tekniska och sociala linjer. 

Stockholm: LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1986). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: 

LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1988). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: 

LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1989). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan humanistiska och samhällsvetenskapliga linjer. Stockholm: 

LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1990). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan. Stockholm: LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1992). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan. Malmö: Glerrups.  

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1992). Nya alla tider historia texter. 

Malmö: Gleerups. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1993). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan ekonomiska, naturvetenskapliga, tekniska och sociala linjer. 

Stockholm: LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1994). Nya alla tider historia texter. 

Malmö: Gleerups. 



   53 
 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1996). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan. Stockholm: LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (1999). Alla tiders historia: grundbok 

i historia för gymnasieskolan. Stockholm: LiberLäromedel. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (2000).Alla tiders historia A: 

grundbok för gymnasiets A-kurs. Malmö: Gleerups. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (2003).Alla tiders historia A: 

grundbok för gymnasiets A-kurs. Malmö: Gleerups. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (2004). Alla tiders historia A: 

grundbok för gymnasiets A-kurs. Malmö: Gleerups. 

Bergström, Börje, Löwgren, Arne & Almgren, Hans. (2007). Alla tiders historia A: 

grundbok för gymnasiets A-kurs. Malmö: Gleerups. 

Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif & Holmberg, Åke. (1981).Historiens huvudlinjer: historia 

för gymnasieskolan 1. Uppsala: Almqvist och Wiksell.   

Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif & Holmberg, Åke. (1984). Historiens huvudlinjer: historia 

för gymnasieskolan 3. Uppsala: Almqvist och Wiksell.  

Đžaja, Srečko M (2003). Bosanska povijesna stvarnost I njezini mitološki odrazi. I Husnija 

Kamberović, Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, (s.39-66). Sarajevo: Institut za 

istoriju u Sarajevo. Goldstein, Ivo (2003). Granica na Drini – značenje i razvoj mitologema. I 

Husnija Kamberović, Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, (s.109-138). Sarajevo: 

Institut za istoriju u Sarajevo. 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta. (1995). Historia: gymnasieskolan kurs A. Malmö: Interskol 

AB. 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta. (2007). Historia A. Malmö: Interskol AB. 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta. (2008). Historia A.  Malmö: Interskol AB. 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta. (2011). Historia A.  Malmö: Interskol AB. 

Elm, Sten & Thulin, Birgitta. (2011). Epok: Historia. Malmö: Interskol AB. 

Eriksson, Niklas & Hansson, Magnus. (2009). Samband: Historia plus. Stockholm: 

Bonnier 

Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell – Åke. (1982). Vägar till nuet: historia 

för gymnasieskolan, Antiken – 1800. Nacka: Esselte Herzogs.   

Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell – Åke. (1983). Vägar till nuet: historia 

för gymnasieskolan, Forntiden – 1800. Uppsala: Esselte Herzogs.  



   54 
 

Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell – Åke. (1990). Vägar till nuet: historia 

för gymnasieskolan, Forntiden – 1800. Uppsala: Almqvist och Wiksell.   

Graninger, Göran, Tägil, Sven & Carlsson, Kjell – Åke. (1993). Vägar till nuet: historia 

för gymnasieskolan, Forntiden – 1800. Uppsala: Almqvist och Wiksell.   

Hager, Bengt – Åke. (1983). Grepp om historien. Lund: Studentlitteratur.   

Hellspong, Lennart (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Hermansson Adler, Magnus (2004).  Historieundervisningens byggstenar – grundläggande 

pedagogik och ämnesdidaktik.  Malmö: Liber.  

Holmen, Janne (2006) .Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i 

norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Karlegärd, Christer (1997). Den historiska berättelsen. I Karlegärd Christer & Karlsson 

Klas-Göran, Historiedidaktik (s.140 – 162). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, Klas – Göran (1997). Historiedidaktik och historievetenskap – ett spänningsfyllt 

förhållande. I Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik, (s. 17-48). Lund: 

Studentlitteratur.   

Karlsson, Klas – Göran (2004). Historiedidaktik – begrepp, teori och analys. I Klas-Göran 

Karlsson & Ulf Zander, Historien är nu – en introduktion till historiedidaktiken, (s.21-68). 

Lund: Studentlitteratur.  

Kolstø,  Pål (2003). Procjena uloge historijskih mitova u modernism društvima. I Husnija 

Kamberović, Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, (s.11-38). Sarajevo: Institut za 

istoriju u Sarajevo. 

Kostić, Roland (2007). Ambivalent peace: External peacebuilding, threatened identity and 

reconciliation in Bosnia and Herzegovina. Uppsala: Uppsala Universitet.   

Kværne, Jon (2003). Da li je Bosni I Hercegovini potrebno stvaranje novih povijesnih 

mitova? I Husnija Kamberović, Historijski Mitovi na Balkanu, zbornik radova, (s.85-108). 

Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevo. 

Linderborg, Åsa (2001). Socialdemokraterna skriver historia – historieskrivning som 

ideologisk maktresurs 1892 -2000. Stockholm: Atlas.  

Lozic, Vanja (2011). Historieundervisningens utmaningar – Historiedidaktik för 2000-

talet. Falkenberg: Gleerups. , Falkenberg 2011 

Långström, Sture, Ader, Weronica, Ededal, Ingvar & Hedenborg, Susanna. (2012). 

Historia: 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen. Lund: Studentlitteratur.  

Nilsson, Folke (1991). En lärobok blir till. I Läromedelsförfattarnas förening,  Lärobok om 

läroböcker. Stockholm:  Läromedelslförfattarnas förening. 



   55 
 

Nyström, Hans & Nyström, Örjan. (2001). Perpektiv på historien A. Örebro: Glerrups 

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan. (2008). Perspektiv på historien. Malmö: 

Gleerups.  

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan. (2011a). Perspektiv på historien. 

Malmö: Gleerups.  

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan. (2011b). Perspektiv på historien. 

Malmö: Gleerups.  

Potapenko, Igor (2006). Elevers egen historia och skolan historieundervisning: 

Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien. Stockholm: 

GEM redaktionen. 

Rusen, Jörn (1988). Functions of historical narration – proposals for a strategy of 

legitimating history in school. I Magne Angvik Magne, Matti J Castrén, Christer Karlegärd 

Christer,  Christer Svein Lorentsen, Oluf Vagn Nielsen, Historiedidaktik i Norden 3. Malmö: 

Lärarhögskolan i Malmö.   

Rönnqvist, Carina & Winkvist Markusson, Hanna, (2009). Historiens ansikte. Stockholm: 

Liber 

Samuel, Raphael & Thompson, Paul (1990). The myths we live by. London & New York: 

Routledge 

Samuelson, Sven & Hildingsson, Lars. (1982). Forntid till nutid 1. Stockholm: Natur och 

Kultur.  

Sandberg, Robert, Karlsson, Per Arne, Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie. (1996). Epos: 

historia: för gymnasieskolans kurs A och B. Uppsala: Almqvist och Wiksell.  

Sandberg, Robert, Karlsson, Per Arne, Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie. (1999). Epos: 

historia: för gymnasieskolans kurs A och B. Uppsala: Almqvist och Wiksell.  

Sandberg, Robert, Karlsson, Per Arne, Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie. (2000). Epos: 

historia. Stockholm: Liber.  

Sandberg, Robert, Karlsson, Per Arne, Molin, Karl & Ohlander, Ann-Sofie. (2008). Epos: 

historia. Stockholm: Liber.  

Sandberg, Robert. (2011). Epos: Historia. Stockholm: Liber. 

Selander, Staffan (1988). Lärobokskunskap – Pedagogisk textanalys med exempel från 

läroböcker i historia 1841 – 1985. Lund: Studentlitteratur.    

Skrutkowska, Karin, Stattin, Jan, Westin T, Gunnar & Norman Torbjörn. (2003). 

Människan genom tiderna: Historia för gymnasiet, A-kursen. Stockholm: Natur och Kultur 



   56 
 

Thomas, Rosalind (1990). Ancient Greek family traditions and democracy – from oral 

history to myth. I Raphael Samuel & Paul Thompson, Paul, The myths we live by, (s.203-

215). London & New York: Routledge.   

Westin T, Gunnar, Kjellin, Gunnar & Åberg, Alf. (1993). Människans historia 1. 

Värnamo: Natur och kultur.   

Westin T, Gunnar, Kjellin, Gunnar & Åberg, Alf. (1994). Människans historia 1. 

Värnamo: Natur och kultur. 

Willis, Roy (2007). Prismas stora bok om mytologi. Stockholm: Prisma.   

Öhman, Christer. (2009). Sekvens: Historia A. Stockholm: Natur och Kultur. 

Öhman, Christer. (2011). Historia för gymnasiet 1a1. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   57 
 

Appendix 

 Läromedelsböcker utgivna under 1980-talet 

 

Författare Titel Utgivningsår 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 

 
1983 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 

 
1984 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
ekonomiska, 
naturvetenskapliga, tekniska 
och sociala linjer. 

 
1985 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 

 
1986 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 

 
1988 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
humanistiska och 
samhällsvetenskapliga linjer. 

 
1989 

 
Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif & 
Holmberg, Åke. 

 
Historiens huvudlinjer: historia 
för gymnasieskolan 1. 

 
1981 

 
Brolin, Per-Erik, Dannert, Leif & 
Holmberg, Åke. 

 
Historiens huvudlinjer: historia 
för gymnasieskolan 3. 

 
1984 

 
Graninger, Göran, Tägil, Sven & 
Carlsson, Kjell-Åke. 

 
Vägar till nuet: historia för 
gymnasieskolan, Antiken – 

 
1982 
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1800. 

 
 
Graninger, Göran, Tägil, Sven & 
Carlsson, Kjell-Åke. 

 
 
Vägar till nuet: historia för 
gymnasieskolan, Forntiden – 
1800. 

 
 
1983 

 
Hager, Bengt – Åke. 

 
Grepp om historien. 

 
1983 

 
Samuelson, Sven & Hildingsson, 
Lars. 

 
Forntid till nutid 1. 

 
1982 

 

Läromedelsböcker utgivna under 1990-talet 

Författare Titel Utgivningsår 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan. 

 
1990 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan. 

 
1992 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Nya alla tider historia texter. 

 
1992 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Nya alla tider historia texter. 

 
1994 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan 
ekonomiska, 
naturvetenskapliga, tekniska 
och sociala linjer. 

 
1993 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan. 

 
1996 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia: grundbok i 
historia för gymnasieskolan. 

 
1999 

 
Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 

 
Historia: gymnasieskolan kurs 
A. 

 
1995 

 
Graninger, Göran, Tägil, Sven & 
Carlsson, Kjell-Åke. 

 
Vägar till nuet: historia för 
gymnasieskolan, Forntiden – 
1800. 

 
1990 
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Graninger, Göran, Tägil, Sven & 
Carlsson, Kjell-Åke 

Vägar till nuet: historia för 
gymnasieskolan, Forntiden – 
1800. 

1993 

 
Sandberg, Robert, Karlsson, Per 
Arne, Molin, Karl & Ohlander, 
Ann-Sofie 

 
Epos: historia: för 
gymnasieskolans kurs A och B. 

 
1996 

 
Sandberg, Robert, Karlsson, Per 
Arne, Molin, Karl & Ohlander, 
Ann-Sofie. 

 
Epos: historia: för 
gymnasieskolans kurs A och B. 

 
1999 

 
Westin T, Gunnar, Kjellin, 
Gunnar & Åberg, Alf. 

 
Människans historia 1 

 
1993 

 
Westin T, Gunnar, Kjellin, 
Gunnar & Åberg, Alf. 

 
Människans historia 1 

 
1994 

 

Läromedelsböcker utgivna under 2000-talet 

Författare Titel Utgivningsår 

 
Almgren, Hans, Löwgren, Arne 
& Bergström, Börje 

 
Alla tiders historia Maxi. 

 
2002 

 
Almgren, Hans, Löwgren, Arne 
& Bergström, Börje 

 
Alla tiders historia Maxi. 

 
2007 

 
Almgren, Hans, Löwgren, Arne 
& Bergström, Börje 

 
Alla tiders historia 1b. 

 
2011 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 

 
Alla tiders historia A: grundbok 
för gymnasiets A-kurs. 

 
2000 

 
Bergström, Börje, Löwgren,  
Arne & Almgren, Hans. 
 

 
Alla tiders historia A: grundbok 
för gymnasiets A-kurs. 

 
2003 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 
 

 
Alla tiders historia A: grundbok 
för gymnasiets A-kurs. 

 
2004 

 
Bergström, Börje, Löwgren, 
Arne & Almgren, Hans. 
 

 
Alla tiders historia A: grundbok 
för gymnasiets A-kurs. 

 
2007 

 
Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 
 

 
Historia A. 

 
2007 



   60 
 

 
Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 
 

 
Historia A. 

 
2008 

 
Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 
 

 
Historia A. 

 
2011 

 
Elm, Sten & Thulin, Birgitta. 
 

 
Epok: Historia. 

 
2011 

 
Eriksson, Niklas & Hansson, 
Magnus. 
 

 
Samband: Historia plus. 

 
2009 

 
Långström, Sture, Ader, 
Weronica, Ededal, Ingvar & 
Hedenborg, Susanna. 

 
Historia: 1b, Den lilla människan 
och de stora sammanhangen. 

 
2012 

Nyström, Hans & Nyström, 
Örjan. 

Perpektiv på historien A. 2001 

 
Nyström, Hans, Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan. 

 
Perspektiv på historien. 

 
2008 

 
Nyström, Hans, Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan. 

 
Perspektiv på historien. 

 
2011a 

 
Nyström, Hans, Nyström, Lars & 
Nyström, Örjan. 

 
Perspektiv på historien. 

 
2011b 

 
Rönnqvist, Carina & Winkvist 
Markusson, Hanna. 

 
Historiens ansikte. 

 
2009 

 
Sandberg, Robert, Karlsson, Per 
Arne, Molin, Karl & Ohlander, 
Ann-Sofie. 

 
Epos: historia. 

 
2000 

 
Sandberg, Robert, Karlsson, Per 
Arne, Molin, Karl & Ohlander, 
Ann-Sofie. 

 
Epos: historia. 

 
2008 

 
Sandberg, Robert. 

 
Epos: Historia. 

 
2011 

 
Skrutkowska, Karin, Stattin, Jan, 
Westin T, Gunnar & Norman 
Torbjörn. 

 
Människan genom tiderna: 
Historia för gymnasiet, A-
kursen. 

 
2003 

 
Öhman, Christer 

 
Sekvens: Historia A. 

 
2009 

 
Öhman, Christer 

 
Historia för gymnasiet 1a1. 

 
2011 
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