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Sammanfattning 
Detta är en studie av historieframställningen i läromedel riktad mot grundskolans årskurs 4 – 6. Då 
historieämnet ges en tydligt identitetsskapande roll i styrdokumenten har aspekter kopplade till 
identitet och historieframställning undersökts. Den del av historien som undersökts är tiden för 
Skånes nationsskifte, då landskapet gick från att vara danskt till att bli svenskt. Eftersom Skåne idag 
ses som en självklar del av Sverige anser jag att just de identitetsskapande aspekterna av 
historieframställningen skulle vara lämpliga att undersöka i detta historiska förlopp.  

För att kunna tolka hela den historiska framställningen har teorier kring narrativ och textens 
berättande egenskaper används, samtidigt som de kulturer där historien produceras identifierats 
som en del av ett historiebruk. Historia är något som brukas, skapas och återskapas kontinuerligt 
vilket gör det mycket intressant att studera förändringar över tid. För studien gjordes därför en 
historisk jämförelse där läromedel avgränsade till läroplansreformerna Lgr80, Lpo94 och Lgr11 
valdes ut. Enligt sammanställningar som gjorts på historiedidaktisk forskning är de nyare 
läromedlen något som utforskats i mycket liten utsträckning, liksom forskning på material riktat 
mot de lägre åldrarna. Detta ligger till grund för studiens avgränsning och syfte.  

Studien är utförd på ett begränsat material som undersöks genomgående för att ge en så 
representativ bild av historiebruket som möjligt. Genom att begränsa materialet ämnar studien inte 
att ge en heltäckande bild utan snarare att identifiera rådande normer inom historieframställning 
och läromedel.  

Studiens resultat visar att det finns en problematik med hur historieframställningen ser ut i 
läromedlen. Innehållet styrs tydligt utifrån den kultur den produceras i och förhåller sig inte så 
nyanserat till historien som styrdokumenten menar att historieundervisningen ska göra.  
 
Nyckelord: Läromedel, narrativ, identitet, historiebruk, försvenskning, historiekultur. 
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Inledning 

I denna studie undersöks historiebruket i läromedel för grundskolan. Genom att se till ett utvalt 
historiskt skede och hur historieframställningen i läromedlen görs kommer historieämnets 
identitetsskapande funktioner och ämnets förändring över tid att belysas. Studien grundar sig i 
narrativa teorier där det som berättas formar tillvaron. Genom berättelser skapar vi våra identiteter 
och genom vår historia identifierar vi oss själva. 

Idag är det svårt att bortse från att vår historia är en viktig del av vem vi anser oss vara och att 
en sak som nationell tillhörighet är en stor del av vår identitet. Vara svensk är något många anser att 
man bör tycka sig vara om man bor i Sverige, oavsett vad man har för bakgrund. Många med en 
invandrarbakgrund får ofta frågan om de känner sig svenska. Men vad är att känna sig svensk, och 
vad är det som gör det så viktigt att identifiera sig med ett helt land? Idag är nationalstaten något 
vi sällan reflekterar över, men historiskt är det egentligen ett relativt kortlivat fenomen. Genom att 
vi låter ett land bli en så stor del av vår identitet blir också landets historia en del av hur vi identifierar 
oss själva.  

Idag läggs mycket fokus i skolan på att eleverna ska lära sig att vara källkritiska och skaffa sig 
förmågan att värdera olika källor till historien. Samtidigt är ett av huvudsyftet med historieämnet 
att just hjälpa eleverna att bygga sig en historisk referensram att identifiera sig med; "[d]ärigenom 
ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och 
föreställningar”.1 Med detta som grund blir det som undervisas i skolan otroligt viktigt. 

I och med att vi använder historia för att identifiera både oss själva och andra har jag intresserat 
mig för hur man gör med områden som inte har en lika tydlig tillhörighet, eller där landområden 
helt enkelt bytt nationstillhörighet. Detta är inget fenomen som hör till historien. I Sveriges fall har 
våra gränser varit mer eller mindre de samma sedan vi förlorade Finland år 1809, men i 
Centraleuropa skedde drastiska förändringar år 1989 och Sydsudan i Afrika blev ett eget land så 
sent som 2011. Ett av de områden som blev svenskt senast historiskt är Skåne som tillsammans 
med Blekinge och Halland togs över från Danmark i och med freden i Roskilde 1658. Idag ser vi 
Skåne som en självklar del av Sverige men så har det inte varit historiskt.  

Det jag vill göra med denna studie är att närma mig hur skiftet för ett landområde som bytt 
tillhörighet framställs i läromedel och hur det eventuellt förändrats historiskt i och med att 
styrmedlen och historien skrivits om. Genom att se till de läromedel som tidigare används i 
undervisningen kommer man i historieämnet mycket nära den faktiska undervisningen. Skolverket 
menar att ”[h]istoria är ett ämne där läroboken under 1900-talet har haft en dominerande ställning, där läraren 
i mycket hög utsträckning använt läroboken för planeringen av sin undervisning.”2 

                                                
 

1 Lgr11 kursplan historia, ämnets syfte www.skolverket.se  
2 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-läromedel 2015-11-23 
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I teorier om identitetsskapande förklaras hur en förståelse för den egna platsens historia vidgas 
till region, land och sedan även en världsbild, utifrån vilken vi identifierar oss själva. Hur blir det 
då med områden som inte har en självklar historisk tillhörighet? Nationsskiftet av Skåne är något 
som ofta ges plats i historieböckerna som då Sverige som nation blev helt, eftersom vi idag ser 
Skåne som en självklar del av landet. Detta historiska skede då Sverige anser sig bli helt är samma 
skede där Danmark förlorade ca 1/3 av sitt territorium.3 

Mycket forskning har gjorts på hur Skånelandskapet såg ut och påverkades under tidsperioden 
för nationsskiftet. Man talar ofta om en försvenskningsprocess4 som gick ut på att göra den danska 
befolkningen i Skåne till svenskar. För den som letar efter fakta på tidsperioden kan man finna 
både danska och svenska forskare som förklarar tidsperioden på olika sätt men ofta utan att 
problematisera vad den nationella tillhörigheten betytt historiskt.5  

Ser man till historieundervisningen idag så har det förändrats på många håll, men i grundskolans 
tidigare årskurser är läroboken fortfarande en mycket central del av undervisningen.6 Inom den 
historiedidaktiska forskningen finns det dessutom ett vakuum vad gäller läroboksforskning i 
material riktat mot de lägre årskurserna. Mer eller mindre allt fokus har tidigare legat på material 
för gymnasiet och grundskolans senare år.7 Då tidsperioden för Skånes nationsskifte efter 
läroplansreformen Lgr11 ska behandlas under årskurs 4-6 blir läroboken därför ett lämpligt 
studieobjekt.  

                                                
 

3 Almgren 2004, s.120 
4 Rysatd 1993, s.73. Gustafsson 2003, s.31. Johansen 2000, s. 181 
5 Gustavsson 2003 
6 Gustavsson 2003 
7 Johnsson 2011 
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Bakgrund 

Läro- och kursplanernas utveckling 

Nedan ges en kortfattad genomgång av de förändringar som skett inom Läro- och kursplanerna 
sedan införandet av grundskolan. Utvecklingen som skett inom skolans styrdokument är något 
som bör avspegla sig i det material som används i skolan även om det sedan 1991 inte sker någon 
kontroll av läromedel som ges ut. Denna utveckling ligger inte till grund för analysen utan snarare 
för avgränsning av materialet. Förutom att använda de olika läroplanerna som avgränsning är det 
dock av intresse att se hur eventuella förändringar i materialet förhåller sig till förändringar i läro- 
och kursplanerna. 

För studien har förändringar i skolans styrdokument från 1980 fram till idag valts som 
avgränsning. Avgränsningen grundar sig på att det i Lgr80 för förta gången utrycks att 
minoritetsgrupper och olika perspektiv på historien skall lyftas fram i undervisningen. De största 
förändringarna i skolan under undersökningsperioden har skett genom de olika 
läroplansreformerna som utförts med jämna mellanrum. Först med Lgr80, sedan Lpo94 och nu 
senast med Lgr11. För att kunna analysera läromedel i ämnet historia är det en god idé att först 
sätta sig in i vad dessa olika läroplaner sagt. Även om det efter år 1991 inte funnits någon kontroll 
av de läromedel som getts ut uppger flertalet av dem att de följt anvisningar och tar upp relevant 
och centralt innehåll ur läroplanerna.  

I läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) lyftes en aspekt som inte funnits med tidigare. Skolan 
skulle ta ansvar för de elever som tillhörde olika minoriteter samt elever i behov av särskilt stöd8. 
Även möjligheter till modersmålsundervisning infördes i denna läroplan samtidigt som en viss 
fördelning av den tidigare styrningen förändrades.  

Historieundervisningen skulle enligt Lgr80 ske linjärt och ha utgångspunkt i den egna orten, för 
att sedan bilda en bredare historiebild. Genom Undervisningen ska olika källor och metoder för 
historisk kunskap ska behandlas och det ska även presenteras olika historieuppfattningar.9 
Undervisningens upplägg med denna läroplan är inte helt detaljstyrd, momenten skall istället 
planeras av läraren i samråd med eleverna.10 

Med Läroplanen för de obligatoriska skolformerna Lpo94 blev den svenska skolan för första 
gången målstyrd. Den anger de mål som enskilda elever och skolan ska sträva att uppnå. Målet att 
sträva mot är hädanefter att undervisningen skall ge insikt, förståelse, färdighet och erfarenhet. Mål 
för eleverna sätts upp i form av vad de ska kunna när de går i femman respektive nian. Vad och 
hur undervisning ska utföras bestäms lokalt och tas inte upp i läroplanen förutom det centrala 
innehållet i kursplanerna.  

                                                
 

8 Läroplan för grundskolan 1980, allmän del 
9 Läroplan för grundskolan 1980, allmän del, s.124 
10 Läroplan för grundskolan 1980, allmän del 
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I målen för kursplanen i historia kan man tydligt se vad eleverna ska kunna för årskurs fem och 
nio. Man använder ett tydligt ”eleven skall” till samtliga av målen som presenteras, vilket visar vad 
eleven ska kunna redogöra för osv. Detta medförde en större press på undervisande lärare, 
samtidigt som det förväntades ge en tydlig och likvärdig grund för vilka kunskaper eleverna skulle 
tillgodoses. Likt i Lgr 80 ges en timplan i hur mycket tid So-ämnena skall ges per vecka.  

Den förändring som skett i och med den senaste läroplanen Lgr11 är att ämnets centrala innehåll 
klargörs tydligt. Det finns tydliga instruktioner om vilka tidsperioder och områdens historia som 
ska beröras i de olika stadierna som är angivna efter årskurser med indelning åk 1-3, åk 4-6 och åk 
7-9. Målen finns inte lika tydligt kvar utan är inbakade i det centrala innehållet och ämnets 
övergripande syfte. Det centrala innehållet ligger som fokus för undervisningen, och elevernas 
förmåga att resonera, tolka, värdera och reflektera ligger som en övergripande målsättning för de 
olika områdena.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur historieframställningen ser och 
sett ut inom läroböcker som används för grundskolan från 1980 fram till 2015. För att undersöka 
detta har jag valt att studera hur nationsskiftet av Skåne efter freden i Roskilde 1658 och de 
händelser som kan kopplas till nationsöverträdet framställs. Mycket lite forskning har gjorts på 
läromedel riktade mot grundskolans tidigare år, trots att forskning pekar på att läromedlen i de 
lägre åldrarna ofta mer eller mindre styr undervisningen.11 Genom studien vill jag närma mig 
historiens identitetsskapande funktion, vilket gör det vardagshistoriska förhållningssättet till en 
central faktor i källmaterialet. Av den anledningen har läroböcker som uppger sig använda ett 
vardagshistoriskt perspektiv valts för analysen i möjligaste mån. Då historieämnet ges en tydligt 
identitetsskapande funktion kommer de aspekterna belysas och diskuteras extra i analysen. Genom 
att se till hur berättelserna om historiska händelser görs nås en god inblick i hur historia upplevs, 
förmedlas och skapas. I forskning kring  framställningen av Skånes nationsskifte menar Gustavsson 
att förmedlingen oftast förhåller sig till två extremer, där den ena lyfter samhörighet och svenskhet 
medan den andra lyfter två hårt stridande sidor som skildras ur ett positivt danskt perspektiv.12 

 
För att nå målet med undersökningen har följande frågeställningar formulerats:  

1. På vilket sätt framställs historieämnets identitetsskapande funktion i 

beskrivningen av Skånes försvenskning? 

2. Hur kan en rådande historiekultur förklaras genom att se till 

framställningarna i läromedlen? 

3. Hur förhåller sig framställningarna till de två extremer tidigare forskning 

presenterar?  

4. Hur skiljer sig beskrivningarna av skedet i de svenska läroböckerna över 

tid? 

Genom att besvara dessa frågeställningar förväntar jag mig kunna ge en bild av hur 
historiebruket sett ut i skolan över en längre period, samt förklara rådande normer som påverkat 
både undervisningen i skolan samt de identiteter som förmedlas. Genom att använda ett berättande 
perspektiv där man ser till både vad och hur historien förmedlas borde studien ge en nyanserad 
och tydlig bild av den kultur historien förmedlas i.   

                                                
 

11 Holmén 2006 & Johnsson 2011 
12 Se sid.12 under Forskningsläge alt. Gustavsson 2003.  
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Forskningsläge 

Att använda sig av läroböcker som forskningsobjekt är ett av de sätt man kan undersöka det 
som undervisas i skolan. Under de tidsperioder vi inte haft en kanon13 i läroplanen i Sverige har 
ansvaret legat hos läraren och skolan att välja vad undervisningen ska innehålla. Då lärarna ofta 
förutsätter att läroböckerna följer läroplanen blir det utifrån böckerna undervisningen läggs upp. 

 

Mycket tyder på att läroboken är den enskilt viktigaste faktorn för undervisningens 
utformning. Gösta Wennerberg menar på basen av intervjuer med geografilärare att 
läroboken i praktiken ersätter läroplanen som styrmedel[...] Detta är inget unikt för 
geografiämnet i Sverige, utan också studier av andra ämnen från länder som Finland, Island 
och USA visar på läroböckernas viktiga roll i undervisningen.14  

 
Förutom läroplanen är marknaden med och styr innehållet i läroböckerna. Med den tryckfrihet 

vi har i Sverige har alla rätt att trycka läroböcker som leder till en konkurrens på skolmarknaden. 
Böckernas upplägg styrs av skolornas efterfrågan. Detta ger författarna anledningar att styra urval 
av stoff efter marknaden som i sin tur styrs av lärare, skolor och även regionala värderingar. De 
flesta läroböcker skrivs för att vara rikstäckande vilket gör att tvistefrågor tonas ner.15  

 

Historiedidaktisk forskning 

2005 gjorde Bengt Schüllerqvist på uppdrag av vetenskapsrådet en forskningsöversikt över den 
historiedidaktiska forskningen. Schüllerqvist menar i sin text att den historiedidaktiska forskningen 
vuxit i området om historiebruk rent allmänt och utanför skolan, men att forskningen inom 
läromedel och undervisningen fram till år 2005 varit mycket begränsad.16 2009 gjordes en 
sammanställning av antologin Historien är nu, där Klas-Göran Karlsson i en av delarna skriver om 
ett stort uppsving inom den historiedidaktiska forskningen generellt. Karlsson menar att det 
fortfarande läggs störst fokus på historiebruket utanför skolan, men att uppsvinget inom 
historiebruk allmänt färgat av sig och lett till ett ökat intresse även inom historieundervisningen.17  

Anna Johnsson vid Linköpings universitet gjorde 2011 en sammanställning av den 
ämnesdidaktiska forskningen i Sverige inom de Samhällsvetenskapliga ämnena, alltså geografi, 
historia, religionskunskap och samhällskunskap. Hon behandlade där vilka forskningsområden 

                                                
 

13 En kanon inom ett ämne är då det finns detaljerade bestämmelser om vad som ska undervisas 
14 Holmén 2006, s.23 
15 Holmén 2006, s.25f 
16 Schüllerqvist 2005 
17 Karlsson 2009 
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som stod i fokus, vilka som är mindre utforskade samt eventuella skillnader mellan ämnena.18 Enligt 
Johnsson fortsatte trenden enligt föregående forskares utsagor att öka och idag bedrivs en hel del 
historiedidaktisk forskning med fokus på skolan. När det kommer till den forskning som handlar 
om historieframställning är det ofta läromedlen som undersökts, och ofta i historiska material. Det 
bedrivs alltså inte lika mycket forskning på det undervisningsmaterial som används idag som det 
görs av äldre material. Vidare ligger även tyngdpunkten på de högre åldrarna, gymnasiet och 
högstadiet. Mycket lite, om någon, uppmärksamhet har ämnats grundskolans tidigare år inom den 
ämnesdidaktiska forskningen.19 Johnsson påpekar i sin sammanställning att ”behovet av mer forskning 
om vad som händer i klassrummet i de tidigare årens undervisning är stort”.20 Utvecklingen inom den 
historiedidaktiska forskningen visar på ett växande fokus kring forskning på läromedel. Dock tycks 
det vara ett fält som tidigare nämnts är grovt överrepresenterat kring undervisningshistoriska 
inriktningar med historiskt material mot de högre åldrarna.  

Detta ligger till grund för mitt urval att undersöka just det material som tidigare inte getts någon 
större uppmärksamhet, både genom att undersöka material för de lägre åldrarna samt att se till det 
som ligger oss närmare i tid. 

 

Om försvenskningen i läromedel  

Jens Chr. V. Johansen har i sin forskning tagit upp försvenskningen av Skåne i läroböcker både 
från svenskt och danskt håll. När detta gjordes år 2000 använde han sig av danska läroböcker 
koncentrerat runt efterkrigstiden fram till 80-talet. Sedan sammanställde Johansen sin forskning 
och sällde den mot Peter Larsson som 1993 gjorde en liknande studie på 138st svenska skolböcker 
utgivna mellan 1812-1992. Ingen studie har dock gjorts på nyare läroböcker eller de som används 
i dag. Johansen gör en jämförelse mellan de danska och svenska läroböckerna medan Larsson i sina 
avhandling lyfter fram hur olika mycket som skrivits om försvenskningen under olika 
tidsperioder.21 

Då Johansen sammanställer de danska läroböckerna kommer han fram till att de tar upp 
försvenskningen ganska kortfattat om den över huvud taget nämns. I en av böckerna nämns att 
det skånska folket såg sig själva som danskar och förde gerillakrig mot svenskarna. I samma verk 
skrivs också om hur hemsk bestraffningen av snapphanarna var under det skånska kriget. En av 
böckerna har ett eget kapitel med namn ”Kommer Skåne hjem til Danmark”.22 Författaren Skovmand 

                                                
 

18 Johnsson 2011 
19 Johnsson 2011, s.13 
20 Johnsson 2011, s.24 
21 Johansen 2000 
22 Skovmand 1981 
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har gett ut flera verk där han skriver om den skånska befolkningen som dansk. I folkskoleböckerna 
ges betydligt mer utrymme åt försvenskningen än på gymnasienivå. Då det tas upp är det oftast om 
det grymma och hårda frammarschen svenskarna hade mot skåningarna.23 

I Johansens sammanfattning av Larssons verk visar det sig vara ungefär en tredjedel av böckerna 
som överhuvudtaget nämner försvenskningen. Av dessa är de flesta utgivna under efterkrigstiden. 
I Böckerna skiftar karaktären av försvenskningen. I många verk nämns det positiva, som att Lunds 
universitet upprättades, och att skåningarna satt med i riksdagen. Några verk nämner att landskapet 
kommit tillbaka till sitt fosterland, medan andra verk skriver om det väpnade motståndet.24 

Den nyare forskningen kring försvenskningen försöker bortse från den nationalitetssyn vi ser 
som självklar idag. Detta gör det intressant att se vad allmänheten får för kunskap om sitt lands 
historia. År 1999 gick Harald Gustafsson ihop med åtta andra forskare för att sammanställa ett 
verk om just försvenskningen och nationalitetssynen. Boken består av åtta olika studier som alla 
kan införskaffas under titeln Da Østdanmark blev Sydsverige.25 

 

Tidigare forskning utgick som ett axiom från att den nationella motsättningen mellan 
svensk och dansk var det viktigaste i övergångshistorien. Man talade om en 
”försvenskning” utan att problematisera vad det var att vara ”svensk” eller ”dansk” på 
1600-talet.26 

 

Med detta citat som grund har man berört flera olika områden i försvenskningen med ny 
infallsvinkel.  

Gustavsson lyfter hur det inom historieframställningen finns två olika mytbildningar kring 
denna övergångsperiod, och att dess berättelser oftast ligger i dess extremer. Antingen förklaras 
övergångsperioden som snabb och smärtfri. En vanlig förklaring i dessa utsagor brukar vara att 
man lyfter likheter och hur det inte blev någon större omställning för ”östdanskarna att bli svenskar”.27 
Den andra förklaringen för perioden lyfter istället att integrationen genomfördes med hänsynslös 
brutalitet och hur den mötte motstånd ifrån den skånska befolkningen. Gustavsson belyser även 
hur den andra av dessa förklaringsmodeller fått en nästan skånsknationalistisk symbolik där 
svenskarna i rasistiska termer målas upp som brutala folkmördare.28 I studien belyses hur dessa två 
förhållningssätt har påverkat historieframställningen och hela synen i både Danmark, Sverige och 
Skåne. 

                                                
 

23 Johansen 2000, s.182f 
24 Johansen 2000, s.184f 
25 Gustafsson 2003 
26 Gustafsson 2003, s.8 
27 Gustavsson 2003, s.8 
28 Gustavsson 2003 
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Det kan bli mycket intressant att använda denna dikotomi för att se hur framställningen i 
läromedlen ser ut i förhållande till den bild Gustavsson presenterar. Med Da Østdanmark blev 
Sydsverige gjordes en tydlig ansats till att få historieforskningen, och där med även 
historieframställningen, mer nyanserad vilket i de bästa av världar avspegla sig i materialet då de 
nyare böckerna inte borde ha en lika svart eller vit framställning. 

Fokus i dessa studier har samtliga legat på att lyfta hur historia skrivs på olika sett beroende på 
var och när historien produceras/förmedlas. Det har dock inte legat något större fokus på vad 
historieframställningen i de enskilda fallen innebär i ett samhälleligt sammanhang. Det denna studie 
kommer göra är att belysa hur historien framställts i de svenska läromedlen, och där se hur 
framställningen påverkar och påverkas av den kultur den produceras och undervisas i.  
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Teoretiska perspektiv 

Historiebruk 

Arvet av små och stora händelser blir till historia egentligen först när det berättas. Historia är på 
så sätt ett kollektivt minne även om det även kan finnas på individuella plan. Sociologen och 
historiefilosofen Wilhelm Dilthey menar att människan förnimmer det förflutna innan hon 
betraktar det.29 Alltså bygger vi vår historiska förståelse på det vi redan känner till och kan 
förnimmas. Historikern Eric Hobsbawm uttrycker att vi är medvetna om vår historia helt enkelt 
genom att vi lever tillsammans med människor som är äldre än oss själva. Med detta menar 
Hobsbawm att människan alltid haft ett historiskt medvetande.30 Historia kan därför sägas vara ett 
uttryck för så väl emotionella som kognitiva upplevelser. I varje individs självuppfattning finns 
historian närvarande. Det finns de som menar att historia inte bara är att beskriva historien utan 
även att forma den, vilket gör det viktigt att se till vilka gemenskaper som i dag historiserats,31 och 
på vilket sätt. 

Ämnet historia kan man säga består av två huvudfaktorer: en historiekultur och ett historiebruk. 
Historiemedvetande förutsätter en historiekultur, det vill säga ett kommunikativt sammanhang. En 
historiekultur kan ses som historiemedvetandets manifesta former som får praktiska konsekvenser 
på samhället genom sina politiska, estetiska och kognitiva dimensioner. Historiekulturens estetiska 
slagkraft ligger i dess förmåga att göra intryck, väcka känslor och engagera. Historiekulturens 
politiska potential ligger i dess potential att motivera, legitimera och skapa samhörighet inom ett 
samhälle. Den kognitiva potentialen bygger på de vedertagna och erkända förespråkarna av historien. 
Skolan och universiteten har en stark ställning i vårt samhälle och fungerar därför som en auktoritet 
på området.32  

I den historiedidaktiska forskningen talar man ofta om ett brukande av historia, vilket också är 
det denna studie kommer att belysa. Historiebruk handlar om på vilka sätt historien används för 
att skapa mening. Detta är alltså något som sker inom en historiekultur. 

Historiemedvetande skulle kunna definieras genom vår förmåga att reflektera över det förflutna 
och relatera till nuet och framtiden. Man skulle kunna säga att det är det som ligger i grund till vår 
uppfattning av tid som ofta delas in i tre dimensioner: dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande 
kan också ses som en självklar del av människors identitetsskapande. På detta sätt finns det ingen 
människa som är historielös, utan historien blir en del i hur vi uppfattar oss själva.33  

                                                
 

29 Carr 1991, s.4 
30 Hobsbawn 2001, s.23 
31 Skapa historia om… Nordgren 2006, s.13 
32 Nordgren 2006, s.19 
33 Olofsson 2010, s.23 
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Historiekultur är till skillnad från historiemedvetande hur historia används, det innehar de 
kommunikativa och sociala handlingar som avspeglar ett intresse för det förflutna genom att länka 
det till vår samtids- och framtidsfrågor. Genom historiekulturer föds därför ett behov för skilda 
historiebruk.34 Ska man undersöka ett historiemedvetande kan det alltså göras indirekt, genom 
studier av hur historien brukats genom olika historiekulturella uttryck,35 till exempel genom att 
undersöka det som undervisas i skolan.  

Rüsen hävdar att alla historiska framställningar bör betraktas som produkter av en kultur som 
alltid är bunden till en samhällskontext.36 För att synliggöra detta förhållande lanserade Rüsen sin 
teori om det narrativistiska paradigmet, som grundar sig i tanken att all historia består av berättelser. 
Rüsen menar att ”[b]erättandet är antropologiskt sett universellt kulturellt bruk, och hela den mångfald av 
aktualiseringar av det förflutna som kallas historia kan kategoriseras som berättande”.37 Enligt Rüsen är det 
den historiska framställningens funktion att berätta något om det förflutna och dess orientering till 
nuet som är det centrala i historiebruket och inte berättelsen i sig.38 

 

Berättelsen som vetenskap 

När vi är medvetna om något använder vi berättandet för att förklara det, både för oss själva 
och för andra. Sättet vi människor skaffar oss erfarenheter och upplever vår omgivning är genom 
att sätta ord till dem, att skapa berättelser.39 Berättelser är ett ständigt inslag i vår vardag, vi berättar 
för varandra om vad vi gjort, vad vi ska göra senare, i helgen eller vad vi gjort på semestern. På 
nyheterna berättas det om vad som hänt i världen och skulle vi bara få reda på händelser utan 
någon redogörelse skulle vi uppleva att vi inte fått hela informationen. Som vid en katastrof vill vi 
veta vem, varför, hur och inte bara att något inträffat. På detta sätt är berättandet en otroligt stor 
del av den mänskliga interaktionen, men även något som ständigt pågår inom oss då vi även 
använder berättandet för att uppfatta oss själva.40 På det sättet kan man säga att narrativ används 
både för att uppfatta och förstå vår omgivning lika mycket som oss själva. Man skulle kunna säga 
att individer skapar sina identiteter genom att konstruera narrativ om sig själva, både på ett 
individuellt och på ett kollektivt plan.41 

                                                
 

34 Olofsson 2010, s.24 
35 Nordgren 2006, s.38ff 
36 Rüsen 2004, s.132 
37 Rüsen 2004, s.88 
38 Rüsen 2004, s.88f 
39 Anette Warring i Eliasson 2012, s.10 
40 Narrativa identiteter: Ricour 1992, Somers 1996 
41 Anette warring i Eliasson 2012, s.11 
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Enligt Mishler menar den franske filosofen Paul Ricoeur att berättelsen är mer än att 
kronologiskt redogöra för ett förlopp. Han menar att det inom berättandet även ryms att konstruera 
meningsfulla helheter av händelser och situationer.42 Att berätta kan tyckas vara en universell 
mänsklig aktivitet som är grundläggande i mänskligt tänkande och lärande. Det är ett sätt för oss 
att konstruera mening och bygga på våra erfarenheter. Genom berättandet både konstruerar och 
förmedlar vi vår uppfattning och världsbild.43. 

 

Narrativ och identitet 

Paul Ricour har länge varit en av de ledande forskarna när det kommer till narrativ identitet, där 
man talar om hur vår identitet skapas genom berättelser om vår omvärld. Med den narrativa 
identiteten syftar Ricoeur till hur vi upplever att både vi själva och andra förändras över tid, men 
ändå finner en kontinuitet som förmedlas genom berättelser om vårt förflutna.44 Vår identitet skulle 
där genom berättelser kunna ses som en ständigt pågående process där vi hela tiden identifierar oss 
själva och andra utifrån våra egna och gemensamma referensramar.  

Somers är en annan forskare som bygger vidare på Ricoeurs teorier och som framhäver 
identiteter och identitetsskapande som en ständigt pågående social process. Hon menar att det är 
genom våra identiteter vi skapar oss en verklighet. Forskning har visat att berättelser styr vårt 
handlande och då våra berättelser bygger på en reportrar baserad på erfarenheter, byggs de alltid 
vidare och förändras. I detta berättande finns alltid en intention vare sig den är medveten eller 
omedveten. Erfarenhet, identitet och intention bör ses som en treenighet där erfarenheter ligger 
till grund för vår identitet som i sin tur ligger till grund för vår intention.45 Historien och våra 
erfarenheter ligger till grund för hur vi identifierar oss själva och hur vi kategoriserar vår omgivning. 
Att göra antaganden om narrativa identiteter innebär därför ett ifrågasättande, inte av kollektiva 
identiteter, men av sociala kategoriseringar.46 

 

                                                
 

42 Mishler 1997, s.116 
43 Johansson 2005, s.16 
44 Ricour 1992 
45 Somers 1996, s.38f 
46 Nordgren 2006, s.20 
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Material & avgränsning 

Avgränsning 

För att göra materialet relevant och möjligt att studera en historisk utveckling i valde jag att 
begränsa studien efter förändringar i grundskolans styrdokument. För studien har en avgränsning 
gjorts efter läroplansreformerna från och med Lgr80 då den uttrycker att historieundervisningen 
ska presentera olika perspektiv till historien. Detta betyder att tre tidsperioder kommer att belysas, 
böcker efter Lgr80, böcker efter Lpo94 och böcker efter Lgr11. Fokus i detta arbete är att se till 
hur historiebruket ser ut kring framställningen av tiden då Skåne blev en del av Sverige. Genom en 
historisk koppling till läroplanernas utveckling där eventuella förändringar i läromedlen kan utläsas 
blir därför mer intressant än bara lösryckta böcker under de senaste 35åren.  

Begränsning och val av material har skett utifrån läroplanerna där två utvalda läroböcker får 
representera sin tidsperiod.. Förutom att böckerna skall representera sin tidsperiod har även böcker 
valts ut som säger sig ha ett vardagshistoriskt perspektiv i möjligaste mån. Genom 
vardagsperspektivet menas att böckerna skrivits med fokus på den vardagliga människan och hur 
livet tett sig genom tiderna. Anledningen att dessa böcker har valts är för att se om de ger en annan 
eller mer nyanserad bild av historien. Det vardagshistoriska perspektivet används ofta i läroböcker 
just med mål att eleverna lättare ska kunna relatera till de historiska händelserna. Ofta lyfts 
exempelvis barns situation under historien. Då jag är intresserad att i denna studie närma mig 
historiens identitetsskapande funktion blir det vardagshistoriska förhållningssättet en central faktor 
i processen. Böckerna har sedan valts slumpvis utifrån överstående premisser och där samtliga 
används i undervisningen inom svenska skolan 

Ytterligare avgränsning har skett genom att en bestämt historiskt hädelse och tidsperiod ska 
behandlas. Jag har inte förhållit mig till hur mycket eller om böckerna har tagit upp händelsen eller 
dess konsekvenser, men jag har valt de som behandlar tidsperioden för landsöverträdelsen runt 
1658 och tiden som följer. Då urvalet av det som tas upp i läromedlen också är en del av 
historiebruket lämnas det till själva analysen. 

Att säga att två böcker för varje respektive tidsavgränsning ska kunna ge en komplett bild av 
den historia som förmedlats i läromedlen under tiden är inte troligt. Dock kommer de ge en god 
inblick i hur historieframställningen i läromedel sett ut under tidsperioden. Denna studie är alltså 
inte ämnad att ge en heltäckande bild av hur historieframställningen sett ut, utan snarare att 
identifiera trender och tendenser som finns i läroböckerna och hur de sett ut över tid. 
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Material 

De böcker som valts för analysen har alla skrivits för avsikt till undervisning i grundskolan. För 
varje läroplansreform kommer två läroböcker att behandlas vilket gör att totalt sex böcker kommer 
behandlas. Urvalet grundar sig i huvudsak till de olika tidsavgränsningarna men även den bild de 
uppger sig ge av historien. Förutom att läroböckerna skall vara väl representerade i skolorna har de 
böcker som koncentrerar sig på att lyfta ett vardagshistoriskt perspektiv valts ut.  

Många läroböcker i historia har tycks om flera gånger och används under flera skolreformer. I 
de fall en läroboksserie behåller en central roll inom fältet har jag valt att ta med dessa för att se 
om det görs några förändringar i framställning och innehåll över tid.  

Böcker efter Lgr80 

Genom tiderna 247 publicerades år 1991 och riktar sig till årskurserna 4-6. boken består både av 
ren lärotext, fördjupningar och mer inlevelsegivande delar48. Del två av denna bok behandlar 
Sverige från Vasatiden till omkring mitten av stormaktstiden samt de nordiska grannländerna och 
övriga Europa. Skrönor och fiktiva berättelser förekommer men de omgivs då med en grön ram. 
De finns med för att ge eleverna en möjlighet att lättare relatera och engagera sig i de historiska 
händelserna. Det står inget om hur materialet förhåller sig till rådande läroplan. I kapitlet Sverige blir 
en stormakt behandlas stormaktstiden och rikets gränsförändringar, och i kapitlet ett Rike med många 
folk diskuteras invandring och nationaltillhörigheter i 1600-talets Sverige. 

Läsebok i historia 4, Stormaktstiden49 publicerades samma år som Genom tiderna, år 1991, men har 
ett annat upplägg. Boken är en del av fyra som tillsammans behandlar några av de centrala 
momenten i kursplanen. Två punkter preciseras ur läroplanen; miljöbilder från det forntida 
nordiska samhället samt arbete, liv, händelser och gestalter i norden, och Europa under medeltid 
fram till 1700-tal. Då det är en läsebok innehåller den längre och mer sammanhängande delar. Varje 
del inleds med ett utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker och liknande, för att sedan följas av några 
kortare rena faktatexter. En strävan efter genusperspektiv på historien har även lyfts i denna bok; 
”[s]tor möda har lagts ner på att försöka skildra kvinnornas och även barnens historia”.50 Boken är uppbyggd 
mer eller mindre kronologisk. Den börjar med att Sverige blir en stormakt och slutar med att 
Stockholms slott brinner och ett nytt slott byggs.  

                                                
 

47 Kahnberg & Lindeberg 1991 
48 Kahnberg & Lindeberg 1991. S.5 
49 Thorén, Thorén  & Åberg 1991  
50 Torhrén, Thohrén & Åberg 1991, s.3 
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Böcker efter Lpo94 

Puls Historia, från vikingatid till Gustav III51 har givits ut i flera upplagor mellan 2002 och 2009. Då 
samtliga utgåvor kommit mellan Lpo94 och Lgr 11 har jag sett över förändringar mellan den äldsta 
och yngsta utgåvan för att där se om det skiljer mycket mellan olika utgåvor. För analysen kommer 
båda böckerna att användas och eventuella skillnader kommer att belysas. Ingen av upplagorna 
visar några kopplingar till läroplanen i baksidestext eller introduktion. Böckerna börjar med samma 
rubrik om varför vi lär oss historia, och punktar upp vad det är man ska lära sig, varför något hänt, 
hur det gick till och vad som hände sedan. Därefter kommer ett kort citat om hur vi lär oss av vår 
historia och på så sätt kan planera för framtiden. Ser man till kapitel i boken har det inte hänt någon 
större förändring i boken, men layout och inledningen har dock förändras. Böckerna fokuserar 
mycket på hur det var att leva eller vara i olika miljöer eller områden. Texten skiftar från att vara 
mer skönlitterär till mer saklig. I båda upplagorna av denna bok finns ett eget avsnitt i kapitlet om 
stormaktstiden som heter Skånelanden blir Svenska.  

Boken om Historia 252 publicerades 2008 och är en del av en serie där varje bok täcker ett bestämt 
tidsutsnitt. Boken behandlar hur det var att leva i Sverige på 1500- och 1600-talen och fokuserar 
på att lyfta fram en slags vardagshistoria kring de större händelserna och figurerna. Ingen koppling 
görs i boken till läroplanen och samtlig information är riktad till eleven. Kapitlen är färgkodade och 
följer den tidslinje som presenteras på det första uppslaget. Första kapitlet i boken handlar om att 
vara barn i 1500-talets Sverige och det finns kapitel som Vuxna trodde på älvor och troll, vilket tydligt 
visar att ett av de stora fokusen ligger på att barnen ska relatera till innehållet. Boken har en 
kapiteluppdelning som särställer den Karolinska tiden från Stormaktstiden där avsnitt om 
krigarkungen Karl X Gustav och Snapphanarnas kamp i Skåne finns med.  

Böcker efter Lgr11  

Puls Historia53 från 2012 är egentligen en nytryckning av den Puls historia som tryckts mängder av 
gånger sedan 2002 (se ovan), trots att det inte är information som går att finna i boken. Detta kan 
ha att göra med att de mellan de senaste tryckningarna bytt förlag. Eftersom denna upplaga är 
utgiven efter att en ny läroplan kommit i bruk kommer den ändå användas som underlag i studien. 
Boken består till synes av samma information både i bilder och text som tidigare upplagor, även 
om mycket små skillnader kan förekomma. Denna utgåva är dock inte uppdelad likt tidigare i 
tidsperioder, utan rymmer alla de tidigare volymerna. Tidsavgränsningen sträcker sig därför från 
forntid och fram till 1800-talet. Även i denna upplaga finns kapitlet Skånelanden blir svenska.  

                                                
 

51 Körner 2009 
52 Andersson & Ivansson 2008 
53 Körner & Lindberg 2012 
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Utkik Historia 4 – 654 trycktes år 2014 och sägs i inledningen vara utformad för att omfatta det 
centrala innehållet i Lgr 11. Denna bok omfattar tidsfånget från forntid till 1800-tal och följer likt 
många andra läromedel en kronologisk uppbyggnad. Att leva på... är något som används i 
kapitelindelningen för alla tidsperioder som behandlas. Detta tyder på att även denna bok vill lyfta 
vardagshistorian. Vid namnen på kapitlet om stormaktstiden används Det svenska Östersjöriket.  

 

                                                
 

54 Hansson 2014 
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Metod 

I de teoretiska i utgångspunkterna ovan klargörs det tydligt att det är själva framställningen, 
historiebruket och det narrativa innehållet i läromedlen som kommer att undersökas i denna studie. 

För att utföra en narrativ studie av text är det viktigt att man har tydliga referensramar till hur 
man ser till berättandet. Att utföra narrativa analyser bör ses som en tolkande aktivitet, ”en aktivitet 
där forskaren frågar sig: vad betyder den här berättelsen, vilken mening har den?”.55 På detta sätt skulle man 
kunna säga att det handlar om hermeneutiska studier.56 I denna studie skulle man kunna liksom 
inom det samhällsvetenskapliga fältet i stort kunna säga att det handlar om en slags dubbel 
hermeneutik57 där man studerar eller tolkar andra människors tolkningar, då historia är just 
tolkningar av tidigare händelser.  

Metoden som kommer att användas för analysen är det som inom det sociologiska fältet 
benämnt som en reflexiv narrativ analys. Johansson poängterar fördelar med att bearbeta texten på 
ett systematiskt förhållningssätt till det texten berättar, sett till innehållet med två förhållningssätt. 
Det reflexiva förhållningssättet grundas i ett systematiskt betraktande av relationen mellan den 
kunskap som produceras (vad) och sättet kunskapen förmedlas (hur).58 I detta förhållningssätt 
innefattas även jag som forskare i den reflexiva aktiviteten, då även de tolkningar jag utför görs 
utifrån mina referensramar och aldrig kan bli helt objektiva.59 Det viktiga i det läget är snarare att 
vara medveten och även ta ställning utifrån vilka referensramar tolkningarna görs. Enligt min 
mening ger även denna kvalitativa metod kvantitativa egenskaper då det i Vad egentligen är en 
innehållslig analys som görs, och där med det kvantitativa som undersökts. Detta är inget som 
Johansson lyfter i sin forskning även om hon poängterar vikten av att använda både kvalitativa och 
kvantitativa förhållningssätt då man utför narrativa studier.60   

De finns olika sätt att analysera böcker och text, och en del menar att texten är den 
kommunikativa sammanställning av ord som förmedlar ett budskap.61 Det finns dock de som 
menar att text kan innefatta allt som kommuniceras och på så sätt kan läsas inom en kultur.62 Jag 
kommer att använda mig av en kommunikativ definition av text i denna studie där samtlig 
information som förmedlas i böckerna kommer att tolkas, både i skriven text men även i form av 
illustration och bilder. Även bilder är kommunikativa och då de inom flera av de läromedel studien 
innefattar ibland ges lika stor plats som den skrivna texten blir de en central roll av 
historieframställningen och narrativet i materialet. 

                                                
 

55 Johansson 2005, s.27 
56 ”Hermeneutik betyder just tolkningslära” Johansson 2005, s.27 
57 Giddens 1984, s.284 
58 Johansson 2005, s.28 
59 Johansson 2005, s.29f 
60 Johansson 2005 
61 Johansson 2005, s.32 
62 Johansson 2005, s.32 
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Denna analys kommer alltså att undersöka två aspekter av böckernas innehåll. Ett Vad, där de 
olika böckernas urval diskuteras samt ett Hur, där själva framställningen av historien analyseras 
både som text och bild. I analysen av framställningen kommer även extra fokus läggas till historiens 
identitetsskapande aspekter.  

När innehållet i böckerna analyseras redogörs det kortfattat för innehållet och hur 
kapitelindelning och upplägg ser ut. I punkten Innehåll redogörs det just Vad det är de olika 
läromedlen tar upp som kan kopplas till den tidsperiod och det förlopp studien ämnar att belysa. 
Detta görs olika detaljerat beroende på innehållet i läromedlen.  

I punkten Analys är det Hur och själva framställningen av historien som belyses och lyfts fram. 
Där läggs vikt i värdeladdade uttryck och benämningar som kan kopplas till identitet som oss, vårat, 
de och deras. Även själva framställningen i stort och användning av bilder kommer att belysas i 
denna del.  
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Analys 

Böcker efter Lgr 80 

Genom tiderna 2 

Innehåll: Det första kapitlet som tar upp händelserna för studien är kapitlet Sverige blir en 
stormakt. Här skrivs det om krigen mellan Sverige och Danmark och att danskarna tvingades till 
freden i Brömsebro 1645 och fick avstå stora landområden till Sverige. Det nämns även vilka 
landområden.63 

Efter att det beskrivits om hur drottning Kristina avsäger sig tonen kommer en del om Karl X 
Gustav. Det uppges att Karl X Gustavs mor var syster till Gustav II Adolf och att hans far var 
greve i Pfalz i västra Tyskland. Det poängteras att han dock var född i Sverige och ”kände sig 
svensk”.64 På grund av att den polske kungen Sigismund inte ville erkänna Karl X Gustav som kung 
anföll Karl Polen. Det beskrivs hur danskarna medan svenskarna var upptagna med kriget i Polen 
passade på att förklara krig i hopp om att återfå det de förlorade i och med Brömsebrofreden. Man 
beskriver hur den svenska krigsvana hären i ilmarsch korsar Tyskland och anfaller danskarna 
söderifrån. Det beskrivs hur kriget till en början gick lyckat men hur svenskarna snart satt fast 
mellan en Polsk armé i söder och den överlägsna danska flottan runt de danska öarna. Efter detta 
kommer en detaljerad redogörelse för tåget över Bält som börjar med att förklara Karl X Gustavs 
lycka med den kalla vintern och hur den svenska hären under svåra förhållanden tog sig över 
sunden. Den danska armén hade inte väntat sig ett anfall och tvingades förhandla om fred. I och 
med freden i Roskilde fick Sverige de danska landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. 
Det nämns avslutningsvis att detta var den hårdaste fred Danmark någonsin slutit.65 Till 
beskrivningarna finns det även en kartbild med marschen utsatt, från Tyskland till Köpenhamn. 

I följande kapitel beskrivs hur Karl X Gustav misstänkte att danskarna skulle anfalla honom i 
ryggen vilket ledde honom till beslutet att försöka lägga hela Danmark och Norge under sig. Efter 
misslyckade försök att inta Köpenhamn och kungens död 1660 skrivs ännu en fred där Danmark 
återfår Bornholm och Trondheim. 

I kapitlet Ett rike många folk visas en tydlig karta över Norden där det ritats in olika folkgrupper 
inom det svenska riket. Här har vi danskar i söder, norrmän och finnar i väster, samer i norr, i öster 
finnar, ester, letter och tyskar, och i uppland valloner.66 Det skrivs att ungefär hälften av 
befolkningen i riket vid den här tidpunkten var svenskar medan det fanns minst sex-sju andra 
folkgrupper med egna språk. Av dessa uppges Finnar och Tyskar varit de viktigaste. Det nämns att 
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det viktiga för riket vid denna tidpunkt inte var språket utan att religionen och folket som lutheraner 
kunde ses som en enhet.  

Det finns även ett delkapitel om hur det var i de nysvenska områdena efter fredsavtalen med 
danskarna. Där redogörs det för hur de tidigare norska länen hade andra rättigheter än de danska 
då de danska enligt avtalen fick behålla sitt språk och sina lagar. 

Inget mer nämns om perioden då förhållandena och det svenska inflytandet förändras i Skåne, 
Halland och Blekinge. 

 

Analys: I kapitlet om Karl X Gustav förklaras det att kungen kände sig svensk efter 
presentationen att han far var tysk. Det påpekas även att han var född i Sverige, som för att berättiga 
hans rätt till tronen och att det är viktigt var han kände tillhörighet. Det lyfts tydligt hur danskarna 
anfaller då svenskarna har fokus riktat på annat håll och man beskriver hur den svenska kungen 
misstänker att danskarna senare kommer att anfalla honom i ryggen efter fredsavtalen. Denna 
misstanke berättigar Karl X Gustavs ytterligare anfall och försök att inta Köpenhamn. Den 
politiska dimensionen och berättigandet till historiskt handlande syns i förklaringar kring de olika 
krig och slagen samt denna känsla av tillhörighet. Innan genomgången av tåget över Bält lyfts det 
dödläge som inträffade innan marschen och hur den svenska armén blev pressad till att utföra 
anfallet mot danskarna. Man lyfter fram kungens tur att vintern blev så kall som den blev och 
beskriver tågets olika faser. Det beskriv detaljerat hur man kontrollerade isarna varje dag, men inget 
nämns om att man förlorade vagnar eller kompanier på vägen över. Genom de målande 
beskrivningarna ger de estetiska dimensionerna ett tydligt intryck och inlevelse av händelserna. Det 
belyses hur överrumplade danskarna blev och hur de tvingades skriva under, på hårda villkor.  

Denna bok nämner danskarna som överlägsna svenskarna i hänseende vad gäller flottan vilket 
jämställer nationaliteterna något genom att de svenska truppernas beskrivs överlägsna i flera andra 
beskrivningar.  

Ett eget kapitel ägnas åt att beskriva de olika folkgrupper som fanns inom det svenska riket, där 
det tydligt illustreras på en kartbild var de olika grupperna fanns inom riket. Det förklaras till bilden 
att bara hälften av rikets befolkning var svenskar på den här tiden. Vad en svensk är identifieras 
inte men det särdrag som lyfts till de olika folkgrupperna är språket. Befolkningen i södra Sverige 
benämns som danskar. Inom det svenska riket förklaras hur olika språk talades, samtidigt som det 
påpekas att samtliga grupper delade religion och därigenom kände samhörighet. Känslan av 
samhörighet nämns flera gånger som något viktigt, vilket kan ses som ett identitetsskapande 
koncept där tillhörighet och den historiska identiteten blir central. När situationen för de nysvenska 
områdena beskrivs nämns det att den största förändringen för befolkningen var att de nu fick skicka 
ombud till den svenska riksdagen. Man lyfter dock att detta inte var fallet i de tidigare danska länen 
Halland, Skåne och Blekinge, eftersom de fortfarande stod under sina gamla lagar. Den största 
förändringen för de nya länen var alltså något som inte gällde de danska. Denna särställning är 
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något som fjärmar danskarna från de övriga folkgrupperna inom riket och den gemenskap man 
tidigare nämnt. 

Svenskheten är något som tydligt nämns i denna bok, och inom historiekulturen finns en tydlig 
outtalad bild av vad känna sig svensk innebär. Likheter mellan de olika folkgrupperna presenteras 
för att skapa en bild av ett land med en gemenskap över språkgränser, även om svenskheten lyfts 
som en avgörande faktor för en lyckad framtid. Begrepp som vi och oss används inte för att skapa 
en identitet i svenskheten men narrativet inbjuder ändå in till denna svenskhet som det självklara 
och eftersträvansvärda. 

 Motståndet i Skåne efter freden och hela försvenskningsprocessen utelämnas helt i denna bok. 
En förklaring skulle kunna vara den gemenskap boken ämnar att lyfta mellan de olika 
folkgrupperna gör det problematiskt att förklara hur en stor del av den skånska befolkningen stred 
med danskarna mot Sverige. 

Ser man till de två extremer av framställningar av skedet som Gustafsson menat finns i 
historieskrivningen skulle detta kunna ses som en framställning där nationsbytet gick smärtfritt, 
snabbt. Det görs tydliga ansträngningar att lyfta likheter mellan de olika nationaliteterna. 

Läsebok i historia 4, stormaktstiden 

Innehåll: Ett kapitel i denna bok heter Karl X plundrar i Polen och Danmark. I kapitlet beskrivs 
hur Polen var ett av de hårdast utsatta när det kom till svenska plundringar. Det står om hur böcker 
var bland det viktigaste krigsbytet eftersom det inte fanns mycket böcker i Sverige. Det beskrivs 
hur Sverige under Karl X Gustavs krig i Danmark fortsatte att bygga upp biblioteken och att de 
danska böckerna ansågs extra viktiga eftersom Danmark delade religion och synsätt som Sverige i 
många frågor.67  

Krigen i Danmark ges inte en helt linjär framställning utan först återges det krig som följde efter 
freden i Roskilde. I första hand beskrivs att svenskarna åter börjat härja i Danmark och att Karl X 
Gustav hade bestämt sig för att erövra hela Danmark. Efter detta beskrivs belägringen av 
Köpenhamn ingående. Det beskrivs hur kungen ska ha uttryckt att ”jag stannar kvar i min stad, även 
om det skulle bli min död” och hur kungens ord fick hela stadens befolkning att strida tillsammans. 
Det återges hur invånarna utanför staden brände sina hus och hur kungen som ”förstod att danskarna 
tänkte försvara sig till siste man” valde att omringa och svälta ut staden istället för att anfalla. Det står 
om hur svälten tärde på staden och hur den svenske kungen till slut, efter månaders väntan utför 
ett misslyckat anfall. Kapitlet avslutas med en kommentar om hur Köpenhamnarna räddat sin stad 
och sitt land (bild av förberedelserna i staden). 

Kapitlet Stormaktstiden går mot sitt slut börjar med en kommentar om att 1658 kanske är det 
viktigaste året i Skånes historia. Detta var året då Danmark tvingades överlämna Skåne till Sverige. 
Därefter förklaras det hur det inte var helt lätt för skåningarna att plötsligt höra till ett nytt land, 
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lära sig ett nytt språk ”och känna sig som svenskar”.68 De tjugo år som följde freden förklaras som 
hårda för människorna i Skåne; ”[s]venskarna for hårt fram när Skåne skulle försvenskas”.69 Det beskrivs 
hur många utsattes för grymheter, straffades och avrättades av de svenska soldaterna. 
Snapphanarna nämns som en grupp bönder som bodde i de norra skogsregionerna och som 
stöttade den danske kungen. De förklaras som ett gerillaband som utförde räder mot svenska 
trupper.  

I boken används skönlitteratur för att gestalta historien. Till kapitlet används delar ur boken 
Fiendeland, där texten skildrar hur en svensk adelsman försöker lämna Skåne med sina rikedomar 
innan ett ryktat anfall från danskarna. Det citeras hur mannen uttrycker att man ska låta danskarna 
få tillbaks landet och hur han önskar att återvända till sitt land där man inte behöver vara rädd att 
bli överfallen.70  

 
Analys: Namnet på det första kapitlet Karl X plundrar... visar tydligt hur man lyfter kungens 

ansvar till krigen som inte heller nämns som krig utan härjningståg. Man lyfter hur mycket likheter 
som fanns mellan Danmark och Sverige vilket gjorde danska böcker extra värdefulla krigsbyten. 
Alltså presenteras en samhörighet mellan länderna samtidigt som man beskriver hur de stred med 
varandra.  

Det nämns inget i boken om tåget över Bält. Däremot ges belägringen av Köpenhamn en del 
under svenskarnas plundringar. I beskrivningen av stadens belägring citeras den danske kungen på 
svenska med ”jag stannar kvar i min stad, även om det skulle bli min död”. Efter citatet beskrivs hur de 
gemensamma ansträngningarna i staden gjorde att stadens befolkning besegrade de svenska 
trupperna och räddade sin stad och sitt land. Ännu en gång lyft gemenskapen och med det svenska 
citatet till kungen finns ingen språklig barriär utan läsaren bjuds genom de estetiska dimensionerna 
och språkbruket att mer eller mindre in att vara dansken i detta sammanhang. Till denna text är det 
ett historiskt motiv av förberedelserna innanför stadsmurarna avbildat, vilket ger läsaren ännu ett 
stadens perspektiv på anfallet.  

I kapitlet Stormaktstiden går mot sitt slut presenteras 1658 som det viktigaste året i Skånes historia 
i och med att det var de år som Danmark tvingades överlämna området till Sverige. Det beskrivs 
hur det tog tid för den Skånska befolkningen att lära sig det nya språket och att känna sig svensk. 
Man lyfter alltså hur det inte räckte att lära sig språket utan att det även var av vikt för människor 
att känna sig svenska. Begreppet försvenskning används för att förklara det som skulle skedde i 
Skåne under en tjugoårsperiod. Inga konkreta åtgärder i denna försvenskning presenteras. Däremot 
beskrivs hur de svenska trupperna gick hårt fram och hur bönder som stöttade den danske kungen 
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gjorde uppror och blev Snapphanar. En kortfattad beskrivning ges av snapphanarna som 
gerillaband som utförde räder mot svenska trupper och transporter. 

I den skönlitterära delen har man valt att ha med en del där en adelsman/general blir överfallen 
när han försöker smuggla ut sina rikedomar ur Skåne. Det gestaltas tydligt i denna del att 
huvudpersonen likt många svenskar tyckte att det Skånska landskapet inte var värt att strida för 
utan borde få återgå till Danmark. 

Det finns en tydlig historiekulturell dimension där en svenskhet är något underförstått. Boken 
ger ett perspektiv till historien där en form av genmanskap mellan länderna gör sig synlig, men 
svenska handlingar lyfts som grymma genom plundring och hårda bestraffningar mot den skånska 
befolkningen. Att läsaren bör identifiera sig som svensk är inget tydligt och danskheten är inget 
som fjärmas från läsaren. 

Sett till Gustavssons två historieframställningar skulle denna tillhöra extremen då man lyfter de 
svenska truppernas grymhet och en dansk tillhörighet genomsyrar framställningarna. Detta görs 
både genom att förklara hur den danska befolkningen kämpade på den danske kungens sida och i 
den skönlitterära del där det framställs att svenskarna tyckte att danskarna skulle återfå sin landsdel. 

Genom narrativet i denna bok ges en bild för läsaren att identifiera den skånska befolkningen 
som historiskt dansk trots att en sorts gemenskap lyfts mellan de danska och svenska. Skåne 
porträtteras alltså som danskt men genom att lyfta likheterna bildas ändå en gemenskap mellan de 
olika nationaliteterna.  

Böcker efter Lpo94 

Historia, från vikingatid till Gustav III 

Innehåll: Under Stormaktstiden finns flera kapitel som beskriver undersökningsområdet. Det 
första heter Skånelanden blir svenska.71 Där beskrivs hur Karl X Gustav var i krig i Polen när Danmark 
passade på att anfalla Sverige. Karl X Gustav vände med armén och vandrade genom Tyskland och 
in i Jylland. Det beskrivs hur den danske kungen var lugn eftersom soldaterna inte skulle kunna ta 
sig över sunden. Det redogörs kortfattat om hur vintern blev kall och kungen gav order om att 
trupperna skulle vandra över isarna. Under marschen nämns att man förlorade en del hästar och 
kanoner under överfarten men tåget benämns som lyckat och det skrivs målande om hur det blev 
panik i Köpenhamn när svenskarna närmade sig. 

Freden i Roskilde nämns som hård för Danmark då de fick lämna ifrån sig Skånelandskapen 
Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Efter en beskrivning av freden nämns att Karl X Gustav 
plötsligt dog några år senare och hur det nog var tur för danskarna eftersom ingen härjat så 
hänsynslöst i deras land.72 
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I delkapitel Karl XI och det Skånska kriget tas kriget upp mycket kortfattat. Det står att danskarna 
var nära att erövra Skåne 1676 men att kriget efter nederlaget i slaget vid Lund vände.  

Ett delkapitel ägnas Snapphanarna, där beskrivs hur de svenska trupperna under alla krig i Skåne 
gått hårt fram mot dess befolkning. Detta ges som anledning till att skånska bönder inte tyckte om 
svenskarna och uppkomsten till motstånd. Snapphanarna beskrivs som bönder som inte ville bli 
svenskar och därför hjälpte danskarna under krigen. Deras attacker beskrivs och även den brutala 
bestraffningen som utfördes av svenskarna mot ofta oskyldiga bönder.  

De nya svenskarna är en kort del på bara fem rader som beskriver hur människorna i 
landområdena som tillhört Danmark tvingades bli svenska. Det står om hur barnen sattes i svenska 
skolor och hur föräldrar bestraffades om de inte hjälpte sina barn med skolarbetet.  

 

Analys: I de olika delkapitlen används benämningen Skånelanden för att beskriva Skåne, 
Blekinge och Halland. På detta sätt blir Skånelanden en autonomi som står utanför den svenska 
och danska tillhörigheten, och ställning till om de är svenska eller danska blir inte relevant. 
Historiekulturens politiska potential visas tydligt där motivering till krigen mot Danmark görs 
genom att danskarna passade på att anfalla Sverige medan de var i krig med Polen, och därigenom 
tvingar svenska kungen till ett motanfall. Tåget över Bält beskrivs sakligt och relativt kortfattat. 
Man konstaterar att det var en ovanligt kall vinter som möjliggjorde marschen men lägger ingen 
värdering i huruvida någon hade tur eller liknande. Den estetiska dimensionen ges alltså inget större 
utrymme och texten gör inte anspråk på att väcka några tydliga känslor eller intryck hos läsaren. 
Det citeras hur den danske kungen trodde sig vara säker på andra sidan sunden men hur svenskarna 
överrumplade danskarna och tvingade dem till fred och på sätt och vis överlistade dem. Genom 
detta överlistande och hur det beskrivs hur Danmark anfaller Sverige i ryggen ges en identitetsbild 
som fjärmar läsaren från danskarna.  

I fredsavtalet benämns de landskap som vanns, som Skånelandskapen, likt tidigare istället för 
att redogöra för vilka landskap det handlande om. Efter fredsavtalet nämns att kungens död två år 
senare var lyckosamt för danskarna, eftersom kungen hänsynslöst härjat i deras land. Här belyses 
alltså den svenske kungen som hänsynslös men också svenskarnas överlägsenhet. 

Snapphanarna förklaras som den skånska bondebefolkning som hjälpte danskarna och särställs 
alltså inte från den övriga befolkningen. Ännu en politisk dimension lyfts då motståndet och 
uppkomsten av Snapphanarna motiveras med de svenska truppernas hårda framfart. Den skånska 
befolkningens nationella tillhörighet är något som undviks att diskuteras. Det förklaras däremot 
hur Skånes befolkning tvingades bli svenska, vilket i detta fall förklaras med att de skulle betala 
skatt till den svenske kungen och de skulle tala svenska. I detta verk talar man alltså inte om hur 
befolkningen skulle känna någon tillhörighet eller svenskhet. 

Det finns fyra illustrationer till texten, en bild på statyn av Karl X Gustav på stortorget i Malmö, 
en kartbild som visar hur tåget över Bält gick, en kartbild över hur de svenska gränserna förändrades 
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under perioden och en bild av en ABC-bok som användes i undervisningen av svenska i de skånska 
landskapen. Ingen av bilderna ger någon större förstärkning till själva narrativet. 

Denna bok har inte ett tydligt antingen/eller perspektiv som Gustavsson menat att 
historieframställningen historiskt sett haft. Det lyfts en tydlig grymhet från svenskt håll mot den 
skånska befolkningen men några tydliga band mellan Skåne och Danmark presenteras knappt, 
förutom att befolkningen stred med danskarna mot de svenska trupperna. Istället för en dansk 
tillhörighet presenteras en skånsk autonomi där befolkningen har en egen identitet och särställs 
både Sverige och Danmark historiskt sett. På det sättet identifieras Skåne just bara som Skåne med 
en lokal historia och egen identitet före tillträdet till Sverige.  

Boken om historia 2 

Innehåll: Delen i denna bok som tar upp undersökningsområdet finns i kapitlet Karolinska 
tiden.73 Det beskrivs hur perioden fick sitt namn och hur livet för de flesta bönderna var hårt under 
periodens början, men att de fick de bättre under Karl XI:s tid som regent. Karl XI beskrivs som 
en populär kung. Tiden då Karl XI regerade beskrivs som en lång fred under vilken alla svenskar 
lärde sig läsa.  

Efter kapitlet om karl XI och slutet av den Karolinska tiden går man tillbaks i tiden med kapitlet 
Karl X Gustav en Krigarkung. Det förklaras hur Karl X Gustav var i krig mer eller mindre alla sina 
sex år som kung och hur danskarna passade på att anfalla Sverige då han var i krig i Polen. Det 
beskrivs hur trupperna raskt tog sig genom Tyskland men att de inte hade fartyg för att ta sig till 
de danska öarna. Under delkapitlet Soldater på tunn is beskrivs hur kungen under den ovanligt kalla 
vintern beslöt att riskera allas liv och marschera över isen. Det beskrivs hur isen knakade och 
böljade under den stora tyngden. Strax innan hären nått Fyn beskrivs hur kungen tursamt byter 
från vagn till häst och hur vagnen strax efter bytet försvinner genom isen. Danskarna fick enligt 
framställningen panik när de upptäckte anfallet och gav genast upp. 

Freden i Roskilde nämns som den hårdaste i Danmarks historia. Landskapen Skåne, Blekinge, 
Halland och Bohuslän har sedan dess tillhört Sverige utan att man frågade vad landskapens 
befolkning ville.  

Boken återgår sedan till Karl den XI och beskriver hur Danmark anföll Sverige för att ta tillbaka 
landskapen och hur kungen red längst fram i striderna. Efter sju års krig följde tjugo år av fred. Det 
lyfts ännu en gång fram hur Karl den XI under sin tid som regent gjorde sig populär bland 
befolkningen och hur han under sina resor i landet fick sig smeknamnet Gråkappan. Men i Skåne, 
Blekinge och Halland ”var Karl XI inte omtyckt”,74 vilket förklaras i delkapitlet Snapphanarna kämpade 
i Skåne. Där beskrivs hur många i befolkningen inte ville tillhöra Sverige och att missnöjda bönder 
och drängar tillsammans med fredlösa rövare bildade en slags gerillatrupper. Med tiden blev 
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Snapphanarna besegrades och många fångades och hängdes som straff. Det beskrivs hur Karl XI 
ville att befolkningen i Skåne snabbt skulle bli svenskar, hur präster förbjöds predika på danska, 
hur danska böcker och all kontakt med Danmark förbjöds. Det beskrivs hur den skånska 
befolkningen till slut accepterade att tillhöra Sverige och att det kanske inte spelade roll till vilken 
kung man betalade skatt.  

 

Analys: I den första delen som presenterar Karl XI som kung beskrivs hans tid som regent som 
fredlig. Nästa kapitel om samma kung beskriver sju år av krig om Skåne och hur det bland 
missnöjda bönder bildas gerillagrupper (Snapphanarna). Man kan säga att man ger kungen ett bra 
första intryck innan man presenterar eventuella motsättningar. Det nämns även i inledningen att 
det var under Karl XI:s tid som regent alla svenskar lärde sig svenska, vilket tydligt syftar på den 
skånska befolkningen som genom formuleringen förklaras som historiskt sett svenskar. 

Karl X Gustav återges som en krigarkung och även i denna bok beskriver man hur danskarna 
passar på att anfalla Sverige medan kungen är i krig och på så sett legitimera det svenska anfallet. 
Tåget över Bält är inget som glorifieras. Istället lyfts hur kungen riskerar sin armé genom att gå ut 
på isarna. Det beskrivs också hur kungen i sista minut byter från kärra till häst innan den försvinner 
i djupet. Det skulle kunna sägas att tågets lycka beskrivs mer som en slump och att hela företaget 
egentligen var dumdristigt. Man målar upp hur paniken sprider sig hos en överrumplad dansk 
befolkning och hur de tvingas till fred och ge upp de stora landområdena. De estetiska 
dimensionerna i narrativet ger en god inlevelse i texten samtidigt som den politiska legitimeringen 
till striderna ges till den svenska kungen.   

Under andra kapitlet om Karl XI beskrivs hur kungen trots den tidigare fredliga beskrivningen 
plötsligt rider längst fram i hären i krigen efter att danskarna försöker ta tillbaks de förlorade 
landsdelarna. Efter sju år av krig i Skåne beskrivs hur det följdes av tjugo år av fred. Då en tydlig 
svensk tillhörighet lyfts i dessa kapitel kan detta vara ett sätt att inte fjärma läsaren från svenskheten 
och den svenske kungen.  

I kapitlen som beskriver freden beskrivs hur gerillatrupper bildades i den skånska befolkningen 
av bönder, drängar och fredlösa rövare som var missnöjda med det svenska styret och ville återgå 
till Danmark. Det beskrivs hur de med tiden besegrades och att de som fångades straffades med 
att hängas. Ingen djupare förklaring till varför dessa människor inte ville tillhöra Sverige ges inte. 
Det beskrivs i den sista delen förklaras att Karl XI ville att befolkningen i Skåne snabbt skulle bli 
svenskar. Det beskrivs hur kungen förbjöd det danska språket och all kontakt med Danmark och 
hur den skånska befolkningen till slut accepterades det svenska styret. Detta avslutas med den 
spekulerande kommentaren att det kanske inte spelade roll för befolkningen vilken kung de 
betalade skatt till.  

Det är intressant att man bagatelliserar övergången för befolkningen och menar att det kanske 
inte spelade roll till vem man betalade skatt, trots att man beskrivit de rebelliska Snapphanarna och 
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motståndet som fanns mot den svenska kronan. Att all kontakt med Danmark var tvunget att 
förbjudas tyder ju ändå på att kungen var tvungen att aktivt stifta lagar och utfärda straff för att 
den skånska befolkningen skulle bli svensk. Svenskheten är inget som problematiseras utan är något 
läsaren förväntas förstå. Därav är ett begrepp som svenskhet ett vedertaget koncept inom den 
historiekultur boken riktar sig till. 

Narrativet och innehållet i denna bok följer inte helt samma linje vilket framställs på ett mycket 
intressant sett. Även om fakta som tyder på hur den skånska befolkningen inte ville tillhöra Sverige 
gör narrativet alltså det sätt informationen förmedlas att befolkningen får en naturligt svensk 
identitet och tillhörighet. 

Genom det skilda perspektiven som förmedlas skulle denna bok placera sig mellan Gustavsson 
extremer där Skåne inte identifieras som varken danskt, eller svankt. Övergången förklaras både 
som problematisk och oproblematisk på samma gång.  

Böcker efter Lgr11 

Puls Historia 

Innehåll: Denna bok är som tidigare nämnt en ny variant av boken under Lpo94 Historia, från 
vikingatid till Gustav III. Den är även efter den senaste reformen en av de vanligt förekommande 
böckerna i skolan vilket gör den intressant att ha med, för att se eventuella förändringar i 
framställning och förmedling.  

Textmässigt är det samma innehåll i denna bok och även begrepp och benämningar är detsamma 
som tio år tidigare. Den enda skillnaden som finns är att man bytt en av bilderna till texten. På den 
plats det tidigare var ett fotografi på statyn av Karl X Gustav i Malmö har man nu en historisk 
målning av kungens marsch över isarna. Kungen sitter stolt till häst på bilden med en fanbärare till 
fots bredvid sig, motivet skall föreställa första klivet ut på isen.75 

 
 
Analys: Genom den till synes lilla förändringen av framställningen blir det dock en stor 

förändring i upplevelsen boken ger. Istället för en relativt anonym bild av en gammal staty 
levandegörs historien mer i denna bok där vi får se kungen som beger sig ut på isen. I texten nämns 
inget om hur kungen tog sitt beslut, men bilden visar upp en stolt och självsäker man till häst. Det 
är den estetiska dimensionen som i detta fall ges ett tydligare utrymme, för att göra intryck och 
väcka känslor hos läsaren. Detta påverkar narrativet och ger boken ett mer positivt svenskt 
perspektiv i förhållande till Gustavssons två extremer än föregående upplagor. 

 

                                                
 

75 Köhrner & Lindberg 2012, s.154 
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Utkik Historia 4 – 6 

Innehåll: Kapitlet om undersökningsperioden i denna bok behandlar stormaktstiden som här 
benämns här Det svenska östersjöriket. Kapitlet börjar med en del som är skrivet likt en diskussion 
med eleven som börjar med en fråga ”har du funderat på vad Sveriges nationalsång egentligen handlar om?”. 
Du gamla du fria förklaras som en koppling till hur Sverige med en lång historia nästan aldrig behövt 
”känna av förtryck eller ockupation från främmande makter”. De fornstora dar förklaras vara just 
Stormaktstiden då Sverige blev ett stort och mäktigt rike.76 

Efter introduktionen följer tre kapitel om Gustav II Adolf, de reformer som utfördes under 
hans tid som regent samt ett kapitel om krig och expansion runt Östersjön. 

Något senare i boken kommer några kapitel om Karl X Gustav där det beskrivs hur han ville 
ha makten över hela Östersjön. Anledningen till detta uppges vara för att kontrollera hamnar och 
få in större tullinkomster. Anledningen till varför den danske kungen anföll Sverige medan karl X 
Gustav var i krig i Polen ges som att kungen ville ta tillbaka de län de förlorade i Brömsebro 1645. 
Det beskrivs hur krigen i Polen inte gick bra för svenska trupperna och när Danmark förklarade 
krig gav man upp striderna i Polen. Det förklaras hur den svenska armén skyndade genom Tyskland 
och utan större motstånd intog Jylland. Boken beskriver hur kungen under hösten 1657 kom fram 
till Bält och ville ta sig över, men då han inte hade någon flotta med sig var han tvungen att vänta.  

När vintern kom hade ingen anat att det skulle hjälpa men när isarna började lägga sig förklaras 
hur kungen ”som alltid verkade ha vilda planer”77 började fundera på att gå över isen. Det beskrivs 
målande hur soldaterna dagligen inspekterade isarna och hur 12 000 man till kungens tecken 
marscherade ut på isen. Texten får mer eller mindre skönlitterär karaktär och beskriver hur det 
plötsligt började skrikas och om hur isen sprack på vissa ställen och hur män och hästar fick kämpa 
för sina liv. De svenska trupperna förklaras som överlägsna då de efter tåget över lilla Bält intar 
Fyn som plundrades av de svenska soldaterna.  

Tåget över Stora Bält har ett eget delkapitel som är skrivet på ett berättade sätt. I kapitlet beskrivs 
hur kungen fattar beslut om att marschen ska fortsätta efter att isarna blivit kontrollerade och hur 
isen började smälta under marschens gång. De danska soldaterna uppges ha varit fler, men att de 
inte utgjorde något motstånd mot de svenska eftersom de blev överraskade. Det beskrivs hur 
danskarna efter anfallet trodde att svenskarna var övernaturliga och hade fått hjälp av djävulen.  

Freden i Roskilde tecknades enligt denna bok efter att de danska anfallet mot Sverige 
misslyckats. Det beskrivs hur stor förlust detta fredsavtal var för Danmark och det nämns vilka län 
som förlorades. Det nämns även att länen i stort sett sedan vikingatiden tillhört Danmark. Det 
beskrivs hur människorna som hade levt under danska lagar plötsligt skulle bli svenskar allihop och 
hur det spreds ett missnöje i de gamla danskbygderna; ”[i] Skåne, Halland och Blekinge fanns det många 

                                                
 

76 Hansson 2014, s.114 
77 Hansson 2014, s.128 
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som inte ville acceptera att bli svenskar”.78 Det beskrivs hur de samlades till en hemlig armé i norra 
Skånes skogar där de utförde överfall förde krig för att slippa bli svenskar. Det nämns att dessa 
krigare kallades Snapphanar som kommer från tyska ordet schnappen, som betyder röva bort.  

Under delen Krig igen skrivs det om hur kungen tänkte efter freden i Roskilde ”jag är övertygad om 
att danskarna kommer att försöka ta tillbaka de landskap vi tagit från dem. Det är lika bra att krossa Danmark 
helt och hållet och se till att de danska öarna blir svenska allihop. Så tänkte kungen.”79 Detta ges som 
anledning till belägringen av Köpenhamn där det nämns att svenske kungen nu inte längre hade 
turen med sig och hur svenskarna efter hans död snabbt förlorade slaget (två år senare). 

I en kort del om Karl XI beskrivs hur Danmark 1675 förklarade Sverige krig. Slaget vid Lund 
beskrivs som det blodigaste i vår tid och med freden fick Sverige behålla Skåne. Det skrivs om hur 
Karl XI kände sig bekymrad att danskarna när som helst skulle kunna anfalla igen.  

Kapitlet avslutas med diskussionsfrågor som lyder: ”Vad tror du danska elever får läsa om Sverige i 
sina historieböcker från den här tiden?” och ”Hur kan man veta vad som är sant?”.80 

 

Analys: Inledningen till den del studien är ämnad beskriver hur Sverige under stormaktstiden 
var ett stort östersjörike. Det förklaras hur svenska nationalsången grundar sig på denna period och 
att Sverige haft en lång historia av fred där ingen behövt känna förtryck eller rädsla för ockupation. 
Detta förklaras strax innan det redogörs för det förtryck som skedde i Skåne under landstvisterna. 
Genom denna formulering görs en identitetsskapande formulering där läsaren genom 
nationalsången kopplas samman med sitt lands historia.  

I hela delen för studien läggs mycket fokus på hur människor och kungar tyckt och tänkt genom 
historien. Det förklaras exempelvis hur kungen ville ha makten över Östersjön, eller i slutet av 
delen när man mer eller mindre citerar kungens tankar: det är lika bra att krossa Danmark. De 
estetiska dimensionen är på det sättet mycket närvarande och genom att levandegöra människors 
tankar bjuds läsaren in att vara närvarande i de historiska händelserna.  

Tåget över Bält återges målande men kortfattat och avslutas med likt de andra delarna vad 
danskarna tänkte kring svenskarnas överraskande anfall. Även här nämns att svenskarna skulle varit 
övernaturliga och fått hjälp av djävulen. Med detta utlåtande lyfts svenskarnas överlägsenhet då de 
för danskarna till och med sågs som övernaturliga. Detta leder till att en svenskhet stärks samtidigt 
som den danska fjärmas.  

När man beskriver Skåne och dess befolkning nämns de just som befolkning som levt under 
danska lagar eftersom de tillhört Danmark men man kallar dem inte för danskar. Landskapen 
Halland, Blekinge och Skåne nämns dock som Danskbygderna. Det beskrivs hur befolkningen var 
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tvungna att bli svenskar och hur många motsatte sig. Just begreppet svenskar återkommer flera 
gånger som ett koncept som förväntas förstås av läsaren och är även här en vedertagen del av 
historiekulturen boken är ämnad.  

Trots kapitel och delar om Snapphanar och motståndet i Skåne är nationalitetsskiftet inget som 
lyfts fram i större utsträckning. När det beskrivs hur kungen känner oro för att förlora de nyvunna 
länen är det att danskarna ska anfalla igen som oroar honom och inte att befolkningen i Skåne 
starkt motarbetade det svenska styret. Här används kungens misstänksamhet mot danskarna som 
en politisk dimension och legitimering av fortsatt krigsföring.  

Kapitlet avslutas med en fråga som kan ses som tydligt källkritiskt. Eleverna ombeds att fundera 
kring vad de tror att det står i de danska historieböckerna om denna tidsperiod. Alltså verkar det 
som att författaren till denna lärobok varit medveten om att detta är en mycket vinklad historiebild 
som framställts. Eventuellt har författaren aktivt valt bort att problematisera över att den Skånska 
befolkningen faktiskt var och hade varit dansk sedan riket grundades. Begreppet svenskar används 
men då befolkningen i Skåne omnämns så tar man bort deras tidigare nationalitet och förklarar 
dem som människor som bara levt under dansk lag, inte som danskar. På det sättet särställer man 
den skånska befolkningen från den danska och de blir lättare en del av den svenska identiteten. 

Sett till Gustavssons uppdelning hör denna text tydligt till den där processen avproblematiseras 
och en naturlig svenskhet genomsyrar hela narrativet.   
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Tolkning och Diskussion 

Genom analysen har det tydligt framkommit att det inom läromedlen finns och har funnits olika 
historiekulturer, och där med även framställningar av historien. De identitetsskapande faktorerna 
inom framställningarna går att tolka ur narrativet som en del av de olika historiekulturerna. 
Beroende på vilket förhållningssätt som används till historien är det olika identiteter som förmedlas. 
I de tidiga böckerna under Lgr80 ges två helt skilda perspektiv på identiteten kring befolkningen 
och Skåne som region. Genom de olika perspektiven tydliggörs två skilda historiekulturer. I boken 
Genom tiderna 2 ges Skåne och dess befolkning en identitet som svenskar och nationsskiftet 
avproblematiseras. Detta gör att läsaren som också inkorporeras i svenskheten ska kunna identifiera 
sig i gemenskap med det skånska landskapet och dess historia. I Läsebok för historia identifieras Skåne 
istället med en tydlig dansk tillhörighet och särställs från svenskheten. Läsaren ges genom de 
estetiska dimensionerna en inblick i det danska perspektivet och historiekulturen kan sägas 
förespråka en dansk/skånsk identitet. 

I båda historiekulturerna finns en outtalad idé om vad svenskhet är även om de inte identifierar 
Skåne på samma sätt. Detta kan ses som en sammanlänkande del mellan kulturerna som delar ett 
gemensamt perspektiv om vad nationell tillhörighet innebär. Denna föreställning om en vedertagen 
nationell identitet är något som fortsätter genom alla framställningar. 

Under Lpo94 förhåller sig inte historieframställningen lika tydligt till de olika extremer som 
Gustavsson nämnt. Istället placerar de båda någon stans mellan. I Historia, från vikingatid till Gustav 
III görs Skåne till en autonom tillhörighet som särställs från det svenska och det danska. Narrativet 
ger inte någon inbjudande estetisk dimension och förhållandet till Skånes identitet framställs på ett 
objektivt sätt. Genom framställningen fjärmar narrativet läsaren från danskarna, men den gör inget 
försök i dessa kapitel till att identifiera läsarens historiska tillhörighet. I historieframställningen ges 
en framställning som kan liknas med Gustavssons extrem där en grymhet från svenska sidan 
förespråkas. Genom att göra Skåne till en autonomi bir det dock inte en extrem bild som ges utan 
den blir mer objektiv och något mer nyanserad. 

I den andra boken för Lpo94, Boken om historia 2, ges en annan bild även om den också placerar 
sig någon stans mellan de båda extremerna. En tydligare svenskhet eftersträvas genom narrativet 
där en av de första meningarna förklarar hur detta är perioden då alla svenskar lär sig svenska. Där 
förklaras alltså tydligt hur Skånes befolkning var svensk även innan de kunde språket. Sett enbart 
till det faktiska innehållet i kapitlen så förhåller sig informationen åt den extrem där man lyfter en 
svensk grymhet i de Skånska landskapen. Narrativet och sättet historien framställs på gör dock att 
förloppet avproblematiseras och en sorts problemfri övergång förespråkas även om information 
som motställer sig presenterats. I detta fall skulle den historiska framställningen kunna förklaras 
med att historiekulturen och den information som presenteras inte helt överensstämmer. Det finns 
en tydlig historiekultur som förhåller sig till Gustavssons positivt svenska perspektiv, samtidigt som 
en helhetsbild av de historiska händelserna ges, vilket problematiserar framställningen och gör den 
tvetydig. 
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Sett till de nyare böckerna under Lgr11 skulle en naturlig förväntan vara då det tydligt syns en 
förändring i framställningen, där en mer nyanserad och mångfasetterad bild ges efter de 
förändringar som synts under Lpo94. Puls historia är som nämnts samma som getts ut under den 
tidigare läroplanen förutom att en illustration förändrats. Bilden förändrade dock narrativet och 
framställningen och gav ett något mer svensk-positivt perspektiv. Genom detta perspektiv kan det 
tydas att det görs en koppling mellan svenskheten och läsaren på ett sett som inte varit lika tydligt 
i de föregående upplagorna då en sorts svensk stolthet presenteras. 

Redan i inledningen i Utkik historia kopplas läsaren samman med en svensk identitet då det görs 
kopplingar mellan nationalsången som läsaren förväntas kunna och tidsperioden för studien. 
Genom narrativet lyfts en svensk överlägsenhet och en svensk identitet stärks genom ett fjärmande 
av danskarna. Även när motståndet i Skåne presenteras så görs tydliga försök till att 
avproblematisera nationsskiftet. Genom att benämna områdena som danskbygder presenteras en 
historisk koppling till Danmark, men då folket i de danska bygderna omnämns så är de bara folk 
som lever under danska lagar. På detta sätt ges en bild likt tidigare framställningar att befolkningen 
på något vis redan var svenska som bara väntade på att nationsskiftet skulle ske. Denna bok passar 
likt Boken om historia 2 in i kategoriseringen där en historiekultur och narrativet skiljer sig från de 
fakta som presenteras. Istället för ett objektivt ställningstagande presenterar i stort denna bok den 
svensk-positiva framställningen där processen avproblematiseras och en svenskhet är självklar.  

Tidigare forskning menar även att nationsskiftet historiskt inte getts något större utrymme i 
läromedlen vilket de ändå ges i materialet för denna studie. 
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Slutsatser 

Denna studie har visat på hur historieframställningen sett ut och förändrats över tid, samt 
identifierat olika trender och historiekulturer inom läromedel över en begränsad tidsperiod. För att 
uppnå studiens syfte formulerades fyra frågeställningar där historieframställningen berördes på 
olika sätt. Genom att använda teorier om historiekulturer, narrativ och identiteter har en djup insikt 
till historiebruket i läromedlen uppnåtts. 

Resultatet av studien kan sammanfattas genom frågestänningarna: 

• På vilket sätt framställs historieämnets identitetsskapande funktion i beskrivningen av 

Skånes försvenskning? 

 Genom studien har egentligen två olika historiekulturer presenterats, som har både likheter och 
skillnader. Historiskt presenterar studien två olika historiekulturer där det förflutna historiseras på 
tre olika sätt. I samtliga fall har en självklar svenskhet presenterats där läsaren bör vara fullt 
införstådd i vad en svensk är och vad det innebär att vara och känna sig svensk. Den tydligaste 
skillnaden är dock i de identitetsskapande perspektiven där Skånes identitet och tillhörighet 
presentera spå olika sätt. Samtidigt som landskapet kopplas till en viss identitet presenteras även en 
identitet som läsaren förväntas känna gemenskap i där de estetiska dimensionerna ofta lyfter in 
läsaren i den eftersträvade nationens identitet. Även genom de politiska dimensionerna och 
berättigandet till historiskt agerande kan samhörighet och fjärmande utläsas.  

• Hur kan en rådande historiekultur förklaras genom att se till framställningarna i 

läromedlen? 

I de tidiga böckerna finns tydligt två helt skilda historiekulturer där i ena fallet läsaren identifieras 
med en svensk tillhörighet och fjärmas från det danska. Samtidigt presenteras Skåne som en naturlig 
del av Sverige som redan innan nationsskiftet bör ses som svenskt. Genom detta förhållningssätt 
avproblametiseras nationsskiften eftersom det är något eftersträvansvärt. Den andra 
historiekulturen lyfter en dansk identitet för Skåne och ger även läsaren ett mer danskt perspektiv 
där läsaren mer fjärmas från en svensk tillhörighet.  

I de senare böckerna lyfts ett annat förhållningssätt till historien, men som ändå kan förklaras 
utifrån den svenskvänliga historiekulturen. Dessa är de böcker som under Lpo94 och Lgr11 ger 
Skåne en autonom identitet. Genom att förhålla sig objektivt till Skånes historiska tillhörighet 
avproblematiseras identifierandet av både område och folk. I dessa framställningar lyfts 
information som i de tidiga framställningarna används för att fjärma läsaren, men genom att avstå 
från en identifiering framhäver ändå narrativet en tydlig svensk tillhörighet.  

• Hur förhåller sig framställningarna till de två extremer tidigare forskning presenterar & 

hur skiljer sig beskrivningarna av skedet i de svenska läroböckerna över tid? 
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Den historiska utveckling som tycks ske i det material som används för denna studie är att ett 

mer dynamiskt innehåll presenteras samtidigt som en rådande och mer enhetlig historiekultur 
synliggörs. I de nyare läromedlen är det en rådande svenskhet som dominerar både vad gäller 
Skånes och läsarens identitet. Informationen må vara mer mångfasetterad men narrativet är skapat 
i vad som tycks vara rådande svensk historiekultur.  

Läroplanerna har förändrats över tid och de nyare böckerna bör enligt styrdokumenten förhålla 
sig källkritiskt till historien. Detta är ingen som syns tydligt i narrativet även om det går att urskilja 
i innehållet. Alltså sker förändringen i styrdokumenten men inte i de läromedel som används i 
skolan.   

I de nyare läromedlen finns inte ett lika tydligt förhållande till de extremer Gustavsson menar 
att tolkningar av skedet haft. Dock tycks den extrem som vill förenkla processen blivit rådande 
som norm inom den historiekultur som är gällande inom de senare läromedlen.  
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