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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna C- uppsatts var att undersöka större förändringar som har skett i svensk 

historisk lärobokstext på gymnasienivå under ett halvt sekel. För att lösa syftet har jag använt 

mig av fyra olika frågeställningar, dessa löd enligt följande. På vilket sätt har textmassan 

förändrats i samband med politiskt klimat och styrdokument förändrats? Hur förhåller sig 

texterna i de olika tidsperioderna i en jämförelse dem i mellan? Vilket utrymme får de olika 

texterna? Hur är de olika texternas disposition? Som synes är uppsatsen en komparativ studie 

med kärnan i utvalda historieläroböcker, dessa från tre olika tidsperioder, 1950,70 och 90 - 

talet. Resultatet pekar på en påtaglig förändring i både didaktiskt/pedagogisk synvinkel och 

inte minst i rent samhällspolitisk synvinkel.   
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INLEDNING 
Historieämnet är ett av de äldre etablerade ämnena som finns i dagens gymnasieskola. Ämnet 

i sig har under långa perioder varit samlingsämne för flera olika humaniora ämnen som i dag 

är etablerade. Ämnen som geografi och samhällskunskap har till exempel periodvis verkat 

under samlingsnamnet historia. Ända fram till 1960 talet var faktiskt samhällskunskap en del 

av historieämnet innan det slutligen blev ett enskilt ämne.  

 

Motiveringarna till detta arbete är lätt att förankra, inte minst för mig själv som blivande 

historielärare på gymnasiet, men även för alla som själva gått gymnasiet och kanske läst delar 

av litteraturen som behandlas i uppsatsen. Arbetet ska påvisa den förändring som läroböcker i 

historia har genomgått i den svenska gymnasieskolan. På vilket sätt har läroböckerna om 

dåtiden förändrats i samband med olika gymnasiereformer eller i samband med att rådande 

politiskt klimat förändrats? Att påstå att det är möjligt att påpeka alla förändringar med dess 

orsak och verkan samt utreda alla, vore en omöjlighet, inte minst med tanke på en C uppsats 

begränsade tid och format. Däremot finns möjligheten att komma åt och behandla de 

påtagliga förändringarna som läroboksutvecklingen genomgått. Om det visar sig att materialet 

inte har förändrats i utformning och innehåll så är det ett resultat som är ännu mer 

anmärkningsvärt. Historia som ämne i sig är något som de allra flesta träffar på som elev i 

gymnasiet, det gör att varje möjlig aspekt av det är värt att uppmärksamma. Som elev i 

gymnasiet reflekteras sällan över hur själva läroboken är utformad. ”Hur man organiserar det 

förflutna visar hur man uppfattar det närvarande och tänker sig det kommande.” (G, Andolf. 

1972:1)   

 

Bakgrund 

Ämnets utveckling har alltså en lång historia i sig. Historisk gymnasielitteratur som skildrar 

liktydiga händelser förändras över tiden. Angreppssätt, tankar och ord om vad, hur och på 

vilket sätt ett budskap ska formuleras förändras över tiden. Förändringarna är naturligtvis 

beroende av en rad olika saker, tidsandan som råder, pedagogen som undervisar, läroböckerna 

som behandlas eller styrdokumenten vilka undervisningen sker utifrån. Variablerna kan göras 

många. Den förändring som är den centrala och som kommer att behandlas i denna studie är 

den skrivna, det vill säga läroboksutformningen inom historieämnet på gymnasial nivå. 

Anledningen till valet av undersökning av just den skrivna textmassan är att det är mest 

gripbart. Det är till exempel nästintill omöjligt att utreda olika pedagogiska tillvägagångssätt 
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och deras resultat tillbaka i tiden, mycket beroende på att det blir lika individuellt då som nu. 

Tidsandan som råder kommer att reflekteras i det skrivna texterna och kommer därigenom få 

en viss återspeglande betydelse i kommande arbete. Detta kan förtydligas genom att man 

betraktar utkast i citerad form från äldre tiders metodiska anvisningar, tagna ur (Andolf 

1972:V). 

 

 ”en källa af uppmuntran och ledning till gudsfruktan, Dygd och sann Wishet” Anvisningar 

och råd 1821. 

 

 ”att utbilda lärjungens nationellt politiska medvetande i dess olika yttringar och 

utvecklingsgrader” Lärobokskommissionen 1869. 

 

 ”framhålla höga föredömen af fosterlanskärlek, pliktkänsla, ädelmod m. fl. samhälleliga 

dygder” Metodiska anvisningar för realskolan 1906. 

 

 ”att väcka kärlek till fosterlandet, lägga grunden till en god medborgaranda samt inskärpa 

vikten av humanitet och objektivitet i uppfattning och omdöme” Metodiska anvisningar 1935.  

 

”att fostra medborgare i ett fritt rättsamhälle och bidraga till ett internationellt samförstånd” 

Metodiska anvisningar för gymnasiet 1956. (Andolf 1972:V) 

 

Förändringen av samhällets syn på vad som ska belysas för eleven blir här ganska tydlig. 

Motsvarande citat från Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan låta enligt 

följande. 

 

 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lärarens handbok, s. 37)   

 

En intressant aspekt, som nämns tidigare, är att händelser i sig förändras inte, utan endast 

sätten de skildras på. I det kommande arbetet är detta en viktig synpunkt. Läroböckerna inom 

historia kommer att vara själva kärnan i arbetet och på vilket sätt de har förändras. Under ett 

lärarmöte 1935 framförde författaren till Allmän historia för gymnasiet Gustav Jacobson sina 

åsikter om dåtidens historieundervisning. Detta var innan han hade författat den aktuella 

boken Allmän historia för gymnasiet som återkommer i arbetet. Han påpekade: 
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Man har krävt plats för de ekonomiska och sociala sidorna, arkeologi, konsthistoria, kulturhistoria 
i begränsad mening, lärdomshistoria, teknikens (t.ex. byggnadsteknikens), näringarnas (fiske, 
åkerbruk) historia osv. Allt detta kan inte få plats. Det blir ingen reda och översikt om man inte 
anknyter till stater, folk och ledande personligheter. (Andolf, G. 1972:43) 
 

Jacobson blev influerad av sin samtid även han. Några år senare påtalade han att en 

förändring hade skett i undervisningen. Förändringen går även att spåra i hans bok som har 

vissa, om än mindre, inslag av ovanstående näringar. Samtidigt är mönstret i boken tydligt 

inriktat på stater och ledande personligheter. (ibid, s 43) Knut Wichman påpekade att politisk 

och militär historia fortfarande är viktigt att ta med  i undervisningen, dock ej som ren 

krigshistoria utan snarare ett författnings- och ekonomiskt perspektiv. Detta var viktigt att ta 

med i historieundervisningen för att förhindra att samma misstag som skett under 1920- talet 

då delar av historien, som inte passade, togs bort ut sammanhanget. (ibid, s 45) Jörgen 

Westerståhl förde fram de uppenbara problem som fanns för skolan, som skulle uppfostra sina 

elever till demokrati, när både lärare och läroboksförfattare lärde ut, det som var aktuellt när 

de utbildades. Många av dåtidens böcker utryckte en högerinställning. Författaren Gustav 

Jacobson vars bok studeras senare i arbetet, var uttryckligt tyskvänlig. Lektor Gunnar Annell 

framförde i mitten av 1950– talet att målet för historieundervisningen var att ”skapa 

samhällslojalitet”.  Det fanns under 1940- 50 talet flera framstående lärare som ansåg att 

historieböckerna borde prägla en nationell ideologi. Vilken denna ideologi skulle vara, fanns 

det skilda uppfattningar om. Runt 1960- talet blev dock objektiviteten den ledande 

åskådningen. (ibid, s 60)  

 

Ett intressant inslag om synen på inlärning kom Hugo Valentin med 1959 när han påtalade att 

de berättande förloppen och grunddragen i historien inte var viktiga, och inte behövde inläras. 

Det som var viktigt var resultaten, vändpunkterna i den historiska utvecklingskedjan. (ibid, s 

51) Tendenser av liknande resonemang återkommer senare i gymnasial lärolärobok historia, 

inte minst i nutid. Författarna till Epos, en av de granskade läroböckerna, påpekar i sitt förord 

att. ”Vi har valt att skriva berättande och konkret, att inte bli för abstrakta och att undvika att 

ta in fakta utan att sätta den i ett tydligt sammanhang.” Författarna till Epos poängterar 

betydelsen att skriva berättande och beskrivande. Dock är det de viktiga vändpunkterna som 

beskrivs (Sandberg, R. 1999:förord).     
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är att undersöka större förändringar som har skett i Svensk historisk 

läroboks litteratur på gymnasienivå under ett halvt sekel.    

 

Frågeställningarna som underlättar besvarandet av ovanstående syfte är följande. 

 

På vilket sätt har textmassan förändrats i samband med att politiskt klimat och styrdokument 

förändrats? 

 

Hur förhåller sig texterna i de olika tidsperioderna vid en jämförelse dem i mellan? 

 

Vilket utrymme får de olika texterna? 

 

Hur är de olika texterna disposition?  
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METOD OCH TEORI 
För att göra arbetet mer gripbart kommer det att koncentreras till tre olika studier av historiskt 

läroboksmaterial, var för sig i ett visst tidsskede, för att sedan granskas i en komparativ studie. 

Den teoretiska förankring som använts är främst diskursanalys, där samhället fungerat som 

diskursen (Börjesson, M. 2003:16). Det första tidsskedet som ska studeras är 1950- talet, som 

fortfarande var influerat av 1926 års skolreform. Den skolan hade emellertid blivit en aning 

förändrad när staten 1953 införde en tredje allmän linje bredvid latin och reallinjerna, som då 

var de etablerade linjerna. Vid sidan av, växte olika oberoende fackgymnasier fram, till 

exempel handels eller tekniska gymnasium, som var enskilda och inte kopplade till de båda 

etablerade läroverksgymnasielinjerna. Den andra undersökningsperioden är 1970- talet, för att 

kunna studera resultatet efter 1964 års gymnasiereform, som förändrade gymnasieskolan 

markant. Det var upphovet till 1970 års gemensamma integrerade gymnasium som då 

samlades under en gemensam läroplan. Även det aktuella ämnet förändrades när 

gymnasieskolans struktur ändrades och därmed även läroböckerna. Den skola, som vi nu 

kallar för gymnasium, växer fram och alla skolor och grenar samlas under den gemensamma 

beteckningen gymnasium. (Richardson, G. 1973:52) Slutligen granskas 1990- talet för att 

knyta an till dagens rådande läroplaner, det vill säga ”Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna” (Lpf 94). Detta främst för att påtala eventuella förändringar så tydligt som 

möjligt, men även för att spara tid och utrymme genom att samla jämförelserna i ett kapitel.   

 

Det första, som behandlas är det rådande utbildningsklimatet och debatten vid de olika 

tidpunkterna. Styrdokumenten har underlättat tolkandet, vilket varit till hjälp i granskandet. 

Därigenom ska läsaren få en möjlighet att förstå den då rådande situationen. Därefter 

behandlas ett jämförande stycke då ett specifikt utvalt kapitel redovisas. Därigenom belyses 

för läsaren enskilda kapitels omfattning och uppbyggnad i förhållande till varandra, läsaren 

får en pressenterad överblick. Det som följer därefter är separat granskning av dispositionen 

och texten, så att läsaren ska få en bild av hur de olika läroböckerna såg ut innehållsmässigt. 

Undersökningen är upplagd så, att den sammanknytande analysen i huvudsak lämnas till det 

slutliga kapitlet med analys som rubrik. Analysen tar sin början i kapitlet läroboksjämförelse, 

kapitlet tar dock inte hänsyn till alla aspekter i det tidigare presenterade materialet. 

 

Metoden som använts är mestadels kvalitativ, med vissa mindre kvantitativa inslag i form av 

dispositionsjämförelse mellan de olika böckernas innehållsförteckning. I varje period är 

strävan att välja ut den mest använda eller en av de ledande läroböckerna. Det blir två 
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läroböcker från 1950-talet, en i allmänhistoria och en i svensk/nordisk historia. Från 1970-

talet granskas tre böcker med varierade upplägg. Dessa valdes utifrån då rådande 

styrdokuments premisser och täcker inte upp samma tidsöversikt, som de övriga perioderna, 

det berodde dock på den tidens givna förevisningar. Under 1990- talet bedöms endast en bok, 

som är utvald på grund av att den är frekvent använd i dagens gymnasieskolor, och att den är 

ett direkt resultat av Lpf 94.  

 

Under granskningens tidsperiod har mycket förändrats, även sättet vilket gymnasieskolan 

styrts. Gymnasiet har gått från att vara resultatstyrt till att bli regelstyrt för att sedan övergå till 

målstyrning. Gymnasiet har dock alltid haft tre huvudsakliga former av styre från 

överliggande instanser: Resultatstyrning, Regelstyrning och Målstyrning. De så kallade, 

bestämmande överliggande instanserna har även de förändrats. I inledningen av mätperioden 

var gymnasiet statligt för att sedan allt mer bli en kommunalt styrd instans med statligt 

tillskjutna medel i olika former. Tabellen nedan visar styrningsformen av gymnasiet som har 

vissa kopplingar till tid och vilken till instans det huvudsakliga ansvaret låg på.  

 

Tabell 1. visar dominerande styrningsform  av gymnasiet 
 

Årtal ca:  1946-62 1962-76 1976- 

Resultat styrning  stark  svag svag 

Regelstyrning  svag stark svag 

Målstyrning  svag svag stark  

 

Inga av dessa styrformer har verkat ensam, de har fungerat tillsammans men alltid med en 

dominant. Avgränsningarna är ungefärliga. Det skedde alltså inte en tydlig övergång från en 

till nästa. Det är naturligt att utgå från att historieämnet som alla andra ämnen blev påverkade 

(Marklund, S.1987:84).  
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RESULTATREDOVISNING 

Utbildningshistorisk bakgrund inför och under 

1950 talet 

Läroboken i Allmänhistoria för gymnasiet, som användes på gymnasiet omarbetades på grund 

av nya metodiska anvisningar som framkommit, detta påtalades även i förordet i själva boken. 

De nya anvisningar som kom under 1950- talets inledande skede, lade betoningen på att 

eleven skulle kunna motstå propaganda, vara tolerant, ha ett kritiskt tänkande, samt vara 

öppen för ett internationellt samförstånd. Skolan gick allt mer ifrån den tidigare synen att 

uppfostra eleven till vördnad. (G, Andolf. 1972:92) En annan företeelse, som blev 

karakteristiskt för boken när den först släpptes var att den gick allt mer från det gamla 

traditionella systemet till att ha tre tidsindelningar. Nu blev kapiteluppdelningen allt mer 

tydlig. Krigshistoriadelen bantades och ersattes till viss del av ökat utrymme för kulturellt och 

socialt texterna. Förändringarna i boken var sammanlänkade med skolämnets förändringar 

(ibid, s 274). 1953 omarbetades den gymnasiala utbildningen i Sverige. En ny linje infördes 

bredvid de två klassiska, real och latinlinjerna. Den nya linjen fick beteckningen allmän linje, 

det visade till stor del vilket klimat och bildningsideal, som samhället hade under den tiden. 

En socialdemokratisk arbetar regering hade stadgat sig i maktpositionen och påbörjade sina 

idéer om en bred folkbildning. Den visade också vilka nya behov som uppkom, nya 

yrkesområden som tog allt mer fart och krävde allt högre utbildad arbetskraft. Offentliga 

sektorn expanderande, antalet elever som läste på utbildningarna ökade nu även markant. 

1920 utbildades bara 2 % av arbetskraften på gymnasienivå. 1950 hade denna siffra stigit till 

6.5 %. 1965 var motsvarande tal uppe i 18 %. Inom historieämnet framkommer en allt mer 

källkritisk syn med vetenskapliga tillvägagångssätt framför den tidigare mer stadsidealistiska 

synen. Folkets historia, i form av socialhistoria, agrarhistoria och ekonomisk historia fick allt 

starkare fotfäste. Sverige var i en stark urbaniserings fas och inrikesfrågor låg i tiden. Den 

ökade tyngdpunkten på dessa ämnen bidrog till att historieämnet fick en starkare förankring i 

modern historia på den äldre historiens bekostnad. Under 1950- talet så ingick 

samhällskunskap i historieämnet, en kamp om ämnets struktur blev allt påtagligare och ledde 

till en delning av ämnena 1960. (ibid, s 290) Under 1960– talet ökade andelen elever som 

studerade på landets olika gymnasier, därmed uppkom en betygsdebatt. Under en tid hade det 

varit möjligt för elever att få högskolebehörighet genom att läsa endast tvåårig fackutbildning. 

Detta blev inte längre möjligt då reglerna sågs om (Hadenius, K. 1990:278). 
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1970 talet 

Betygsfrågan blev under en tid en politisk fråga som 1970, med förändringen av 

gymnasieskolan som genomfördes då, bidrog till att ett målrelaterat betygssystem infördes. 

Detta system blev senare ersattes av ett relativt betygssystem. Nästa gång en påtaglig 

förändring av betygsystemet genomfördes, var på 1990– talet. Gymnasiet blev allt mer en 

skola för alla, stort steg för detta mål togs under 1960– talet då gymnasieskolan tillsammans 

med det svenska folkhemmet växte till sig (ibid, s 278).  

 

När historieämnet 1960 skiljdes från samhällsämnet så ökade det totala antalet timmar som de 

båda ämnena tillsammans disponerade. Av dessa fick historieämnet ungefär ¾, men 

samhällskunskapen förlades till de två sista årskurserna, eller som det på den tiden kallades, 

”ringarna”.  På så sätt förlorade historieämnet lite av sin ställning i de högre årskurserna. Det 

hade under lång tid funnits åsikter om vad som passade sig att läsa och när. Genom ämnes 

disponeringar togs detta till fasta (Andolf, G. 1072:72). Ett tankesätt som introducerades på 

1960 talet var en annan syn på inlärning. Eleven skulle förbättra sin kunskapsupptagning 

genom att läsa historia i två stadium. Först läste eleven under ett extensivt stadium relativt 

snabbt en översikts kurs. Senare, i ett intensivt stadium trängde eleven djupare in i olika 

problem som han/hon ställdes inför. Denna metod ökade lärarens möjlighet att påverka 

elevens förståelse för svårare frågeställningar, samt elevens möjlighet till kritisk granskning 

av källmateriel. Kritisk granskning låg högt på prioriteringslistan, den intensiva fasen 

tilldelades ungefär 2/3 av tiden som stod till förfogande. Uppdelningen av undervisningen i 

två stadier var den viktigaste förändringen i historieundervisningen under 1960- talet. 

Förändringen i undervisningsformen fick en tydlig återverkning på de skrivna läroböckerna 

(ibid. s 86). När Läroplanen för gymnasiet 1965 (Lgy 65) introducerades upprättades även en 

motsvarighet för de då nyinrättade fackskolorna (Lfa 65). Dessa skolor integrerades senare i 

en gemensam gymnasieskola 1970, då den integrerade gymnasieskolan inrättades. 

Styrdokumenten, som denna skola arbetade utifrån, gick under benämningen Läroplanen för 

den integrerade gymnasieskolan (Lgy 70) Krav från näringslivet och eftergymnasiala 

utbildningsformer som högskolor och universitet bidrog till att den nya gymnasieskolan 

inledde en ambitiös satsning på egenarbete och självstudier. Förändringen bidrog, som ovan 

nämnts till en förändring i undervisningen för historia (Richardson, G. 1994:72). För första 

gången fick Sverige ett sammanvävt gymnasium med ett gemensamt styrdokument som 

riktlinje (Marklund, S. 1987:36). Lgy 70 skiljer sig i upplägg från sina föregående 

styrdokument på flera vitala punkter bland annat så finns inga ämnesmetodiska anvisningar. I 
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kursplanen står bara huvudmoment och mål. För ämneslärare fanns det dock fristående 

utfyllnad som inte var direkt kopplade till målen för Lgy70. Läroplanen får alltså formen av 

ett ramverk inom vilka mål undervisningen var ganska fri (ibid. s 188). 

 

Gymnasiet gick från att vara statliga inrättningar till att bli allt mer kommunaliserande, genom 

upprepade reformer, som tog sin början på 1950- talet. Samtidigt gick kommunerna från att 

vara styrande till att bli allt mer förvaltande i frågan om gymnasiet. Det var de statligt 

utarbetade läroplanena som styrde. (ibid. s 74) Under 1970- talet blev styrdokumenten allt 

mer generella och ämnesövergripande, det var studiemålen som inte var direkt 

ämnesrelaterade. Mål och riktlinjer kom allt mer i fokus. Som tidigare nämnts, var de 

ämnesmetodiska anvisningar, längre fram i styrdokumenten främst relaterade tillbaka till de 

allmänna riktlinjerna som dess tillämpning (ibid, s 188). Under längre tid hade det funnits en 

statlig läroboksnämnd med uppgift att granska ämneslitteratur. 1973 fattade riksdagen ett 

beslut att denna nämnd skulle läggas ner och ersättas med en läroboksnämnd inom 

skolöverstyrelsen. Uppgiften var att granska och registrera läromedel, men nu även för 

gymnasiet och inte bara grundskolan. Det som var nytt var granskningens fokusering på 

läromedlens objektivitet. Kontroll skedde av vad som i läromedlet sades vara sant eller falskt. 

1983 övertogs granskningen av litteratur av Statens Institut för läromedelsinformation. 

Läroböckerna som granskades var främst samhälls och historisk litteratur (Marklund, S. 

1987:259). Den politiska debatten hade under 1950, 1960 och 1970- talet till stor del styrts av 

socialdemokraterna som innehavt regeringsställning i stort sett oavbrutet. Begrepp som 

”Stockholmsskolan” och ”den svenska modellen” hade blivigt internationellt gångbara. Även 

i den svenska gymnasieskolan återspeglades den politiska andan som rått i landet, gymnasiet 

hade blivigt en skola för alla. I slutet av 1970– talet förlorade socialdemokraterna makten och 

centerledaren Torbjörn Fäldin blev stadsminister. Efter en regeringskris 1978 blev 

centerpartisten Birgit Rodhe ny skolminister, det medförde att läroplanen för gymnasieskolan 

som introducerades 1980 inte hade socialdemokratisk grund som en lång rad föregångare 

(Hadenius, K. 1990:268).  

 

1990 talet 

Förändringar av skolan kommer i allt snabbare takt. I slutet av 1980– talet påbörjades arbetet 

som medförde nästa stora förändring av gymnasieskolan. Den kunskapssyn som dominerade, 

proposition 1990/91:18 var framför allt kunskap för individuell utveckling. Den påvisar även 

på behov av nya problemlösningar inom och till arbetslivet. Propositionen pekar även på 
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valfrihet inom pedagogik,  val av skola samt tillämpningen av ett laborativt och undersökande 

arbetssätt inom gymnasieskolan. Innan detta hade den socialdemokratiska regeringen i 

propositionen 1988/89:41 gett kommunerna ett kommunalt huvudmannaskap över 

gymnasieskolan. Propositionen genomfördes av dåvarande skolminister Göran Persson trots 

stora protester. Decentralisering av gymnasiet ledde till ytterligare mål och resultatstyrning 

(Halden 1997:77). I början av 1990– talet fick Sverige en borglig regering och Beatrice Ask 

blev ny skolminister, en rad förändringar genomfördes, bland annat introducerades friskolor. 

När socialdemokraterna åter kom till makten var återställning av skolpolitiken en central 

fråga. Genom Lpf 94 återgick gymnasieskolan till att använda sig av ett målrelaterat 

betygsystem med bedömning av varje kurs. Alla kurser blev garanterat ett vist bestämt 

timmantal, läroböckerna fick åter anpassa sig (Isling, Å. 1997: omslagets baksida). 

 

Den senaste stora förändringen av gymnasieskolan skedde alltså 1994 då Lpf 94 

introducerades. Förändringen för historiaämnet var inte obefintlig. De tidigare linjerna 

förändrades till program och de olika programmen fick varierande mängd av historia. Hur 

mycket historia som eleverna läste, berodde på vilka program de valt. Historieämnet blev 

uppdelat på kurser, en A- kurs som omfattade 80 timmar och en B- kurs som omfattade 110 

timmar. Historieämnet var inte, ett så kallat kärnämne och det medförde att inte alla läste 

historia (R, Sandberg. 1999:förord).  Den nya läroplanen medförde förändringar i skolans 

uppgifter, individen sattes hela tiden i centrum och elevens behov var det centrala. Samtidigt 

fanns de demokratiska värderingarna som framkom under 1950- talet och 1960- talets kritiska 

granskning kvar. Skolans huvuduppgifter lyder enligt följande. 

 
Huvuduppgifterna för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till allsidig utveckling. (Lärarens handbok, s. 
39) 
 

Andra värderingar som blev mer poängterade över tiden, var förmågan att kunna finna 

material, vara öppen för förändringar, som kom allt snabbare i det moderna samhället. Att 

kunna samarbeta och kunna applicera ett miljöperspektiv börjades även de belysas (ibid). 

Kommunförbundet har under senare år krävt lättnader i reglerna för styrandet av 

gymnasieskolan, det har lett till att de centrala timplanerna som garanterade undervisningstid 

dogs bort. Pedagogen det vill säga läraren behöver inte längre ha specifik ämnesutbildning. 
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Förändringarna kommer allt snabbare. Historia ämnet som aspirerar på att bli ett nytt 

kärnämne kan bara vänta och se vad nästa stora politiska beslut medför (Larson, H, A. 2001). 

 

Läroboksjämförelse 

I en komparativ studie av det redovisade textmassan och dispositionerna i de sex läroböckerna 

går det klart att urskilja stora förändringar. Det påtagligaste torde vara förändringen i den 

totala omfattningen vilken de olika böckerna har fått. Under 1950– talet hade läroböckerna en 

uppbyggnad som sträckte sig över den tidens hela beskrivna historia, från dåtid till nutid. Den 

uppdelning som användes var inte den tidsrelaterade, utan nordisk historia skildes från 

världshistorien. Granskningen skedde med fokus på stater, folk, personligheter och händelser 

som tidigare omnämnts i ett citat av Gustav Jacobson. En viktig punkt som inte ska glömmas 

bort var att samhällsämnet vid denna tid var integrerat med historieämnet. Detta kan delvis 

förklara den kraftiga fokusen som fanns på statlig historia.  

 

I de tre läroböckerna från 1970– talet har upplägget i det medtagna textmassorna markant 

förändrats. Den mest påtagliga förändringen är att gymnasieläroböckerna för första klass 

inleder sitt historiska beskrivande förlopp med medeltiden och inte forntiden. Historieämnet 

och samhällsämnet har nu delats och även fokusen i historieämnet har förändrats. Under 

första klass sker undervisningen från 700– talet till slutet av 1700– talet. Omfattningen på 

läroböckerna är uppbyggda så de täcker årskursernas behov, alltså syns det tydligt att Historia 

för gymnasiet och Världen under åtta sekler är läroböcker för första årskursen i gymnasiet. 

Samtidigt täcker Folkets historia upp perioden mellan 1700– talet och fram till och med 

modern tid. Denna undervisning sker efter första årskursen. Läroböckerna har dessutom blivit 

allt mer upp byggda för att tillhandahålla eleverna instrument för kritisk granskning, vilket 

blev viktigare inte bara inom historieämnet, detta syns tydligt i böckerna från perioden. Ett 

exempel är Världen under åtta sekler som har ett avslutande fördjupningsavsnitt i slutet av 

varje kapitel. Fördjupningsavsnittet ska hjälpa eleven att tolka och sätta sig in i historien på ett 

djupare plan, för att därmed erhålla ett kritiskt synsätt. En annan påtaglig förändring är att 

nordisk historia har integrerats med världshistorien. Den nordiska historien förlorar i tyngd 

och blir mindre omfattande samtidigt som allt mer tyngd läggs på egenarbete och självstudier 

inom historieämnet. Den nordiska historien faller tillbaka på grund av den förändrade 

historiesynen. Nationell prägel av historia faller tillbaka för den allt mer vetenskapligt 

granskande allmänhistoriken. 
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När vi granskar historieämnet i dess nuvarande form, det vill säga utifrån Lpf 94 har 

läroböckerna åter förändrats i utformning som ett resultat av rådande läroplaner. Åter precis 

som under 1950– talet inleds undervisningen i förhistorisk tid. Samtidigt finns tanken om ett 

expansiv och intensivt studie kvar. Läroboken, som analyseras, har alltså utformats för att 

täcka dessa varierade behov. Den var tidigare uppdelad på flera läroböcker. Det medför att 

den totala omfattningen på Epos är större än dess, i arbetet granskade, föregångare. 

Fortfarande finns kraven på källkritik och självständiga arbeten kvar, som uppkom på 1970– 

talet. Samma sak med expansiva och intensiva stadier för eleven. Källkritik har fått extra 

tyngdpunkt i tillvalskurs på C- nivå i dagens gymnasium.   

 

Lärobocksjämförelsen har i stycket nedan koncentrerats på mindre utdrag ur specifikt utvalda 

kapitel i läroböckerna, samt en jämförelse av den rådande diskussionen ur olika tidsperioder. 

Utdragen ur de granskade historieläroböckerna redovisas i tabellform. Resultatet i tabellen 

presenteras ytterligare i följande diskussion. I tabellen redovisas hur stor area i 

spaltcentimeter, det vill säga textbredden gånger textlängden som de olika läroböckerna ger 

till kapitlet som går under rubriken medeltiden. Granskningen omfattar samtlig granskad 

litteratur med undantag för Folkens historia som inte behandlar den aktuella rubriken. 

Liknande granskning kommer att ske med visuellt material i form av bilder kartor. 

Undersökningen av bilder, tabeller, kartor och liknande finns även det redovisat.  Hänsyn har 

tagits till teckenstorlek, för att resultatet ska kunna illustrera tydligt, hur mycket utrymme 

varje lärobok har avdelat till det undersökta kapitlet? Detta har gjorts genom att räkna ut total 

arean som samtliga böckers medeltids kapitel tar upp i teckenstorlek 10. Därmed visas hur 

mycket energi författarna valt att lägga på det i förhållanden till andra kapitel. De olika 

böckernas totala utrymme finns även illustrerat i tabellen, för att påvisa hur mycket utrymme 

som är avdelat till det redovisade kapitlet. Det är dock endast den löpande texten ur 

läroböckerna som är redovisad, inte fördjupningsuppgifter och avstickande text som 

personporträtt. Tabellen ger dock en referens, som möjliggör en överskådlig jämförelse med 

hänsyn till senare, i arbetet redovisat material, om sidantal till de olika kapitlen i respektive 

lärobok. Nedanstående tabell möjliggör för läsaren att även själva kunna dra slutsatser 

angående redovisad litteratur, som utelämnats av författaren. Tabellen nedan fungerar som ett 

utdrag och samtidigt ett komplement till tidigare redovisad litteratur. Tabellen bidrar till att ett 

kapitel blir analyserat och jämfört på ett djupare plan än vad som senare redovisas då 

böckernas text och disposition presenteras.  
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Tabell 2. Redovisat resultat av utrymmesdisposition av det medeltida textmassorna,  

 

 Index. Antal bilder i lärobok Kapitlets % av bokens volym. 
Allmän historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 100 10                                             13% 
Svensk historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 67 10                                             10% 
Historia för gymnasiet. 
 (1970 - tal) 94 141                                             25% 
Världen under åtta 
sekler. (1970 – tal)  88 63                                             23% 

Epos. (1990 – tal) 103 94                                             12% 
 

 

Av de ovan undersökta böckerna är de två översta i tabellen från 1950– talet, Allmänhistoria 

för gymnasiet och Svensk historia för gymnasiet. Dessa böcker fungerar som komplement till 

varandra samtidigt som de båda tar upp och behandlar medeltiden, dock ur olika vinklar, 

nordisk respektive allmänhistorisk. Det betyder att dessa läroböcker läses av samma elever. I 

och med att de fungerar som komplement till varandra kan denna litteratur läggas samman. Ur 

det perspektivet är den skrivna mängden från 1950– talet överlägset störst för 

medeltidskapitlet. Med utgångspunkt att det tillgängliga utrymmet för kapitlet medeltiden får 

ett relativt stor plats i förhållande till böckernas totala utrymme, i just dessa båda äldre böcker. 

Läroböckerna från 1950– talet har betydligt mindre totalomfång än dess senare 

motsvarigheter, till och med om de båda läggs samman är totalarean mindre än de andras 

separata area. En annan avvikelse mellan böckerna från 1950– talet och de senare är 

framförallt den explosionsartade ökningen av bilder, kartor och liknande diagram. 

Läroböckerna växer, som påtalats, påtagligt i storlek för att ge plats åt illustrativt material som 

fungerar som komplement till texten. Vid en första anblick kan det, som sagt, se ut som om 

det skrivna materialet om medeltiden har expanderat mellan 1950 och 1970– talets granskade 

läroböcker. De böcker som är redovisade från den senare av de båda perioderna fungerar 

separat från varandra. Det vill säga att eleverna antingen har den ena boken eller den andra, 

och inte som under 1950– talet nämnts, båda. Samtidigt tar var och en av dessa upp både 

världs och nordisk historia, vilket bidrar till att den totala textmassan har krympt en aning. En 

annan iakttagelse är, att utrymmet för den skriftliga studien är förvånansvärt lika storlek, i de 

båda böckerna från 1970- talet, trots påtagliga skillnader i både illustrativt och totalt utrymme 

för perioden i de båda böckerna. Skillnaden uppkommer även i den totala storleken mellan de 
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båda böckerna då Historia för gymnasiet är större än Världen under åtta sekler. Förändringen, 

som har skett till den nyaste av de granskade läroböckerna, är inte lika enkel att påtala. 

Förutom att den totala omfattningen på läroboken har expanderat ytterligare, har varken 

antalet illustrationer i form av bilder, tabeller eller textutrymme växt. Den givna förklaringen 

bör vara förändringen i total omfattning, då Epos som lärobok har större spännvidd. Boken 

inleder sina efterforskningar redan under förhistorisk tid och inte vid medeltiden och studien 

fortgår ända fram till modern tid. Detta upplägg har Epos gemensamt med lärobokslitteraturen 

från 1950– talet som även den, täckte hela den tidens tidshistoriska spektra. En avvikelse som 

Epos har mot övrig studerad litteratur, är det större teckensnittet. Detta underlättar läsandet, 

men tar samtidigt upp mer yta.  

 

Sammanfattande inledning till disposition och text 
I följande stycke har en redovisning av samtliga sex böckers disposition och text genomförts. 

Presentationen av varje period inleds med en litteraturpresentation. I denna har urvalet av 

lärobokslitteratur motiverats, samt förhållandet dem i mellan innehållsmässigt redovisats. 

Under rubrikerna disposition har de olika gymnasieläroböckernas uppbyggnad och val av 

utformning presenterats. Under rubriken textmassa presenteras det faktiska innehållet i 

historieböckerna i form av avsnitt och kapitlens olika rubriker samt vilket utrymme dessa fick 

i de olika läroböckerna. Presentationen har skett i ett kronologiskt format det vill säga, 1950– 

talet 1970– talet och slutligen 1990– talets disposition och textstudie.   

 

Läroböcker 1950 - tal 
Den första boken som bedöms i arbetet är Allmän historia för gymnasiet. Den är skriven av 

Jacobson och Söderlund fjärde upplagan från 1955. Den version som användes är aningen 

omarbetad från originalet som lanserades 1941. Valet av boken är motiverat genom att den 

var den enda läroboken som fanns med i läroboksförteckningen från 1946 för allmän historia 

och den var ensam lärobok fram till mitten av 1950- talet. Boken hade en dominerande 

ställning till början av 1960 då den tappade mark mot andra läroböcker, mer anpassade för de 

nya krav som uppkommit (G, Andolf. 1972:129).  

 

Den andra boken som används från 1950- talet är Svensk historia för gymnasiet som 

publicerades 1949. Den version som användes är en omarbetad upplaga från 1955. Som 

namnet på boken påpekar är svensk historia kärnan. Detta för att täcka upp hela det historiska 
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spektrumet för den litteratur som kan ha blivit använd. Boken är skriven av S. Tunberg och E. 

Söderlund. En anledning till valet av just denna bok är att Ernst Söderlund hade varit med och 

skrivit även den, precis som Allmän historia för gymnasiet.  

 

Disposition redovisning Allmänhistoria för gymnasiet 

Som namnet på boken indikerar är innehållet främst presenterat med ett världshistoriskt 

perspektiv. Innehållet har framförts ur en kronologisk ordning som följts med få undantag. 

Undantagen förekommer då ämnet skiftats och då specifika kulturer eller personer följs i 

stället för den generella tidsmässiga förändringen. Trots att boken är omarbetad har det totala 

sidantalet förblivit oförändrat. Tidigare delar av berättande karaktär, som fältslag 

revolutionshändelser och liknande har fått stå tillbaka och har bara nämnts kort. Här har 

författarna utgått från att dessa händelser torde finnas i elevernas minnen, från tidigare studier. 

Även ämnen, som möjligtvis kan beröras inom andra ämnen som till exempel religions 

historia, har fått stå tillbaka i Allmänhistoria för gymnasiet. Det framförs även att boken inte 

skall inläras i sin helhet av eleven utan främst fungera som en handbok eller uppslagsbok. 

Allmänhistoria för gymnasiet fungerar främst, som författarna beskriver i förordet, som en 

uppslagsbok för att samla in fakta. I boken finns det inga löpande frågor eller 

sammanfattningar av texten. Tyngdpunkten ligger på beskrivande av fakta med kulturer, 

statskick och ledande personligheter i fokus trots att det är en del, som bantats ner i denna 

senare utgåvan av läroboken (Jacobsson, G. 1955). 

 

Textmasseredovisning Allmän historia för gymnasiet 

När Jacobson och Söderlund skrev historieläroboken Allmän historia för gymnasiet var den 

annorlunda för sin samtid. Tidigare skrivna historieböcker inom samma genre var nästintill 

alltid uppdelade i tidsepoker. Dessa tidsepoker går generellt under benämningen tidevarv. 

Uppdelningen, som används i boken är annorlunda, den är baserad på kapitel i första hand 

(Andolf, G. 1972:274). Boken använder sig alltså av kapitelindelning med underliggande 

stycken. Under styckena finns mindre rubriker som tillåter en ytterliggare uppdelning, men 

dessa är ej angivna i innehållsförteckningen. Fortfarande finns de tre tidsepokerna angivna 

men inte lika tydligt. Bokens historia sträcker sig från forntid till efterkrigstiden med de tre 

tidevarven som avsnittsuppdelning.  
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Tabell 3. Påvisar utdrag ur boken Allmän historia från gymnasiet innehåll.  

 
Den förhistoriska tiden.   
Forntiden.   Medeltiden. 
Den främre orientens kulturfolk.  Den äldre medeltiden. 
Den grekiska världen.  Högmedeltiden. 
Romarna.   Senmedeltiden. 
 
Nya tiden. 
Kampen om världsväldet. 
Religionsstridernas tid. 
Ludvig 14:s tidevarv. 
Kabinettspolitikens, kolonialkrigens och upplysningens tidevarv. 
Revolutionen och Napoleon. 
Reaktionens, liberalismens och nationalitetsrörelsernas tid. 
Den väpnade fredens tidevarv. 
Det första världskriget. 
Mellankrigstiden. 
Det andra världskriget. 
Efterkrigstiden. 
Regentlängder. 
 

Uppdelningen är, som synes ovan baserad på tre avsnitt, tyngdpunkten ligger dock i kapitel 

indelningen som har stycken under sig. Första avsnittet behandlar, som rubriken påtalar 

Forntiden. Avsnittet består av tre kapitel som är uppdelade på 24 stycken. Sidantalet som 

används för avsnittet är totalt 64. Det mellersta avsnittet bär titeln Medeltiden och består även 

det av tre kapitel. De 79 sidorna är uppdelade på 23 stycken, som på olika sätt förklarar det 

förflutna. Det sista och överlägset största kapitlet i omfång behandlar den Nya tiden, som dess 

rubrik påtalar. Avsnittet består av 10 kapitel fördelade på 74 stycken och 255 sidor 

(Jacobsson, G. 1955). 

 

Disposition redovisning svensk historia för gymnasiet 

Den granskade läroboken Svensk historia för gymnasiet är en omarbetning av Falk- Tunbergs 

lärobok av samma namn. I stället för Falk så har Ernst Söderlund varit medförfattare 

tillsammans med Tunberg. Författarna motiverar omstruktureringen av den tidigare läroboken 

med, att ekonomiska och sociala moment måste integreras i den historiska händelsekedjan. En 

del avsnitt har därmed blivit totalt omarbetade, själva läroboken har expanderat i omfång 

jämfört med dess föregångare. Utrymmet för äldre historia har även det ökat en aning då 

texten som varit koncentrerat, har ersatts med ett bredare material. Speciellt de senaste 

århundradenas historia har fått ovanstående motiverade omarbetning, nämligen ett ökat 
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ekonomiskt och socialt perspektiv. Författarna framhåller att deras strävan med boken har 

varit (Tunberg, S. 1955:Förord).  

 
En allmän strävan har varit att åstadkomma en objektiv framställning, som med undvikande av 
värdeomdömen, i den uträkning som det är möjligt skall kunna ge eleverna ett begrepp om att 
kausalsammanhangen ofta har en ytterst komplicerad karaktär, och insikt om vikten av detta 
beaktas innan ett omdöme fälles (Ibid). 

 

I boken använder sig författarna av litteraturhänvisningar, dock mest för att eleverna skulle få 

möjlighet att orientera sig i den senaste litteraturen och inte som referens för materialet. En 

förteckning över viktiga historiska verk har författarna valt att lägga efter den löpande texten. 

Svensk historia för gymnasiet har strukturerats, som en allomfattande lärobok där det främst 

är, respektive lärare ute i skolornas uppgift att besluta om vilka stycken och kapitel som 

tyngdpunkten ska läggas på. Boken följer ett kronologiskt perspektiv med en del mindre 

avvikelser, för att inte bryta pågående diskussion (Ibid).   

 

Textmasseredovisning Svensk historia för gymnasiet 

När författarna Tunberg och Söderlund författar gymnasieläroboken Svensk historia för 

gymnasiet finns det fortfarande tendenser till uppdelning i tidevärv, såsom tidigare bok som 

Söderlund har varit med och författat, det vill säga Allmän historia för gymnasiet. De tre 

tidsepokerna är bara vagt framträdande, själva stommen för stoffet är presenterat i 

kapitelform.  

 

Tabell 4. redovisar utdrag ur boken svensk historia för gymnasiet.  

 
Forntiden.   Medeltiden. 
Stenåldern.   Kampen om riksenheten i Sverige. 
Bronsåldern.   Danmark och Norge under äldre medeltiden. 
Järnåldern.   Materiel och andligt kultur under europeiskt inflytande. 
   Sverige under konungarna av folkungaätten. 
   Det Tyska överväldets tid. 
   Kalmarunionen. 
 
Nya tiden. 
Reformationens tidevarv. 
Danmark och Norge under reformationstidevarvet. 
Stormaktstiden. 
Danmark – Norge.  
Frihetstiden. 
Gustavianska tiden. 
Kulturlivet under 1700 – talet.  
Krisens avveckling. 
Danmark – Norge 1720 – 1814.  
Industrialismens och demokratiens framväxt. 
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Industrialismens genombrotts tid.  
Sverige under första världskriget. 
Mellankrigstiden. 
Sveriges granländer 1815 – 1939. 
Sverige och dess nordiska granmakter under andra världskriget. 
Sverige under efterkrigstiden 1945 – 1950. 
Kulturlivet i Sverige under 1800- och 1900 – talen. 
 

De tre avsnitt som kapitlen är uppdelade i, är baserade på den gamla tidsepoksindelningen 

som fortfarande finns kvar i en del historieläroböcker. Det första avsnittet behandlar nordisk 

Forntid och har detta som rubrik. Avsnittet är uppdelat på tre kapitel och 27 stycken fördelade 

på 32 sidor. Det som behandlas är en tidsperiod från stenåldern fram till år 1000 eKr. Avsnitt 

nummer två, Medeltiden behandlar historien fram till Vasatiden. Uppdelningen är på fem 

kapitel och 61 stycken på 43 sidor. Det avslutande och mest omfattande avsnittet sträcker sig 

fram till 1950 års efterkrigshistoria. Avsnittet går under titeln Nya tiden.   Uppdelningen är på 

17 stycken, som i sin tur är fördelade på 405 kapitelrubriker, detta på 348 sidor. Det stora 

antalet rubriker beror på att styckena är uppdelade i understycken, som här redovisas i totalt 

antal. Utan dessa underrubriker är styckeindelningen i de tre avsnitten lite annorlunda. Noll, 

10 respektive 28 stycken och en rad underrubriker är resultatet om bortseende sker från 

styckenas underrubriker (Tunberg, S. 1955). 

 

Läroböcker 1970 – tal  

Fram till 1970 talet har det hänt en hel del förändringar inom skolans upplägg. Det återspeglas 

i den valda läroböckerna, som har studerats. De böcker som under denna epok studeras är. 

Världen under åtta sekler av B, Bergström och I, Håkansson. Historia för gymnasiet Årskurs 

1 av C, Kavaleff, U, Levén-Anderson och M, von Ahlefeld-Vejde. Slutligen Folkets historia 

skriven av Tham, Kumlien och Lindberg. Valet av ovanstående böcker har varit relativt 

godtyckligt då Läroboksförteckningen, vilken förde statistik över vilken litteratur som 

användes av olika skolor, lades ner tidigt 1960- tal. En vital förändring sker med litteraturen, 

beroende på det upplägg som finns på 1970– talet. Denna är att eleverna i klass ett inledde 

med att studera historia från omkring år 1000. Det upplägget är motiverat i Bergström enligt 

följande. ”Den västerländska historien före 1000 studerade Du i årskurs 9, då Du också fick 

en överblick av den historiska utvecklingen i några områden i Afrika, Asien och Amerika.” 

(B, Bergström. 1972:10). Böckerna som har valts ut täcker alltså inte perioden innan 

medeltiden. De är dock utvalda för att täcka upp hela gymnasietiden materialmässigt. Två av 

de utvalda läroböckerna är avsedda främst för årskurs ett och den tredje för senare 



 

 19

historiekurser, det vill säga årskurs två och senare. Däremot så tar litteraturen till fasta på det 

tidigare beskrivna expansiva och intensiva stadiet då två av böckerna är mer anpassade för 

fördjupningsstudier som kommer i samband med eget arbete under det intensiva stadiet. 

Bergströms bok är till exempel inblandad i ett forsknings och utbildningsprojekt som gick 

under benämningen SAG- Självständigt Arbete i Gymnasiet (ibid, s 5). 

 

Dispositionsredovisning Historia för gymnasiet 

Dispositionen i Historia för gymnasiet är uppbyggd för att stämma överens med rådande 

styrdokument. Läroboken ska enligt författarna tillhandahålla ett material bestående av text, 

bild, kartor och diagram som ska möjliggöra en varierande undervisning. Materialet möjliggör 

även för eleven individualisering och integration i undervisningen. Läroboken är med detta i 

åtanke disponerad på ett speciellt sätt, delad i tre vertikala skikt. Första skiktet består av en 

starkt begränsad och väldigt översiktlig kurs, som har en koncentrerad inledning, urkunder, 

tabbeler, kartor, diagram och så vidare. Urkunderna och illustrationerna är placerade på 

vänstersidorna i boken. Inledande text är enspaltig och skiljer sig därigenom från resterande. 

Andra skiktet består av en relativt grundlig och mer samtalande del av varje avsnitt. Denna 

återkommer på högersidorna av läroboken och är trespaltig. Detta upplägg hoppas författarna 

ska tillåta eleverna att göra ett enklare urval om hur djupt i läroboken de vill studera. Tredje 

skiktet tar sin form av hela uppslag som lagts in och som inte hör till översiktskursen, men 

kan anses vara intressanta och stimulerande för eleven vid enskilda arbeten som inte är direkt 

kopplade till översiktskursen. Läroboken fungerar tillsammans med en studiebok, som ställer 

ledande frågor på bland annat urkunderna och det visuella materialet som läroboken erbjuder. 

Boken är alltså uppbyggd så att lärare och elev ska kunna välja hur kursen ska struktureras. 

Författarna rekommenderar en kombination av skikt ett och två (Kavaleff, C. 1971:förord). 

 

Textmasseredovisning Historia för gymnasiet 

Läroboken Historia för gymnasiet skriven av Kavaleff, Levén och Vejde består av fem 

huvudrubriker som delar upp läroboken i avsnitt. Det stoff som blir behandlat sträcker sig från 

medeltiden fram till slutet av 1700 talet.  

 

Tabell 5. Redovisar ett utdrag ur Historia för gymnasiet innehåll. 

 
Medeltiden.   De utomeuropeiska världsdelarna. 

Näringslivet.   Indien. 
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Feodalsystemet.   Kina. 
De världsliga och andliga världsstatsidéerna. Japan. 
Landskapslagarnas samhälle.  De amerikanska kulturerna. 
Statlig enhet och rikslagstiftning. Aztekernas rike. 
Unionella och nationella strävanden.  Mayariket. 
Medeltidens samhällsliv.  Inkariket. 
 
Renässansen.   Barocken. 
Kulturlivet.   Ekonomiska idéer och stadsrättsliga teorier under 1600-tallet. 
Uppfinningar och geografiska upptäckter. Religiösa konflikter och politiska maktkamper. 
Reformationen.   Riksstyrelsens organisation. 
Ekonomiska och sociala förändringar. Ståndsstrider och sociala problem. 
Kungamakt, adelsmakt och folkmakt. Barocken kulturliv. 
 
Upplysningen. 
Upplysningen – en revolt mot det etablerade samhället religiösa, sociala och stadsrättsliga idéer. 
Näringslivet. 
Maktförhållandena. 
Parlamentarismen i England och författningsstriderna i Sverige. 
Den sociala och religiösa utvecklingen i norden striden om privilegieutjämningen. 
Kulturlivet. 

 

Uppdelningen som skett av läroboken är alltså främst i fem avsnitt som synes i tabellen ovan. 

Det inledande avsnittet bär titeln Medeltiden och är indelat i sju kapitel och 34 stycken. 

Avsnittets omfattning är på 90 sidor. Det följande avsnittet går under rubriken De 

utomeuropeiska världsdelarna, och har en avsevärt mindre omfattning, 20 sidor. Dessa är 

uppdelade på sju kapitel, någon styckeindelning finns inte på detta avsnitt. I tredje avsnittet 

vars rubrik går under namnet Renässansen finns fem kapitel och 20 stycken. Omfattningen i 

sidor ligger här på 83. Fjärde avsnittet Barocken omfattar även det fem kapitel, antalet 

stycken är dock något större, och ligger på 26 till antalet. Antalet sidor är även något fler än 

föregående stycken och består av 118 sidor. Det slutliga avsnittet har rubbriken upplysningen, 

och består av sex kapitel och 30 stycken fördelat på 120 sidor (Kavaleff, C. 1971). 

 

Dispositionsredovisning Folkets historia 

Dispositionen i Folkets historia är upplagd på fyra avsnitt som var för sig är representativa för 

en tidsperiod. Boken tar sin början i 1700- talet för att sedan med olika avstickare vandra fram 

till modern tid och avslutas på 1970- talet. Dispositionen stämmer överens med kursplaner för 

andra året i historia. Under andra året på gymnasiet avverkades denna tidsperiod. Boken i 

fråga är uttryckligen anpassad för gymnasieskolans treåriga ekonomiska och fyraåriga 

tekniska linjer, den riktar som nämnts in sig på andra årskursen. Boken är skriven i ett 

kronologiskt perspektiv. Varje stycke i boken inleds med en studievägledning för eleven som 

presenterar stycket i korta drag. Efter denna presentation följer några frågor, som är av central 

betydelse i sammanhanget. Därefter följer läshänvisningar i andra böcker som behandlar det 
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aktuella ämnet, och kan fungera som komplement. Efter detta följer själva texten, som ska 

kompletteras med dokument och diabilder. Själva bildinnehållet i boken är inte så omfattande, 

utan en tillhörande serie med diabilder är tänkt att användas i samband med undervisningen 

från boken. Efter avslutande avsnitt finns det mellan sidorna 396 och 401 en tabellbox med 

kort sammanfattning av viktiga punkter som boken titigare belyst. (Tham, W. 1971)  

 
Textmasseredovisning Folkets historia 

Folkets historia är en bok som omfattar fyra huvudrubriker. Dessa rubriker består av ett 

material som sträcker sig från tidigt 1700- tal fram till vad som då var modern tid. Följande 

underrubriker blir behandlade.  

 

Tabell 6. Påvisar ett utdrag från boken Folkets historias innehåll.  

 
Revolutionerna och Napoleon tiden. Tiden 1815-1914. 
De tre revolutionerna  Idé- och kulturliv. 
Det Napoleanska kejsardömets tid. Maskiner och människan. 
   Europas stormakter. 
   Norden. 
   Despotism och frihet utanför Europa. 
   Stormaktspolitiken. 
 
De båda världskrigens tid.  Efterkrigstiden. 
Första världskriget.  Segern föder nya konflikter. 
Mellankrigstiden.  Segermakterna  och det kalla kriget. 
Andra världskriget.  Asien, Afrika, Latinamerika. 
   Norden efter andra världskriget. 
 

Som man kan se ovan är boken uppdelad i avsnitt med huvudrubriker. Under dessa ligger 

rubriker som i sin tur har stycken under sig. Styckena ovan är inte redovisade med titel, de 

ligger under kapitlen, i kommande text redovisas deras antal. Första avsnittet går under 

rubriken Revolutionerna och Napoleontiden. Avsnittet är uppdelat i två kapitel, som i sin tur 

består av fem stycken. Stoffet under rubriken har en omfattning på 50 sidor. Det andra 

avsnittet bär titeln: Tiden 1815-1914, och behandlar tidsavsnittet som anges ur en rad 

varierande aspekter. Avsnittet har sex kapitel bestående av 29 stycken med olika 

angreppspunkter. Avsnittets omfattning i läroboken är på 176 sidor. När tredje kapitlet inleds 

så har tidsperspektivet tagit sig en bit in på 1900- talet, närmare bestämt 1914 då 

världskrigsepoken tar sin början. Avsnittet går under rubriken De båda världskrigen, och tar 

sin slut vid krigsslutet 1945. Avsnittet består av tre kapitel med totalt 12 underrubriker för att 

ge textmassan olika vinklingar och täcka upp tidsperioden. Totalt omfattar avsnittet 89 sidor. I 

bokens sista avsnitt behandlas ungefär 25 år efter krigsslutet alltså fram till början av 1970. 
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Det sista avsnittet består av fyra kapitel med 12 underrubriker. Den totala omfattningen på 

avsnittet ligger på 77 sidor och går under rubriken Efterkrigstiden. Slutligen efter alla avsnitt 

ligger en sammanfattande boxfigur. Bokens volym i sidantal är totalt 404 med källor och 

övrig utformation.   
 
Dispositionsredovisning Världen under åtta sekler 

Dispositionen i Världen under åtta sekler är uppbyggd utifrån fyra huvudavsnitt som stämmer 

överens med vad kuren omfattar under första gymnasieåret för samhällsorienterade och 

tekniska kurser. I en inledande introduktionsdel i varje kapitel redogörs kort och översiktligt 

styckets upplägg, för att underlätta läsandet och tolkandet av kommande text. Detta sker även 

med hjälp av bilder och illustrationer för att förenkla tolkandet. Efter denna introduktion sker 

den huvudsakliga presentationen av de fyra olika avsnitten i text och illustrationer i form av 

bilder kartor tabeller och så vidare. Efter detta så följer det i varje kapitel studieanvisningar 

som ska vara till hjälp för eleven när denna läser, och därigenom lättare urskilja väsentliga 

fakta och vad som är intressant i epoken. Självförhörsfrågor har placerats efter varje kapitel, 

så eleven kontinuerligt kan göra kontroll på nyckelpunkterna i varje avsnitt (Bergström, B. 

Håkansson, I. 1972:11). Därnäst kommer tillämpningsuppgifter med facit som kommenterar. 

Samtidigt finns frågor för självkontroll bredvid facit. Efter detta följer 

sammanfattningsuppgifter. Uppgifterna som följer är temauppgifter, och är anpassade för 

diskussion i grupp. Slutligen finns det på varje epok ett fördjupningsavsnitt som är fyllt med 

uppgifter av varierande svårighetsgrad. Fördjupningsuppgifterna är tänkta att fungera med 

bredvid liggande material som inte finns i boken (ibid, s 12).  

 

Textmasseredovisning Världen under åtta sekler 

Världen under åtta seklers textmassa är placerat under fyra huvudrubriker eller avsnitt som 

behandlar världshistorien från runt år 1000 fram till sent 1700- tal. Under fyra huvudrubriker 

behandlas följande rubriker.  

 

Tabell 7. Påvisar ett utdrag ur Läroboken Världen under åtta seklers innehåll.  
 

Medeltiden.   Renässansepoken. 
Den härskande kyrkan.  Renässanskulturen. 
Det feodala samhället.  Reformationen och motreformationen. 
Det kristna Västerlandets expansion. Geografiska upptäckter och ekonomiska förändringar. 
Världen utanför det kristna västerlandet. Nationalstat och kejsardöme.  
Tema Medeltida miljöer.  Tema: Renässansmänniskor. 
Fördjupnings avsnitt.   Fördjupningsavsnitt. 
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Den absoluta furstemaktens epok. Upplysningstiden 
Kungadömet av Guds nåde.  Upplysningen. 
Religiös och politisk maktkamp.  Levnadsförhållanden och ekonomisk- 
Ekonomi och samhälle.  utveckling i 1700-talets Europa. 
Barockkultur och naturvetenskap. Kabinettspolitik och kolonialkrig. 
Den absoluta furstemakten i Sverige. Rokoko, klassicism och upplysning i kulturlivet. 
Fördjupningsavsnitt.  Tema Upplysningens idévärld. 
   Fördjupningsavsnitt. 
   Översiktstabeller. 
 

Varje underrubrik har ett flertal stycken under sig. Boken är, enligt förordet, främst 

konstruerad för att vara till hjälp då eleven studerar på egen hand med stöd av en handledare. 

Stycket Medeltiden är på 88 sidor, var av de 22 sista sidorna är ett fördjupningsavsnitt, med 

frågor och uppgifter som ställs på tidigare avsnitt. Avsnittet består av sex kapitel som i sin tur 

består av hela 41 stycken.  Frågorna finns även i form, som ska behandlas i grupparbete. 

Nästa stycke om Renässansen är på totalt 90 sidor varav 20 är arbetsuppgifter i ett avslutande 

fördjupningsavsnitt. De sex kapitel i avsnittet består av 28 stycken. Tredje kapitlet om Den 

absoluta furstemakten består av 88 sidor med ett fördjupningsavsnitt på 25 sidor. Avsnittet 

består även detta av sex kapitel, som är uppdelade i 44 mindre kapitel. Det sista stora avsnittet 

i boken med rubriken Upplysningstiden består av 79 sidor med fördjupningsavsnitt för 

elevarbete omfattande 13 sidor. De sex kapitlen i sista avsnittet består av 39 stycken. På sidan 

375 påbörjas en översikts tabell som är i ett tabellbox perspektiv. Här sker en kort översikt där 

de fyra epokerna sammanfattar det, som legat till grund för bokens kapitelindelning. I 

läroboken tillhandahålls även ett stycke som heter ”Facit till frågor för självkontroll”. Detta 

kapitel påvisar bokens tydliga profil, som inte bara är lärobok utan även arbetsbok för 

självständigt arbete (B, Bergström. I, Håkansson.1972). 

 

Lärobok 1990 – tal  
Den sista boken som ska behandlas är Epos, som är framtagen på grund av de förändrade krav 

som Lpf 94 medförde. Boken är uppbyggd för att vara bred berättande och hela tiden föra en 

dialog med ett tydligt sammanhang. Boken vänder sig både till A- och B- kurs, det gör att den 

i sitt presenterande använder sig av en färgkodning för att elever och lärare lättare ska kunna 

orientera sig i stoffet. Tyngdpunkten i boken ligger i att beskriva de grundläggande 

samhällsstrukturerna och kontrollen över de begränsade resurserna, framför allt i Europa. 

Även Sverige och norden sätts in i samanhanget, så ofta som det är möjligt. Krig och kungar 

är nedprioriterad för att göra plats för människors historia. Visualiseringar, har fått en stark 
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plats i boken för att underlätta inlärningen (Sandberg, R. 1999: förord). Anledningen till valet 

av denna lärobok är att den är konstruerad med anledningen av den förändrade läroformen, 

samt att den används på en lång rad gymnasieskolor. Epos är, till skillnad från dess 

motsvarighet på 1950- talet Allmän historia för gymnasiet, inte den enda boken på marknaden 

och har därmed inte samma dominerande ställning. Men monopolet på läroboksmarknaden 

som Allmän historia för gymnasiet hade, får ses som ett näst intill unikt fall från en svunnen 

tid. Det exemplar av Epos som använde i undersökningen är andra upplagan av boken från 

1999. 

 

Textmasseredovisning Epos 

Texten i historieläroboken Epos omfattar ett översiktligt, historiskt läroboksverktyg som ska 

kunna fungera som läroboksunderlag på olika nivåer av gymnasial historieundervisning. A-

kursen i historia består av 80 timmar lärarledd utbildning, och ofta valbara påföljande B- kurs 

som består av 110 timmar. Det är dessa två kurser som Epos främst är konstruerad för att 

tillgodose. Lpf 94 framhåller att undervisningen ska vara problemorienterad och bidra till att 

ge eleven en kritisk och analytisk förmåga. Samtidigt betonas vikten av kunskaper om 

kronologi, historiska begrepp och sammanhang som ofta är presenterade i epoker. Vad 

författarna påtalar är att de i boken koncentrerat sig på en bred och berättande framställning 

om gången tid. Författarna påpekar även att Epos inte är ett helt enskilt läromedel, utan att 

boken är anpassad för att kunna användas tillsammans med läromedlen Historiska arbeten 1 

och 2. Dessa ska tillsammans med Epos, fungera som ett komplett läromedel för A - och B - 

kursen (Sandberg, R 1999:förord). Läroboken har en uppdelning i avsnitt, som är indelade i 

kapitel som i sin tur  består av mindre stycken. Varje avsnitt inleds med en kort översikt, som 

koncist sammanfattar de viktigaste dragen i den specifika tidsperioden, som berörs i boken. I 

slutet av varje kapitel presenteras en sammanfattning som återger vad framförvarande stycke 

har berört. Genom hela läroboken finns rikligt med illustrationer i form av bilder, tabeller och 

tids linjer med avsikt att förenkla för läsaren, det vill säga eleven. Fortgående presenteras 

specifika faktarutor om till exempel händelser och personer som kan vara av intresse. Eleven 

har möjlighet att välja bort dessa mindre djupdykningar eller använda dem som hjälp i 

självständiga arbeten som återkommer på B- nivån. Epos är, som tidigare nämnt, en 

beskrivande bok och saknar frågor på den egna texten. Om lärare eller elev har behov av 

frågor kan Historiska arbeten användas. Texten i boken är bred och omfattande vilket 

illustreras av det stora antalet stycken. I innehållsförteckningen finns, som tidigare omtalats, 

en uppdelning av olika färg på texten. Uppdelningen ska fungera som ett par olika förslag för 
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lärare eller elev till upplägg av A- kursen. De båda förslagen omfattar ungefär 400 sidor av 

vald litteratur i boken. Boken omfattar även skriven litteratur som inte upptas som förslag till 

A- kurs utan som kan användas i vidare studier och fördjupningsarbeten (ibid). 

Dispositionsredovisning Epos 

Historieläroboken Epos är mer omfattande än tidigare studerad litteratur i arbetet. Samtidigt 

så täcker den ensam upp ett vitt spektra över en tidsperiod från de tidigaste kända 

människornas kamp för överlevnad, fram till dagens globalpolitiska samhälle. Boken består 

av 11 avsnitt som har en rad kapitel och ännu fler stycken under sig.  

 

Tabell 7. Påvisar utdrag ur Historieläroboken Epos innehåll.  

 
Forntiden   Antiken 
De äldsta människorna.  Grekland 
Bondestenåldern.  Rom 
Flodkulturerna.   Kina 
Det forntida Norden. 
 
Medeltiden.   Den tidigmoderna perioden 
Folkvandringarna  De stora sjöfärderna och den nya världsbilden. 
Det tidigmedeltida Europa  Kyrkan splittras. 
Arabvärlden.   Nationalstater och enväldiga kungar. 
Det feodala Europa.  Europa på gränsen mellan gammalt och nytt. 
Högmedeltida expansion och   Från högkonjunktur till kris. 
senmedeltida kris.  Norden: Från union till nationalstater. 
Stånd och kungar.  Sveriges stormaktstid. 
Den medeltida kyrkan.   
Det medeltida Norden. 
Kina under medeltiden. 
 
Det gamla samhällets höjdpunkter- Revolution och reaktion. Europa. 
och sammanbrott.  Europa 1815. 
Det gamla samhället ett privilegie Revolution.  
och stånds samhälle.  Mot en ny revolution. 
Livet förändras i städerna och på landet. Efter 1848. 
Det gamla samhället i Norden.   Amerika –slaveri och inbördeskrig. 
under 1700-talet.  Krig och nya länder i Europa. 
Det gamla samhället i Ryssland.  Norden och liberalismens genombrott. 
Napoleon som revolutionens arvtagare i 
Frankrike och Europa 1800-1815 
Den industriella revolutionen. 
Livet i det nya industrisamhället. 
 
Europa erövrar världen.  Världskrigens tid 1914-1945. 
Befolkningen flyttar.  Första världskriget 
De nya industriländerna.  Demokrati eller diktatur? Europa och USA 
Medelklassens ideal.  Under mellankrigstiden. 
Den nya imperialismen.  Norden under mellankrigstiden. 
Spänningarna ökar i Europa.  Andra världskriget. 
Skandinavien: Den offentliga scenen. 
Skandinavien 1870-1905: Bönderna 
tar makten. 
Skandinavien 1905-1914: Arbetarna  
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i centrum. 
 
En mångtydig värld  Kriser och omprövningar. 
Återuppbyggnad och tillväxt i väst. Folk och pengar i nord och syd 
Kalla krig.   Kalla kriget avtar, blossar upp och tar slut. 
Västvärlden: välfärd för alla?  Västvärlden: välfärdsstater vacklar, diktaturer faller. 
Östblocket: Kommunismen byter ansikte? Utvecklig och demokrati i tredje världen. 
Avkolonisering - nya nationers födelse.  Östeuropa: mot revolution. 
En ny världsordning. 

1989 års revolution. 

 

Varje avsnitt har kapitel under sig, kapitlen i sin tur har en rad stycken under sig. Avsnitten 

inleds med en sammanfattning på en sida, som överblickar hela den aktuella tidsperioden.  

Läroboken innehåller som synes 11 avsnitt, som varierar i omfång och utformning. Det 

inledande avsnittet under rubriken Forntiden består av fyra kapitel som är sammanbundna i 

16 stycken. Uppdelningen är kompakt och avsnittet är endast 20 sidor i sitt totala omfång. 

Antiken heter det andra avsnittet som har en uppdelning på tre kapitel, som sammanlagt består 

av 33 korta stycken. Omfattningen på avsnittet är på 40 sidor. Efterföljande avsnitt går under 

rubriken Medeltiden, och består av nio kapitel. Dessa består av 65 stycken, vars innehåll 

sträcker sig över 70 sidor. Avsnittet som följer går under beteckningen Den tidigmoderna 

perioden, och består av sju kapitel och 62 stycken, utspridda på 70 sidor. Kommande avsnitt 

går under beteckningen Det gamla samhällets höjdpunkter – och sammanbrott. Avsnittet 

består av 10 kapitel och på hela 105 stycken på 58 sidor. Revolution och reaktion. Europa 

heter nästkommande avsnitt. Under 75 sidor behandlas huvudtemat i sju kapitel och 70 

stycken. Även avsnittet efter behandlar Europa, under rubriken Europa erövrar världen. 

Avsnittet är på 70 sidor, dessa är uppdelade på åtta kapitel och 75 stycken. Nästa avsnitt för 

diskussionen fram genom tidigt 1900-tal och berör precis som rubriken påtalar Världskrigens 

tid 1914-1945. Uppdelningen består av fem kapitel, 59 stycken på totalt 66 sidor. Avsnittet 

där på går under rubriken En mångtydig värld och behandlar tidsperioden från krigsslutet 

1945 fram till 1965. Under fem kapitel och 47 stycken behandlas 20 års perioden ur en rad 

olika aspekter. Avsnittet får ett utrymme på 42 sidor.  Det näst sista avsnittet i läroboken går 

under rubriken Kriser och omprövningar och är tids anknutet mellan 1965 och 1989. Fem 

kapitel och 47 stycken är koncentrerade på 40 sidor. Slutligen kommer det avslutande 

avsnittet som behandlar händelserna från 1989 och ett tiotal år fram i tiden. Avsnittet går 

under rubriken En ny världsordning. Det består av ett kapitel, fyra stycken på endast fem 

sidor (Sandberg, R. 1999).  
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ANALYS 

Didaktisk/pedagogisk analys 
I inledningen av arbetet påpekades en del stora, synliga förändringar som historieämnet har 

genomgått på ett allmänt plan. Bland annat att historieämnet och samhällsämnet tidigare var 

integrerade. I granskningen av litteraturen framkommer det att inga påtagliga oproportionella 

förändringar av textmassans storlek skedde vid separationen av de båda ämnena. Snarare blev 

det så att äldre historik förlorade ytterliggare en del tyngd i gymnasiets historiska läroböcker 

under senare mätperioder, i relation till den första på 1950– talet. Det som har skett är 

däremot en tydlig förändring i vad som författarna väljer att presentera, och inte minst på 

vilket sätt presentationen sker. Vad Gustav Jacobson i Allmänhistoria för gymnasiet valde att 

lägga fram, och sättet han genomförde det på, har tydligt visat på en förändring mot en mer 

folkligt förankrad historiebild läroböcker som kommer senare. Det är även tydligt att synen på 

visuella hjälpmedel markant förändrats, i de studerade läroböckerna från 1950– talet var 

bilder nästan helt frånvarande. Visualisering i form av bilder tabeller och kartor kom gradvis 

allt mer under 1960 - talet och den granskade litteraturen på 1970– talet använder visuella 

hjälpmedel i stor omfattning. Bildmediet har blivit allmänt vedertaget i och med, bland annat, 

televisionens genombrott. 

 

Som påpekats i arbetet, samlas alla tidigare olika gymnasieformer 1970 under ett och samma 

styrdokument. Den mest påtagliga förändringen är dock att styrdokumentet har medfört att 

stora delar av den skrivna historien har förflyttats och inte läses på gymnasiet. Detta har stora 

återverkningar på det skrivna stoffet. Andra saker som påpekas ha förändrat läroböckerna, är 

att synen på inlärning förändras med de, tidigare i uppsatsen omnämnda, extensiva och 

intensiva stadierna av inlärning. Historieböckerna anpassas till dessa ovanstående premisser, 

vilket medför en kraftig förändring i det granskade skrivna materialet mellan de två första 

granskningstillfällena. En förändrad syn på illustrativt material har som sagt medfört en 

explosionsartad utveckling av detta, vilket tydligt visas i genomförd undersökning om 

utrymmesdisposition av det medeltida stoffet. Andra påtagliga förändringar är att de 

granskade läroböckerna under 1970– talet regelbundet har löpande frågor och fördjupningar 

ofta direkt kopplat till texten. Motsvarande fördjupning fanns inte på den äldre litteraturen där 

texten i stort sett bara var löpande.  

 

De påtagligaste läroboksförändringarna, som observerades under arbetets slutliga 

granskningsfas, var att böckerna åter behandlar tidiga historiska skeden innan medeltiden till 
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skillnad från den granskade litteraturen på 1970– talet. Den senaste läroplanen medförde även 

tydliga förändringar, som påtalats i uppsatsen, eleverna ska bli mer anpassade till det allt 

snabbare tempot och förändringar utan att förlora sin källkritiska förmåga. Eleverna ska även 

lära sig att leta material, vilket blir en allt viktigare faktor i det dagliga samhället. Den 

granskade läroboken från 1990- talet skiljer sig på så sätt att den ensam fungerar som en 

översiktslärobok. Författarna väljer att ta upp hela det historiska skedet med dess viktigaste 

punkter i ett stort översiktsverk. Läroboken Epos är skriven med löpande berättande text utan 

återkommande frågor till skillnad från litteraturen i den andra undersökningsepoken, samtidigt 

finns tillhörande arbetsböcker med just dessa frågor.  

 

Samhällspolitisk analys 
Under en tidsperiod före 1950 påpekade Jörgen Westerståhl dilemmat med att författare och 

lärare lärde ut inaktuell fakta, som var gångbar när de själv utbildades men inte alltid i den 

givna utbildnings- och författarsituationen. Den kommentaren stämmer delvis in på den äldsta 

litteraturen som granskats, då den kan uppfattas som aningen gammal och inte alltid helt 

överensstämmande med då givna direktiv.  I vissa fall kan granskade läroböcker finna mer 

gemensamt med 1935 års metodisk anvisningar än senare. Det är inte utan anledning de 

granskade böckerna är kraftigt omarbetade versioner av läroböcker som släpptes med dessa 

metodiska anvisningar. Förändringen på en del grundläggande värderingar förändras kraftigt 

tiden före och efter andra världskriget, så även läroboksproduktion. Vid arbetets nästa 

granskning av gymnasieläroböcker på 70- talet, har enorma förändringar i de skrivna texterna 

förekommit. Hela samhället har under denna tid genomgått enorma förändringar. Sverige har 

avancerat till att bli en av världens absolut rikaste länder, och koncept som den ”svenska 

modellen” och ”stockholmsskolan” är politiska begrepp som är gångbara men återspeglats på 

den svenska skolan. De, och historieämnet med dess läroböcker, är under förändring. Allt fler 

elever väljer och, framför allt, får möjlighet att studera på gymnasiet. Näringslivet, högskolor 

och universitet ställer allt tydligare krav på den framväxande gymnasieskolan och dess 

ämnen. Staten försöker svara upp mot de olika behoven som finns i det snabbt föränderliga 

samhället med att introducera den integrerade gymnasieskolan. Gymnasieskolan har blivit en 

skola för alla, själva uppbyggnaden av skolan är i stort sett klar, kvar är utvecklingen av den. 

Olika förändringar har kort introducerats när det politiska klimatet skiftat. Dessa regimskiften 

har dock varit korta och ingen påtaglig större förändring går att spåra i den granskade 

läroböckerna.  
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De förändringar som påtalats i arbetet är självklart starkt relaterade till de utvalda 

historieböckerna. Samtidigt finns dock en rad stödjande argument, hämtade från källor som 

inte är relaterade till undersökta läroböcker. Som uppsatsförfattare har jag valt att visa på de 

stora synliga tendenserna som de intressanta, inte mindre avvikelser. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Tabellerna. Redovisat resultat av utrymmesdisposition av det medeltida textmassorna. 
 
 

 
Boktext cm 
längd. 

Boktext cm 
bredd. 

Tecken-
storlek. 

Boktext längd 
gånger bredd, cm².

Boktext cm² i 
teckenstorlek 10. Index 

Allmän historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 704 cm 9,9 cm 10 6973 cm² 6973 cm²   100 
Svensk historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 469 cm 9,9 cm 10 4651 cm² 4651 cm²   67 
Historia för gymnasiet. 
 (1970 - tal) 

58 cm och 
1054 cm 

11,7 cm och 
5,6 cm 10 6586  cm² 6586 cm²   94 

Världen under åtta 
sekler. (1970 – tal)  758 cm 8,8 cm 10 6142 cm² 6142 cm²   88 

Epos. (1990 – tal) 1180 cm 6,7 cm 11 7899 cm² 7181 cm²   102 
 
 
 
 

 
Antal bilder i 
lärobok 

Bildernas 
volym i cm².  

Kapitlets totala 
volym i cm². 

Bokens totala 
volym i cm². 

Kapitlets volym % av 
bokens volym. 

Allmän historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 10 724,94 cm² 8395cm² 62724cm ²   13 % 
Svensk historia för 
gymnasiet. (1950 – tal) 10 629,1 cm² 6569cm² 68199cm²   10 % 
Historia för gymnasiet. 
(1970 – tal) 141   ej mätbart 42987 cm² 169331cm²   25 % 
Världen under åtta 
sekler. (1970 – tal) 63   ej mätbart 30708 cm² 134064 cm²   23 % 

Epos. (1990 – tal) 94   ej mätbart 27720 cm² 230472 cm²   12 % 
 
 
Förklarande text till ovanstående tabell.  

Tabellen består av resultatet ur en utrymmesgranskning av texterna under rubriken 

medeltiden. I rutan Historia för gymnasiet vågrätt och Bok text cm längd och bred lodrätt, 

omfattas två olika mätningar som redovisas. Alla fält redovisar mätningar genomgärda på det 

i arbetet aktuella läroböckerna. Mätningarna omfattar fem av sex läroböcker, av dessa de som 

hade rubriken medeltiden.    




