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1. Inledning 
När det gäller läromedelsförfattande i historia har det i regel alltid funnits en underförstådd 

fråga av övergripande karaktär, vilken handlar om huruvida författarna kunnat skriva 

läromedlen i ämnet så att de i sin utformning och innehåll kunnat förmedla kunskap, skapa 

förståelse och intresse för dåtiden, samtiden och framtiden.1 Denna implicita fråga har också 

allt som oftast stått i konflikt med det skrivna läromedlets förhållande till det historiska 

förloppet, d.v.s. den historiesyn som förmedlas i läroböckerna. Olika 

historiedidaktiker/läroboksförfattare har alltid haft olika sätt att se på historien och tolkningen 

av densamma. Vad är det då som bestämmer historiens förlopp? Är det de materiella 

villkoren, idéerna eller idealen, av naturvetenskapen säkerställda fakta eller är det måhända de 

olika samhälleliga mentaliteterna?2 

 

Som lärare på de olika stadierna, i denna uppsats med avseende på gymnasieskolan, kommer 

man alldeles säkert någon gång att stöta på problemet gällande val av lärobok. Sedan den 

statliga granskningen av läroböcker upphörde första juli 19913 finns det längre inte några 

föreskrifter som skulle kunna hindra ett fritt val. Men trots det har ju ändå läroboksförfattarna 

fortfarande en del indirekta anvisningar att förhålla sig till. Då i form av övergripande 

dokument, vilka ska tala om vad respektive ämne syftar till, samt styrdokument såsom 

läroplan och kursplan. 

 

Mot denna bakgrund är det sedan ändå upp till den enskilde läraren, eller han/hon i 

samförstånd med ämneskollegor, vilken lärobok som ska inhandlas. Ibland kan det vara så att 

man fortsätter att köpa in en och samma lärobok under ett antal år trots att både elever och 

vissa lärare kan ha en del anmärkningar på den. Detta beror i regel allt som oftast på 

bekvämlighet då lärarna är väl inarbetade på en bok som de själva har utarbetat en del 

kompletterande material till. Än viktigare är sedan att läraren inte har, eller kanske inte 

avsätter, mycket tid för att granska läroböcker, i synnerhet nyskrivna sådana.4 

 

 

                                                 
1 Långström, Sture. Författarröst & Lärobokstradition – En historiedidaktisk studie. Borea Bokförlag, Umeå 
1997. Sid. 51 
2 Åmark, Klas m.fl. Metodövningar I historia 1 – Historisk teori, metod och källkritik. Studentlitteratur, Lund 
1993. Sid. 40  
3 Läromedelsförfattarnas förening. Lärobok om läroböcker. Uppsala 1991. Sid. 139  
4 Långström, Sture. Sid. 16  
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1.1 Syfte samt frågeställningar 

Mot bakgrund av resonemanget ovan är således syftet med vår uppsats att analytiskt visa på 

det spänningsfält som föreligger i samtida gymnasielitteratur inom historieämnets A-kurs med 

avseende på presentation och historiesyn. Målsättningen med en sådan studie är vidare att den 

ska kunna ha en praktisk användning genom att underlätta valet av läroböcker för 

gymnasielärare. För att uppfylla denna uppsats syfte och målsättning har vi till hjälp ställt oss 

följande frågor 

• Vilka likheter respektive skillnader är utifrån angiven analysmodell möjliga att 

urskilja mellan de fyra berörda läroböckerna?  

• Hur förhåller sig läroböckerna till nu gällande styrdokument? 

 
2. Tidigare forskning 
Om forskningen om läroboksförfattare är mycket begränsad, finns det tvärtom en längre 

tradition när det gäller att analysera författarnas verk, skolböckerna. Några få studier av 

skolböcker förekom redan på 1890-talet. På den tiden handlade det mest om att med 

forskningens hjälp försöka tränga undan stereotyper som kunde framkalla irritation mellan 

människor. Ändock förblev läroboksforskningen, trots denna tidiga start, länge ett 

underutvecklat område.5 Men idag är läget ett annat. Sedan 1960-talet finns i Braunschweig i 

Tyskland ett särskilt centrum för läroboksforskning, Georg Eckert-institutet, där innehållet i 

böckerna granskas. Det har sedan 1980-talet bedrivits betydande forskning i Frankrike, 

forskningsprogrammet EMMANUELLE, och i Wien finns Institut für Schulbuchsforschung. 

Utanför den europeiska kontinenten är det främst USA det handlar om. The American 

Textbook Council i New York är ett exempel på det. Men även i Australien och Nya Zeeland 

finns för närvarande läromedelsforskning.6  

 

Vad gäller Norden bedrivs läromedelsforskning i alla inbegripna länder. På Island har Ingvar 

Sigurgeirsson drivit ett projekt om läroboken i det isländska klassrummet. Frågor som varit av 

betydelse i den forskningen är bl.a. vilken roll läroboken spelar i klassrummet samt hur 

lärarna gör sina urval av material till sina klasser. I Sverige fanns mellan åren 1988-95 

Institutet för pedagogisk textforskning vid Högskolan i Sundsvall/Härnösand. Där gavs en 

särskild tidskrift, Studier av den pedagogiska väven, ut fyra gånger per år.7 

                                                 
5 Långström, Sture. Sid. 24 
6 Långström, Sture. Sid. 24 
7 Långström, Sture. Sid. 24 
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Som vi nämnde i rubrikavsnittets början är granskningen av läroboksförfattare något 

begränsad i jämförelse med granskningen av deras verk. Dock bör man ändå i en uppsats av 

denna typ nämna Göran Andolfs avhandling, Historien på gymnasiet. Undervisning och 

läroböcker 1820-1965 (1972), där han har gjort en ordentlig undersökning av historieämnet i 

läroverk och gymnasier. Andolf beskriver bl.a. hur läroboksförfattarna från början av 

granskningsperioden hade stor självständighet för att sedan i slutet bli mer följsamma mot 

läroplaner och andra direktiv. Sambandet mellan det senare mer följsamma beteendet och den 

införda läroboksgranskningen anser han vara tydligt.8  

 

Vidare verkställde Stig Hadenius och Claes-Olof Olsson på uppdrag av Statens 

läroboksnämnd en undersökning titulerad Historieböckerna i det nya gymnasiet (1970). 

Analysen behandlade historieböcker som gavs ut under tre år i slutet av 1960-talet. I analysen 

delade de upp texterna i fem olika kategorier, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, socialt samt 

övrigt material. Det de kom fram till var att läroplanens styrning skiftade mellan de fem 

böckerna men att ”flera av böckerna till sin samhällsbild och sin framställning är förvånande 

konventionella.”9 Vidare visade analysen också att texterna till stor del återgav Nordamerikas 

och Europas historia i avsaknad av ett globalt perspektiv. Staffan Selander diskuterade i sin 

Lärobokskunskap från 1988 varför läroböcker, i huvudsak inom ämnet historia, ser ut som de 

gör. Selander belyser författarnas sätt att skriva och säger bl.a. att moderna läromedel är mer 

”pedagogiskt upplagda men ack så tråkiga.”10 Istället propagerar Selander för läroböcker vilka 

hellre ska hjälpa elever och lärare till ett mer analyserande arbetssätt. 

 

Vidare har Selander tillsammans med Forsberg, Romare och Åström skrivit Bilden av 

arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker (1992), vilken ingick i ett projekt där de hade 

tittat på arbetsmarknad, yrkesliv, finans/handel och forskning/kunskap i läroböcker i ämnena 

historia och samhällskunskap från 1960- och 1980-talet. Det som Selander och hans 

medskribenter bl.a. tar upp som ett problem i denna undersökning är läroboksförfattarnas 

snabba ställningstaganden. De borde istället enligt Selander m.fl. ge eleverna utrymme för att 

själva kunna ta ställning i diverse olika frågor och problem.11 På uppdrag av SIL, Statens 

institut för läromedel, analyserade Anne-Marie Berggren de historiska ämnenas läroböcker för 

                                                 
8 Långström, Sture. Sid. 22f 
9 Långström, Sture. Sid. 23 
10 Långström, Sture. Sid. 23 
11 Långström, Sture. Sid. 25 
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gymnasieskolan (läroböcker i historia, religionshistoria, konst och musikhistoria) ur ett 

kvinnoperspektiv. I en jämförelse analyserade hon också läromedel i social- och 

familjekunskap och kom bl.a. fram till att ”det kvinnliga” upptog ca 3 procent av texten och 

10-15 procent av bildmaterialet i historieämnenas läroböcker.12 Avslutningsvis bör man 

beakta en slutrapport från ett projekt om läromedelsval och läromedelsstöd, Läromedel i den 

decentraliserade gymnasieskolan, från pedagogiska institutionen vid Uppsala-universitet. 

Rapporten redogör genom närstudier i sex kommuner bl.a. för hur valet av läromedel går till 

samt till en liten del också hur läroböcker används i den nya gymnasieskolan. Denna rapport 

skrevs av Luis Ajagán-Lester m.fl. 1995.13 

 

Sedermera har vi att nämna den avhandling vars analysmodell ligger till grund för vår 

uppsats, historiedidaktikern Sture Långströms Författarröst & lärobokstradition – En 

historiedidaktisk studie. Denna studie är en omfattande undersökning vilken pågick mellan 

åren 1994-96, och som sedan gavs ut året efter. Avhandlingen behandlar ett antal 

läroboksförfattare och deras sätt att skriva historieböcker för gymnasiet. Långström får vidare, 

via mångårig erfarenhet av framför allt läromedelsförfattande inom högstadieämnet 

samhällskunskap, allmänt sett anses vara erkänd inom den samhällsvetenskapliga 

ämneskategorin. Långström har även i en historiografisk undersökning från 1997, Sveriges 

historia efter 1945 i några gymnasieläroböcker, studerat hur sju läroböcker, utgivna mellan 

åren 1958 till 1993, förhåller sig till just nämnda tidsperiod. Detta samt att han även på sin 

meritlista har en författning av en didaktisk lärarhandbok, Praktisk lärarkunskap, från 2006.14 

 

Det aktuella forskningsläget avslutas med en historiedidaktisk examensuppsats från 2004; 

Lärobok i dåtid och nutid – En studie av gymnasieläroböcker i historia mellan 1956 och 

2003, exemplet imperialismen, skriven av Eva Lindblom och Thomas Persson (Kristianstad 

högskola). Denna uppsats behandlar imperialismens framställning i gymnasieämnet historias 

läroböcker mellan åren 1956 och 2003 (bl.a. studeras Alla tiders historia, Perspektiv på 

historien och Epos) med avseende på bl.a. historiesyn, kunskap och lärande samt 

läroplansanknytning. Studiens resultat visar bl.a. på, gällande specifikt historiesyn, att 

undersökta läromedel till största delen ger uttryck för en idealistisk historieuppfattning även 

om det på senare tid också finns en dragning åt Annales. Beträffande läroplansanknytning 

                                                 
12 Långström, Sture. Sid. 26 
13 Långström, Sture. Sid. 27 
14 http://websok.libris.kb.se/websearch/hitlist?searchId=26053&page=1&sort=SRT1. 2006-05-08. 
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visar studien att det där finns en medvetenhet hos författarna att följa läroplanens direktiv, 

men att denna medvetenhet hellre beaktas i förord/efterord än i själva texterna. 

 

3. Metod 

3.1 Studiens genomförande 
I denna uppsats har vi använt oss av en komparativ metod då vi utifrån en given modell valt 

att djupanalysera fyra olika läroböcker. Detta vilket då också gör den till en litteraturstudie. 

Då det skulle ta allt för lång tid att analysera läroböckerna som helhet har vi valt ut ett 

specifikt kapitel i varje bok, närmare bestämt det avsnitt som behandlar det kalla krigets tid. 

Denna tidsperiod valde vi främst för att avsnittet tar upp en ungefärlig fjärdedel av böckernas 

innehåll, där vårt resultat då borde kunna spegla av sig också på resterande innehåll i de olika 

läromedlen. Men också för att vi båda tycker att det är en intressant tidsperiod. Efter 

genomförda djupanalyser har vi jämfört de olika läromedlen med varandra för att belysa 

likheter och skillnader vilket vi hoppas ska vara till hjälp för främst nyutexaminerade lärare i 

historia när de sedan hamnar i den situationen att han/hon ska behöva välja läromedel. Vi är 

dock medvetna om att vårt resultat inte är fullständigt när det kommer till att verkligen 

urskilja alla likheter och olikheter böckerna emellan. För det skulle det krävas att vi gick in 

djupare i varje bok och framförallt intervjua böckernas olika författare för att kunna urskilja 

vilken historiesyn böckerna grundar sig på. Då hade vi också kunnat föra ett än mer 

utförligare resonemang under avsnittet historiesyn. Men med tanke på tidsaspekten samt med 

reservation för våra förkunskaper på området var vi rädda att uppsatsen i slutändan skulle bli 

alltför stor.  

 

3.1.1 Långströms ursprungliga analysmodell samt vår version av den 

Den analysmodell vilken således ligger till grund för vår undersökning är alltså Sture 

Långströms En fördjupad läroboksanalys, vilken vi har hämtat från hans avhandling 

Författarröst och lärobokstradition – en historiedidaktisk studie, från 1997. Långströms 

avhandling är en studie vars slutgiltiga syfte blev att skildra läroböcker genom deras 

författare.15 Som metod använde han sig främst av författarintervjuer, men för att ytterligare 

klargöra bilden av författarnas liv och person analyserade och granskade han tidsperioden 

                                                 
15 Långström, Sture. Sid. 8 
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1914-45 i tre utvalda författares läroböcker. Denna analysmodell hade sin grund i fyra olika 

undersökningskategorier; Rubriksättning, Förklaringar, Bildtexter och Historiesyn.16 

Kategorin Rubriksättning redogör för antalet rubriker, hur många olika rubrikstorlekar och 

hur många ord rubrikerna rymmer, vad för kategori av ord de oftast innehåller samt om 

någon/några av rubrikerna är formulerad som en problematiserande fråga.17 Det vi med denna 

undersökningskategori således specifikt vill klarlägga är huruvida rubrikerna styr 

flödestextens utformning, strikt i fråga om läroplanskravet på problematisering. Kategorin 

Förklaringar består i vår uppsats av exempel på sex olika händelser eller skeenden under vårt 

valda periodavsnitt i läroboken, det kalla krigets tid. Dessa vilka syftar till att visa på de fyra 

läroböckernas lika respektive olika sätt att förklara, vart och ett av de nedan angivna 

exemplen; 

Vilka förklaringar eller resonemang ger/för respektive lärobok gällande 

Allmänpolitisk historia 

1. Det kalla krigets uppkomst 

2. Avkoloniseringens orsaker 

3. Bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten 

4. Det kalla krigets slut 

 

Svensk politisk, ekonomisk och social historia 

1. Den svenska neutralitetspolitiken 

2. Kvinnans alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden 

 

Vidare koncentreras kategorin Förklaringar till ett tid- och förändringsperspektiv. 

Tidsperspektivet innebär en kort eller en lång historia där den korta inbegriper timmar, dagar, 

veckor, månader, och den långa år eller ännu längre tid. Hur långt tillbaka går således 

läroboken i sin jakt på förklaringar? Förändringsperspektivet behandlar å sin sida hur 

läroboken förklarar vem eller vad det är som förorsakar förändringen. Finns det någon 

dominerande förklaring och anger läroboken oftast ett aktörs- och/eller strukturperspektiv, 

d.v.s. andra krafter än personer och stater såsom exempelvis ekonomiska upp- och nedgångar, 

framväxande av massrörelser samt krigsförlopp, i sina resonemang?18 Förhåller sig vidare de 

olika Förklaringarna/Resonemangen till relevanta kursmål i kursplanen på ett ändamålsenligt 

                                                 
16 Långström, Sture. Sid. 168 
17 Långström, Sture. Sid. 169 
18 Långström, Sture. Sid. 169 
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sätt? Bildtextkategorin tar sedermera upp antalet bilder med bildtext, deras längd, huruvida 

bildernas ursprung är angivet samt deras eventuella koppling till flödestexten.19 Avsikten med 

denna undersökningskategori är att belysa huruvida antalet bilder med bildtext påverkar 

respektive boks flödestext, och om så är fallet, på vilket sätt gör de det? Kategorin Historiesyn 

beskriver avslutningsvis lärobokens sätt att förhålla sig till historien. Redogör läroboken för 

någon särskild uttalad historiesyn?  

 

Skälen till valet av Långströms analysmodell är av olika orsaker flera. Till att börja med anser 

vi den vara ytterst relevant för vår undersöknings syfte. Detta då den behandlar elementära 

delar (se kategorier ovan) av lärobokens/textens upplägg samt utformning. Vidare är den i sin 

helhet väldigt övergripande och lätthanterlig. Ur ett tidsperspektiv är den också i högsta grad 

gripbar, till skillnad från andra alternativ som vi har tittat på.20  

Det som ytterst skiljer Långströms analys från vår, är att han som slutgiltigt syfte använde 

modellen till att tydliggöra bilden av författarna. Detta medan vi i vår undersökning istället 

strikt riktar in oss på lärobokens utformning och innehåll. Dessutom analyserade ju 

Långström en annan tidsepok. En annan väsentlig skillnad gäller kategorin Historiesyn. 

Medan Långström med hjälp av sina författarintervjuer försökte och/eller kunde urskilja en 

eventuell ”författarröst” i läroboksmaterialet, har vi istället valt att rikta in oss på vad som 

måhända sägs i respektive läroboks förord eller efterord, om dess sätt att förhålla sig till 

historien.  

 

Vidare går Långströms och vår analys isär något vad gäller kategorin Förklaringar. Detta då 

Långström använder sig av jämnt fördelade exempel på händelser och skeenden, tre 

allmänpolitiska och tre svenskrelaterade, och vi använder oss av fyra allmänpolitiska och två 

svenskrelaterade. Anledningen till att vi har valt fyra allmänpolitiska händelser och/eller 

skeenden är att vi ser dessa fyra som oerhört väsentliga för den valda epokens tid, även om 

det alltså sker på bekostnad av svenskrelaterade inträffanden under samma tid. Det kalla 

krigets uppkomst och slut, i synnerhet uppkomsten, är som precis nämnt epokavgörande 

händelser/skeenden och därmed intressanta att analysera. Därför har vi också i vår studie valt 

att fördjupa resonemanget något gällande just krigsorsakerna då denna debatt alltsedan krigets 

                                                 
19 Långström, Sture. Sid. 172 
20 Exempelvis Lennart Berglunds modell Att tänka på vid läroboksvalet. Detta då den i sin karaktär är alltför 
utförlig, främst vad gäller bokens yttre utformning såsom bokomslag, papperskvalité osv., samt vidare, vilket är 
det viktigaste skälet, att den inte behandlar historia som specifikt ämne, utan läroböcker rent generellt. Därmed 
skulle ju exempelvis begreppet historiesyn blivit tvunget att lämnas därhän. 
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början varit en intressant följetong inom forskarvärlden.21 Detta vilket enligt oss också gör 

frågan extra intressant att belysa vid en läroboksanalys. Avkoloniseringen samt Israel-

Palestinakonflikten är vidare två givna val då de enligt oss inte bara har en väsentlig historia 

utan även en stark nutidsförankring, vilket grundar sig i ämnets ändamålssyfte enligt vilket 

historien ska ses både i det långa och korta perspektivet vad gäller främst förståelsen för 

händelser och företeelser över tid och rum. Detta då också ett utav målen för kursen är att 

kunna resonera runt några utav dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. De 

”svenska” Förklaringarna har vi precis som ovan valt för dess relevans i valda tidsperiod, 

utrikes- som inrikespolitiskt. Den svenska neutralitetspolitiken anser vi vara en central del i 

svensk efterkrigstidshistoria överhuvud, och kvinnans definitiva intåg på arbetsmarknaden 

som en viktig inrikespolitisk händelse. Avslutningsvis har vi som synes jämte ordet 

förklaring, inom kategorin Förklaringar, valt att lägga till ordet resonemang. Detta för att 

ordet i fråga kompletterar ordet förklaring då några utav händelserna/skeendena i 

läroböckerna inte direkt förklaras utan mer resoneras kring. 

 

3.2 Avgränsning 

I vår uppsats kommer vi enbart rikta in oss på att analysera det avsnitt i respektive lärobok 

som behandlar det kalla krigets tid, vilket f.ö. görs i alla Historia A-kursböcker. Skälen till att 

vi valt att utvärdera denna tidsepok är flera. För det första har vi båda på senare år börjat 

fascinera oss för nämnda tidsperiod. Detta då epoken som sådan ligger nära i tiden samt att 

dess händelser och skeenden har fått betydelse för dagens politiska, ekonomiska och sociala 

klimat. För det andra är det inte ovanligt att eleverna, när de slutar högstadiet och sedermera 

ska upp till gymnasiet, rent kunskapsmässigt inom valda tidsperiod har luckor. Detta då det 

kalla krigets tid många gånger i SO-undervisningen på högstadiet fått stå tillbaka till förmån 

för främst världskrigen.22 Därmed blir, i vårt tycke, historia A-kursens läroboksskildringar av 

det kalla krigets tid än viktigare, både vad gäller utformning och innehåll. För det tredje utgör 

perioden en relativt stor del av undersökta läromedels omfattning, till sidantalen en ungefärlig 

fjärdedel. Detta gör att man vid en analys av respektive läroboksavsnitt helt och fullt kan se 

tendenser i dessa, vilka till form och innehåll avspeglar respektive läromedel, vilket i 

slutändan förhoppningsvis kan underlätta ett eventuellt val av lärobok. Vidare har vi ju i vår 

läromedelsanalys valt att begränsa oss till fyra läroböcker. Bakom denna begränsning ligger 

                                                 
21 Karlsson, Klas-Göran. Europa och världen under 1900-talet. Liber AB, Stockholm 2003. Sid. 179 
22 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. 
Studentlitteratur, Lund 2004. Sid. 257 
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först och främst en tidsaspekt. Den tid, vilken står till vårt förfogande, tror vi inte hade räckt 

till för fler analyser, särskilt inte som läroboksavsnitten i sig redan är väldigt omfattande.  

Beträffande undersökningskategorin Förklaringar hade vi ju inte behövt begränsa oss till att 

analysera endast sex händelser/skeenden, men med tanke på kvantiteten tid samt med 

reservation för en något utdragen resultatdel, har vi därför valt att avgränsa oss till just detta 

antal. 

 

3.3 Materialbeskrivning 

3.3.1 Presentation av läromedel 

Alla tiders historia A är författad av Börje Bergström, Arne Löwgren och Hans Almgren. 

Senaste utgåva av boken gavs ut våren 2003, vilken är en uppdaterad version av den första 

utgåvan från 1996. Utgivare är Gleerups.23 Det utvalda kapitlets sidantal uppgår till 62. I 

bokens efterord står det bl.a. att läsa att framställningen blir bredare ju närmare vår tid den 

förs, samt att tyngdpunkten i boken ligger på de tre senaste århundradena.24 

 

Epok A är författad av Sten Elm och Birgitta Thulin. Den senaste och tillika första utgåva av 

boken gavs ut år 2000. Utgivare är Interskol.25 Det utvalda kapitlets sidantal uppgår till 79. I 

bokens förord står det bl.a. att läsa att världshistorien samt den svenska historien redogörs för 

kronologiskt. Stor vikt har lagts vid grundläggande strukturella förändringar. Vidare är 

lärobokens tyngdpunkt lagd på den moderna historien. Analysuppgifterna som kompletterar 

flödestexten i boken används också som utvärderingsuppgifter för att kontrollera om målen 

har uppnåtts.26  

 

Epos A är författad av Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander och Robert 

Sandberg. Senaste utgåva av boken gavs ut år 2003, vilken är en uppdaterad version av den 

första utgåvan från 1996. Utgivare är Liber.27 Det utvalda kapitlets sidantal uppgår till 81. 

Bokens förord inleds med ett resonemang gällande läroböcker allmänt och dess utformning 

kontra läroplanens mål. Man frågar sig var tyngdpunkten bör ligga för att bäst tillfredställa 

både läroplanens krav och elevernas och lärarnas praktiska möjligheter. Vidare beskriver 

boken världens och Nordens historia kronologiskt från förhistorisk tid till nutid. 
                                                 
23 Almgren, Hans m.fl. Alla tiders historia A. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2003. Sid. 376 
24 Almgren, Hans m.fl. Sid. 366 
25 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Epok A. Interskol. Malmö 2000. Sid. 2 
26 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Sid. 1 
27 Karlsson, Per-Arne m.fl. Epos A. Liber AB. Nacka 2003, Tredje upplagan. Ingen sidhänvisning 
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Tyngdpunkten ligger på västvärldens historia. Bärande teman i boken är makt – 

resursfördelning, vardagslivets och kvinnans historia, samt stabilitet – förändring. Dock med 

större fokus på de mer långsamt förändrade strukturerna.28  

 

Perspektiv på historien A är författad av Hans Nyström och Örjan Nyström. Senaste utgåva av 

boken gavs ut 2005, vilken är ett nytryck av den första utgåvan från 2001. Utgivare är 

Gleerups.29 Det utvalda kapitlets sidantal uppgår till 86. Bokens förord inleds med ett 

resonemang gällande förhållandet mellan ämnets mål och dess läromedel, vilket förs mot 

bakgrund av historieämnets relativt begränsade utrymme. Man påpekar också vikten av att 

som lärare och även elev kunna välja ut de avsnitt man inom gruppen anser viktigare samt 

mindre viktiga. Lärobokens målsättning har därför varit att ge största möjliga frihet till detta 

val. Tyngdpunkten i bokens framställning ligger på Europa. Stor vikt har även lagts vid att 

beskriva européernas möten med andra kulturer. Vidare ligger den tidsmässiga tyngdpunkten 

på de senaste 200 åren och särskilt på 1900-talet.30  

 

3.3.2  Varför valet av just dessa läroböcker samt hur gick vi tillväga? 

Vid valet av ovan presenterade läroböcker har vi primärt tagit fasta på antalet sålda och 

därmed mest använda böcker, samt senaste utgåva av dem, inom gymnasieämnet Historia A. 

Sekundärt har vi sedan velat ha en spridning bland förlagen då vi tror att en jämförelse 

böckerna, och därmed också förlagen, sinsemellan skulle bli något intressantare. Anledningen 

till att vi valt att analysera de mest utgivna läromedlen är enkel. Saken är den att vi inte tror 

att man som lärare, i synnerhet inte som nyutexaminerad sådan, vid ett läroboksval vågar gå 

utanför de mest använda och erkända läromedlen. Detta då det ju inte är för intet som vissa 

läromedel är mer använda än andra. Visst skulle man kunna försöka råda bot på den 

företeelsen genom att studera just mindre använda läroböcker, men med tanke på hur 

marknaden ser ut (vilket vi i korta ordalag redogör för nedan), med några få dominanter bland 

historieläroböckerna, anser vi det vara till större hjälp för både andra och oss själva om vi 

håller oss till de mest använda.  

 

                                                 
28 Karlsson, Per-Arne m.fl. Förord 
29 Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Perspektiv på historien A. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2001. Sid. 2  
 
30 Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Sid. 4 
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Hur kom vi då fram till valet av föreliggande gymnasielitteratur? Först försökte vi få fram en 

siffra på hur det aktuella läget såg ut med hjälp av Statistiska Centralbyrån. Dock hade de inga 

sådana uppgifter att tillhandahålla. Istället beslöt vi oss då för att kontakta det bokförlag vi 

antog vara marknadsledande på historia, Gleerups. Anledningen till detta antagande grundar 

sig på våra tidigare erfarenheter av Gleerups Alla tiders historia under vår gymnasietid samt 

praktikperioder. Vid vår mejlkontakt med Gleerups ämnesansvarige för gymnasieämnet 

historia, Ulf Wagner, fick vi reda på uppgifter i stil med vad vi således förutspådde. Ulf skrev 

i sitt mejl till oss att de är marknadsledande på historia med 60-70 procent av 

marknadsandelarna där de förfogar över två dominerande serier, Alla tiders historia och 

Perspektiv på historien. Därmed var valet av just de två böckerna givet. För att sedan 

tillgodose vårt krav på spridning frågade vi Ulf Wagner hur det såg ut bland de konkurrerande 

förlagen och han framhöll då Liber respektive Interskols dominerande serier, Epos och Epok. 

I detta läge när vi således stod med fyra givna läromedel, tvekade vi ändå något vid vårt val. 

Detta då vi vid en närmare titt bland de mest kända förlagen stötte på Studentlitteraturs I 

historiens spegel. Med den sistnämnda i åtanke stod vi inför ett slutgiltigt val vilket dock ändå 

föll på de två förstnämnda då I historiens spegel visade sig vara något äldre samt en utgående 

serie. Därmed anser vi föreliggande gymnasieläroböcker vara de mest representativa utifrån 

vår studies syfte samt målsättning. 

 

3.3.3 Övrigt material 

Övrigt material, förutom läromedlen som vi presenterade ovan, har främst handlat om 

metodböcker och för ämnet relevanta faktaböcker. Dessa böcker är i regel skrivna av, inom 

ämneskategorin, välkända historiker och/eller didaktiker, av vilka en del är nuvarande eller 

f.d. lärare. 

 

4. Bakgrund 

4.1 Lärobokens viktiga funktion och roll 

Läroboken är sedan länge ett viktigt verktyg inom olika former av utbildning. Det är vidare ett 

rent faktum, med tanke på den dryga miljonen skolelever, de hundratusentals 

högskolestuderanden och den kvarts miljon lärare som finns31, att den är den mest lästa och 

                                                 
31 http://www.scb.se/templates/tableOrChart___27802.asp. 2006-04-19. 
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spridda litteraturen i vårt land, samt är den form av text som alla någon gång måste läsa. För 

en del blir också läroboken den enda litteratur de läser i livet.32  

 

På grund av sin utformning samt den kontext i vilken läroboken används, spelar den en 

speciell och viktig roll. Bilder, diagram, utseende, frågor och arbetsmaterial vill och/eller bör 

ge läsaren en känsla av noggrannhet och äkthet. Denna uppfattning, som Långström beskriver, 

stärks av att 
…läroböcker används i ett sammanhang där auktoriteter inte alltid ifrågasätts trots 
att det i alla gällande läroplaner finns skrivningar som uppmanar till kritiskt 
tänkande. Det är därför ganska vanligt att elever och lärare relativt okritiskt 
accepterar läroboken som riktig och sann.33  

 

Det finns vidare inte några direkta föreskrifter eller direktiv gällande hur en 

lärobok ska vara konstruerad, även om det tidigare funnits en statlig granskning.34 

 

Åtskilliga studier, svenska som utländska, visar att läroboken är det redskap som formar och 

berör undervisningen mest, samt talar om vad som ska belysas på lektionstimmarna. I och 

med detta faktum är det viktigt att de böcker som tidigare skrivits samt för närvarande skrivs, 

analyseras ordentligt. Anpassningen till läro- och kursplaner bör här ges ett stort utrymme för 

diskussion och analys.35  

 

Inom en del skolämnen, särskilt historia, har det allt som oftast funnits en dominerande 

lärobok på marknaden. Denna bitvis ihållande utveckling har sedermera lett fram till frågor 

huruvida lärare inom historieämnet skulle vara mer benägna än andra ämneslärare att hålla 

kvar vid ett och samma läromedel, eftersom en eller några få böcker bevisligen, under en 

längre tid, har kunnat kontrollera hela marknaden. Dock visar smärre kontroller av 

lärobokssituationen i några andra skolämnen att så inte är fallet då motsvarande förhållande 

råder även där.36  

 

 

 

                                                 
32 Långström, Sture. Sid. 10 
33 Långström, Sture. Sid. 10 
34 Långström, Sture. Sid. 10 
35 Långström, Sture. Sid. 11f 
36 Långström, Sture. Sid. 11 
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4.1.1 Lärobokstextens utmärkande drag samt dess problem 

Av pedagogiska texter är läroboken den vanligaste formen. Men vad är det då som utmärker 

en text av läroboksformat? Didaktikprofessorn Staffan Selander anser att lärobokstextens 

grundtanke ofta varit och måhända fortfarande är att 
den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. 
Eftersom det alltid finns en uppsjö av fakta måste det alltså ske ett urval och en 
avgränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten struktureras i enlighet 
med vissa pedagogiska krav […] de ska förklara någonting och den kunskap som 
texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren […] texten 
karaktäriseras också av att kunskap och moral är sammanvävt på ett sätt som har 
officiell sanktion men som oftast inte är uppenbart i texten utan ligger fördolt i den. 
En pedagogisk text är producerad för en bestämd, institutionaliserad användning 
[…]37 

 

Dock säger Selander också att läroböcker 
Är inte enkla avspeglingar av verkligheten, de är sociala konstruktioner och bärare 
av alldeles särskilda traditioner och sätt att kombinera perspektiv och 
kunskapsfragment. Texter perspektiverar världen.38 
 

 
Läroboktexternas problem kan vara dels läroplansanknutna, dels författaranknutna. Exempel 

på problem knutna till styrdokument är stoffträngsel respektive abstrahering. Stoffträngsel, 

d.v.s. temaöverflöd, i ämneskurserna kan vara en potentiell orsak till utvecklingen av ett 

kortfattat faktaspäckat läromedelspråk. Samma stoffträngsel vilken självt kan ha orsakats av 

skolans allt större tilldelning av uppgifter. Ju större stoff som ska beaktas, desto större blir 

risken att samma stoff inte bearbetas på djupet. En stor anledning till faktaspäckade texter är 

enligt läroboksdidaktikern Monica Reichenberg ett stort antal bilder i böckerna. När antalet 

bilder ökade på 1970- och 1980-talet fick det till följd att texterna förkortades. Detta gjorde att 

läroboksförfattarna upplevde problem med att begränsa antalet teman vilket i sin tur fick till 

följd att de tog med så många teman som möjligt istället, fast i något förkortad form.39 

 

Huvudproblemet med stoffträngseln anser dock läromedelsförfattaren Egil Börre Johnsen vara 

relationen mellan det något förminskade textinnehållet och förståelsen. Detta då kravet på att 

texten ska vara allomfattande pressar densamma och bl.a. utestänger det förklarande och 

problematiserande.40 Läroböcker i historia och en del andra ämnen har för vana att 

komprimera krångliga samhälleliga åtgärder, händelser och gemenskaper. Enligt Johnsen 

                                                 
37 Långström, Sture. Sid. 15 
38 Långström, Sture. Sid. 15f 
39 Wikman, Tom. På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska texters lärande potential. Åbo 
Akademis förlag, Åbo 2004. Sid. 91 
40 Wikman, Tom. Sid. 91 
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innebär denna process att man förenklar berörda delar i läroböckerna, men eftersom denna 

förenkling fordrar en generalisering och abstrahering uppstår det i och med det en risk att den 

förenklade lärobokstexten blir så kortfattad att eleverna i slutändan inte förstår den. 

 

Ett exempel på ett författaranknutet problem är krångligt språk. Detta problem har sin grund i 

att när ämnesexperter är läroboksförfattare riskerar lärobokstexterna att krånglas till eftersom 

författarna vet ”för mycket”, och att de då inte har förmågan att se vad den enskilde eleven 

kan tänkas uppleva som svårt.41 

 

4.2 Det gymnasiala historieämnets övergripande styrning 

I Sverige spelar läromedlen en viktig roll för att hålla utbildningen i gång. Som vi tidigare 

indirekt har nämnt i uppsatsen används tiotusentals läroböcker dagligen inom skolväsendet.42 

Lärobokens innehåll i förhållande till utbildningens styrning blir därmed av stor vikt för vad 

skolelever lär sig. Inom det gymnasiala ämnet historia syftar utbildningen till   
[…] att både i det korta och i det långa perspektivet skapa sammanhang och 
bakgrund för individer och samhällen. Syftet är även att fördjupa förståelsen av 
skeenden och företeelser över tiden och i rummet, vare sig det gäller vardagsliv eller 
storpolitik. De historiska studierna skall också visa och klarlägga olika krafter som 
påverkar samhällen och människor.43 

 

Vidare nämns i samma övergripande dokument, gällande ämnets karaktär och 

uppbyggnad, att ämnet ska innehålla olika slags historia såsom exempelvis 

politisk historia, socialhistoria och ekonomisk historia. Detta vilket betyder att 

historieämnet kan studeras utifrån olika perspektiv.44 Stoffträngseln beaktas 

sedermera också i dokumentet där det står att läsa att 
Varje skeende och ögonblick nu eller i förgången tid kan ses mot en historisk 
bakgrund. Varje person levande eller död kan ses som en historisk person och 
placeras i ett historiskt sammanhang. Detta ger ett oändligt stort stoff. Stoffets 
omfång kräver alltid och är alltid föremål för ett urval. Kopplingen mellan det 
förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering.45 

 

 
                                                 
41 Wikman, Tom. Sid. 92 
42 Läromedelsförfattarnas förening. Uppsala, 1991. Sid. 7 
43 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 
2006-04-25 
 
44 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 
2006-04-25 
45 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 
2006-04-25 
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4.2.1 Historia A! Vad ska eleverna lära sig? 

Historia A-kursen på gymnasiet ska fungera som en fortsättning på grundskolans kurs, samt 

skapa sammanhang och ge bakgrund till hela historien från forntid till nutid. Detta samtidigt 

som den ska ge tillfälle till specifika nedslag/fördjupningar utifrån elevernas egna 

intresseområden. Vidare ska för bildningen centrala och oundvikliga händelser, skeenden och 

personer ingå.46 

 

Lärobokens innehåll ska således vila på följande urval av uppnåendemål inom gymnasieämnet 

historia A 

Eleven skall 

känna till grundläggande drag i den historiska utvecklingen 

förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp  

kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 
förändringsprocesser 

kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens 
tidsbundenhet 

kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv47 
 

4.3 Det kalla krigets tid 

Kalla kriget är benämningen på den konflikt mellan västmakterna och kommunistländerna, 

främst representerade av USA respektive Sovjetunionen, vilken skakade världen från åren 

närmast efter andra världskriget till 1989-90. Begreppet/uttrycket kalla kriget, som dock 

använts tidigare, anses i dess samtida betydelse ha myntats av den amerikanske finansmannen 

och politikern Bernard Baruch i april 1947.48  

 

Mötet mellan väst- och östtrupper vid floden Elbe i det andra världskrigets slutskede, 

hoppades många skulle stå som symbol och garant för en fredlig efterkrigstid. Så blev det 

dock inte. Istället följde ett kallt krig och en orolig framtid. Någon direkt militär konfrontation 

mellan huvudkombattanterna USA och Sovjet ägde visserligen aldrig rum, men däremot en 

eskalerad psykologisk och ekonomisk krigföring. Indirekt kom dock de båda supermakterna 

vid ett flertal tillfällen att militärt kämpa mot varandra. Exempel på detta är kriget i Korea, 

                                                 
46 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 
2006-04-25 
47 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=8&skolform=21&id=HI&extraId=. 
2006-04-25  
48 Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1993. Sid. 355 
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sovjetiska truppers konsolidering av kommunistregimer i såväl östeuropeiska länder som 

Nordkorea, amerikanska försök att störta prosovjetiska regimer i framför allt Latinamerika 

samt konflikter i mellanöstern mellan stater vilka understöddes av endera supermakten.49 

 

Det kalla kriget gick under årens lopp igenom flera faser. Dessa tog sig uttryck genom 

perioder av upptrappning blandat med perioder av avspänning. Vidare hade konflikten som 

sådan sin upprinnelse i europeiska missförhållanden, men där den efter några år övergick till 

en global konflikt, med Europa som sidoarena. Kalla kriget fogades till viss del samman med 

efterkrigstidens avkoloniseringsprocess, och kriget framstod alltmer som en total konflikt med 

ytterst få utav världens alla stater utanför.50 

 

Bland de nordiska länderna verkade efterkrigsutsikterna för ett närmare nordiskt samarbete 

goda. Så blev också fallet men man kom ändå att lösa de viktiga ekonomiska och 

säkerhetspolitiska frågorna var för sig. Olika val samt inställning till supermaktskampen 

respektive marknadssamarbetet i Europa kom dock att skapa nya sprickor mellan de nordiska 

länderna.51 

 

Det kalla krigets slut kom först med det person- och atmosfärskifte i Kreml som 1985 förde 

Michail Gorbatjov till makten, vilket kom att förbättra supermaktsrelationerna avsevärt då 

dialogen mellan de två blocken återupptogs vid ett flertal toppmöten. Det var framförallt 

Gorbatjov som kom att förespråka nedrustning och fredlighet. Med några utrikespolitiska 

utspel avslutade han det kalla kriget. Detta främst mot bakgrund av den alltmer krassa 

ekonomi som skakade det sovjetiska samhället med kapprustningen som väsentlig orsak.52 

 

4.3.1 Öst mot väst - vad säger forskningen om skuldfrågan? 
Debatten om det kalla krigets uppkomst blossade på allvar upp på 1960-talet. Innan dess hade 

det allmänt sett ansetts vedertaget att skylla på motsidan, d.v.s. skuldfrågan var i det närmaste 

helt oproblematisk. Detta var den s.k. traditionalistiska synen på krigets uppkomst vilken 

alltså utgick från en övertygelse om att kommunismen och demokratin/kapitalismen som 

samhällssystem, var varandras motpoler med så stora skillnader att de inte skulle kunna 

                                                 
49 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 168 
50 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 168 
51 Gustafsson, Harald. Nordens historia – En europeisk region under 1200 år. Studentlitteratur, Lund 1997. Sid. 
246 
52 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 251 
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samexistera under fredliga former. Ledande storpolitiker i väst såsom Truman och Churchill 

fick tidigt i sin strävan efter att hänga ut Sovjetunionen som ett hot mot hela den fria världen 

den traditionalistiska historievetenskapens stöd. Syftet var främst att visa på att den sovjetiska 

expansionismen var en samordnad del i det totalitära sovjetiska samhällssystemet, i synnerhet 

i den marxist-leninist-stalinistiska sovjetideologin, med dess strikta inriktning mot konflikt 

och kommunistisk världsexpansionism. Vidare har man inom den västliga traditionalistiska 

forskningen ofta sökt att cementera sitt resonemang genom att hänvisa till både den 

aggressiva tsaristiska utrikespolitiken och den långt tillbaka gryende misstänksamheten från 

rysk-sovjetiskt håll mot väst. De västliga traditionalisterna menade således att den sovjetiska 

aggressionen framtvingade ett mer offensivt utrikespolitiskt förhållningssätt hos ett från 

början tillbakadraget och medgörligt USA.53 Å andra sidan menade traditionalister från 

sovjetiskt motsatt håll att det fanns en tydlig koppling mellan kapitalism och imperialism och 

att Sovjet stod för en mera progressiv utvecklingsväg54 som resterande stater i världen borde 

vara intresserade av. På samma sätt som de amerikanska traditionalisterna utnyttjat historien i 

syfte att ge tyngd åt sina resonemang, gjorde de sovjetiska traditionalisterna detsamma. Man 

framhöll gärna historien efter oktoberrevolutionen år 1917 för att visa hur kapitalistiska 

krafter vid ett flertal tillfällen gaddade ihop sig med såväl konservativa som fascister i syfte 

att bekämpa kommunismen.55 

 

Traditionalisternas tydliga vi mot dem-resonemang gällande krigsorsaker och skuldfrågan och 

deras framhållande av ideologin som den väsentligaste förklaringsgrunden, d.v.s. med en 

idealistisk syn på sakfrågan, kom dock redan på 1940-talet att kritiseras av de s.k. realisterna 

med en mer positivistisk syn på densamma.  Dessa pratade istället om att genom att binda upp 

skuldfrågan både till generella resonemang om alla staters behov av samt intresse för makt 

och herravälde och till enskilda historiska omständigheter, ville de föra skuldfrågan bakom 

ljuset. Kombinationen av alla staters naturliga hunger efter att använda makt i syfte att främja 

sin position och ett tidigt efterkrigstida Östeuropa som utgjorde ett känsligt maktpolitiskt 

vakuum, leder enligt realisterna till en ofrånkomlig konfrontation mellan stormakterna.56 

 

På 1960-talet började revisionistiska forskare i USA att alltmer ifrågasätta de västliga 

traditionalisternas förklaringar. I ljuset av USA:s något omdiskuterade aktioner på Kuba och i 
                                                 
53 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 179f 
54 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 180 
55 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 180 
56 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 180 
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Vietnam växte dessa revisionistiska tankar fram. Men även den samtida kommunistiska 

splittringen, vilket fick det traditionella sovjethotet att för tillfället se ytterst blygsamt ut, 

spelade in. Inom forskarvärlden bidrog också en marxistisk väckelse till att driva fram detta 

revisionistiska synsätt, d.v.s. med en historiematerialistisk syn på sakfrågan. Det som tilläggas 

bör är också att inspiration kunde hämtas från det rika amerikanska källmaterialet. Detta då 

till skillnad från det sovjetiska vilket var ytterst tunt och rent ideologiskt tillrättalagt. Sedan 

kan man också se en allmän strävan hos revisionisterna att ge det sovjetiska sättet att se på 

sakfrågan en större objektivitet, vilken då och då kom att betyda ett direkt övertagande av 

sovjetiska förklaringar. Bl.a. menade revisionisterna att amerikanska höjdare inom ekonomi 

och politik redan från krigsslutet hade varit inriktade på att upprätta en amerikansk marknad 

för handel i Östeuropa. Mot bakgrund av detta struntade man från amerikansk sida enligt 

revisionisterna således blankt i den demokratiska utvecklingen då vinstgivande investeringar 

och exploatering av råvaror i området var det primära. Vidare övertog revisionisterna från 

realisterna åsikten att Sovjet hade lagliga säkerhetsintressen i Östeuropa, vilka de 

västeuropeiska staterna också först godkände i fredskonferenserna och procentavtalet men 

som de i efterhand förkastade. Man såg även Sovjets härjningar i Östeuropa som svar på tal 

mot den alltför aktiva amerikanska utrikespolitiken i området, eller som rena 

säkerhetsaktioner i syfte att skydda sig mot framtida amerikanska anfall.57 

 

I och med det kalla krigets globalisering samt med ett ökat förfogande över relevant 

källmaterial har det från 1970-talet uppstått en postrevisionistisk forskningstradition. Allmänt 

sett har den kommit att ge upphov till en mer mångfacetterad och sammanhängande syn på 

det kalla krigets uppkomst. En del postrevisionister har närmat sig realisterna i det att man 

menar att ändrade maktförhållanden under en övergångsperiod helt enkelt måste skapa 

rivalitet, och då speciellt i en situation där en tydlig internationell stormakt saknades, vilken 

skulle ha kunnat råda bot på alla makttvister. Utöver att postrevisionisterna kritiserat både 

traditionalister och revisionister för den ena något tillspetsade tolkningen efter den andra, har 

de också velat belysa olika amerikanska påtryckningsgruppers betydelse för krigsuppkomsten. 

Vidare har även många postrevisionistiska forskare haft för avsikt att visa på de i huvudsak 

defensiva riktlinjerna i de båda supermakternas säkerhetspolitik. Främst då vad gäller 

vaktslåendet kring säkerhets- och intressezoner som de båda kombattanterna rent historiskt 

ansåg tillhöra sig själva.58 
                                                 
57 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 181 
58 Karlsson, Klas-Göran. Sid. 181f 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
5.1 Historiesyn 

Begreppet historiesyn skulle man kunna karaktärisera som uppfattningen eller läran om 

historiens innebörd, vad som fastställer historiska skeenden och/eller händelser och vad som 

är historiens möjliga/hypotetiska slutmål. Vidare kan begreppet i mer modern form betyda 

läran om historievetenskapens uppgifter och metoder. Något förenklat kan historiesynen sägas 

framträda i synen på forskning och kunskap.59 Vanligen brukar man kategorisera olika typer 

av historiesyner. Välkända kategorier är den historiematerialistiska och Annalesskolans 

historiesyn, den positivistiska samt den idealistiska historiesynen. En förekommande 

företeelse bland exempelvis historieforskare är vidare att man blandar olika historiesyner med 

varandra. Detta kallas eklekticism.60  

 

Historiematerialismen är helt enkelt namnet på den tyske ekonomen, sociologen, filosofen och 

politikern Karl Marx vetenskapsteoretiska uppfattning samt på den tradition som följer upp 

efter honom, marxismen. Men även om marxismen här ska behandlas som en vetenskapsteori 

går det inte att frångå dess alternativa beteckning som politisk uppfattning, då den sistnämnda 

ofta samspelar med den strikt vetenskapsteoretiska tankegången.61 I grunden är marxismen 

således en historisk materialism. I denna relation innebär materialism inte den traditionellt 

antagande ståndpunkten att allt som finns i slutändan är materiella ting och processer. 

Historiematerialismen ses allt som oftast också som en underavdelning till den dialektiska 

materialismen, vilken är en mer generell filosofisk ståndpunkt.62  

 

Vidare rör historiematerialismen samhällets struktur och utveckling och utmärks av det 

tvådelade begreppet bas och överbyggnad, de två lagren i en samhällsstruktur, där basen utgör 

den ekonomiska grunden och överbyggnaden dels den juridiska och politiska maskinen, dels 

samhällets utmärkande tankesätt. Det typiskt materialistiska i sättet att tänka tar sig uttryck i 

att basen är bestämmande medan överbyggnaden alltså är underordnad basen. Och det typiskt 

historiska tar sig uttryck i tanken att all historisk utveckling måste förklaras utifrån basens 

utveckling, i produktivkrafterna (råvaror och arbetskraft i form av människor, energi och 

maskiner) samt organiseringen av deras användning (ägandeförhållanden eller 

                                                 
59 Långström, Sture. Sid. 51 
60 http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1191. 2006-05-17 
61 Kjörup, Sören. Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. 
Studentlitteratur, Lund 1999. Sid. 285 
62 Kjörup, Sören. Sid. 285f 
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produktionsförhållanden med ett annat ord), medan alltså utvecklingen inom överbyggnaden 

gällande företeelser såsom juridik, politik, religion och filosofi blir något efterbliven och som 

måste förklaras utifrån utvecklingen i basen. I stort är tankegången alltså den att 

produktivkrafterna (via större såväl som mindre förbättringar) utvecklar sig fortlöpande, 

medan ägandeförhållandena är en mycket stram sammansättning som kommer i otakt med de 

ovan nämnda produktivkrafterna.63 Produktion är således drivkraften till 

förändring/utveckling. 

 

Mot bakgrund av resonemanget ovan skulle man kanske kunna tänka sig att marxistisk 

historieskrivning skulle ha koncentrerat sig på ekonomisk och politisk historia. Även om detta 

inte är helt felaktigt, liksom det heller inte är helt felaktigt att forskningens tyngdpunkt har 

legat på studier av kapitalismens utveckling, är det minst lika utmärkande för den marxistiska 

historieskrivningen att studera socialhistoria. Man har skildrat arbetarklassen, inte bara som 

en ihopklumpad grupp, utan även som ett rörligt samhällsskikt bl.a. uttryckt genom diverse 

folkrörelser.64   

 

Annales-skolan är benämningen på en grupp franska historiker vars riktlinje är att skriva 

historia som en helhet av sociala, ekonomiska och mentala strukturer istället för som en 

obruten rad av hastiga politiska händelser. Alltsedan det andra världskriget har denna skola 

varit den mest framträdande riktningen inom fransk historieskrivning. Forskare över hela 

världen har tagit intryck av föreliggande historiesyn vilken under 1900-talet framstått som en 

av de mest betydande och debatterade ”skolbildningarna” inom såväl humaniora som 

samhällsvetenskap.65 Hur kan man då karaktärisera denna inflytelserika historiesyn? Vid en 

förklaring kan man utgå från tre budord varav det första är att man inom historisk forskning 

ska hålla på med de trögforcerade sambanden i samhället, inte med de individuella 

händelserna. Det andra budordet gäller tidsperspektivet. Istället för att rikta in sig på precisa 

kronologiska tidpunkter är man mer inställd på de länge oförändrade strukturerna. Korta 

konjunkturer och säregna förlopp faller därmed utanför Annaleshistorikernas syn på vad som 

anses vara relevant att studera. Det tredje och sista budordet är totalitet,66 man har där en 

ambition att kombinera olika forskningsinriktningar och skapa slutledningar.  

                                                 
63 Kjörup, Sören. Sid. 286f 
64 Kjörup, Sören. Sid. 301 
65 https://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115157&i_word=annalesskolan. 2006-05-16 
66 Le Goff, Jacques & Nora, Pierre. Att skriva historia – Nya infallsvinklar och objekt. Bokförlaget 
PAN/Norstedts, Stockholm 1978. Sid. 14 
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Sammanfattningsvis ser Annaleshistorikern således historien som ett invecklat växelspel av 

kollektiva medvetandeformer, s.k. mentaliteter. Sådana företeelser som befolkningsutveckling 

och jordbruket anses viktigare för historiens förlopp än just politik. Människors 

föreställningar gällande vad som är rätt och fel, samt vad som är kvinnligt och manligt är 

vidare exempel på var man vill rikta fokus.67 Vidare har ett möte mellan Annaleshistoriker 

och historiematerialister, således ett exempel på en eklektisk syn, varit möjligt ju mer de 

sistnämnda intresserat sig för mentalitetsforskning, förhållanden i överbyggnaden, och ju mer 

de förstnämnda intresserat sig för förhållanden i den materiella basen.68 

 

Fransmannen Auguste Comte (1798-1857) arbetade fram ett filosofiskt system vilket han gav 

namnet positivism. Comtes positivism präglas av en stark tilltro till naturvetenskaperna och 

deras metoder, till s.k. ”säkra fakta”. I detta filosofiska system utgör matematiken grunden, 

sedermera följer i en progressiv skala mekanik, astronomi, fysik, kemi och biologi. Var och 

en av dessa vetenskaper har sin grund i den som står lägre ner på skalan. Den slutgiltiga 

vetenskapen, det vill säga den vetenskap som i sig självt ska inbegripa alla andra vetenskaper, 

kallar han sociologi, samhällsläran. Med ”sociala fakta” som grund kan man framkalla en 

vetenskap om och för samhället. Följaktligen är positivismen utvecklingsoptimistisk.69  

 

Positivismen hävdar med andra ord att all forskning som bedrivs ska bygga på faktisk 

observation och enbart sträva efter att säkerställa objektivt tillförlitliga fakta.70 

 

Idealism är från början en svårtolkad filosofisk fackterm som först användes av den tyske 

filosofen och matematikern Gottfried Leibniz (1702). I stort bygger idealismen på 

tankegången ett det enda som kan finnas oavhängigt allt annat är ideella eller andliga 

företeelser.71 Ibland talar man också om en idealistisk historieuppfattning, vilken enligt 

föreliggande resonemang går ut på att det är idéerna eller idealen vilka står till grund för 

historiens framskridande.72 

 

                                                 
67 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115157&i_history=1. 2006-05-10 
68 Sundberg, Kerstin. Föreläsningsmaterial. Växjö vt 2006. 
69 Högnäs, Sten. Idéernas Historia – en översikt. Historiska media, Lund 2003. Sid. 145  
70 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O283700&i_word=positivism. 2006-06-01 
71 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209817&i_word=idealism. 2006-05-16 
72 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209817&i_word=idealism. 2006-05-16 
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När det gäller analys av historiesyn återfinns det flera dilemman. Ett utav de vanligare sådana 

kan på sätt och vis kopplas till eklekticismen då flera historieuppfattningar har en benägenhet 

att träffa på varandra i texterna. Det är således lättare att syna en bestämd historieuppfattning i 

teorin än vad det är i praktiken, då med lärobokstexter som exempel.    

 

6. Resultat 
6.1 Alla tiders historia A 

 

Rubriksättning 

I textkapitlet finns det 107 rubriker och fyra olika rubrikstorlekar. Tre-ordsrubriker är den 

vanligaste rubrikformen och de innehåller oftast namn på en stat, ett område eller en person. 

Ett-ordsrubrikerna är få medan det bara är en rubrik som rymmer mer än fem ord. Den 

övergripande rubriken för hela kapitlet, Det kalla krigets tid, är den största. De efterföljande 

huvudrubrikerna har sedan underrubriker som i sin tur också har underrubriker. Exempel på 

rubriker som inbegriper allmän politisk historia är Europa och USA – växlande mönster 

(huvudrubrik), Kennedy, Johnson och Nixon (underrubrik), Avstalinisering och töväder 

(underrubrik) Mellanöstern – en krisfylld värld (huvudrubrik) och Det latinamerikanska 

mönstret (underrubrik). Exempel på rubriker som innefattar svensk ekonomisk och social 

historia är Välfärdssamhällen i Norden (huvudrubrik), Ekonomi: uppsving, svackor 

(underrubrik) och Flykten från landsbygden (underrubrik). Ingen av de 107 rubrikerna är 

formulerad som en fråga. 

 

Förklaringar/Resonemang 

När vi undersökt läroböckernas förklaringar/resonemang har vi numrerat delarna från 1 till 6 

enligt tidigare gjord indelning. 

 

1. Det kalla krigets uppkomst och tidiga skildring beskrivs i en lång historia under 

huvudrubriken Kallt krig och väpnad samexistens. Det är dock svårt att urskilja någon 

särskild händelse vilken läroboken vill framhäva som upprinnelsen till det kalla krigets 

början. Däremot kan man göra ett antagande utifrån några utav avsnittets underrubriker 

varthän en möjlig förklaring till krigets uppkomst pekar. Detta då de tre nästföljande 

rubrikerna, i textavsnittets början, efter rubrikerna Det kalla kriget och Jalta och Potsdam i 

tur och ordning är formulerade som följer; Växande motsättningar...., …leder till kallt krig 
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samt …och ökad spänning. Den andra rubriken, …leder till kallt krig, blir ju genast intressant 

vid en analys, då den i sin formulering uppmärksammar läsaren på att den kommande texten 

antagligen har stor betydelse för det kalla krigets början. Eftersom man i princip kan urskilja 

en rubrik ur alla tre, p.g.a. de sammanbindande punkterna, försvårar det ju analysen av de 

enskilda rubrikavsnitten i jakten på en dominerande förklaring. Men ska man utgå från 

…leder till kallt krig-avsnittet, står det där att läsa 
Enligt uppdelningen i intresseområden skulle Storbritannien få huvudinflytandet i 
Grekland. Här tillsatte också britterna en regering, men de grekiska kommunisterna 
gjorde uppror. De fick stöd från de kommunistiska regeringarna i Albanien, 
Jugoslavien och Bulgarien. Genom militär hjälp från Storbritannien kunde 
regeringen i Aten sitta kvar. I början av 1947 måste britterna dock meddela, att de 
saknade möjligheter att fortsätta stödet. Det var i den situationen USA beslöt gripa 
in. I ett budskap till kongressen lovade president Truman att USA skulle `stödja alla 
fria folk som gör motstånd mot försök att underkuva dem genom väpnade 
minoriteter eller genom tryck utifrån.´ Detta var den s.k. Trumandoktrinen från 1947 
som blev en riktlinje för amerikansk efterkrigspolitik. USA skulle komma att 
engagera sig över hela världen för att hejda kommunistisk maktutvidgning.73 

 

Längre ner i stycket står det vidare att  
För att Trumandoktrinen skulle bli verkningsfull måste den kompletteras med 
ekonomiska åtgärder […] Syftet var att förhindra ett ekonomiskt sammanbrott, 
vilket kunde leda till kommunistiska revolutioner liknande en grekiska. Det 
amerikanska biståndet har kallats Marshallhjälpen efter initiativtagaren, den 
amerikanske utrikesministern George Marshall. Även Sovjetunionen erbjöds hjälp 
men tackade nej och tvingade också övriga östeuropeiska stater att följa exemplet. 
Från sovjetiskt håll framhölls att Marshallhjälpen var ett amerikanskt försök att 
ekonomiskt erövra Europa […] Ett av de länder som gärna hade önskat bistånd via 
Marshallhjälpen var Tjeckoslovakien […] I början av år 1948 genomförde de 
tjeckiska kommunisterna en kupp som gjorde Tjeckoslovakien till en bland övriga 
folkdemokratier. Detta var den s.k. Pragkuppen, som dramatiskt ökade den 
internationella spänningen.74  

 

Att utläsa av ovan nämnda rubriker tas Jalta och Potsdamkonferenserna, februari respektive 

juli-augusti 1945, upp som ett eget avsnitt där läroboken framställer dessa storpolitiska 

sammankomster, samt vad man där i första hand inte kom överens om gällande främst Sovjets 

ställning i Östeuropa samt det tyska skadeståndet och tysklandsfrågan i stort, som centrala för 

upptakten av det kalla kriget.75 Oenigheten mellan västmakterna och Sovjet kring dessa frågor 

sätter sedan sin prägel på lärobokstexten t.o.m. rubrikavsnitten, …och ökad spänning samt 

Västblock och östblock tar form, där först och främst Berlinkrisen 1948 behandlas som en 

elementär och direkt kraftmätning mellan öst och väst samt där bildandet av NATO och 

                                                 
73 Almgren, Hans m.fl. Alla tiders historia A. Gleerups Utbildning AB, Malmö 2003 Sid. 281 
74 Almgren, Hans m.fl. Sid. 281 
75 Almgren, Hans m.fl. Sid. 279f 
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Warzawapakten tas upp i det sistnämnda rubrikavsnittet.76 I sin långa historiska skildring av 

det kalla krigets uppkomst, använder sig läroboken också av förklaringar till skeenden i texten 

med rötter i händelser tidigare än andra världskrigets slutskede. Exempelvis förklaras Sovjets 

misstänksamhet mot väst genom att ”[…] västmakternas försök att störta den kommunistiska 

regeringen efter revolutionen 1917. USA erkände Sovjetunionen först på 1930-talet.”77 Detta 

samt Stalins rädsla för invasion via västgränsen p.g.a. att 
Två gånger under 1900-talet hade ryssarna utsatts för invasioner västerifrån. Därför 
sköt Sovjetunionen inte bara fram sina gränser utan krävde också att få kontrollera 
utvecklingen i Östeuropa.78 

 

Läroboken anger således flera tänkbara förklaringar, samtida som dåtida, till händelsens 

uppkomst. Överhuvud lägger läroboken ett tydligt aktörsperspektiv på skeendet. De ledande 

staterna med dess starka ledare och oenigheten dem emellan, framställs i läroboken som 

direkt avgörande för det fortsatta händelseförloppet. Något direkt strukturperspektiv på 

händelsen, eller händelserna om man så vill, anges inte. 

 

2. Ett allmänt resonemang gällande avkoloniseringens begynnelse förs omgående under 

avsnittets huvudrubrik Koloniernas frigörelse. Som övergripande och tillika dominerande 

förklaring till avkoloniseringen, vilken att utläsa av läroboken, till stor del kan förstås mot 

bakgrund av de specifika orsakerna nedan, nämns där den våg av nationalism som under tidig 

efterkrigstid tog fart bland de koloniserade folken. Läroboken anger således ett längre 

perspektiv i sitt resonemang då den framställer avkoloniseringen som en process vilken 

sträcker sig över år. De specifika orsaker som läroboksförfattarna anser vara de viktigaste för 

koloniernas frigörelse är uppradade i punktform i läroboken enligt följande 
• Under andra världskriget visade japanerna på nytt att det inte var omöjligt att besegra de vita […] När 

kolonialmakterna efter Japans nederlag kom tillbaka till Sydöstasien, fick de kämpa mot nationella 
motståndsrörelser som japanerna hade uppmuntrat. 

• Kriget hade försvagat de europeiska kolonialmakterna och de två supermakterna USA och 
Sovjetunionen sade sig vara motståndare till kolonialism i gammal mening. Tidpunkten var gynnsam 
för en infödd elit – utbildad i Europa och USA samt någon gång i Sovjetunionen – att starta kampen för 
frihet. 

• Avkoloniseringen gynnades också av åsikten bland många européer att det inte längre var självklart att 
vita ska härska över andra folk. 

• Européerna hoppades att de genom medgörlighet även i fortsättningen skulle kunna behålla ett visst 
ekonomiskt och politiskt inflytande i de gamla kolonierna.79 
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Via punkterna ovan lämnar läroboken således flera orsaker till koloniernas frigörelse men 

också en övergripande närmast sammanfattande förklaring, eller grundplåt snarare, till 

utvecklingen, nationalismvågen. Att förstå av texten har i alla fall tre av de förstnämnda 

specifika orsakerna, på ett eller ettdera sättet, sin grund i andra världskrigets händelseförlopp. 

Utifrån den framställningen blir kriget av stor vikt för förståelsen av avkoloniseringens 

början. Vidare kan ett belysande av kriget som specifik händelse, samt dess betydelse, ses 

som ett strukturperspektiv, medan exempelvis lärobokens redogörande för hur supermakterna 

USA och Sovjet reagerade i saken, ses som ett aktörsperspektiv. Överhuvud dominerar 

aktörsperspektivet då begreppen kolonialmakt och europé ofta nämns i orsakssammanhangen. 

Den gryende nationalismen å sin sida får anses vara ett strukturperspektiv.  

 

3. Bakgrunden till Israel-Palestinafrågan skildras i en lång historia under rubriken Israel – 

judisk stat, vilken sorterar under avsnittets huvudrubrik Mellanöstern – en krisfylld värld. 

Läroboken redogör här för det historiska skeendet i dåtidens Palestina t.o.m. judarnas 

utropande av staten Israel 1948. Det står där att läsa att  
Sedan romarna år 70 e.Kr. hade slagit ner ett judiskt uppror och förstört Jerusalem, 
fanns det inte någon judisk stat. Judarna spreds över stora delar av världen och bara 
ett fåtal kom att bo kvar i Palestina. I slutet av 1800-talet växte en judisk nationalism 
fram med målet att skapa en judisk nationalstat. Den fick namnet sionism efter 
berget Sion i Jerusalem. Rörelsen blev en signal för judar att i större skala återvända 
till färdernas land. I Palestina bodde då främst araber, även om judarna omkring 
1850 utgjorde den största folkgruppen i Jerusalem […] Under första världskriget tog 
britterna makten i Palestina. Av dem fick judarna löfte om hjälp att förverkliga idén 
om en judisk nationalstat. Invandringen ökade starkt på 1930-talet i samband med 
Hitlers judeförföljelser. Detta ledde till slitningar mellan judar och araber. 
Storbritannien försökte då begränsa invandringen.80 

 

Vidare i textavsnittet står det att 
Så kom andra världskriget. Miljontals judar dödades i de tyska förintelselägren. 
Efter kriget blev det judiska kravet på ett eget hemland allt starkare. Judarna fick 
stöd av många stater – bl.a. USA och Sovjetunionen. Araberna däremot betraktade 
Palestina som ett arabiskt land och gjorde våldsamt motstånd. Vid det läget 
bestämde sig britterna för att lämna Palestina och låta FN avgöra landets framtid. 
Världsorganisationen beslöt att dela området mellan araber och judar. År 1948 
utropade så judarna sin del av Palestina som fri stat med det bibliska namnet 
Israel.81 

 

Om själva krigsutbrottet kan man sedan läsa några rader under rubriken Israel i krig med 

araberna, där det står att läsa att det var egyptiska flygplan som samma dag som staten Israels 
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utropande bombade Tel Aviv, och att de omgivande arabstaterna anföll Israel i syfte att 

förgöra staten.82  

 

Att läroboken anger en lång historia i sin beskrivning av bakgrunden till Israel-

Palestinafrågan återges tydligt i texten, och att tolka av densamma tar skildringen sin start i 

och med judarnas förskingring 70 e.kr. Således anger läroboken ett långt historiskt faktum i 

sin bakgrundshistorik. Någon dominerande bakgrundsförklaring till konflikten återges inte i 

texten utan de historiska företeelser eller händelser, sionismen och judeförföljelserna som 

exempel, som författarna skildrar i texten får tolkas som betydande var och en på sitt sätt. 

Läroboken anger nästan uteslutande ett aktörsperspektiv i sin bakgrundsskildring. Det är 

romarna som slår ner ett judiskt uppror och skickar dem i förskingring. Det är britterna som 

tar makten i Palestina och det är Hitlers judeförföljelser. Vidare är det Sovjet och USA som 

ger judarna stöd och det är FN som får avgöra Palestinas framtid. Slutligen är det också 

judarna som utropar Israel och det är arabstaterna som går till attack. Sedan får man betrakta 

framväxandet av sionismen som ett strukturellt perspektiv, tillsammans med världskrigen som 

specifika händelser. Den judiska förskingringen kan man likaså se som ett strukturperspektiv. 

 

4. Förklaringar till det kalla krigets slut anges i egentlig mening inte alls i kapitlet Det kalla 

krigets tid. Möjligen kan man urskilja en tillstymmelse till diskussion i avsnittet 

Sovjetunionen – supermakt med bekymmer, under rubriken Sovjetsamhället i förvandling, där 

det står att läsa att 
Strävan efter ordning och disciplin stod högt på Gorbatjovs program. Med hårda 
nypor angrep han korruption och maktmissbruk. Odugliga byråkrater i statens och 
partiets tjänst avlägsnades […] Bland stora grupper i Sovjetunionen fanns ett starkt 
motstånd mot de nya idéerna. Många såg sina privilegier hotade och den `vanlige´ 
sovjetmedborgaren kände osäkerhet inför förändringar av detta slag.83 

 

Dock sammankopplas inte denna första ansats till resonemang med det kalla krigets slut. 

Detta görs först i kapitlet efter Det kalla krigets tid, Världen efter 1989, där det omgående 

anges, i kapitlets inledningstext, både när och i en sammanfattande formulering varför det 

kalla kriget slutade. Det framgår av texten att USA och Sovjet hade närmat sig varandra under 

slutskedet av 1980-talet, och att de båda ländernas presidenter, under intryck av händelserna i 

Östeuropa 1989, förklarat det kalla kriget som över. Den bakomliggande orsaken till 1989 års 

omstörtningar skildras därefter under rubriken Bakgrunden till 1989 års omvälvningar där 
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läroboken inleder sitt resonemang med att fråga sig hur de östeuropeiska 

kommunistregimerna så hastigt lyckades frigöra sig från den kommunistiska tvångströjan? På 

vilket man omgående svarar att ”Klart är att den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov 

politiska signaler om öppenhet och förändring spelade stor roll.”84 Och vidare att 
Planhushållningens misslyckande framstod allt tydligare. Ledarna i de östeuropeiska 
kommuniststaterna kom i otakt med det som skedde. Och när Gorbatjov förklarade 
att `varje land har rätt och skyldighet att lösa sina problem på sitt eget sätt´ blev det 
en tidsfråga när de kommunistiska regimerna i Östeuropa skulle falla.85 

 

Läroboken skildrar således en lång historia, med Gorbatjovs misslyckade reformpolitik som 

dominerande förklaring i dess orsakssammanhang. Överhuvud ges Gorbatjovs person en 

central roll i texten vilket får ses som ett tydligt aktörsperspektiv. Sedan får man i regel 

betrakta hans agerande som en grundplåt till de strukturella problem som uppstod alternativt 

gjorde sig påminda, exempelvis planhushållningens misslyckande. 

 

5. Ett resonemang runtikring den svenska neutralitetspolitiken förs i en längre historia och 

främst under rubrikavsnittet Sverige – alliansfrihet och internationellt engagemang vilken 

sorterar under huvudrubriken Välfärdssamhällen i Norden där det bl.a. står att läsa att 
Neutralitetspolitiken hade hållit Sverige utanför två världskrig, och därför var 
enigheten stor i slutet på 1940-talet att Sverige skulle hålla fast vid sin alliansfrihet. 
Det svenska beslutet att inte följa Norge och Danmark in i NATO torde också ha 
skett med hänsyn till Finlands trängda läge. Om Sverige gick med i det västliga 
försvarssystemet, kunde Finland bli ännu fastare knutet till Sovjetunionen. Sverige 
kom under det kalla krigets tid att bli något av buffert- eller säkerhetszon mellan öst- 
och västblocken.86 

 

Vidare går det i stycket under att läsa att 
Under andra världskriget hade Sverige byggt upp en relativt stark försvarsmakt och 
behöll därefter en tämligen hög försvarsberedskap. Man motiverade det 
förhållandevis starka försvaret med att Sverige ville slå vakt om sitt oberoende och 
skapa tilltro till sin alliansfria politik.87 

  

Således anger läroboken en dominerande förklaring till förda politik, exempelvis varför man 

inte gick med i NATO, i det att neutralitetspolitiken hade hållit landet utanför två världskrig. 

Dessutom går man ju då tillbaka i tiden för att hitta orsaker. 

Dessutom för läroboken även ett resonemang gällande vad den alliansfria utrikespolitiken har 

betytt för Sveriges roll på den internationella arenan. Man skriver att 
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Den alliansfria utrikespolitiken har inte uteslutit ett svenskt agerande på den 
internationella scenen. Sverige är medlem i FN och har genom sin alliansfrihet blivit 
ett lämpligt redskap i världsorganisationens säkerhetspolitiska arbete. Svenska 
trupper utnyttjades sålunda för militära bevakningsuppgifter – Suezkrisen 1956, 
Kongokrisen 1960 osv. Sverige har heller inte undvikit att ta ställning till det som 
händer i världen. Kritik riktades t.ex. mot USA och kriget i Vietnam, vilket för en tid 
ledde till kylslagna svensk-amerikanska förbindelser. Från svensk sida gjordes också 
tydliga avståndstaganden från Sovjetunionens militära aktioner i Ungern 1956 och 
Tjeckoslovakien 1968.88 

 

Vad gäller Sveriges inställning och förhållande till den europeiska ekonomin står det att läsa 

följande under rubrikavsnittet Norden i den europeiska ekonomin 
Danmark, Norge och Sverige hörde till de länder som gick med i EFTA, när det 
bildades 1959. Under slutet av 1960-talet blev intresset i Norden större för 
medlemskap i EEC/EG. Frågan ledde till intensiva diskussioner inom och mellan de 
nordiska länderna […] Sverige avvisade tanken på fullt medlemskap i EG med 
hänvisning till att landet ville bevara sin alliansfrihet. Istället fick Sverige ett särskilt 
frihandelsavtal, som innebar tullfrihet för 70 procent av den svenska exporten till 
EG-marknaden.89 

 

Det är främst ett aktörsperspektiv som anges i texten. Sverige är den centrala aktören medan 

NATO, FN, de nordiska länderna samt de båda supermakterna även är förekommande aktörer. 

Det andra världskriget som specifik händelse får anses var ett strukturellt perspektiv, vars 

utgång således fick aktören Sverige att agera på ett visst sätt. 

 

6. Kvinnans alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden behandlas under rubrikavsnittet 

Kvinnorna på arbetsmarknaden under ovan nämnda huvudrubrik Välfärdsamhällen i Norden, 

där det står att läsa att 
Ett framträdande drag för svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden är den ökade 
roll som kvinnor har kommit att spela. 1950 var 15 procent av de gifta kvinnorna 
yrkesverksamma och 20 år senare hade den siffran nästan tredubblats […] 
Traditionella könsrollsmönster som att kvinnor ska vara hemma och sköta barn har 
efterhand brutits i och med att kvinnorna i ökad utsträckning skaffade sig 
yrkesutbildning. Men fortfarande fick kvinnor mer än män ta hand om barn. Den 
utbyggnad av barnomsorgen som ägde rum efter 1970, har därför varit en av flera 
förutsättningar för att kvinnor i växande omfattning kunde slussas ut på 
arbetsmarknaden.90 

 

Läroboken anger ett långt perspektiv i sitt resonemang i det att man gör en jämförelse över 

hur kvinnans situation på arbetsmarkanden har förändrats över en längre period. Som 

förklaringar framhåller man främst hur de traditionella könsrollsmönstren över tid har brutits 

p.g.a. att kvinnan i allt större utsträckning skaffat sig yrkesutbildning. Detta samt att 
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utbyggnaden av barnomsorgen sedermera gjorde det än mer möjligt för kvinnan att ta steget 

ut på arbetsmarkanden. Brutna traditionella könsrollsmönster samt den senare utbyggnaden av 

barnomsorgen får anses vara strukturella perspektiv på sakfrågan. 

 

Bildtexter 

Allt som allt finns det 37 stycken texter med tillhörande bild, kartor inkluderade. Nästan alla 

bildtexterna består av minst två och max tre meningar. Bildtexterna kompletterar uteslutande 

den vanliga flödestexten. Ett exempel på bildtext är 
Den offentliga sektorn har till stor del blivit kvinnornas arbetsmarknad, främst under 
den stora expansionen från 1950-talet och framåt. Utbyggnaden av barn- och 
äldreomsorgen, sjukvården och skolan gav hundratusentals nya jobb. Men ännu vid 
sekelskiftet 2000 har kvinnor lägre lön än män. Att arbeta med människor uppskattas 
helt enkelt inte lika mycket av arbetsgivaren som att arbeta med t.ex. datorer.91 

 

Bilden till texten visar två kvinnliga sjuksköterskor i samtal med varandra. En bildförteckning 

finns i slutet av boken. 

 

Historiesyn 

I bokens efterord går det inte att utläsa någon särskild uttalad historiesyn. Inte heller går det 

att urskilja någon tendens till en särskild uttalad sådan, detta då man i efterordet uteslutande 

har valt att koncentrera sig på för vem boken är ämnad samt till vilken tid man valt att lägga 

tyngdpunkten.92  

 

6.2 Epok A 

 

Rubriksättning 

Det finns 119 stycken olika rubriker i det utvalda kapitlets text. Boken är utformad så att man 

också har lagt in olika faktarutor med text och ibland bild för att komplettera flödestexten. 

Räknar man in dessa rutors rubriker blir det totalt 141 stycken. Ett-ordsrubriker är den 

vanligaste formen vilka oftast innehåller namn på olika stater eller ord som sammanfattar 

styckena under rubrikerna. Två-ordsrubriker är något vanligare än tre-ordsrubriker och det 

finns tre rubriker som rymmer mer än fem ord i kapitlet. Rubrikerna är skrivna i fem olika 

stilar om man räknar med de olika rutornas rubriker. Den övergripande rubriken för hela 

kapitlet, Tiden efter 1945, är den största. Kapitlet är sedan indelat i ett antal huvudrubriker 
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med underrubriker som i sin tur följs av nya underrubriker. Exempel på rubriker som 

behandlar allmän politisk historia är Det kalla kriget (huvudrubrik), Potsdam-konferensen 

(underrubrik) Koloniernas frigörelse (huvudrubrik), Supermakterna stärker sina maktsfärer 

(underrubrik), Missnöje i Östeuropa (underrubrik), . Exempel på rubriker som tar upp svensk 

ekonomisk och social historia är Den svenska modellen (underrubrik), Avstannande tillväxt 

(underrubrik), Välfärdssamhällets förutsättningar (underrubrik). En av de 141 rubrikerna är 

ställd som en fråga och det är huvudrubriken En enda supermakt? 

 

Förklaringar/Resonemang  

1. Läroboken anger under avsnittets huvudrubrik, Det kalla kriget, två olika tolkningar av det 

kalla krigets uppkomst. Den första är den traditionella västerländska synen vilken  
[…] såg det kalla kriget som ett resultat av Stalins aggressiva utrikespolitik. Den 
innebar ockupation av Östeuropa och en långsiktig plan på att erövra 
världsherraväldet. Detta tvingade USA och den fria världen till motåtgärder.93 

 

Den andra tolkningen vilken läroboken redogör för är att se  
Sovjetunionens ockupation av Östeuropa som ett nödvändigt försvar mot en 
amerikansk strävan att skapa ett kapitalistiskt världsimperium. Ryssland och 
Sovjetunionen hade gång på gång anfallits från Europa. Av försvarsskäl ville man ha 
kontroll över sin gränszon.94 

 

Således anger läroboken ett par tolkningar av det kalla krigets uppkomst, dock inte specifikt 

när, även om man i texten kan urskilja ett antal olika argument. Potsdam-konferensen tas upp 

som ett eget stycke och framhävs därmed som en i raden av viktiga påverkande faktorer till 

det kalla krigets verkliga uppkomst. Vidare händelser av betydelse som därefter nämns och 

behandlas mer ingående genom att de tilldelats egna underrubriker är Trumandoktrinen och 

Marshallplanen – European Recovery Program. 

Dock går det möjligen, under rubrikavsnittet Järnridå genom Europa, att urskilja en antydan 

till en definitiv start av ”kriget”, då det står att läsa att 
Åren närmast efter kriget tog kommunisterna makten i land efter land i Östeuropa. 
S.k. folkrepubliker skapades genom att kommunistiska partier tog den politiska 
makten. Enligt Churchill `drogs en järnridå ner i Europa´ mellan öst och väst. Man 
lyckades ändå gemensamt sluta freder med Tysklands f.d. allierade 1947. Även det 
sista demokratiska landet i öst, Tjeckoslovakien, fick genom en statskupp1948 en 
kommunistisk ledning. För Sovjetunionen var fortfarande frågan om 
krigsskadeståndet brännande eftersom det var politiskt omöjligt att acceptera lån 
från USA för återuppbyggnaden. Stalins motdrag till Marshallhjälpen blev att ännu 

                                                 
93 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Epok A. Interskol, Malmö 2000 Sid. 322 
94 Elm, Sten & Thulin, Birgitta. Sid. 322 



 32

hårdare knyta de östeuropeiska länderna till Sovjetunionen. Europa var nu definitivt 
delat i öst och väst. Detta gällde också Tyskland.95  

 

Utifrån ovan nämnda text skulle man kunna se en tendens till en definitiv början då läroboken 

skriver att Europa efter Stalins allt hårdare grepp om Östeuropa nu definitivt var delat i ett 

öst- och i ett västblock. Vidare går boken så långt tillbaka som till 1800-talet i sin 

argumentation för krigets uppkomst när de skriver att kriget ”[…] sågs också som en direkt 

fortsättning av traditionell amerikansk och rysk imperialism med rötter i 1800-talet.”96 Det görs alltså 

härmed en lång historisk tillbakablick. Även det faktum vilket boken belyser gällande 

Rysslands och Sovjets försvarshållning gentemot tidigare europeiska anfall, är ett tydligt 

långtidsperspektiv. Alltså använder sig boken av en lång historia då det är flera efterföljande 

faktorer som spelar in, vilka sträcker sig över en längre tid. Ett aktörsperspektiv dominerar då 

mycket kretsar kring USA och Sovjetunionen som stater, samt dess olika regeringar med 

politiker som viktiga enskilda aktörer.  

 

2. Avkoloniseringen skildras utförligt under huvudrubriken Koloniernas frigörelse i en längre 

historia med några olika förklaringar till varför det hände. Boken har en övergripande text i 

avsnittets början där det går att tyda de olika förklaringarna som ges i boken där det bl.a. står 

att läsa att ”1945, i samband med andra världskrigets slut, startade avkoloniseringen i Asien 

och Afrika.”97 Vidare ges en dominerande förklaring till sakfrågan i boken då det står att läsa 

att 
Avkoloniseringen var ett resultat av de europeiska kolonialmakternas försvagning 
och nederlag under andra världskriget. Det var en process som startat långt tidigare. 
Redan under första världskriget blev det uppenbart att Europas maktställning var 
försvagad.98  

 

Läroboken trycker alltså på kolonialmakternas försvagning, som enligt boken började redan 

under första världskriget. Det står vidare i texten att 
I kolonierna växte en stigande opposition och nationalism. Då kostnaderna för att 
upprätthålla ett kolonialvälde blev alltmer betungande för Europas stater 
genomfördes avvecklingen, oftast som en fredlig process. Till detta bidrog USA och 
Sovjetunionen som inte såg starka europeiska stater som något nödvändigt eller 
önskvärt.99 
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Världskrigen som specifika händelser får anses vara strukturella perspektiv vilka i sin tur, 

med avseende på främst det andra världskriget, skapade försvagade aktörer, i detta fall de 

europeiska kolonialmakterna. Det senare blir då ett aktörsperspektiv. Ytterligare viktiga 

aktörer är också de båda supermakterna USA och Sovjet, samt kolonierna. Ur kriget växte det 

också fram en kolonial nationalism vilket får anses vara ett strukturellt perspektiv på 

sakfrågan.  

 

3. Under rubriken Mellanösternkonflikten tas Israel-Palestinakonflikten upp. Man kan urskilja 

ett resonemang runtikring konfliktens bakgrundshistoria. Precis i början av texten står det bl.a. 

att ”Redan på 1800-talet växte sionismen fram bland världens judar. Det var en rörelse som 

arbetade för en judisk stat i det gamla Palestina.”100 Som en följd av detta flyttade många 

judar till området som vid tiden beboddes av mestadels araber. Boken fortsätter sedan ta upp 

en rad på varandra följande händelser som kan förklara bakgrunden till konflikten. Man 

skriver bl.a. att 
När andra världskriget ohyggliga förföljelser av judar blev uppenbara togs i FN 
1947 ett beslut om att dela Palestina i en judisk och en arabisk stat. Beslutet 
motarbetades av de arabiska länderna. År 1948 utropade Israel sig som självständig 
stat101 

 

Om själva krigsutbrottet står det sedan att läsa ”De omgivande arabiska staterna svarade med 

krig, men Israel lyckades försvara sig.”102 Boken har här använt sig ur ett tidsperspektiv av en 

lång historia som är kronologiskt uppbyggd utifrån vad läroboken anser vara viktiga händelser 

från 1800-talet och framåt. Man har använt sig av både ett strukturperspektiv och ett 

aktörsperspektiv där judarna och araberna är aktörer.  

 

4. Under huvudrubriken Supermakternas hemmafront beskrivs de båda ländernas situation 

inom respektive lands gränser, vilket renderar i en del förklaringar/antydningar från 

författarnas sida till varför kalla kriget fick sitt slut. Första antydan till kalla krigets slut tas 

dock upp några sidor tidigare där författarna skriver att de 
[…] började redan 1969 förhandla med varandra om att begränsa kapprustningen. 
Båda var överens om att ingen kunde vinna ett kärnvapenkrig.103 
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Dock fortsätter författarna sitt resonemang med att beskriva USA:s förhållanden på sin 

hemmafront och den första förklaringen till krigets slut som man stöter på dyker upp under 

Ökad upprustning. Man skildrar där hur Ronald Reagan under sin presidentperiod 1980-88 

satsade på ett nytt intensivt upprustningsprogram med nya dyrbara vapensystem vilket gjorde 

att ”Sovjetunionen tvingades ge upp sina ambitioner som supermakt”104 Kapprustningen som 

tog allt större resurser under 70- och 80-talet var därmed en bidragande orsak. Under 

rubrikerna Glasnost och perestrojka och Sovjetunionens sönderfall hittar man vad som kan 

beskrivas som en betydande antydan till varför kalla kriget tog slut. Under den förstnämnda 

rubriken står det bl.a. att läsa att 
Michail Gorbatjov utsågs den 11 mars 1985 till generalsekreterare. Hans 
makttillträde innebar ett generationsskifte i Sovjetledningen. Det innebar också en 
radikal förändring av Sovjetunionen […] Gorbatjov ville att Sovjetunionens 
relationer till USA och övriga västmakter skulle förbättras, men med snabbare 
tempo. Eftersom Sovjetunionen inte längre var en supermakt övergavs 
engagemanget i tredje världen. Sovjetunionen lämnade Afghanistan och la sig inte i 
konflikten mellan Iran och Irak. Gorbatjov lät de sovjetiska trupperna lämna 
Östeuropas stater och Warszawapakten upplöstes. Handelsorganisationen Comecon 
upphörde i praktiken att existera. De östeuropeiska staterna hade redan gått förbi 
Sovjetunionen när det gällde införandet av demokratiska reformer. När Gorbatjovs 
ekonomiska politik misslyckades bröts alltfler av de gamla kontakterna inom 
östblocket.105 

 

Dessa sammanhängande beskrivningar om hur samhället föll samman rundas av med vad som 

kan antas vara utifrån boken den störst bidragande orsaken till kalla krigets slut, nämligen 
I samband med ett kuppförsök mot Gorbatjov i augusti 1991 upphävdes i praktiken 
Sovjetunionen. Republikerna blev självständiga stater med stora inbördes 
motsättningar […] När Sovjetunionen upphörde som statsbildning föll hela det 
världspolitiska systemet. Det innebar i praktiken slutet för terrorbalansens 
militärallianser. Järnridån var borta. Tyskland återförenades.106 

 

Det man kan ta fasta på i den här förklaringen är orden, i praktiken, vilket gör att boken 

reserverar sig för andra förklaringar som kan finnas. Det som boken koncentrerar sig på och 

som dominerar i texten för att komma fram till vissa olika förklaringar är pengar och den 

ekonomiska situationen i de båda supermakterna. Som dominerande förklaring i 

orsakssammanhanget kan man då urskilja Gorbatjovs förändrade ekonomiska politik. En lång 

historia har således skildrats. Ett aktörsperspektiv är rådande då Gorbatjov som person är 

central, tillsammans med de båda supermakterna som enskilda stater. Ett strukturellt 

perspektiv är planhushållningens misslyckande som också belyses. 
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5. Under huvudrubriken Norden efter andra världskriget finns underrubriken Norden under 

det kalla kriget. Här förklaras den svenska neutraliteten dels genom att flödestexten tar upp att 

uppdelningen av Europa i två olika militära block gjorde att norden blev ett strategiskt viktigt 

område där Finland ingick en pakt med Sovjetunionen, och där Norge och Danmark anslöt sig 

till NATO och USA.107 Detta gjorde att Sverige låg mittemellan de två blocken och som 

läroboken beskrivit det, ”För att bevara balansen i området och för Sveriges säkerhet skapades 

ett starkt försvar”108. Vidare skriver man att ”Ett alliansfritt Sverige som kunde avvisa ett 

angrepp blev målet för svensk utrikespolitik”.109 Ur ett tidsperspektiv har boken använt sig av 

en lång historia som sträcker sig över en längre tid. Sverige kan ses ur ett aktörsperspektiv. 

Norge, Danmark och Finlands agerande kan ses som ett strukturellt perspektiv då deras politik 

fick betydelse för hur Sverige agerade.  

 

6. Kvinnornas mer framskjutande roll på arbetsmarknaden ges inget större utrymme i boken. 

Flödestexten beskriver Sveriges utveckling med välfärdssamhället och vad det innebar. Där 

kommer de in på sysselsättningen och arbetsmarknaden. Det står 
Industrin växte och det offentliga samhället behövde allt mer arbetskraft på 50-60- 
talen. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden underlättades med reformer inom 
barnomsorgen. Full sysselsättning rådde.110 

 

Strukturperspektivet dominerar i denna del av texten då den ekonomiska och politiska 

utvecklingen i Sverige behandlas. Texten har skrivits utifrån en lång historia då det handlar 

om en period som sträcker sig över flera år.  

 

Bildtexter 

Totalt finns det 86 stycken texter med tillhörande bild, kartor inkluderade. Majoriteten av 

bilderna har en bildtext som består av flera meningar. Bildtexterna i denna bok kompletterar 

den vanliga flödestexten. Exempel på en bildtext är 
Vietnamveteraner som demonstrerar mot kriget. Över 60 000 amerikanska soldater 
dog i Vietnam. Nästan 3 miljoner deltog och många av dem kom hem med fysiska 
och psykiska skador.111 
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Bilden till texten visar en samling människor som demonstrerar både sittandes och ståendes 

med plakat. En bildförteckning finns alldeles i början av boken.  

 

Historiesyn 

I bokens förord redogörs det tydligt för en särskild uttalad historiesyn då man skriver 
Med en materialistisk grundsyn behandlas politisk historia, idéhistoria, 
kulturhistoria, mentalitetshistoria, socialhistoria med genusperspektiv och 
ekonomisk historia.112 

 
 
6.3 Epos A 
 

Rubriksättning 

I det undersökta textkapitlet finns 108 stycken olika rubriker. Vidare är boken också utformad 

så att man har lagt in olika rutor med mer fördjupande fakta (text plus eventuellt någon bild) 

kring någon person eller händelse, detta för att komplettera flödestexten. Räknar man 

sedermera in dessa faktarutors rubriker blir det totalt 141 stycken. Rubrikstorlekarna är fyra 

till antalet. Det undersökta kapitlet har två övergripande rubriker, En mångtydig värld 1945-

1965 samt Kriser och omprövningar 1965-2000, vilka sedan följs av en kategori 

huvudrubriker och två typer av underrubriker (faktarutorna inräknande). Vidare är ett-

ordsrubriker den vanligaste formen vilka oftast innehåller ordet Sammanfattning. Detta p.g.a. 

att varje litet delkapitel avrundas med just en sammanfattning. Vanliga rubrikföreteelser är 

också ord som beskriver någon speciell händelse eller någon central person. Sedan är tre-

ordsrubriker något vanligare än två-ordsrubriker. Det är f.ö. ovanligt med långa rubriker men 

den längsta innehåller ändå åtta ord. Exempel på rubriker som behandlar allmän politisk 

historia är Återuppbyggnad och tillväxt i väst (huvudrubrik), Avkolonisering – nya nationers 

födelse (huvudrubrik), Från Bresjnev till Sinatra (underrubrik), Mellanöstern och den 

arabiska nationalismen (underrubrik) och Tigrar i kris (underrubrik). Exempel på rubriker 

som innefattar svensk ekonomisk och social historia är: Socialdemokratisk dominans 

(underrubrik), Författningsreformen (underrubrik) och Socialpolitik (underrubrik). Fem av de 

141 rubrikerna är formulerade som en fråga, exempelvis Västvärlden: välfärd för alla? 

 

Förklaringar/Resonemang 

1. Vid en analys av det kalla krigets uppkomst är det i denna text svårt att urskilja en 

dominerande förklaring. Det förs dock ett längre resonemang angående fenomenet men exakt 
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när det hela startade framgår alltså inte. Den diskussion som förs av värde tar sin början under 

huvudrubriken Kallt krig. Under dess första underrubrik, Från samarbete till konflikt, står det 

att läsa att 
Ju mer efterkrigsproblemen trängde sig på, desto svårare blev det att nå enighet 
inom den stora krigsalliansen. Redan vid den konferens som de tre stora, Roosevelt, 
Stalin och Churchill, höll i Teheran sent på hösten 1943 gjorde sig svårigheterna 
påminta. Men ännu upplevdes de inte som ett överhängande problem.113 

 

Men i stycket under står det vidare att läsa att 
Värre blev det när de tre stormaktsledarna träffades i februari 1945 på badorten Jalta 
på Krim. Efterkrigsfrågorna var nu mer framträdande och kontroverserna fler, men 
ännu levde hoppet om fortsatt samarbete. En ny omfattande konferens hölls 
sommaren 1945 vid slottet Potsdam utanför Berlin. Nu kunde oenigheten inte döljas, 
och det var endast med största svårighet som förhandlarna kunde undvika ett öppet 
sammanbrott. Två frågor vållade de svåraste motsättningarna. Den ena gällde 
krigsskadestånd, den andra Polens framtid.114  

 
Dessa två frågor konkretiseras omgående under de två nästföljande underrubrikerna. Vidare 

berörs Östeuropas sovjetisering som ett viktigt faktum. Här skriver man bl.a. att 
Den sista i raden av randstater som förlorade sin självständighet var 
Tjeckoslovakien. Där hade kommunisterna efter krigsslutet haft stora framgångar, 
men ett val till riksdagen 1947 visade att de var på väg att förlora sitt starka 
väljarstöd. I februari 1948 kom svaret på valnederlaget: en statskupp […] Med 
kuppen i Prag var Östeuropas sovjetisering avslutad. På tre år, från 1945 till 1948, 
hade nästan 90 miljoner människor förts in under kommunistiskt välde.115 

 

Under rubrikavsnittet ”Containment”-politiken tas inbördeskriget i Grekland 1947 upp som 

en viktig händelse för det fortsatta skeendet. Läroboken anger den händelsen som en grogrund 

till Trumans containment-politik. Under nästföljande rubrik, Militär blockuppdelning, 

beskrivs sedan bildandet av de båda försvarsallianserna NATO och Warszawapakten.116 

 

I nästkommande rubrikavsnitt, Tysklandsfrågan, står det att läsa att 
Många av konflikterna i det kalla krigets inledning handlade om Tyskland. Alla 
insåg att Tyskland snart igen skulle inta en central plats i Europas ekonomi och 
politik. Segrarmakterna tävlade om kontrollen över denna framtida stormakt […] 
Resultatet av striden blev att klyftan mellan västra och östra Tyskland vidgades. 
Västtyskland fick en demokratisk författning. Val förrättades till de nya politiska 
institutionerna, och i september 1949 kunde Förbundsrepubliken Tyskland träda i 
funktion. Nästföljande månad utropades i den sovjetiska ockupationszonen Tyska 
Demokratiska Republiken. Tysklands delning var ett faktum.117 
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Frågan efter detta rubrikavsnitt blir ju huruvida läroboken ser det kalla kriget som något redan 

påbörjat eller inte? Att tolka av rubriktextens inledning där man således skriver att många av 

konflikterna i det kalla krigets inledning handlade om Tyskland, kan man ju mycket väl tyda 

den meningen som om det startade någon gång innan Tysklands delning. I sådana fall är 

enligt läroboken det kalla kriget igång vid nästa rubrikavsnitt, Koreakriget – ett begränsat 

krig, ett avsnitt där man f.ö. i dess inledning kan läsa att ”Kalla kriget hade sitt ursprung och 

sina första krishärdar i Europa, men det spreds snart till andra världsdelar. Sommaren 1950 

hade det nått Korea.”118 Således anger läroboken en lång historia med många skeenden. 

Aktörsperspektivet dominerar i texten. Supermakterna, enskilda stater och stormaktsledare är 

centrala aktörer. 

 

2. Avkoloniseringens orsaker återfinns i huvudrubrikavsnittet Avkolonisering – nya nationers 

födelse samt i dess underrubrik Självständighetskampens faser. Under den förstnämnda 

rubriken står det att läsa att 
Avkoloniseringen är en av de centrala utvecklingslinjerna i efterkrigstidens 
internationella politik. Andra världskriget hade givit kolonierna goda utgångspunkter 
för framtida frigörelse. Kriget ledde till att de gamla kolonialmakterna England och 
Frankrike förlorade sin förgrundsställning i den internationella politiken. De nya 
supermakterna USA och Sovjet vägrade hjälpa de europeiska kolonialmakterna att 
behålla kontrollen över sina besittningar. Också inom den allmänna opinionen i 
Europa växte sympatin för koloniernas frigörelsesträvanden.119 

Under den sistnämnda rubriken anger läroboken tre olika faser i de olika koloniernas 

frigörelseprocess. Man skriver bl.a. att 
Kolonierna valde olika vägar i sin kamp för frihet. Det berodde inte minst på att 
kolonialmakterna uppträdde olika. Vissa huvudlinjer i frigörelseprocessen kan ändå 
urskiljas. I de flesta länder följde utvecklingen tre faser […] Under den första fasen 
skedde ett nationellt uppvaknande. Det uppstod rörelser som arbetade för ökat 
självstyre inom ramen för den rådande koloniala ordningen […] Det andra stadiet 
utmärktes av att en lokal elit reste krav på självständighet. Nationalismen hade då 
vunnit anklang i en växande medelklass, anspråken ökade och självständighet 
framstod som det hägrande framtidsmålet […] Under det tredje stadiet växte 
anslutningen till självständighetskravet. Nationaliströrelserna blev massrörelser och 
utvecklingen mot frigörelse var oåterkallelig. Frågan var bara vilken tid och vilka 
offer den utvecklingen skulle kräva.120 

Läroboken skildrar således en lång historia. En dominerande förklaring går sålunda att 

urskilja i andra världskriget och dess påverkan, även om andra förklaringar också återges. 

Vidare får just andra världskriget anses vara ett strukturellt perspektiv där ett annat sådant 

föds, den gryende nationalismen. Hur supermakterna sedan ställde sig till det hela, samt vad 
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det i sin tur fick till följd för de forna kolonialmakterna är ett tydligt aktörsperspektiv. De 

lokala eliterna är också centrala aktörer. 

3. Ett resonemang runtikring bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten förs under 

rubrikavsnittet Mellanöstern och den arabiska nationalismen, vilken sorterar under 

huvudrubriken Avkolonisering – nya nationers födelse, där det står att läsa att  
[…] den långvarigaste och mest svårlösta konflikten i Mellanöstern gällde Palestina. 
Vid krigsslutet var landet ett brittiskt mandat. Befolkningen bestod mest av araber, 
men sionisterna hade sedan länge krävt att det skulle bli ett judiskt nationalhem. 
Britterna hade redan under första världskriget deklarerat att de stödde sionisternas 
krav […] I andra världskrigets slutskede, när nazisternas brott mot Europas judar 
blivit kända, växte opinionen för sionisternas krav. I november 1947 togs i FN ett 
beslut om att dela Palestina i en judisk och en arabisk stat. Jerusalem skulle stå 
under FN:s beskydd. Araberna var från början mot tanken. `Varför skall 
palestinierna betala för nazisternas ogärningar?´ var den fråga de ställde.121 

 

Vad gäller själva krigsutbrottet står det sedan att läsa att ”När den självständiga staten Israel 

utropades i maj 1948 svarade arabländerna med krig.”122 Läroboken skildrar med detta en 

lång historia. Ett par bakgrundsförklaringar återges i boken där man möjligen kan se FN:s 

delning av Palestina som en starkt betydande orsak. Britternas stöd till sionisternas krav på ett 

judiskt nationalhem under första världskriget, kan man ju vidare se som ett äldre historiskt 

faktum av stor betydelse, då läroboken således går tillbaka lite i tiden för att ge tyngd åt sitt 

resonemang. Viktiga aktörer som läroboken anger är britterna, FN, Palestina, nazisterna och 

sionisterna. Världskrigen som specifika händelser får anses vara strukturella perspektiv. 

 

4. Ett resonemang gällande det kalla krigets slut förs främst under rubrikavsnittet Kalla 

krigets slut, som ligger under huvudrubriken Kalla kriget avtar, blossar upp och tar slut, där 

det står att läsa att 
I mars 1985 skedde det tredje maktskiftet i Kreml på tre år. Den nye ledaren, 
Michail Gorbatjov, var med sina 53 år en ungdom jämfört med sina företrädare. Han 
hade också helt andra framtidsvisioner än de haft. Det skulle snart visa sig att han i 
grunden ville förändra den sovjetiska utrikespolitiken […] Också i Washington var 
nu atmosfären på väg att förändras. President Reagan hade anslagit en försonligare 
ton och återknutit kontakten med ledande sovjetiska politiker. I november 1985 
träffade han Gorbatjov för första gången. Det var det första amerikansk-sovjetiska 
toppmötet sedan 1979. efter ytterligare möten kunde ett avtal om nedrustning 
undertecknas i december 1987. Parterna beslöt bl.a. att alla landbaserade kärnvapen 
skulle monteras ned och skrotas […] Klimatförändringen inverkade också på 
konflikten i Afghanistan. Efter åtta år av misslyckad krigföring började Sovjet dra 
sig ur kriget. Tidtabellen för evakueringen beslöts av USA och Sovjet tillsammans 
med de afghanska parterna vid ett möte i Genève våren 1988 […] Detta var stora, i 
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sig epokgörande förändringar i världspolitiken. Ännu viktigare var att ledningen i 
Moskva helt ändrade inställning till utvecklingen i satellitstaterna.123 

 

Vidare står det att läsa i rubrikavsnittet Från Bresjnev till Sinatra att 
Den nya politiken innebar nämligen att varje stat fick finna sin egen väg till 
socialismen. Gorbatjov gjorde klart att sovjetiska trupper inte än en gång skulle 
användas till att stödja vacklande kommunistregimer i grannstaterna. Därmed var 
grunden för Östeuropas frigörelse.124 

 

Läroboken skildrar härmed en lång historia där ett par sammanhängande förklaringar ges. 

Som dominerande förklaring till krigets slut anges Sovjets ändrade inställning till 

utvecklingen i satellitstaterna. Två tydliga aktörer är Sovjets Gorbatjov samt USA:s Reagan.  

5. Den svenska neutralitetspolitiken behandlas dels i rubrikavsnittet Skandinavien mellan 

neutralitet och allians, dels under rubriken Finland i stormaktskugga, vilka båda sorterar 

under huvudrubriken Kallt krig. Under den förstnämnda rubriken står det bl.a. att läsa att 
I de nordiska länderna fanns under den första tiden efter kriget en föreställning om 
att de skulle kunna bli en sorts brobyggare mellan stormakterna […] Men den 
växande klyftan mellan öst och väst kunde ingen brobyggare bemästra. De nordiska 
länderna tvingades ompröva sin politik i ljuset av stormaktskonflikten […] Från 
olika håll framfördes tanken att de skandinaviska länderna borde skydda sig genom 
en försvarsunion. Tanken prövades också i förhandlingar mellan de tre länderna, 
men den var i grunden orealistisk. I Norge hade den traditionella anknytningen till 
England och USA ytterligare förstärkts under kriget, […] För den svenska 
regeringen, och de flesta riksdagspolitiker, var det lika otänkbart att överge den 
neutralitetslinje som så länge hållit landet utanför krig […] Följden blev att Norden 
splittrades. Sverige stod fast vid sin neutralitet. Norge anslöt sig i april 1949 till 
NATO. Danmark följde Norge.125 

 

I början av den sistnämnda rubriken står det vidare 
Ett viktigt skäl för den svenska neutraliteten var hänsynen till Finland. Den svenska 
utrikesledningen antog att det sovjetiska trycket på Finland skulle öka om Sverige 
anslöt sig till västalliansen.126 

 
Läroboken skildrar i sitt resonemang en längre historia där den svenska neutralitetslinjen som 

hållit Sverige utanför två världskrig får anses vara den dominerande förklaringen till den 

fortsatta neutrala hållningen. På så sätt går man ju också tillbaka i tiden för att ge tyngd åt sitt 

resonemang. Det andra världskrigets utgång är ett strukturellt perspektiv som sedan får 

betydelse på aktörsnivå. Givna aktörer är den svenska regeringen och riksdagen samt deras, 

tillsammans med övriga nordiska länders, hållning till väst- respektive östblocket. 
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6. Om kvinnans alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden står det att läsa under 

rubrikavsnittet Mannens föräldraroll utvidgas, som ligger under huvudrubriken Västvärlden: 

välfärd för alla?, där det står att läsa att 
Under 1960-talet gick alltfler kvinnor ut på arbetsmarknaden. Det innebar att de fick 
självständiga arbeten, där de disponerade avkastningen av sitt arbete och dessutom 
fick rättigheter som t.ex. pension. År 1961 ingick arbetsmarknadens parter ett avtal 
om att kvinnor och män som hade samma arbetsuppgifter också skulle ha lika 
lön.127 

 

Läroboken skildrar sakfrågan i en längre historia. Någon förklaring till skeendet ges inte utan 

det är mer av ett resonemang som förs gällande kvinnans situation på arbetsmarknaden.  

 

Bildtexter 

Det totala antalet bilder, kartor inkluderade, uppgår till 83 stycken. Flertalet av bildtexterna 

består av fler än en mening. Bildtexterna kompletterar och fördjupar den vanliga flödestexten. 

Ett exempel på en bildtext är 
Under valrörelsen 1958 framträdde general de Gaulle med parollen Algerie 
Francaise, franska Algeriet. När han väl var vald trodde många att han skulle 
starkare hävda Frankrikes ställning i Algeriet. Men i verkligheten gick han motsatt 
väg. Här talar han i Constantine i Algeriet.128 

 

Bilden föreställer en på en balkong predikande de Gaulle, med ett porträtt av densamme 

hängandes precis nedanför. En bildförteckning finns i slutet av boken. 

 

Historiesyn 

Att utläsa av bokens förord går det att inte att urskilja något konkret resonemang som vittnar 

om någon särskild uttalad historiesyn. Men däremot säger man att man skrivit mer om de 

grundläggande strukturerna som inte ändrades i så rask takt, samt mer om makten över de 

begränsade resurserna. Detta vilket måhända, med tanke på de sistnämnda formuleringarna, 

kan vara en antydan till en blandning av Annales och historiematerialism, således en eklektisk 

grundsyn.129 
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6.4 Perspektiv på historien A 
 

Rubriksättning 

I detta avsnitt, vars övergripande rubrik är Kallt krig och kolonial frigörelse, finns det totalt 

77 stycken rubriker. Rubrikerna är skrivna i fem olika storlekar. Den övergripande följs av en 

kategori huvudrubriker vilka i sin tur följs av tre olika underrubriker där den tredje och sista 

går att finna i en kapitelsammanfattning. Rubrikerna inbegriper oftast namn på stater, 

områden eller personer. Rubriker som rymmer fem ord eller mer är vanligast i kapitlet. Tre-

ordsrubriker är något vanligare än ett-ords- och fyra-ordsrubriker. Två-ordsrubrikerna är få. 

Exempel på rubriker som tar upp allmän politisk historia är Krisens orsaker (underrubrik), En 

värld i kris och omvandling (huvudrubrik), Östeuropa under kommunismen (huvudrubrik), 

Det ekonomiska samarbetet i Europa (underrubrik) och Trumandoktrinen och Marshallplanen 

(underrubrik). Rubriker som tar upp svensk ekonomisk och social historia är Arbetarrörelsens 

efterkrigsprogram (underrubrik), Välfärdssamhället i kris och omvandling (huvudrubrik) och 

Ett annorlunda Sverige (underrubrik). Endast en av de 77 rubrikerna är skriven med ett 

frågetecken efter och det är underrubriken Systemskifte?  

 

Förklaringar/Resonemang 

1. Under huvudrubriken Det kalla kriget kan man urskilja vissa förklaringar och resonemang 

som förs angående krigets uppkomst. Texten börjar med att beskriva hur läget var i Europa 

efter andra världskrigets slut där två block uppstått mot varandra. Den första av en rad 

förklaringar läsaren stöter på i texten är att många fruktade att motsättningen mellan blocken 

skulle bli startskottet på ett tredje världskrig. Så blev det inte och därför brukar 

kraftmätningen mellan USA och Sovjet kallas för det kalla kriget.130 De båda konferenserna i 

Jalta och Potsdam tas också upp som en viktig faktor till att spänningarna blocken emellan 

ökade och därmed var en orsak till krigets utbrott.  

Under rubriken Järnridån står det skrivet att 
Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå dragits ner 
över kontinenten. Så uttryckte sig Winston Churchill våren 1946 under ett tal i 
Fulton i USA. Detta brukar betecknas som startskottet i det kalla kriget.131 

 

Här har boken använt sig av ett välkänt citat för att ge en tydlig fingervisning om krigets 

uppkomst och start. Den rubrik man dras till mest är Orsakerna till det kalla kriget, där texten 

                                                 
130 Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Perspektiv på historien A. Gleerups Utbildning AB, Malmö 2001 Sid. 365 
131 Nyström, Hans & Nyström, Örjan. Sid. 367 
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tar upp diverse resonemang och förklaringar som olika historiker runt om i världen anser vara 

den rätta till varför kriget startade. Det står skrivet om den traditionella uppfattningen i väst 

där Sovjetunionen fick ta på sig skulden för kriget. Revisionisterna tas också upp, de 

ifrågasatte den första tolkningen och lade istället en del av skulden på USA. Till sist står det 

att läsa vad senare historiker anser i saken när man skriver att 
[…] händelseförloppet var alldeles för komplicerat för att man entydigt ska kunna 
fastställa att den ena eller andra sidan framkallade konflikten. Istället var det frågan 
om en växelverkan. I grunden låg det faktum att USA och Sovjet både politiskt och 
ekonomiskt representerade två skilda samhällssystem, och att de kunnat samverka 
under andra världskriget bara därför att de ställdes mot en gemensam fiende.132    

 

Texten är skriven utifrån en lång historia då flera förklaringar över en längre tid tagits upp 

som bidragande faktorer till krigets uppkomst. Ett aktörsperspektiv dominerar då det skrivs 

mycket om hur staterna USA och Sovjetunionen agerar.    

 

2. Några direkta förklaringar eller argument till avkoloniseringen förs inte fram i boken. Det 

närmaste en förklaring man kommer går att finna under huvudrubriken Revolutioner och 

frihetskamp i tredje världen där det står att läsa att 
Strax före USA:s inträde i andra världskriget utfärdade Churchill och Roosevelt den 
så kallade Atlantdeklarationen. I den nya världsordning som skulle upprättas efter 
kriget skulle alla folk bli lika mycket värda och ha samma rätt till självständighet, 
förklarade de. […] Nu restes överallt i tredje världen med förnyad styrka kraven på 
självständighet.133 

 

Denna bok har koncentrerat sig mer på hur befrielserörelsen gick till väga i några olika 

enskilda länder runt om i världen istället för att fokusera på just varför avkoloniseringen 

började. I ett tidigare skede av boken under rubriken Kolonialmakter på reträtt går det att läsa 

om Storbritanniens och Frankrikes situation efter andra världskriget där texten går in lite på 

hur den svaga ekonomiska situationen i de båda länderna gör att det blir svårare att ha många 

kolonier. De olika länderna som kämpade för sin självständighet kan ses ur ett 

aktörsperspektiv, västmakterna och Sovjets inblandning likaså. 

 

3. Under rubriken Mellanösterkonflikten, vilken sorterar under kapitlets huvudrubrik 

Revolutioner och frihetskamp i tredje världen, går författarna så långt tillbaka i tiden som till 

antikens dagar för att ge läsaren förståelse för konflikten 
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Ända sedan antiken hade judarna levt utspridda i många länder. Trots detta hade de 
bevarat sin religion och kulturella särart. De förföljelser som de utsattes för stärkte 
bara denna samhörighet.134 

 

Sedan sker det ett hopp i lärobokens historiska återblick då man därefter skriver att 
I slutet av 1800-talet uppstod sionismen. Enligt denna skulle judarna återvända till 
sitt ursprungliga hemland och upprätta en egen stat. Under det första världskriget 
lovade den brittiska kolonialmakten att sionisterna skulle få förverkliga sitt mål i 
Palestina. Men i detta land bodde sedan många århundraden tillbaka en arabisk 
befolkning. Även denna hade fått brittiska löften om självständighet. Britternas 
löften i kombination med de nazistiska förföljelserna i Europa ledde till att den 
judiska invandringen till Palestina hastigt ökade. Det blev allt svårare att 
sammanjämka de två folkgruppernas intressen.135 

 

Ovan nämnda resonemang antyder om en påtaglig bakgrund till varför konflikten uppstod. I 

efterföljande meningar redogör man för de enligt läroboken måhända avgörande orsakerna då 

man skriver att 
År 1948 valde britterna att lämna över den allt hetare frågan till FN, som beslutade 
att landet skulle delas upp. Judar och palestinier skulle få hälften var. Men 
delningsplanen avvisades av de omgivande arabstaterna. 136 

 
Om själva krigsutbrottet skriver författarna att ”I kriget som följde segrade det nybildade 

Israel.”137  

 

Ur ett tidsperspektiv är en lång historia tydligt använd i sin framställning om hur konflikten 

har uppkommit då texten börjar i antiken och sen arbetar sig fram till mitten av 1900-talet då 

Israel utropade sig som självständiga.  Ett aktörsperspektiv dominerar i texten då boken 

refererar till de inblandade aktörerna såsom judar, britter, palestinier och FN. Den judiska 

förskingringen, sionismens framväxande och första världskriget som specifik händelse, får 

betraktas som strukturella perspektiv. 

 

4. Under rubriken Det kalla kriget blossar upp och tar slut, vilken går att finna under kapitlets 

huvudrubrik En värld i kris och omvandling, resoneras det kring det kalla krigets slut. 

Diskussionen som förs behandlar Gorbatjovs makttillträde 1985 samt vad det sedan innebär 

för den rådande supermaktskonflikten. Bl.a. står det att läsa att138  
[…] Den nye presidenten Michail Gorbatjov stod inför ett val. Skulle han satsa de 
knappa ekonomiska resurserna på att trappa upp konflikten med väst eller skulle han 
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erkänna det sovjetiska samhällets kris och inleda ett återtåg? Han valde det senare 
och ställde sig dessutom uppgiften att genomföra en rad ekonomiska och politiska 
reformer. Det var ett djärvt beslut som inledde dramatiska förändringar i 
världspolitiken.139 

 
Vidare står det att läsa att  

På utrikespolitikens område avvecklade Gorbatjov kriget i Afghanistan och gjorde 
klart att staterna i Östeuropa i fortsättningen själva skulle få bestämma sin 
utveckling. Han tog också kontakt med USA […] De båda ledarna kom helt enkelt 
överens om att montera ner och förstöra en stor del av kärnvapenarsenalen. Ur 
militär synvinkel kunde det kalla kriget därmed anses vara avslutat […] Under de 
följande åren skulle hela det kommunistiska östblocket rasa samman.140 

 

Händelserna beskrivs över ett antal år vilket gör att en lång historia har använts. En 

dominerande förklaring i orsaksresonemanget blir således Sovjets kapprustning vilken skapar 

stora sår i den redan krassa sovjetiska ekonomin. Ett aktörsperspektiv är det rådande då boken 

refererar först till hur USA och Reagan agerar för att sedan komma in på hur Sovjet och 

Gorbatjov handlar.  

 

5. Om den svenska neutraliteten går det att läsa under rubriken Norden mellan öst och väst, 

vilken går att finna under kapitlets huvudrubrik Det kalla kriget. Texten tar upp att Finland 

ingick en pakt med Sovjetunionen medan Norge och Danmark gick med i NATO.141 Det går 

att läsa att även röster i Sverige förordade en anslutning till NATO men att en majoritet i 

riksdagen höll fast vid neutralitetspolitiken. I boken står det att ”Man kom överens om 

formuleringen att den svenska säkerhetspolitiken skulle bygga på `alliansfrihet i fred som 

syftar till neutralitet i krig.´ ”142 Andra argument som tas upp av boken är att 
[…] att en svensk NATO-anslutning skulle öka det sovjetiska trycket på Finland. 
Det fanns också bakom neutralitetspolitiken en idé om att Sverige skulle kunna 
fungera som ett slags brobyggare mellan öst och väst och spela en mera oberoende 
roll på den internationella arenan.143 

 

Intressant med denna text är att boken också tar upp argument som styrker att Sverige i själva 

verket inte var neutrala 
Men på senare år har det kommit fram uppgifter som visar att neutraliteten på det 
militära planet delvis var ett spel för galleriet. I hemlighet bedrev Sverige och 
NATO ett långtgående samarbete, som utgick från förutsättningen att Sverige i en 
krigssituation skulle sluta upp på västmakternas sida och få hjälp därifrån. Svenska 
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signalspaningsflygplan samlade till exempel in uppgifter för NATO:s räkning om 
militära installationer i västra Sovjetunionen.144  

 

Texten är utformad så att den följer en lång historia över tiden. Den formulering som svenska 

riksdagen kom överens om får anses vara en dominerande förklaring i boken då det tydligt 

står att det skall vara alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. Ett aktörsperspektiv kan anges 

då man refererar mycket till Sverige och NATO.  

 

6. Under rubriken Ideologiernas död, vilken sorterar under kapitlets huvudrubrik 

Välfärdssamhället i kris och omvandling, kan man läsa om kvinnornas mer framskjutande roll 

på den svenska arbetsmarknaden. Boken tar upp att den svenska produktiviteten ökade 

drastiskt under 1960-talet vilket gjorde att en offentlig sektor med skola, vård och omsorg 

byggdes ut.145 Det resonemang som förs i sakfrågan i boken ser i stort ut såhär att 
Det var framförallt kvinnor som tog anställning i den växande offentliga sektorn. För 
att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden fattade riksdagen vid ingången till 
1970-talet flera viktiga beslut. Målet vara att kvinnorna skulle frigöras från det 
ekonomiska beroendet av en manlig familjeförsörjare. […] men det viktigaste 
hindret för kvinnorna att fullt ut delta i förvärvslivet var deras ansvar för hemmet 
och för vården av barn och äldre. Under 1970-talet byggdes daghemmen och 
åldringsvården ut.146  

 

I texten kan man urskilja ett strukturperspektiv eftersom den allmänna svenska utvecklingen 

beskrivs och gör att kvinnornas situation på arbetsmarknaden förbättras. Texten rör sig mellan 

olika årtionden vilket betyder att den är skriven i lång historia.  

 

Bildtexter 

Det finns 87 stycken bilder med tillhörande bildtext, kartor inkluderade. Majoriteten av 

bildtexterna består av flera meningar. Bildtexterna kompletterar den vanliga flödestexten. 

Exempel på en bildtext är  
Under 70-talets brutala militärdiktatur i Argentina mördades tiotusentals 
oppositionella utan dom eller rannsakning. De anhöriga fick ingen annan 
information än att de ”försvunnit”. Som följd av detta började deras mödrar 
demonstrera varje vecka utanför presidentpalatset med bilder av sina ”försvunna” 
barn. De kallades av regimen för ”de galna mödrarna” Demonstrationerna fortsatte 
efter demokratins införande, nu för att diktaturens mördare skulle ställas inför rätta 
för sina brott.147 
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Bilden visar på en kvinna, med en bild på sin son runt sin hals, som står och demonstrerar. I 

slutet av boken finns det en bildförteckning.    

 

Historiesyn 

I bokens förord går det inte utläsa någon särskild uttalad historiesyn. Inte heller går det att 

urskilja någon tendens till någon sådan ens ”mellan raderna” i förordet, detta då man inte 

angriper sättet att förhålla sig till historien överhuvudtaget.  

 

7. Diskussion 

Vår diskussionsdel kommer att behandla såväl en jämförelse mellan läroböckerna som en mer 

resonerande del, utifrån analysen i vårt resultatavsnitt. Vi har valt att gå metodiskt tillväga 

genom att börja med den analyskategori som vi först studerade i vår resultatdel. Våra 

jämförelser och resonemang kommer att behandlas under respektive kategorirubrik, inte var 

för sig i skilda avsnitt. 

 

7.1 Rubriksättning 

 

Jämförelse   

De böcker med flest rubriker är Libers Epos och Interskols Epok med 141 vardera. Minst 

antal har Gleerups Perspektiv på historien med sina 77. Gleerups Alla tiders historia ligger 

mittemellan med 107 rubriker. Varför skillnaden i antal är så markant mellan böckerna beror 

främst på att de två förstnämnda har faktarutor som komplement till flödestexten vilket inte är 

fallet i de två andra. Här påvisas en skillnad mellan förlagen då de båda böckerna utan 

faktarutor tillhör Gleerups. En orsak till differensen är antagligen att böckerna med flest 

rubriker har ett-ordsrubriker som vanligaste företeelse, detta medan Perspektiv på historien 

oftast har fem ord eller mer i sina rubriker. Slutsatsen av detta blir således att den sistnämnda 

boken har mer text under varje rubrik, vilket inte gör flödestexten lika uppdelad som i övriga 

böcker, då främst Epos och Epok. Det vi då kan fastställa utifrån detta faktum är att det i stort 

inte är någon skillnad förlagen sinsemellan men däremot mellan böckerna tillhörande 

Gleerups förlag. Detta då det ju är viss skillnad mellan deras Perspektiv på historien och Alla 

tiders historia vad gäller textens upplägg utifrån rubrikerna. 
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Mängden rubrikstorlekar skiljer sig inte nämnvärt från varandra. Det som bör noteras är 

egentligen bara att antalet underrubriker bestämmer antalet rubrikstorlekar. Vidare skiljer sig 

Epos från övriga läroböcker vad gäller företeelsen övergripande rubrik. Detta då vår 

undersökta period är uppdelad i två olika kapitelrubriker, medan de andra nöjt sig med en. 

Sedan skiljer sig kapitlets periodisering i Epok något åt i jämförelse med de andra läromedlen, 

då den inte har något avbrott med ett nytt kapitel som följd vid 1989 års omvälvningar. Även 

Epos skiljer sig här från övriga läromedel då man via sina två övergripande rubriker gör ett 

avbrott vid 1965. Dessutom är det bara Gleerups böcker som nämner begreppet kallt krig i 

sina respektive övergripande rubriker. 

 

Generellt sett innehåller de flesta av böckernas rubriker namn på stater, områden och/eller 

personer. Epos sticker här ut något med alla sina sammanfattningar vilket sätter sin prägel på 

dess rubriksutformningar. Avslutningsvis är det endast Alla tiders historia som inte har någon 

rubrik ställd som en fråga. Flest har Epos där fem av de 141 rubrikerna har ett frågetecken 

efter sig. 

 

Analys 

Det positiva med många rubriker i texten, vilket Epos och Epok således bjuder på, anser vi 

främst vara att det via den utformningen blir lättare att hitta och sedermera få grepp om 

specifika händelser/skeenden i det stora sammanhanget. Det negativa med många rubriker kan 

dock bli att texten i alltför stor skala byggs upp av enskilda detaljer. Här gäller det enligt oss 

att hitta en mellanväg då detaljerna inte får överbrygga sammanhangen, och sammanhangen å 

sin sida inte får kväva de viktiga detaljerna. I fallen Epos och Perspektiv på historien har man 

i vårt tycke tagit ett bra grepp då man lagt till ett sammanfattningsavsnitt i anslutning till 

antingen varje huvudrubrikavsnitt (Epos), eller varje kapitelslut (Perspektiv på historien). Vi 

tror således mycket på repetition i böckerna samt att sammanhangen i sig ska tydliggöra de 

viktiga detaljerna.  

 

Varför Epos har valt att använda sig av två övergripande rubriker tror vi kan bero på att 

författarna via sina många rubriker även i stor skala vill dela upp perioden. Konsekvenser av 

detta hos läsaren tror vi dels kan bli att han/hon inte ser valda tidsperiod som lika utdragen 

och måhända lika betungande, men dels också att han/hon dessvärre kan förlora lite av en 

helhetsuppfattning. Vidare är Epoks övergripande rubrik, Tiden efter 1945, intressant ur ett 

par sammanhängande aspekter. Hade författarna använt begreppet kallt krig i rubriken hade 
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man antagligen behövt ta ställning för en tydlig periodisering, där alltså 1989 års 

omvälvningar allmänt anses som en vedertagen tidsmässig slutpunkt för kriget. Detta har man 

nu således inte gjort utan kapitlet fortsätter utan avbrott ända till bokens slut. Inte heller Epos 

nämner begreppet i någon utav sina två övergripande rubriker. Men i motsats till dessa två 

verk använder sig Gleerups båda böcker av föreliggande begrepp i sina övergripande rubriker, 

i vilka man också tydligt kan urskilja periodiseringar (båda gör ett avbrott vid 1989) i 

respektive flödestext. 

 

Att respektive läroboks rubriker innehåller benämningar på främst stater, områden och 

personer anser vi vara föga förvånande. Detta då ju denna tid kantas av den ständiga 

supermaktskonflikten med dess gryende globalisering. Att Epos är den lärobok med flest 

”frågande” rubriker stämmer väl överens med det resonemang författarna omgående för i 

bokens förord, gällande läroplanens krav på problemorienterad historieundervisning samt hur 

man som författare sedan på bästa sätt ska tackla det. Men vid en snabbanalys av några utav 

rubrikernas respektive flödestext märker man ganska snart att problematiseringen är något 

vag. Istället följer både Epok och Perspektiv på historien på ett bättre sätt upp detta 

läroplanskrav på problematiserad undervisning. I Epok finns det i anslutning till flödestexten i 

vissa rubrikavsnitt ett antal Fundera på-uppgifter, vars syfte är att utveckla läsarens analytiska 

förmåga. Likaså kan man efter varje huvudrubrikskapitel i Perspektiv på historien hitta ett 

antal frågor av mer problematiserande art. Dock kan man efter dessa två böckers rubriker 

sammantaget inte hitta mer än två frågetecken, ett i vardera boken.  

 

Kontentan av detta resonemang blir då således att det mest väsentliga vad gäller författarnas 

försök till problematisering, inte alls har så mycket att göra med huruvida en rubrik är 

frågande och därmed problematiserande eller inte, utan nästan uteslutande om hur texten är 

utformad. Vi anser här att Epok och Perspektiv på historiens snarlika metoder för 

problematisering är att föredra framför Alla tiders historia och Epos försök till detsamma, 

vilket vi där upplever försöker göras mer ”mellan raderna” i texten. Detta tror vi, med 

Johnsens teori om stoffträngsel i åtanke, måhända kan bero på de två sistnämndas välvilja att 

få med så mycket fakta i texten som möjligt, att utrymmet för mer tydlig problematisering 

modell Epok, utestängs.  
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7.2 Förklaringar/Resonemang 

 

7.2.1 Det kalla krigets uppkomst 

Jämförelse 

Alla fyra läroböcker skildrar en lång historia. Däremot går respektive läroboks tidsmässiga 

bakgrundsbeskrivning isär något. Detta då Alla tiders historia, i sin skildring av Sovjets 

misstänksamhet mot väst, väljer att belysa västmakternas tidigare försök att störta 

kommunistiska regeringar och Stalins rädsla för invasion västerifrån, då två tidigare försök 

under 1900-talet redan gjorts. Epok går så långt tillbaka som till 1800-talet i sin jakt på 

bakgrundsförklaringar, då författarna skriver att krigets uppkomst kan ses som en direkt 

fortsättning på traditionell amerikansk och rysk imperialism. Vidare anger alla läroböcker ett 

aktörsperspektiv i sina beskrivningar. Allmänt centrala aktörer är supermakterna USA och 

Sovjetunionen, stora ledare som Stalin, Churchill och Truman samt andra stater. 

 

I respektive lärobok förs betydande resonemang eller tolkningar med diverse försök till 

förklaringar. Dock skiljer sig böckerna något åt vad gäller sättet att just resonera eller tyda 

konfliktens uppkomst. Alla tiders historia samt Epos för ett mer upptrappande resonemang, 

då man mer sakligt och metodiskt än de två andra läroböckerna, går igenom händelse för 

händelse. Till skillnad från dessa anger Epok och Perspektiv på historien istället olika 

tolkningar på konfliktstarten. Epok nämner den traditionella västerländska synen samt en 

annan tolkning, vilken vi förmodar vara en revisionistisk sådan. Perspektiv på historien 

nämner i sin tur tre olika tolkningstraditioner; den traditionella västerländska, den 

revisionistiska samt senare tids forskning vilken vi förmodar delvis vara en blandning av den 

realistiska samt den postrevisionistiska forskningstraditionen. Vidare kan man i alla fyra 

läroböcker urskilja tendenser till en definitiv start av konflikten, då alla direkt eller indirekt 

framhåller Östeuropas slutliga sovjetisering som ytterst väsentlig. Alla tiders historia, Epos 

och Epok gör detta mer indirekt och Perspektiv på historien mer direkt, då den sistnämndas 

författare framhåller Churchills tal i Fulton 1946 som konfliktens absoluta startskott. Således 

är det bara den senare bokens författare som anger en tydlig historisk händelse i sin tolkning 

av kalla krigets uppkomst. En viss skillnad går ju utifrån nyss förda jämförelse alltså att 

urskilja mellan förlagen, men också inom desamma då Gleerups båda verk skiljer sig en aning 

från varandra vad gäller framställning och presentation av skeendet.  
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Analys 

Den stora skillnaden böckerna emellan ligger ju i sätten att presentera konfliktens uppkomst. 

Epok och Perspektiv på historien utgår i sina framställningar ifrån de olika konkreta 

tolkningar av skuldfrågan som föreligger. Detta till skillnad från Epos och Alla tiders historia 

som mera presenterar ett historiskt händelseförlopp, utan några allvarliga försök till ett mer 

gripbart perspektivskapande. De senare anser vi således kunna vara mindre deskriptiva och 

istället problematisera runt konfliktupptakten något mer. Måhända vågar författarna till dessa 

böcker inte frångå några utav de fakta som de antagligen anser måste vara med i 

sakframställningen. Böckerna blir kanske på det sättet återigen en produkt av det 

läroplansanknutna stoffträngselproblemet där kravet på en fyllig faktabank stänger ute det 

problematiserande och förklarande, således i enlighet med vad vi diskuterade i 

Rubriksättningen ovan. Sedan skulle ju också abstraheringsproblem kunna uppstå med en 

alltför förenklad flödestext där så mycket som möjligt ska få plats. Men det tycker vi inte att 

det borde göra i nyss nämnda verk då vi anser texten angående sakfrågan vara relativt 

lättförstådd i båda fallen.  

 

I enlighet med vad Selander säger i början av vår uppsats gällande lärobokstextens 

grundtanke, ska den inte skapa ny kunskap utan reproducera redan befintlig. Således ligger 

det inte på läroboksförfattarens lott att producera ny kunskap, utan istället att på bästa sätt 

redogöra för det som finns sagt om och kring väsentliga händelser och skeenden. Detta 

tycker vi författarna till Epok och Perspektiv på historien, särskilt de senare, gjort mycket 

bra i deras respektive resonemang runtikring krigets uppkomst. Man har i båda böcker 

tydligt visat på ett par eller flera olika tolkningar av konflikten, samt hur forskarvärldens syn 

på densamma förändrats över tid. I Perspektiv på historien går det att ta del av både den 

traditionella västerländska synen, den revisionistiska samt den postrevisionistiska, delvis 

sammanfogad med den realistiska. Således har författarna till den sistnämnda boken valt att 

belysa den rådande forskningen i en annan utsträckning än de övriga, då främst Epos och 

Alla tiders historia där en konkret redogörelse alltså helt saknas.  

 

Mot bakgrund av detta anser vi att det är Perspektiv på historien, i viss mån tillsammans 

med Epok, som bäst konkretiserar samt svarar upp mot kursmålen vilka handlar om att 

kunna analysera historiska problem och tyda orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser, beskriva det historiska förloppet utifrån olika infallsvinklar mot 
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bakgrund av den historiska kunskapens tidsbundenhet samt resonera kring några av dagens 

händelser utifrån ett historiskt perspektiv. När det gäller målet att förstå innebörden av 

vanliga epokbegrepp tycker vi alla läromedlen preciserar detta på ett bra sätt då begreppet 

kallt krig förklaras i alla läroböcker.  

Vad beror då denna skillnad böckerna sinsemellan på?  Vårt svar på frågan är helt enkelt det 

att vi tror att Epok och Perspektiv på historien i egenskap av senare utgivna läromedel är 

mera problematiserande i sina respektive sätt att presentera ett skeende av sådant 

resonerande slag som det kalla krigets uppkomst. Författarna till de båda verken har i första 

hand satt en analytisk prägel på en sådan typ av händelse. Stoffets urval har i dessa båda fall 

gjorts på ett sätt som i enlighet med ämnets övergripande dokument gällande dess karaktär 

och uppbyggnad i allra högsta grad gynnar analys och problematisering. Även om Epos 

författare i dess förord nämner just vikten av en läroplansförankrad 

analytisk/problemorienterad historieundervisning, möter de enligt oss inte upp det kravet i 

sitt läromedel148, vid en sådan händelse som denna, på ett för läsaren konkret sätt. Man 

fastnar vidare helt enkelt i ett statiskt beskrivande. Detta gör på sätt och vis också Alla tiders 

historia men med den skillnaden mot föregående lärobok att den ur ett perspektivhänseende 

går tillbaka längre i tiden i sitt resonemang. 

 

Sedan att alla fyra läroböcker lägger fokus på ett fåtal aktörer är enligt oss inte så 

förvånande. Det går ju inte komma ifrån att det faktiskt handlar om en gryende 

stormaktskonflikt, vilken naturligtvis är avhängig respektive supermakts agerande. Att 

författarna överlag använder sig av en längre historia i sina skildringar är ju självklart. Dock 

tar man olika långa perspektiv där Epok gör den längsta återblicken. Avslutningsvis tåls att 

diskutera respektive boks antydan till central händelse i sina försök att förklara en tidsmässig 

uppkomst. Intressant nog anger alla läroböcker, på ett eller annat sätt, Östeuropas slutliga 

sovjetisering som en tydlig symbol för krigets start. I Perspektiv på historien skriver man ju 

t.o.m. att Churchills tal i Fulton 1946 brukar betecknas som startskottet på i det kalla kriget. I 

en jämförelse med de övriga läromedlen där det är något luddigare att urskilja en given 

händelse som ett startskott, förvånas vi något över nämnda boks ställningstagande. Återigen 

utmärker sig Perspektiv på historien genom att här tydligt belysa ett historiskt ögonblick 

som ett viktigt historiskt faktum. Om detta kan man ju sedan tycka vad man vill då det 
                                                 
148 Detta delvis i enlighet med vad Persson & Lindblom kom fram till i sin uppsats angående läroplansanknuten 
undervisning, att det där finns en medvetenhet hos författarna att följa läroplanens direktiv, men att denna 
medvetenhet hellre beaktas i förord/efterord än i själva texterna. 
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måhända kan uppfattas något naivt att försöka få läsaren att tro att ett enda tal var det som 

satte igång supermaktskonflikten.  

 

7.2.2 Avkoloniseringens orsaker 

Jämförelse 

Vi börjar med att specifikt kommentera Perspektiv på historien då denna bok inte för något 

orsaksresonemang över huvud taget. Det enda boken nämner, vilket får tolkas som en antydan 

till förklaring, är Churchill och Roosevelts Atlantdeklaration, vilken således syftade till att 

belysa alla folks lika värde samt deras rätt till självständighet. Författarna nämner bara aktörer 

i sin antydan till resonemang. 

 

De tre återstående läromedlen skildrar en lång historia samt att de alla anger ett par olika 

förklaringar i sina respektive resonemang, men där de ändå främst håller sig till en enda 

dominerande sådan. Detta vilket de dock gör på lite olika sätt. Epos för ett orsaksresonemang 

utifrån tre faser vilka bygger på kolonial nationalism alla tre, fast då i olika stor skala som 

successivt utvecklas. Alla tiders historia är enligt oss mest tydlig i sin framställning då en 

punktlista över flera olika orsaker görs, och där en gryende nationalism är den förklaring som 

förenar dessa orsakspunkter. Epoks resonemang utgår från de europeiska kolonialmakternas 

försvagade ställning efter de båda världskrigen, främst det andra. Man framhåller vidare just 

detta som grogrunden för den spirande koloniala nationalismen. 

 

Således ser Epos och Alla tiders historia den gryende koloniala nationalismen som 

dominerande förklaring, framvuxen ur det andra världskrigets förvecklingar, skeenden och 

inte minst slut. Detta vilket Epok egentligen också gör men som istället framhäver de 

försvagade europeiska kolonialmakterna som det centrala för den kommande 

avkoloniseringen. De tre böckerna pendlar här till synes mellan strukturperspektiv och 

aktörsperspektiv om vartannat. Dock får väl ändå strukturperspektiven anses vara de 

väsentliga i böckernas resonemang. Återigen skiljer inte förlagen sig särskilt mycket åt 

sinsemellan, utan det är mest Gleerups ena verk Perspektiv på historien som går isär med de 

andra då den nästan helt saknar orsaksresonemang i denna sakfråga. 
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Analys 

Det som främst skiljer böckerna åt vad gäller avkoloniseringen är framställningen. Den bok 

som utmärker sig mest är Perspektiv på historien, då denna knappt nämner någonting om 

orsakerna till avkoloniseringen. Boken leder bara in läsaren på området för att därefter 

utförligare kunna redogöra för några olika länders frihetskamper. Intressant att påpeka är 

också att boken inte nämner ordet avkolonisering, utan använder sig av benämningen 

frihetskamp. Detta vilket gör att fokus försvinner från avkoloniseringens orsaker till hur just 

de enskilda länderna istället förde sin kamp. De övriga tre läromedlen utgår alla på ett eller 

annat sätt ifrån den gryende koloniala nationalismen. Dock har de tre valt olika 

framställningar där vi tycker att Alla tiders historia är den klart tydligaste då de valt att skildra 

händelsens orsaker i punktform, vilket enligt oss gör texten väldigt lätthanterlig. Dessutom 

har de i flödestextens högerkant en begreppsförklaring till de ord som kan vara svåra att 

förstå, vilket gör texten ännu mer lättförståelig, samt att boken också kommer undan ifrån det 

författaranknutna problemet krångligt språk.  Epos har valt att dela in sitt orsaksresonemang i 

tre olika faser med varierande innehåll som successivt utvecklas. Epok har till skillnad från de 

andra valt att fokusera på kolonialmakternas försvagning och att den koloniala nationalismen 

fick sin grogrund i det.  

 

Tar man de uppnåendemål som lärobokens innehåll ska vila på och likställer dessa med hur 

böckerna ser ut på just den här förklaringen kan man se att Perspektiv på historien enligt oss 

är den bok som klarar sig sämst. Detta då vi tycker att begreppet avkolonisering är ett såpass 

vanligt begrepp att det borde nämnas. Vidare står det att man ska känna till grundläggande 

drag i den historiska utvecklingen vilket vi anser avkoloniseringens orsaker är. Perspektiv på 

historien tar nu istället upp enskilda länders frihetskamp vilket gör att läsaren kanske inte 

riktigt får den grund och helhetsuppfattning man kanske behöver för att förstå vad 

avkoloniseringen är för något. Detta kan delvis bero på stoffträngselproblemet vilket enligt 

Johnsen alltså innebär att man förenklar omnämnda delar i läroböckerna, men eftersom denna 

förenkling fordrar en generalisering och abstrahering tillkommer i och med det en risk att den 

förenklade lärobokstexten blir så kortfattad att läsaren inte förstår den. Författarna till 

Perspektiv på historien har fått göra vissa urval vad gäller textens innehåll och de har väl helt 

enkelt ansett att orsakerna till avkoloniseringen inte är så betydande som kanske de tre andra 

böckernas författare tycker. Men detta gör ju då också att förståelsen för texten försämras och 

läsaren kanske inte riktigt förstår vad avkoloniseringen innebär. Eftersom stoffträngsel är ett 

läroplansrelaterat problem finns alltid risken när man gör dessa urval att något utelämnas.   
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I övrigt följer alla fyra böckerna mer eller mindre de två målen som säger att man skall kunna 

analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska 

förändringsprocesser samt kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med 

insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet. Böckerna har främst använt sig av ett 

strukturellt perspektiv som behandlas över en längre tid då de riktar in sig på hur kolonierna 

blir fria självständiga stater. Detta känns som ett självklart val utifrån författarnas sida då 

förklaringen utifrån ett aktörsperspektiv förmodligen hade missat viktiga händelser och 

försvårat helhetsförståelsen.  

 

7.2.3 Bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten 

Jämförelse 

De fyra böckerna skildrar alla en lång historia, dock vissa något längre än andra. Gleerups 

båda verk, Alla tiders historia och Perspektiv på historien tar båda avstamp till konflikten 

redan år 70 e.kr., i och med den judiska förskingringen. Alltså går dessa båda böcker långt 

tillbaka i historien i deras redogörelser för bakgrundshistoriken. Riktigt lika långt tillbaka i 

tiden sträcker sig inte Epok där författarens bakgrundsresonemang tar sin början i och med 

sionismens framväxt under 1800-talet. Epos inleder i sin tur sin bakgrundskildring med första 

världskrigets förvecklingar i sakfrågan. De fyra böckerna använder sig alla av både ett aktörs- 

och ett strukturperspektiv där främst FN, judarna, USA, Sovjetunionen ses som aktörer och 

där sionismens framväxt och krigen som specifika händelser kan ses som strukturella 

perspektiv. 

 

Analys 

Den stora frågan angående denna konflikt blir ju när man som läroboksförfattare ska börja sin 

historiska återblick, och huruvida det ställningstagandet sedan sätter sin prägel på texten och 

därmed läsarens uppfattning om den kommande konfliktens historiska bakgrund. Författarna 

till Alla tiders historia och Perspektiv på historien har i sina respektive skildringar tagit ett 

tidigt grepp, dock med judarnas förhållande till området Palestina i fokus och inte den reella 

konflikten mellan staten Israel och palestinska araber. Här känner vi att det både är bra och 

mindre bra med ett långt historiskt perspektiv. Bra i det att man som läsare får just ett långt 

historiskt perspektiv på en aktuell konflikt, vilket ju ligger i linje med ett utav kursmålen. 

Mindre bra i det att Israel-Palestinakonflikten som sådan, sett med historiska glasögon, 

kanske inte fullt ut är kompatibel med judarnas förskingring under antiken. Detta då den 

händelsen enligt vår mening mer speglar det judiska folkets brokiga historia än dagens 
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faktiska konflikt mellan en relativt ung judisk stat och ett arabiskt folk utan just en stat. Att 

konflikten mellan Israel och Palestina sedan också kan betraktas som en relativt ny sådan 

framgår i det avseendet bättre i Epos och Epok. Detta då Epoks historiska skildring som 

bekant tar sin början i och med sionismens framväxande, och Epos i första världskrigets 

förvecklingar. Slutsatsen av detta resonemang blir då således att en lång historisk skildring av 

konflikten enligt vår mening både kan berika men också vilseleda läsaren, ytterst beroende på 

vilket perspektiv man lägger på konflikten. Ska man diskutera judarnas brokiga historia med 

bildandet av staten Israel som slutdestination, förvisso också med en konflikt som resultat, 

både kan och bör man ange ett längre perspektiv. Men ska man helt och hållet resonera runt 

konflikten bör man enligt oss kanske senarelägga sin skildring något, förslagsvis till 

sionismens framväxande under 1800-talet, alltså i enlighet med Epoks framställning. 

 

Överhuvud är de fyra läroböckerna väldigt metodiska i sina respektive textupplägg. 

Urvalsstoffen är snarlika varandra med lagom doser fakta vilka vi anser inte bör påverka vare 

sig läsarens helhetsförståelse eller analytiska förmåga. Men trots detta har ändå konkreta 

problematiseringar i texten dessvärre uteblivit. Det är egentligen bara Epos författare som i 

textflödet valt att problematisera runt judarnas krav på nationellt territorium. Detta då de som 

nämnt ovan frågar sig varför palestinierna ska betala för nazisternas ogärningar, apropå deras 

brott mot judar under andra världskriget. Noterbart är vidare att det bara är författarna till 

Perspektiv på historien som konkret redogör för britternas dubbla budskap till judar och 

araber under första världskrigets skeden. Belysandet av ett sådant faktum ger enligt oss 

läsaren en större inblick i konfliktens väsentliga historik, då man måhända kan skapa en 

förståelse för palestiniernas sätt att se på sakfrågan utifrån ett historiskt perspektiv. 

 

De allmänt deskriptiva texterna framhäver också likaledes både aktörer och strukturer som 

drivande i sakfrågan. Sionismens framväxande samt FN:s delning av Palestina är två exempel 

på struktur- respektive aktörsperspektiv som förenar läromedlens framställningar. Ingen 

indirekt historiskt dominerande orsak anges dock. På det stora hela tycker vi dock att läsaren 

utifrån respektive läroboks resonemang bör förstå innebörden av konfliktens ursprung, samt 

kunna resonera kring densamma utifrån en historisk infallsvinkel. 
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7.2.4 Det kalla krigets slut 

Jämförelse 

En lång historia har använts i alla böckerna. Detta då i regel alla utgår från 1980-talets 

förvecklingar. Det är endast Epok som tar ett extra långt perspektiv då man går tillbaka ända 

till slutet av 1960-talet i sin framställning. Alla fyra böckerna använder sig i stort av ett 

sammanhängande orsaksresonemang runtikring det kalla krigets slut. Den lärobok som 

utmärker sig något rent formmässigt är Alla tiders historia, vars författare har valt att föra sitt 

mest väsentliga resonemang om hur kalla kriget slutade i kapitlet efter Det kalla krigets tid, 

Världen efter 1989. Detta samt att detta läromedel är det enda som tydligt problematiserar i 

flödestexten då man frågar sig hur de östeuropeiska staterna så snabbt lyckats frigöra sig från 

den kommunistiska tvångströjan? Även Epok utmärker sig något i vår analys med att 

framhålla ett relativt sent slut på kriget. Detta då man ser Sovjetunionens fall som 

statsbildning, som synonymt med slutet för terrorbalansens militärallianser. Den 

sammanhängande förklaring som dominerar alla böcker, förutom i viss mån Perspektiv på 

historien och Epok, är Gorbatjovs makttillträde samt hans sedermera misslyckade 

reformpolitik. I Gleerupsverket läggs lite större vikt vid nedrustningsavtalen och i Epok strikt 

på den ekonomiska biten i det sovjetiska förfallet. 

 

Alla böcker har ett aktörsperspektiv där Gorbatjov är den mest tydliga aktören men där också 

Reagan samt de båda supermakterna som stater ges en betydande roll. I alla böcker utan Epos 

urskiljer sig ett tydligt strukturperspektiv i form av planhushållningens misslyckande. Ser man 

till de olika förlagen går det inte att urskilja någon större väsentlig skillnad. 

 

Analys  

Likväl som att alla läroböckerna, på ett eller ettdera sättet, vill framhålla Östeuropas 

sovjetisering som en väsentlig grund för det kalla krigets uppkomst, vill de mer eller mindre 

på samma grund belysa vikten av samma områdes avsovjetisering som väsentligt betydande, 

politiskt som symboliskt, för samma konflikts slut. Perspektiv på historien anger dock en mer 

militär infallsvinkel på skeendet, då man ser kriget som specifikt militärt avslutat via de 

nedrustningsavtal som träffades mellan Gorbatjov och Reagan i slutet av 1980-talets 

förvecklingar. Även Epok sticker således ut något i sitt orsakssammanhang då dess författare 

är väldigt ekonomiskt inriktade. För att åter knyta an till Östeuropas frigörelse får vi en känsla 

av att läroboksförfattarna över lag, genom att belysa Gorbatjovs utrikespolitiska utspel 

tillsammans med de olika politiska omvälvningarna ute i satellitstaterna, på så sätt vill avsluta 
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det hela på ungefär samma sätt som det började, med ett i grund och botten fritt Östeuropa. 

Frågan är om författarna i sina böcker tydliggör detta skeende ännu mer i syfte att pedagogiskt 

underlätta förståelsen för konflikten i stort? Vi tror detta då exempelvis en sådan symbolisk 

händelse som Berlinmurens fall är något lättare att belysa än bakomliggande 

förändringsstrukturer, även om nu Berlinmurens fall i sig inte är någon direkt orsak till det 

kalla krigets slut. Att Perspektiv på historien och Epok mer strikt framhåller specifikt 

kapprustningen respektive ekonomin rent allmänt tror vi beror på författarnas vilja att 

konkretisera respektive orsakssammanhang med en dominerande förklaring. Värt att notera är 

vidare Alla tiders historias problematisering i flödestexten, vilken enligt oss tydligast knyter 

an till kursens uppnåendemål om att kunna analysera historiska problem och att tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Detta då man på ett konkret sätt 

således tar konfliktens slut till en problematiserande nivå.  

 

Att sedan alla läroböcker anger tydliga aktörsperspektiv, framför allt personen Gorbatjov, 

förvånar oss inte det minsta. Detta då nyss nämnda persons tillträde och sedermera agerande 

betyder mer än något annat för konfliktens slut. Strukturperspektivet, den frekvent dalande 

sovjetiska ekonomin, som anges i alla böcker utan Epos tycker vi förutom i Epok, kanske ska 

riktas större fokus då dess betydelse för just Gorbatjovs misslyckade politik är av stor vikt. 

Att det i Epos inte alls beaktas i samband med resonemanget kring det kalla krigets slut 

förstår vi avslutningsvis inte.    

 
7.2.5 Den svenska neutralitetspolitiken 

Jämförelse 

En lång historia har använts i alla läromedlen, där Alla tiders historia och Epos går tillbaks till 

världskrigen för att hitta förklaringar. Epok går tillbaks till tiden runt 1945 i sitt resonemang 

om neutralitetspolitiken medan Perspektiv på historien tar upp orsaker från 1940-talet och 

framåt som förklaringar till Sveriges valda utrikespolitik. Samtliga fyra läromedel har använt 

sig av flera olika förklaringar, där de båda böckerna Alla tiders historia och Epos har 

framhållit som dominerande förklaring att den svenska neutraliteten hållit Sverige utanför två 

världskrig. Epok har en förklaring som utmärker sig lite mer än andra förklaringar i boken då 

målet för svensk utrikespolitik blev ett alliansfritt Sverige som kunde avvisa ett militärt 

angrepp. I Perspektiv på historien är det den svenska riksdagens formulering om alliansfrihet 

i fred och neutralitet i krig som får ses som den dominerande. Den sistnämnda boken urskiljer 
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sig också från de tre andra läromedlen genom att visa på argument i boken som tyder på att 

Sverige inte var neutralt utan faktiskt samarbetade med NATO.  

 

Alla böckerna har ett tydligt aktörsperspektiv där Sverige, svenska riksdagen, USA, 

Sovjetunionen är de mest tydliga. Alla tiders historia och Epos har dessutom ett 

strukturperspektiv genom sitt resonemang om hur andra världskriget och dess utgång fick 

Sverige att agera på ett visst sätt. Även Epok har ett strukturperspektiv då de antyder att de 

övriga ländernas agerande i Norden fick betydelse för hur Sverige skulle agera. Någon större 

skillnad förlagen emellan finns inte. Det som kan nämnas är att Perspektiv på historien har 

med ett resonemang om att Sverige egentligen inte var neutralt vilket de andra tre böckerna 

inte gör  

 

Analys 

Alla böckerna går tillbaks i tiden för att hitta förklaringar som visar på Sveriges politik under 

valda period. Det som skiljer böckerna åt är framställningen och var de valt att lägga 

tyngdpunkten. Alla tiders historia och Epos går båda tillbaks till världskrigen för att ge olika 

förklaringar medan Epok och Perspektiv på historien har sin utgångspunkt mellan 1940-50-

talet. Den bok som utmärker sig mest utav de fyra är Perspektiv på historien som förutom 

resonemanget om vilken politik Sverige skulle ha, också för en diskussion om att Sverige inte 

alls var neutralt utan i själva verket samarbetade med NATO i smyg. Detta vilket de andra tre 

böckerna inte alls nämner. Alla tiders historia och Epos har båda sin utgångspunkt i att den 

svenska neutraliteten hållit landet utanför två världskrig. Epok utmärker sig lite mer genom att 

skriva att målet för den svenska utrikespolitiken blev ett alliansfritt Sverige som kunde avvisa 

ett militärt angrepp. Här antyder med andra ord boken att trots neutraliteten så skulle Sverige 

ändå bygga upp ett så pass starkt och stort försvar att ett angrepp kunde avfärdas. Perspektiv 

på historien har tagit fasta på den svenska riksdagens formulering som säger, alliansfrihet i 

fred och neutralitet i krig.  

 

Böckerna skiljer sig något i sitt upplägg. Epok för ett ganska ytligt resonemang där författarna 

endast tar upp vad vi gissar vara den i deras tycke mest relevanta faktan. Perspektiv på 

historien och Alla tiders historia för ett mer utförligt resonemang jämfört med nyss nämnda 

bok då de använder sig av ett mer analytiskt tillvägagångssätt i sin beskrivning och därmed 

också går in mer på djupet. Epos har även den en ganska deskriptiv beskrivning, dock kan 

man urskilja en problematiserande frågeställning i flödestexten. Att Epok skiljer sig lite från 
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de andra i detta avseende kan bero på som tidigare nämnts att författarna kanske i ett försök 

att få med så mycket fakta som möjligt missar att föra djupare resonemang vilket då också 

kan få den följden att läsaren får svårare att se helheten. Epok har dock sina Fundera på-frågor 

vilket gör att de får in en analyserande del genom att läsaren försöker svara på frågorna.        

 

Tittar man på uppnåendemålen som läromedlen ska ha som en grundpelare så framstår 

framförallt Perspektiv på historien och Alla tiders historia som de böcker som lyckats bäst i 

sin eftersträvan att uppfylla målen. Främst genom att de på ett mer analytiskt sätt behandlar 

sakfrågan.  

 

Helhetsförståelsen i böckerna är bra, dock lite bättre i de böcker som skrivit mer 

analyserande. Man kan lätt följa med och förstå vad det är författarna vill komma fram till. 

Alla tiders historia utmärker sig också genom att de i sin flödestext, där vissa svårare begrepp 

ibland förekommer, förklarar dessa ute i högerkanten på boken. Detta kan knytas an till ett av 

de författaranknutna problem som kan finnas i en lärobok, nämligen krångligt språk. När 

böckerna författas av ämnesexperter riskerar de att krångla till texterna eftersom de vet för 

mycket och att de då inte har förmågan att se vad en elev kanske kan uppfatta som svårt. Detta 

vilket Alla tiders historia har tagit fakta på och då också gjort en begreppsförklaring till höger 

om sidornas flödestext. Även Perspektiv på historien utmärker sig då den går lite längre än 

alla andra i sitt resonemang då de resonerar huruvida Sverige verkligen var neutralt eller inte. 

Detta vilket kan bero på att boken är relativt nytryckt (2005). Epos lyckas inte riktigt med sitt 

mål att skriva problematiserande och Epoks Fundera på-frågor hjälper inte till att förbättra 

helhetsintrycket på texten. Läromedlen har främst använt sig av ett tydligt aktörsperspektiv 

över en längre tid i framställningen om vilken utrikespolitik Sverige skulle föra. Alla tiders 

historia och Epos har också skrivit utifrån ett strukturellt perspektiv då de båda böckerna i sin 

utgångspunkt skriver hur världskrigen och dess utgång fick Sverige att agera på ett visst sätt. 

Även Epok har använts sig av ett strukturperspektiv när de skrivit eftersom de antyder att 

övriga nordiska länders agerande fick betydelse för hur sedan Sverige skulle agera. Att 

böckerna främst utgått ifrån ett aktörsperspektiv ter sig ganska naturligt för oss då det centrala 

är Sverige och hur de agerar.    
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7.2.6 Kvinnans alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden 

Jämförelse 

Alla fyra läromedel använder sig av en lång historia i deras försök att resonera om kvinnornas 

roll på arbetsmarknaden. Alla tiders historia tar upp ett flertal förklaringar om hur kvinnans 

ställning har stärkts ute på arbetsmarknaden. Det som framhålls mest är att barnomsorgen 

utvecklas och fler yrkesutbildningar blir tillgängliga. Epos däremot saknar helt förklaringar 

till det hela, här förs mer ett resonemang runtikring den specifika händelsen. Epok tar upp det 

hela kortfattat där de i sammanhanget beskriver hur arbetskraft behövdes och att kvinnornas 

väg in på arbetsmarknaden underlättades genom en rad reformer inom barnomsorgen. I 

Perspektiv på historien går att läsa i ett relativt utförligt resonemang en del förklaringar 

genom att riksdagen fattat en del viktiga beslut. Dessa var t.ex. att daghemmen och 

åldringsvården skulle byggas ut vilket underlättar för kvinnorna, samt att kvinnorna skulle 

frigöras från det ekonomiska beroendet av en manlig familjeförsörjare.  

 

Alla tiders historia använder främst ett strukturperspektiv där man kan se de brutna 

traditionella könsmönstren och utbyggnaden av barnomsorgen som de centrala. I Epok och 

Perspektiv på historien är det centrala strukturperspektivet den allmänna svenska ekonomiska 

och politiska utvecklingen. Gleerups är det förlag som utmärker sig mest genom att deras två 

verk tar upp sakfrågan mycket grundligare än övriga förlags verk. 

 

Analys  

Böckerna skiljer sig åt relativt mycket vad gäller framställning och upplägg på kvinnans 

alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden. Alla tiders historia för ett resonemang där ett 

antal förklaringar ges till hur kvinnans ställning stärktes. Epos för ett resonemang men saknar 

helt förklaringar i densamma. Epok tar upp det hela kortfattat i en mening där man beskriver 

att arbetskraft behövdes och att en rad reformer inom barnomsorgen då underlättade för 

kvinnan att få arbete. Perspektiv på historien har ett relativt utförligt resonemang där ett antal 

förklaringar tas upp. Gemensamt för böckerna kan sägas vara de nya reformerna som kom 

inom barnomsorgen och som ligger till grund för att kvinnans ställning stärktes.  

 

Alla böckerna har också använt sig av en lång historia där de har haft 50-60-talen som 

utgångspunkt. Det är med andra ord Gleerups båda verk som har ett utförligare resonemang 

än övriga förlags böcker. Återigen kan dessa skillnader böckerna emellan kanske bero på 

stoffträngsel och vad författarna ansett vara viktig kunskap att ha med. De kanske helt enkelt 
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inte tycker att sakfrågan är så pass intressant att det ska föras ett resonemang runt i kring det, 

utan man väljer då bara att ytligt nämna, som i Epok, en viktig händelse som t.ex. reformerna 

inom barnomsorgen. Helhetsförståelsen blir väldigt lidande i främst Epok och Epos där inget 

utförligt resonemang förs, vilket då gör att man inte får sätta sig in i sakfrågan över huvud 

taget. Då är de resterande två böckerna mycket bättre, där Perspektiv på historien känns lite 

modernare i sina framställningar till hur kvinnans ställning på arbetsmarknaden förbättrades.  

 

Uppnåendemålen blir svåra att uppnå när man jämför med denna specifika sakfråga då ingen 

av böckerna för något analytiskt resonemang och där inga begrepp finns att förklara. Ett 

strukturperspektiv ligger till grund för flödestexten då Epok och Perspektiv på historien 

skildrar den allmänna svenska ekonomiska och politiska utvecklingen och där Alla tiders 

historia ser de brutna traditionella könsmönstren och utbyggnaden av barnomsorgen som det 

centrala. 

 
 

7.3 Bildtexter 

 

Jämförelse  

Alla tiders historia utmärker sig här genom att använda sig av i särklass minst antal bilder 

med text, kartor inkluderade. Nämnda boks antal bilder uppgår till 37, vilket inte ens är 

hälften av Gleerupskollegan Perspektiv på historiens 87 bilder. Således är det en stor skillnad 

inom Gleerups båda verk, men mindre skillnad mellan Perspektiv på historien och de två 

andra förlagens böcker med 86 (Interskols Epok) respektive 83 (Libers Epos) bilder. För 

övrigt kompletterar alla fyra böckers bildtexter flödestexten samt att varje bok har en 

bildförteckning. Antalet meningar kopplade till bilderna skiftar något mellan böckerna, men 

dock i väldigt liten skala. Det rör sig generellt om två till fyra meningar under varje bild.  

 

Analys 

Anledningen till Alla tiders historias relativt knappa bildmaterial tror vi kan ha att göra med 

författarnas något svaga tilltro till den formen av intresseväckande inslag. Vidare har 

författarna måhända följt Reichenbergs tes om att stoffträngseln i texten gör sig påmind vid 

ett alltför stort antal bilder. Flödestexten stressas då av för många bilder, vilka tar utrymme 

från det eventuellt redan begränsade textmaterialet. Det primära i detta fall är enligt oss att 

bilderna aldrig får överbrygga textens syfte, även om bilder ska vara ett frekvent 
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förekommande inslag i denna typ av litteratur. Avslutningsvis tycker vi ändå att Alla tiders 

historia klarar sig bra, relativt de övriga läromedlen, även om några ytterligare bilder inte 

hade skadat då textflödet ibland tenderar att bli alltför utdraget utan någon reell 

bilduppfattning. 

 
7.4 Historiesyn 

 

Jämförelse 

Att utläsa av de fyra studerade läroböckernas förord eller efterord, är det endast ett läromedel 

som konkret valt att redogöra för en särskild uttalad historiesyn; Epok med en 

historiematerialistisk sådan. Gleerups båda verk, Alla tiders historia och Perspektiv på 

historien, visar inte ens någon antydan till resonemang, medan Epos enligt vår mening flyktigt 

skildrar en blandning mellan Annales och historiematerialism, alltså en eklektisk syn på 

historiens förlopp.  

 

Analys 

Det intressanta att diskutera vid ett resonemang angående läroboksförfattarnas historiesyn, 

och då i synnerhet de som inte angivit någon särskild uttalad sådan (se ovan), blir för det 

första varför just de valt att inte göra det och varför Epos författare gör det lite flyktigt 

”mellan raderna” och varför författarna till Epok valt en konkret redogörelse? Och för det 

andra huruvida man vid en läroboksanalys ändå kan urskilja en för läroboken typisk 

historiesyn? En anledning till att författarna till Gleerups båda verk inte angivit någon tydligt 

uttalad historiesyn i sina förord respektive efterord, skulle enligt oss kunna vara att de inte vill 

placera in böckerna i några ”historiska tolkningsfack”, utan istället lämna över 

tolkningsföreträdet i sakfrågan till läsaren. Detta vilket läroboksförfattarna måhända vill ska 

leda till ytterligare diskussioner mellan elever och lärare om både begreppet historiesyn i 

stort, samt om hur det ser ut i det aktuella läromedlet. Men antagligen (egentligen alldeles 

säkert) har det hela sin grund i att författarna i sina respektive verk har för avsikt att redogöra 

för en objektiv historia, d.v.s. en positivistisk syn på historien, och av just den anledningen 

inte redogör för någon specifik historieuppfattning i böckernas förord/efterord. Detta då 

positivister inte gärna ”skyltar” med att de är just positivister. Epos författare har å andra 

sidan i sitt förord halvt som halvt redogjort för en eklektisk grundsyn, Annales blandat med 

historiematerialism, varpå vi ställer oss frågan; Varför inte mer konkret tydliggöra sin 
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grundsyn med ett samlat begrepp, när man nu ändå indirekt redogör för hur man ser på 

historien? Förmodligen vill man i likhet med Gleerupslitteraturen, i så stor utsträckning som 

möjligt, förhålla sig objektivt till historien varpå man därför inte direkt redogör för en tydligt 

uttalad grundsyn. I fallet Epok tror vi där att författarna via sitt tydliga klargörande av 

historiesyn, därmed på ett konkret sätt vill framhäva lärobokens infallsvinkel. Orsaken till 

detta kan ha att göra med författarnas bestämda syn på historien vilken man inte gärna vill ska 

missuppfattas i sin litteratur. Dock lämnar ju inte detta klargörande något utrymme för 

diskussion angående lärobokens infallsvinkel, vilket eventuellt Gleerups båda verk och i viss 

mån även Epos kan göra, sett ur en pedagogisk synvinkel. Vår slutsats av nyss förda 

resonemang blir då således att alla läroböckers respektive författare antagligen har sin 

bestämda syn på historiens förlopp, men att dessa sedan framgår mer eller mindre tydligt i 

respektive text, medvetet som omedvetet, beroende på om man väljer att tydliggöra eller hålla 

sig positivistiskt objektiv. 

 

Frågan huruvida man i texten ändå kan urskilja en särskild uttalad historiesyn går i vår studie 

till viss del att undersöka via Förklaringskategorin Det kalla krigets uppkomst, vilken vi 

specifikt har undersökt i vår studie. Perspektiv på historien redogör som nämnt för tre till fyra 

olika tolkningar (beroende på hur man ser det angående realisternas och postrevisionisternas 

delvis snarlika tolkningar) där allt från det tidiga idealistiskt traditionalistiska synsättet 

återges, till det historiematerialistiska revisionistiska och slutligen de positivistiska realisterna 

och postrevisionisterna. Således går det att urskilja olika tolkningssätt, och därmed också 

olika historieuppfattningar, på sakfrågan i denna lärobok där alltså ingen specifik historiesyn 

nämns. Utifrån denna minianalys går det inte säga annat än att författarna har varit noga med 

att ge en objektiv syn på sakfrågan. Vad gäller Alla tiders historia återger man ju inga 

specifika tolkningar överhuvud utan riktar mer in sig på ett kontinuerligt händelseförlopp utan 

att ta direkt ställning, d.v.s. en positivistiskt objektiv syn. Dock tycker vi ändå att man i texten 

kan urskilja en tendens till historiematerialism då författarna bl.a. belyser Sovjets rädsla för 

västliga angrepp mot deras västgräns, vilken grundar sig på tidigare historiska faktum, och 

därmed dess rätt att försvara men även utvidga densamma. Epos beskriver i likhet med Alla 

tiders historia ett kontinuerligt händelseförlopp och lämnar således konkreta tolkningar 

därhän. Att tolka av textens framställning i sakfrågan går det heller inte att syna några tydliga 

tendenser till historiesyn, varken historiematerialism eller Annales, vilka ju gör sig gällande i 

förordet. Utan författarna förhåller sig enligt vår mening positivistiskt objektiva i sakfrågan. 

Utifrån Epoks historiematerialistiska grundsyn är det vidare intressant, i motsats till 
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ovanstående frågeställning, att belysa om den specifikt, eller någon annan historiesyn, går att 

syna i lärobokens framställning i sakfrågan. Saken är ju den att författarna här, i enlighet med 

Perspektiv på historiens författare, väljer att presentera olika tolkningar av skuldfrågan men 

där Epok således gör det med en i förordet redan uttalad historiesyn. Författarna väljer alltså 

att belysa de traditionalistiska samt revisionistiska tolkningarna, men således inte de 

realistiska eller postrevisionistiska. Detta vilket alltså betyder att man från sitt förord uttalade 

historiematerialistiska grundsyn, frångår denna något, då man i sakfrågan väljer att presentera 

även den idealistiskt traditionalistiska, då utöver den materialistiskt revisionistiska. Att 

författarna sedan väljer att inte belysa de båda (delvis) positivistiska tolkningarna tror vi för 

det första beror på att man inte helt vill gå ifrån sin historiematerialistiska hållning, och för det 

andra att de måhända tycker sig redan ha presenterat en objektiv syn på sakfrågan, i och med 

redogörelsen av de båda motpolerna idealism och materialism med tillhörande tolkningar. 

Således anar vi ändå en positivistiskt objektiv hållning i sakfrågan utöver den redan uttalade 

historiematerialistiska, men dock från en annan infallsvinkel. 

 

Problemet med att dra någon slutsats om historiesyn med hjälp av ovanstående analys är att 

den specifika Förklaringskategorin, Det kalla krigets uppkomst, inte på långa vägar är 

representativ för böckerna som helhet. Dock tror vi ändå, i enlighet med vad vi kommit fram 

till ovan, att böckerna utan uttalad historiesyn är positivistiska i sin grund och i mesta möjliga 

mån har för avsikt att presentera en objektiv historia. Likväl tror vi vidare att eklektiska 

framställningar är förekommande, vilket vi antar Epos vara ett exempel på. Valet av avsnitt 

vid analys kan då vara av stor betydelse för vilken historieuppfattning som dominerar vid en 

sådan framställning. Sedermera antar vi också att författarna till Epok, som komplement till 

sin materialistiska grundsyn, har ett intresse av att framställa en positivistisk historia i ett rent 

försäljningssyfte.  

 

Kontentan av ovanstående resonemang blir således att Perspektiv på historien, Alla tiders 

historia samt till viss del Epos antagligen har en positivistisk syn på historien, fastän man inte 

redogör för den i något förord/efterord. Epos kan skilja sig något via sin förmodliga eklektiska 

dragning. Epok däremot redogör för en historiematerialistisk grundsyn, men där vi ändå tror 

att författarna känner sig ”skyldiga” att presentera en objektiv historia, d.v.s. en positivistisk 

sådan. Avslutningsvis är det antagligen den positivistiska synen som till största delen 

dominerar i böckerna, med vissa drag av eklekticism och i Epok av historiematerialism.  
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8. Slutsatser 
 

Rubriksättning 

Utifrån analys av denna kategori vill vi mena, beträffande författarnas försök till 

läroplansanknuten problematisering, att huruvida en rubrik i sig är frågande och därmed 

problematiserande, egentligen inte har någon betydelse alls i dess förhållande till textens 

utformning som problematiserande i sig. Då de jämförda böckerna har relativt få 

problematiserande rubriker överlag, och det således spelar mindre roll, tycker vi därför att 

Epok och Perspektiv på historien är de två verk som bäst förhåller sig till läroplanskravet på 

en problematiserande historieundervisning.   

 

Förklaringar/Resonemang 

Det kalla krigets uppkomst 

Vår slutsats utifrån analys av denna händelse är att Epok och Perspektiv på historien, via sina 

upptaganden av tolkningstraditioner i texterna, är mer analyserande, problematiserande och 

konkreta i sina respektive framställningar än Alla tiders historia och Epos, vilka i sin tur är 

mer deskriptiva. Mot bakgrund av detta faktum svarar således de två förstnämnda verken i 

detta avseende bättre upp mot övergripande dokument och kursplan. Speciellt beträffande 

kursmålen där eleven ska kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang 

bakom historiska förändringsprocesser, samt kunna beskriva det historiska skeendet utifrån 

olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet.  

 

Avkoloniseringens orsaker 

Slutsatsen utifrån analys av detta händelseförlopp är att Perspektiv på historien inte svarar 

upp mot för skeendet givna kursmål, då dess framställning är bristfällig utifrån nämnda 

orsaksgrund, samt att Alla tiders historia står för den mest metodiska och konkreta 

framställningen i förhållande till skeendets mest relevanta kursmål. Då främst målen vad 

gäller att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp samt analysera historiska problem och 

tolka orsakssammanhang.   

 

Bakgrunden till Israel-Palestinakonflikten 

Våra slutsatser utifrån analys av föreliggande händelseförlopp är för det första, beträffande 

samtliga jämförda läromedel, att den tidsmässiga respektive perspektivmässiga 

framställningen är avhängig varandra för förståelsen av konflikten, för det andra att Epoks 
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framställning enligt vår mening är den rådande för en relevant bakgrundsförståelse men att 

läsaren utifrån samtliga läroböcker bör kunna uppfylla för händelsen relevanta kursmål. 

Främst då kursmålen vilka behandlar analys av historiska problem och tolkande av 

orsakssammanhang samt diskussion av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. 

 

Det kalla krigets slut 

Slutsatsen utifrån analys av det kalla krigets slut är att Perspektiv på historien och Epok, i 

högre utsträckning än Epos och Alla tiders historia, väljer att konkretisera respektive 

orsakssammanhang med en dominerande förklaring. Dock tycker vi att samtliga läromedel 

förhåller sig bra till relevanta kursmål, såsom att kunna analysera historiska problem och tolka 

orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser och att känna till grundläggande 

drag i den historiska utvecklingen. Vidare framhåller vi Alla tiders historia lite extra gällande 

deras sätt att problematisera sakfrågan i flödestexten. Detta vilket enligt vårt tycke på ett 

tydligt sätt både svarar upp mot läroplanskravet på problematisering samt nyss nämnda 

kursmål. 

 

Den svenska neutralitetspolitiken 

Vår slutsats utifrån analys av ovanstående företeelse är den att Perspektiv på historien och 

Alla tiders historia är de läroböcker som på ett djupare och mer analytiskt sätt resonerar kring 

sakfrågan. Mot bakgrund av detta tycker vi vidare att just dessa två böcker på ett bättre sätt än 

de andra två förhåller sig till både kravet på problematisering samt relevanta kursmål. Främst 

kursmålet vilket säger att eleven ska kunna beskriva det historiska skeendet utifrån olika 

perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet. Detta mål vilket kanske 

författarna till Perspektiv på historien förhållit sig extra intressant till då man i sitt verk 

ifrågasätter huruvida Sverige var neutralt eller inte. 

 

Kvinnans alltmer framträdande roll på arbetsmarknaden 

Vår slutsats utifrån analys av föreliggande företeelse är den att Perspektiv på historien 

tillsammans med Alla tiders historia reder ut sakfrågan bäst. Detta då de båda böckerna till 

skillnad från de andra två bjuder på välformulerade resonemang med tydliga förklaringar. 

Men eftersom sakfrågan inte utreds utförligare än vad som är fallet i nyss nämnda böcker blir 

det på så sätt svårt att ställa densamma mot några för ämnet relevanta kursmål. 
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Bildtexter 

Vår slutsats utifrån analys av denna kategori är den att Alla tiders historia i egenskap av 

överlägset minst antal bilder med bildtext, måhända därför kan kännas något utdragen i sitt 

textflöde. Dock är detta en något tveeggad slutsats då för många bilder å andra sidan kan få en 

motsatt effekt och således istället ”bemästra” textens egentliga syfte. Ändå tycker vi att alla 

berörda läromedel hittat en bra balans mellan bild och bildtext samt flödestext, även om Alla 

tiders historia kanske skulle ha kunnat använda sig av bilder något mer frekvent.  

 

Historiesyn 

Vår slutsats utifrån analys av ovanstående kategori är den att Perspektiv på historien, Alla 

tiders historia samt till viss del även Epos har en positivistisk historieuppfattning, fastän man 

inte konkret redogör för en sådan i något förord/efterord. I Epos går det visserligen i dess 

förord se en ansats till historiesyn då historiematerialism och Annales i en eklektisk 

samverkan nämns mellan raderna. Epok däremot redogör tydligt för en historiematerialistisk 

grundsyn i dess förord, men där vi ändå utifrån gjorda analys synar vissa positivistiska inslag. 

Således är det antagligen den positivistiska grundsynen som till största delen härskar i 

böckerna, dock med vissa eklektiska drag i Epos samt med en tydlig historiematerialism i 

Epok som tydlig avvikare.  

 

8.1 Fortsatt forskning 

Om man skulle fortsätta med att studera och granska läromedel i framtiden, i syfte att 

ytterligare förnya forskningsläget, kan man framförallt involvera läromedlens författare och 

förlag genom djupintervjuer. Detta för att i första hand få en bättre grund att utgå ifrån när 

man sedan gör analyser. I en sådan studie skulle man då också få en klarare uppfattning om 

olika historiesyner vilket då skulle kunna få en mycket mer central och betydande del. En 

annan studie som hade varit intressant att utföra är en liknande litteraturstudie fast där man 

istället utgår ifrån Reichenbergs tes, att ju fler bilder det finns i läromedlen desto mer 

faktaspäckade blir texterna. Det hade varit intressant att jämföra ett visst antal läroböcker med 

varierande antalet bilder och därefter se om det finns någon skillnad böckerna emellan, 

beträffande just stoffet. Således huruvida böcker med många bilder har mer fakta och mindre 

utförligare resonemang än böcker med få bilder. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats analyseras och jämförs fyra olika gymnasieläroböcker inom historieämnets A-

kurs. En väsentlig avgränsning som görs är att endast det kapitel som specifikt behandlar det 

kalla krigets tid studeras. Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och 

likheter läromedlen emellan, med avseende på presentation och historiesyn. En målsättning 

med studien är vidare att den ska kunna ha en praktisk användning genom att underlätta valet 

av läroböcker för gymnasielärare. Metoden som använts är kvalitativ vilken tar sig uttryck via  

en omarbetad version av Sture Långströms läroboksanalys, hämtad ur hans avhandling 

Författarröst och lärobokstradition – en historiedidaktisk studie. Resultatet av vår studie visar 

främst på skillnader beträffande läroböckernas sätt att framställa deras flödestexter med 

avseende på problematisering kontra deskription. Detta samt att vissa böcker bättre och 

framför allt mer konkret än andra förhåller sig till uppsatta kursmål. Vad gäller historiesyn 

kunde vi utifrån våra analyser urskilja en övergripande positivistisk grundsyn men med både 

eklektiska drag samt tydligt uttalad historiematerialism. 
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