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ABSTRACT 

 

 

Kvalificerad kunskap eller kuriosa är en läromedelsanalys av läroböcker för gymnasiets 

kurs Historia A. Studien tar sikte på att granska om de utvalda läroböckerna genom 

aktörperspektiv förklarar människans delaktighet i historisk utveckling och ger 

kvalificerade kunskaper, eller om historiska aktörer enbart försigkommer som kuriös 

information. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning kring läromedelsanalyser 

och historiemedvetenhet. Resultatet visar att läroböckerna tenderar att skrivas som 

stängda berättelser där aktörerna framställs som enskild isolerad fakta, vilket gör det 

svårt för läsaren att utvinna kvalificerade kunskaper från den fakta som läroböckerna 

erbjuder.  
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1 INTRODUKTION 

”Mitt i stormens öga står människan.”
1
 Citatet är hämtat från Niklas Ammerts, 

universitetslektor i historia, doktorsavhandling De osamtidigas samtidighet: 

historiemedvetande i svenska historieböcker under hundra år, som granskar 

historiemedvetande i läromedelsböcker. Även denna studie har denna strävan, men 

eftersöker granska enbart en mindre del av detta större område. Här skall presenteras 

hur nyutgivna läromedelsböcker för gymnasiekursen Historia A skildrar hur 

människan är delaktig i den historiska utvecklingen. För som Ammert antyder ”råder 

det ingen tvekan om att aktörer, människor med vilja och tankar avgör historiens 

förlopp”.
2
 Frågan jag ställer mig är om läroböcker idag ger en bild av att människan 

står i stormens öga, om det förmedlas en bild av att händelser ofta är ett resultat av 

mänskligt agerande eller om händelserna snarare blir en storm som drabbar 

människan, en arena att agera i och förutsättningar att agera efter. Mer konkret skall 

studien undersöka om det finns direkta kopplingar mellan de kontextuella skildringar 

aktörerna blir en del av, mellan de historiska aktörerna och de historiska processer 

som de skapar – om de, i Ammerts uttryck, framställs både som historieskapare och 

historieskapade. 

 

Betydelsen av ett det större området, historiemedvetande, som studien är en del av 

går att skönja i skolverkets läroplan och kursplan. I Kursplan för historia A för 

gymnasiet och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan vi läsa att 

historieämnet oavsett vilken tidsperiod det rör sig om eller vilket område det är man 

lyfter skall syfta till att utveckla historiemedvetandet genom att fördjupa förståelsen 

av skeenden och företeelser över tiden och i rummet, genom att skapa sammanhang 

och bakgrund för individer och samhällen, förklara hur enskilda fakta tillsammans 

utgör en historisk helhetsbild samt visa och klarlägga de olika krafter som påverkar 

samhällen och människor.
3
 Undervisningen skall lägga fokus på att utveckla 

kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser och 

eleverna skall ges förutsättningar för att kunna tolka orsakssammanhang bakom 

historiska förändringsprocesser samt beskriva det historiska skeendet utifrån olika 

perspektiv.
4
 Även i Remissförslag till kursplan för Historia för gymnasiet betonas 

vikten av att utveckla ett historiemedvetande, där det står att historieämnet skall ha 

som en målsättning att utveckla kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 
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händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv, se historisk 

utveckling ur olika perspektiv
5
 - och vidare syfta till att ge eleverna förutsättningar 

för att få en förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i 

samhällsförändringar, vilket förutsätter en insikt i att varje tids människor ska förstås 

utifrån sin tids villkor och värderingar.
6
 Förutsättningar skall vidare ges minst för en 

översiktlig förståelse över orsaker till och konsekvenserna av förändringsprocessers 

förlopp inom vilka eleverna skall känna till viktigare händelser och några enskilda 

personers betydelse för skeendet.
7
 

 

Det tycks idag vara en självklarhet att i böcker, inom film och inte minst i 

vardagslivet se händelser som resultat av aktioner. Oavsett om det är i form av 

grupperingar eller som verk av individer så kopplar vi ihop händelseresultatet med de 

inblandade aktörerna. Detta tycks dock inte vara lika självklart inom 

läromedelsböcker för historiaämnet, där aktörer inte nödvändigtvis behöver 

inkluderas som en kugge i de kausala förloppen. Frågan jag ställer mig är då vilka 

konsekvenser detta kan tänkas ge läsaren när denna skall få en bild av historiens 

skeende. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden förklarar i uppsatsen centrala termer, redogör för tidigare forskning 

kring läromedelsböcker i historia, aktörperspektiv i dessa samt tidigare forskning 

kring vad som kan klassas som kvalificerad kunskap. 

 

2.1 Begrepp och upplägg inom berättande historia  

Knut Kjeldstadli, professor i historia, menar att det inom den berättande 

historieformen som läroböcker utgör finns en tanke om att skilja ut en föränderlig 

helhet. Berättelsen skildrar föränderligheten från ett tillstånd till ett annat, ett 

kronologiskt berättande med en början, en mitt och ett slut - men att berättelsen som 

Kjeldstadli uttrycker det skall ha ”ett sådant inre sammanhang och en sådan yttre 

avgränsning att det blir meningsfullt att behandla den som en enhet”.
8
 Ett sådant 

berättande handlar både om aktörer och strukturer, där människan är de enskilda 

elementen som för handlingen framåt och strukturerna är placeringen av dessa 

enskilda element i helheten, de historiska och sociala sammanhang, mönster och 

system i vilka handlingar genomförs och de som han uttrycker det ”bestående 

grunddragen i systemet som är givna för den enskilda aktören innan hon handlar”.
9
 

Sådana strukturer sätter ramar för vad människan som aktör kan göra, men dessa 

konstruktioner är samtidigt också konstruerade av människan – de skapades på sin 

tid av människan men kan när de etablerats tyckas vara givna och omöjliga att 

rubba.
10

 

 

Med tiden har detta skapat olika förespråkningar av hur berättande historia bör 

skildras, om det skall ges ett strukturalistiskt perspektiv eller ett aktörsperspektiv. 

Vid ett strukturalistiskt perspektiv kan människan tyckas bunden medan hon vid 

berättande ur aktörsperspektiv framställs som mer fri i sina möjligheter att agera. 

Kjeldstadli menar att det enligt en syn som kallas metodologisk individualism bara 

finns ett riktigt sätt att förklara fenomen på: ”de skall föras tillbaka på enskilda 

människors handlingar och det är enligt denna uppfattning felaktigt att förklara det 

som är eller sker genom att hänvisa till strukturer, alltså att härleda det som sker ur 

överindividuella och på förhand givna förhållanden”.
11

 Motsatsen, att härleda det 
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som sker ur överindividuella och på förhand givna förhållanden, proklameras å sin 

sida av den skola som kallas metodologisk kollektivism. Kjeldstadli menar att kraven 

på att binda det som sker till individer i viss mening är rimligt eftersom strukturer 

inte handlar, och att strukturer tillskrivs en mänsklig egenskap när någon exempelvis 

skriver att ”staden kände”.
12

  

 

För att avgöra vilken av dessa skildringar som är lämplig för läroböcker i historia bör 

vi se till vad som står i kursplaner och läroplaner, då läroböcker lämpligen bör 

återspegla innehållet i dessa. Som vi sett av kursplaner och läroplaner läggs det vikt 

vid att läroböckernas berättande historieskildringar skall bidra till att utöka eleverna 

historiemedvetande. För att definiera begreppet historiemedvetande använder sig 

Kenneth Nordgren, lektor i historia, av förklaringen: ”upplevelsen av att 

sammanhang mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvarande, och 

perspektiv på framtiden”, och menar att vår självförståelse, vår förståelse för vår 

omvärld och även vårat handlingsutrymme påverkas av erfarenheter och 

förväntningar.
13

 Studier kring historiemedvetenhet handlar ytterst om ett sökande 

över tidsgränser; bakåt och framåt i historien för att finna berättaren och mottagaren, 

men det förutsätter även sökandet utåt för att få en historiekulturell kontext samt 

sökandet inåt för att förstå de vad som formar berättelsens intrig.
14

 Inom begreppet 

ryms ett antagande om att människan förnimmer en kontinuitet trots att vi samtidigt 

uppfattar förändringar både hos oss själva och hos vår omgivning – detta antagande 

går under benämningen narrativ identitet.
15

 Narration är ett annat ord för berättelse, 

och narrativ identitet skulle därmed kunna förklaras som att människan upplever en 

samhörighet med det förflutna trots historiens föränderlighet. En sådan identifikation 

bottnar rimligen i kopplingar mellan människor förr och nu, och en historieförklaring 

som saknar mänsklig delaktighet inom den historiska utvecklingen saknar säkerligen 

också underlag för en narrativ identitet. 

 

Läroböckerna, menar Nordgren, har potential att utveckla elevernas 

historiemedvetande men behöver för att uppnå detta sträva efter att nå en narrativ 

kompetens hos eleverna. Med narrativ kompetens menas bland annat ”förmågan att 

formulera berättelser som är betydelsefulla för oss som enskilda individer och 
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medborgare”.
16

 Bryter man ned begreppet har vi återigen ordet narration, berättelse, 

men denna gång kopplat till ordet kompetens – det handlar med andra ord om att ha 

en förståelse för berättelser, och berättelseförståelse torde således vara ett tänkbart 

synonym. Detta synonym kanske tydligare förmedlar att narrativ kompetens ytterst 

handlar om kompetensen att förstå en berättelse. För det första behöver man då förstå 

att vad en berättelse är, att det handlar om ett formulerat tolkande snarare än en 

återspegling av sanningar. Det handlar vidare om att förstå sig på 

berättelsekonstruktioner, förmågan att ta till sig en berättelses innehåll. För att ta ut 

det väsentliga ur en berättelse behöver man först förstå sig på berättelsen. En 

berättelses kärnpoäng nås inte genom att man ser berättelsens faktainnehåll, utan 

genom att se berättelsen som en helhet med ett syfte. Begreppet innefattar förmågan 

att sammanbinda tolkandet av dåtid med samtid, att förstå samtiden med hjälp av 

historiska kunskaper samt förmågan att med hjälp av historiska kunskaper förstå hur 

historiska identiteter och kulturer byggs upp och förändras.
17

 Genom narrativ 

kompetens förmår vi erfara den historia som annars ligger bakom oss, men då 

förutsätts en uppfattning om att historien är formbar och att vi genom tolkningar och 

perspektiv påverkar den historiska bilden. Historien formas således inte enbart från 

den historiska informationen utan även efter hur vi mottar den.
18

  

 

2.2 Tidigare forskning kring läromedelsböcker för Historia 

En aktuell fråga blir härnäst vilken betydelse och funktion läroboken fyller i dagens 

skolvärld. Lärobokens betydelse och funktion i undervisningen menar Ammert att vi 

närmar oss om vi ”ser den som ett erbjudande som eleverna möter och en orsak till 

vad de lär sig”.
19

 Magnus Hermansson Adler, universitetslektor i ämnesdidaktik, 

kallar läroboken för en av ”de ramfaktorer som påverkar och styr undervisningen 

mest”
20

 medan Ammert konstaterar att ”läroböcker dominerar undervisningen och 

har ett stort inflytande över innehåll och genomförande”, och menar vidare att ”det 

lämpligaste sättet att studera hur historieundervisningen gått till och vad den har 

innehållt och förmedlat, är att studera läroböcker i ämnet.”
21

  

 

Att läroboken idag har en annan betydelse för undervisningen än tidigare påverkas 

givetvis av vilken funktion den har haft inom undervisningen. Det var enligt 
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Hermansson vanligt att läroboken tidigare innefattade ett ”komplett 

lektionsunderlag”
22

 för läraren, men som Ammert kommenterar så blir läroboken 

idag ”ett uttryck för den historia som eleven möter”
23

 och begreppet läromedel 

innefattar numera ”det undervisningsmaterial som elever och lärare tillsammans 

kommer överens om att använda”.
24

 Användningsområdena har därutöver med tiden 

mer kretsat kring att bli introduktions- eller avslutningsmaterial, sammanfattnings- 

och skrivningsunderlag eller ”fått fungera som referensverk och komplement till 

annat läromedel” och att detta ”i takt med nedskurna läroboksanlag och utökade 

sökmöjligheter via Internet, har just detta blivit allt vanligare.”
25

  

 

Kenneth Nordgren menar att lärobokens funktion att förmedla läroplanens strävan till 

eleverna gör att den ”befinner sig mellan det offentliga samhällets behov och 

intentioner och elevernas behov och intentioner”.
26

 Ammert menar att läroboken i 

denna kommunikationskedja utgör ”ett konkret uttryck för vad någon vill förmedla 

och hur detta förmedlas, samtidigt som den är ett avtryck av den situation som den 

tillkom i och verkar inom”.
27

 Vidare menar Ammert att lärobokens syfte i denna 

kommunikationskedja mer konkret innebär presentationen av ett speciellt ämne, i 

vilka författarna behöver lägga stor vikt vid urvalsfrågor och perspektiv då läroboken 

inte skall presentera någon ny information utan ta fokus på att strukturera det 

historiska berättandet så att det ligger på läsarens nivå.
28

 Detta historiska berättande 

innefattar en rad reducerade händelseförklaringar kopplade till varandra, men 

Ammert poängterar att berättelsen får sin mening i sin helhet och således behöver ses 

som mer än summan av de enskilda händelserna.
29

 Texten blir en förklarande 

berättelse som behöver vara förankrad i en strukturell kontext där kronologi, 

drivkrafter och strukturer skapar mening och sammanhang, men oftast är det 

berättelsens individer som sammanbinder de olika händelserna med varandra.
30

 Klas-

Göran Karlsson, professor i historia, menar dock att historiska sammanhang i denna 

strukturering till slut riskerar att personifieras av individuella aktörer, intentioner och 

handlingar med den följden att den historiska komplexiteten ”stundtals renodlas i den 

pedagogiska klarhetens namn”.
31

 Historien görs på så sätt opersonlig för att 

tydliggöra historiska mönster och intriger, vilket kan leda till en deterministisk och 

passiverande historiesyn.
32
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2.2.1 Effekterna av en stängd lärobok och enskild fakta 

Det finns som tidigare konstaterats vissa risker som läromedelsböckerna står i 

relation till och behöver ha i betraktande, några av dessa skall här närmare 

presenteras. Här skall även presenteras skillnaden mellan kvalificerad kunskap och 

enskild fakta. Mikael Alexandersson, professor i pedagogik, och Louise Limberg, 

professor i biblioteks- och informationssökning, konstaterar att elever tenderar att 

missa kunskapsinnehåll som ett resultat av att de inte har skillnaden mellan fakta och 

förståelse klar för sig.
33

 De drar slutsatsen att kunskap ”för åtskilliga elever tycks 

vara detsamma som att rada upp isolerade fakta om något”.
34

 För att minska denna 

problematik menar de att elever själva behöver utveckla en förståelse i vilken fakta 

utgör ett medel för förståelse.
35

 Gunnar Hyltegren, doktorand i pedagogik, redogör 

för två skilda kunskapstraditioner. Den första traditionen menar han ser på kunskap 

som reproduktionen av rätta svar, förmedling samt överföring av enskilda fakta, 

medan den andra traditionen ser kunskap som en process där fakta bearbetas, 

problematiseras, analyseras och sätts in i en syntes.
36

 Hyltegren menar att kunskap är 

tänkande snarare än innehav av information.
37

 Med tänkande menar Hyltegren att 

individen har ett medvetet förhållande till informationen. Informationen i sig 

uttrycker han vara korkad om mottagaren inte utvinner ett värde ur den, och han 

liknar information vid en råvara som kan bedömas såsom kunskap först när den 

bearbetats och förädlats genom tolkningar.
38

 Även Ammert reflekterar kring 

skillnaden mellan enskild fakta och kvalificerad kunskap när han skriver att historia 

för att skapa en mening behöver binda samman händelser och förlopp via 

betydelsebärande sammanhang.
39

 Sådana sammanhang menar Nordgren att 

människan skapar genom att ge berättelser kontinuitet mellan händelser snarare än 

att se på dem som isolerade från varandra, och att det är genom sådana berättelser 

som vi uppfattar världen och vilka handlingsmöjligheter vi har.
40

 Det människan gör 

är med andra ord att skapa meningsbärande system genom att sammanbinda vad som 

enskilt är historielösa begrepp och förklaringsstrategier, vilket innebär ett 

användande av och utvecklande av individens historiemedvetande.
41

  

 

Skolans historieundervisning kommenterar Nordgren dock vara enkelriktat genetisk 

då den ofta har som enda syfte att ”visa hur samhället och människan har formats av 

historien”,
42

 och Ammert slår fast att elever tenderar att sammankoppla historiska 
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berättelsers kausalitet i form av materiella perspektiv där ”orsakerna beskrivs passivt 

som att saker bara sker”.
43

 Han menar att det inte går att ”jämställa förmågan att ge 

en kausal förklaring med att ge uttryck för ett historiemedvetande”.
44

 Orsakerna till 

en förändring ligger enligt Nordgren mellan de olika fälten aktör och struktur, och 

mellan det specifika och det generella, men att en lärobokstext ofta är strukturerad 

som en avslutad berättelse i vilken händelserna radas upp efter varandra med start i 

inledningen där en konflikt presenteras, därefter följer ett upprepande av fakta och 

ordningsföljder innan avslutningen knyter ihop trådarna.
45

 I berättelserna innefattas 

en dold logik, som eleven själv får finna och om eleven på så sätt stängs ute som 

historiskt subjekt blir det svårt för historien att framstå som levande.
46

 Detta 

benämner Nordgren som en ”stängd berättelse”, då berättelsen framstår som självklar 

då det inte redogörs för valda perspektiv eller vägledande frågor.
47

 Därför menar 

Nordgren att det är viktigt att ge aktörerna en rimlig plats i framställningen och även 

framställa bakgrund, motiv och handlingar ”på ett sådant sätt att de blir begripliga”.
48

  

 

En stängd berättelse gör det svårt för eleverna att värdera historia som fenomen och 

göra jämförelser över tid och rum.
49

 Nordgren menar att stängda berättelser 

förmedlar en statisk historieuppfattning, och att detta problematiserar synen på att 

dåtid och nutid är sammankopplade.
50

 För att binda samman olika tidsperioder 

genom historieberättandet behöver berättelsens intrig, aktörer och struktur 

tydliggöras, och Nordgren menar att läroboken därför behöver belysa de frågor som 

ligger till grund för framställningen, diskutera berättelsen strukturer och 

förändringsperspektiv samt tydliggöra vilka krafter som ligger bakom 

förändringsprocesserna.
51

  

 

2.2.2 Aktörsperspektiv i läromedelsböcker 

Det finns som vi konstaterat en vikt av att lyfta fram en berättelses aktörer. En aktör 

beskrivs av Florén som en agerande person antingen som individ eller i form av en 

grupp, där handlandet är medvetet till skillnad från beteendet.
52

 Ammert slår fast att 

aktörer i historiska berättelser fyller en väsentlig roll då avsaknaden av dem skulle 

göra det ”svårt för en läsare att förstå hur saker kan ske”,
53

 och menar att det tidiga 

2000-talets läroböcker för högstadiet blir problematiska att ta till sig eftersom de 
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enligt honom är ”aktörssvaga och låter endast de mest allmänt kända historiska 

gestalterna finnas med”.
54

 De gånger den lilla människan skildras är de ej namngivna 

och befinner sig i en strävan efter trygghet och ”drägliga livsvillkor, inflytande och 

rättvisa, dock utan att begreppet rättvisa vare sig diskuteras eller problematiseras 

ytterligare”.
55

 En sådan skildring blir då som Ammert uttrycker det förenklad ”då 

man slår fast att den lilla människan alltid har varit förtryckt”.
56

 Ammert menar 

vidare att läroböckerna ”blixtbelyser situationer utan att koppla till bakgrund eller 

tidsbundna förklaringar, därmed får strukturella perspektiv ett avgörande inflytande 

över hur det förflutna beskrivs och förlopp och kitt riskerar att gå förlorade i 

historiens dynamik”.
57

  

 

Ammert undersöker om läroböcker ger uttryck för historiemedvetande genom att 

placera enskilda människor som aktörer bakom historiska processer, om 

läroböckerna som han uttrycker det ”tydliggör bilden av människan som både 

historieskapad och historieskapande”.
58

 Han kommer fram till att beskrivningarna 

ofta är passiva, och menar att det till viss del kan vara en ett resultat av att man 

försökt att variera meningsbyggnaden men att författarna ”alltför ofta ger läsaren 

intrycket av att någonting bara händer”,
59

 vilket som Florén skriver snarare ger en 

bild av ”människan blev en bärare av strukturer, snarare än aktörer”.
60
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3 SYFTE 

Läroböcker för ämnet Historia A är koncist uttryckt berättande historieskildringar 

över historisk utveckling. De har till syfte att utveckla läsarens historiemedvetande 

och, som bakgrunden konstaterat, till syfte att strukturera och förklara berättelser på 

läsarens nivå snarare än att presentera fakta. De ämnar skildra människans historia 

under ett långt och ofta kronologiskt perspektiv. En sådan historieskrivning skulle 

rent teoretiskt kunna innehålla förutsättningar som människan inte kan styra över 

men tvingas anpassas efter, såsom meteroidnedslag. I stort kan man dock säga att 

den historieskrivning vi talar om handlar om mänsklighetens historia - vilken 

historisk utveckling som skapats av människor för att ge en koncis sammanfattning. I 

en sådan historieskrivning kan det tyckas naturligt att lyfta upp människan som 

påverkande aktör. Trots detta finns det teorier om att läroböckerna ger en historiesyn 

som är deterministisk och passiv som en konsekvens av att man försökt förenkla 

historiens komplexitet, vilket om det stämmer skulle innebära att man har gjort 

läsaren en björntjänst av stora mått. En stängd lärobok med isolerade fakta och dold 

logik visar på presentationen av enskilda fakta, när den snarare skall sammanbinda 

enskilda delar till helhetsbilder och förklara hur händelseprocessers delar hänger 

samman – någonting som förutsätter att man presenterar de aktörer som binder 

samman de olika delarna till en helhet. 

 

Studien syftar med andra ord till att granska om det finns skäl att dra kopplingar 

mellan läroböckernas aktörperspektiv och de alarmerande rapporter om att elever har 

problem med att utvinna kvalificerade kunskaper. Det kan i bakgrunden slås fast att 

enskilda fakta är grunden till, inte motsatsen till, kvalificerad förståelse och att en 

läroprocess behövs för att en sådan utveckling skall möjliggöras. En sådan 

omvandling av isolerad fakta till kvalificerade kunskaper förutsätter att de berättande 

historier som läroböckerna förmedlar har ett upplägg som öppnar upp möjligheterna 

för läsaren att förstå berättelsen som en helhet. En sådan helhetsbild kräver att 

berättelsens olika delar sammanbinds, och att de krafter som skapar förändringar 

tydligt presenteras då det är dessa aktörer som står för kopplingen mellan de olika 

delarna. 
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Det skall tydliggöras att denna studie inte granskar historiska aktörer annat än som 

exemplifieringar av ett större aktörsperspektiv. Vad som granskas är förekomsten, 

eller bristen på förekomst, av ett aktörperspektiv i läromedelsböcker. Skillnaden 

mellan skildrandet av aktörer och skildringar ur ett aktörperspektiv kan tyckas liten 

men är av väsentlig vikt, då denna studie granskar hur läroböckerna är uppställda 

snarare än det faktainnehåll som finns däri. Som Florén poängterar är det väsentliga 

inte att studera hur väl lärobokens innehåll överensstämmer med verkligheten, utan 

hur dess delar är sammanfogade och vilket maktinnehåll som finns i den.
61

 Det finns 

i uppsatsen alltså inget syfte med att lyfta upp vilka de historiska aktörerna i form av 

individer eller grupperingar var, utan enbart belysa om händelseutvecklingen kan 

kopplas samman med en tydlig mänsklig intervention snarare än att strukturer 

tillskrivs mänskliga egenskaper i stil med förklaringar som att ”staden kände”.  

 

3.1 Frågeställning 

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka aktörperspektiv ger läromedelsböckerna för att förklara människans 

delaktighet i historisk utveckling. 

2. Ger aktörsperspektiven i läroböckerna förutsättningar för eleverna att 

utveckla kvalificerade kunskaper. 
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4 METOD 

För att få svar på om läroböckerna ger förutsättningar för kvalificerade kunskaper 

behöver ett antal steg fastslås. En sådan frågeställning låter sig inte besvaras om vi 

inte har klart för oss vad en lärobok bör innehålla, vi behöver ha klart för oss vilken 

funktion och vilket syfte en lärobok har; vilket vi kan få svar på genom att se över 

skolämnets läroplaner och kursplaner samt granska tidigare läromedelsanalyser. Det 

är även önskvärt att se över lärobokens betydelse och roll i dagens skolvärld, för att 

sätta det granskade området i perspektiv. Viktigare begrepp och termer reds ut för att 

tydliggöra belysningen av området. I detta fall berörs termer såsom 

historiemedvetande, narrativa begrepp och berättelseförståelse. Det sista begreppet är 

det i denna studie mest centrala, eftersom det kan sägas symbolisera studiens syfte. 

Därefter behöver vi slå fast vad en kvalificerad kunskap innebär och vilka skillnader 

sådana har gentemot isolerad och kuriös information. Vi behöver även konstatera vad 

ett aktörperspektiv innebär, vad ett strukturalistiskt upplägg innebär och vad en aktör 

fyller för funktion. Själva analysen av läroböckerna behöver sedan göras ur ljuset av 

den tidigare forskningen. Det har konstaterats vilket syfte och upplägg en lärobok 

bör ha och vilka risker den kan tänkas bära med sig. Uttryck om stängda läroböcker 

med dold logik är en sådan risk. Det kan konstateras att en välkonstruerad lärobok 

balanserar mellan aktörperspektiv och strukturer, men att det som Kjeldstadli 

uttrycker det finns en rimlighet i att binda samman historisk utveckling med 

individer snarare än strukturer. Även Nordgren berör detta område när han skriver att 

läroböckerna ofta är framställda som avslutade berättelser med en dold logik som 

eleverna själva får finna, och stängs på så sätt ute från berättelsen som då får svårt att 

framstå som levande. 

 

Innan vi kan besvara frågan om läroböcker ger förutsättningar för kvalificerade 

kunskaper behöver det granskade materialet, läroböckerna, redovisas. Eftersom det 

handlar om en textgranskande analys kommer resultat att beläggas med citat i ett 

stort omfång, detta för att i möjligaste mån om inte undvika övertolkningar så i vilket 

fall uppvisa på vilka grunder slutsatser har dragits. Ett sådant resultat uppvisas ur 

ljuset av den information som hämtats ur tidigare forskning. Den primära grunden 

för att få svar på om läromedelsböckerna ger förutsättningar för kvalificerade 

kunskaper är att granska vilka aktörperspektiv läromedelsböckerna ger för att 
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förklara människans delaktighet i historisk utveckling. Detta eftersom den tidigare 

forskningen antytt om samband mellan brist på aktörperspektiv och svårigheter för 

läsaren att utvinna kvalificerade kunskaper. Detta kan vi exempelvis se i Ammerts 

kommentar om att det inte går att jämställa förmågan att ge kausala förklaringar med 

att ge uttryck för ett historiemedvetande. 

 

Granskningen av aktörperspektiv i läromedelsböckerna bygger i sin tur på ett antal 

underliggande frågor baserade på den tidigare forskningen. Bland annat konstaterar 

Hyltegren att tänkande innebär att man har ett medvetet förhållande till information. 

En avgörande faktor för tänkande borde då vara vilken form av information man har 

tillgång att skapa ett medvetet förhållande till, och det torde rimligen vara så att 

förutsättningarna för ett medvetet förhållande ökar i relation till berättelser och 

förklaringar samtidigt som det borde finnas en problematik i att skapa ett medvetet 

förhållande till information som är av kuriös och lexikonial art. Studien ämnar därför 

se om läroböckernas karaktör kan sägas ha en berättande och förklarande 

utformning, eller om de har en mer lexikonial utformning. Vidare granskas det om 

det finns någon tydlig kontinuitet mellan händelser eller om de tycks vara isolerade 

från varandra; detta eftersom Ammert och Nordgren menar att historia skapar 

mening genom att sammanbinda betydelsebärande sammanhang, och att sådana 

sammanhang skapas genom att ge kontinuitet mellan händelser, och minskar i 

mening om händelserna beskrivs som isolerade från varandra. 

 

Efter att läroböckernas upplägg tydliggjorts kan en diskussion om förutsättningar för 

kvalificerade kunskaper ta vid och bygga på de resultat som uppvisats. 

 

4.1 Disposition 

Resultatets uppställning kretsar kring att först presentera läromedelsböckerna så 

ingående som möjligt genom att etablera ett helhetsintryck av all den fakta som 

läroböckerna lyfter upp. För att undvika övertolkningar, något som alltid innebär en 

risk som är svår för läsaren att kontrollera, har jag i möjligaste mån eftersträvat att 

resultatet skall ha en uppställning som så långt det är möjligt liknar 

läromedelsböckernas uppställningar, samt att jag vid slutsatser refererat till det 
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material som ligger till grund. Resultatet kommer därför först att uppvisa 

läroböckernas innehåll, för att därefter ge en bearbetad anknytning utefter studiens 

frågeställningar, denna bearbetade skildring kommer att särskiljas från refereringen 

till läromedelsböckerna för att undvika övertolkning och missförstånd. Den 

kapitelindelning som läromedelsböckerna har kretsar kring områdena tidig medeltid, 

feodalism, skildringar av den islamska världen, utvecklandet av jordbruket, 

utvecklandet av handel, hantverk och skildrandet av stadsliv, skildringar av 

kristendomens utveckling samt skildringar av senmedeltida kriser – varför jag har 

samma kapitelindelning. Skildrandet av korståg har här placerats inom området den 

islamska världen, även om det i någon läromedelsbok skildrats under området 

kristendom. 

 

4.2 Urval av litteratur 

Materialet som granskas, läromedelsböcker, beskrivs av Nordgren som en offentlig 

expertberättelse som strukturerat upp kunskap som läromedelsförfattarna valt att 

framhålla som särskilt viktig, men han poängterar samtidigt att detta innehåll inte 

nödvändigtvis är detsamma som resultatet av vad eleverna kommer att lära sig. Detta 

eftersom läroböckernas innehåll tolkas och bearbetas av både lärare och elever, det är 

alltså viktigt att poängtera att en läromedelsanalys inte kan ge svar på vad eleverna 

faktiskt lär sig, utan enbart visa på några av de förutsättningar de har att arbeta 

med.
62

 Vidare menar Nordgren att läroboken är en samtidshistorisk text som befinner 

sig mellan samhällets intentioner såsom de är uttryckta i läroplanen och elevernas 

behov och intentioner.
63

 Med detta i ryggen konstaterar han att en lärobok genom 

skolans inköp av den blir en text som skolan tar ställning för och att den, i Nordgrens 

ord, blir en ”reel läroplan” då den i sig bygger på ett strukturerat kunskapsurval. En 

lärobok i historia blir således inte bara en källa till information av gångna tider, utan 

samtidigt en skildring av den skolkultur som den brukas av.
64

 Nordgren belyser även 

att en analys av läroböcker inte visar på vilket potential läroböcker har i 

klassrummet, och att en läromedelsanalys ”lätt framstår som överdrivet kritiskt 

eftersom de enskilda läroboksförfattarna och förlagen i hög grad är styrda av sin 

marknad och ämnets traditioner”.
65

 Även om författare och förlag givetvis skall 

hållas ansvariga för sina texter så skall vi ha i åtanke att de är resultat av ”sin egen 

tids diskursiva ramar”.
66

 Nordgren kommentar om att ”den kritik som denna 
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undersökning genererar inte är riktad mot enskilda läroböcker och deras författare 

utan mot den skolhistoriska kanon som texterna är en del av”
67

 passar in även i denna 

läromedelsgranskning. 

 

Att granska läromedelsböcker grundar sig, som Nordgren poängterar, på att ”de kan 

anses representera texter som skolan accepterar och använder”,
68

 och att ”en ofta 

använd lärobok kan antas stå för ett innehåll som inte avviker i någon större 

utsträckning från vad som [skolan] anser lämpligt”
69

. Även Ammert är inne på detta 

spår då han skriver att ”de mest sålda läroböckerna också är de böcker som har 

använts mest i undervisningen”
70

 och att ”de mest använda böckerna är de som i 

högst grad har präglat undervisningen.”
71

 Då jag är ute efter att granska så nyutgivna 

och vanligen förekommande läromedel som möjligt stämmer jag in på Nordgrens 

motivering om att ”nedanstående böcker har valts därför att de är nyutgivna på stora 

läromedelsförlag som kan antas känna sin marknad väl”.
72

 Alla böcker riktar sig mot 

gymnasiets kurs i Historia A, och till skillnad från högstadiets läroböcker i historia 

rymmer de ett större sidantal, samt fler och djupare perspektiv. Att begränsa mig till 

fyra böcker ger utrymme åt kvalitativa analyser men även möjligheten att göra vissa 

kvantitativa jämförelser. 

 

4.2.1 Avgränsningar 

Urvalet av läromedelsböcker har valts ut efter avgränsningarna att de skall vara 

historieläroböcker riktade mot gymnasiets kurs Historia A. Detta eftersom dessa ”av 

stofföverflöd trängda översiktsverk bättre speglar skolämnets kanon”
73

 än de 

läroböcker som riktar som mot fortsättningskurserna i historia. Böckerna skall vara 

publicerade under 2000-talet för att anses nyutgivna, vidare publicerade av välkända 

förlag samt ha ett sidomfång som ligger mellan 400-600 sidor där kapitlen om 

Medeltid omfångsmässigt skall ligga på ungefär 40-50 sidor. 

 

Inom böckerna har jag valt att granska de kapitel som berör epoken Medeltid, och 

huvudsakligen har studien ett europeisk och i viss mån islamistiskt perspektiv 

eftersom läroböckerna har dessa perspektiv, men till skillnaden från de granskade 
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böckerna särskiljs inte nordisk medeltid från europeisk dito. Denna avgränsning har 

gjorts som en följd av de begränsningar av sidomfång som uppsatsen skrivs under. 

Då studien inriktat sig på att genomgående granska den fakta som ges skulle 

granskandet av läromedelböckernas i sin helhet överstiga dessa krav. Att just 

medeltiden som epok valdes att granskas baseras på att detta är en längre tidsperiod 

som lyfter upp flera olika former av historia samtidigt som vi har förhållandevis goda 

källor att basera informationen på. Jag har strävat efter att sammanställa så stor del 

som möjligt av läroböckernas skildringar, men för att bibehålla en röd tråd och 

samtidigt hålla mig under de redan nämnda sidkraven har viss information av 

nödvändighet utelämnats, detta har då eftersträvats att begränsas till de partier som 

antingen ligger utanför läroböckernas huvudsakliga områden, vilket innebär 

faktarutor och fördjupningskunskaper som ligger vid sidan om läroböckernas röda 

tråd. Undantag har gjorts om den informationen som ges i dessa stycken har varit av 

vikt för studiens resultat. I uppsatsen har bildtexter granskats, men bilderna i sig har 

inte analyserats, ej heller kartor eller motsvarande information. 

 

4.2.2 Litteraturgenomgång 

Alla tiders historia Maxi har i olika upplagor utkommit sedan 1983 och har idag 

kommit att bli en av de vanligast förekommande läromedelsböckerna för 

gymnasiekursen Historia A. I denna studie granskas andra upplagans första tryckning 

från år 2007. Boken lägger tyngdpunkten på Europas historia även om denna 

frågeställning, som Nordgren poängterar, inte diskuteras av författarna.
74

 Kapitlet om 

medeltid, 52 sidor, är skrivet av gymnasielektor Hans Almgren. 

 

Epos är enligt Nordgren ”exempel på en ny lärobok som tycks ha lyckats på 

marknaden”.
75

 Bokens första upplaga utkom år 2000, och det är denna upplaga som 

här har granskats. Vad gäller bokens upplägg anger Epos i sitt förord att avsikten är 

att lägga tyngdpunkten på Europas historia. Epos röda tråd är en historieskildring 

som följer en kronologisk tidslinje, men boken innehåller flera faktarutor där 

historisk utveckling inte knyts direkt samman med denna röda tråd. Kapitlet kring 

medeltid, 41 sidor, är skrivet av Robert Sandberg. 
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Milstolpar, här granskas första upplagan, första tryckningen från 2007, är skriven av 

Lars-Göran Alm, gymnasielärare vid Rodengymnasiet i Norrtälje. Boken har en 

uttalad ekonomisk-historisk prägel och strävan att skildra den globala historien. 

Kapitlet kring medeltid är på 41 sidor. 

 

Samband historia, första upplagan, första tryckningen, från år 2009 är den senast 

utgivna läroboken som granskats. Boken tycks liksom Epos ha lyckats slå sig in på 

marknaden tidigt efter sin utgivning. Boken har ett uttalat strukturalistiskt upplägg, 

vilken särskiljer den från de övriga böckerna. Kapitlet om medeltiden ligger på 53 

sidor och är skrivet av Niklas Ericsson, fil dr i Historia vid Stockholms universitet. 
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5 RESULTAT 

I resultatet har jag eftersträvat att uppvisa all den information som ges i 

läroböckerna, vissa avgränsningar tvingats fram av utrymmesskäl. Uppställningen av 

resultaten baseras på de bredare kapitelindelningar som läroböckerna i stort har 

gemensamma. Resultatet visar på läroböckernas diskurs.  

 

5.1 Läroböckerna om tidigmedeltida Europeiska riken 

Folkvandringarna beskrivs som en följd av att hunnerna, med den ökände Attila som 

ledare, invaderar områden. Alla tiders historia ger prov på att det funnits en samtida 

schablonbilden av hunnerna, men exemplifierar samtidigt de moderna skildringarna 

av hunnernas kampanjer med beskrivningen ”hunnerna drog västerut”.
76

 Detta 

tvingar fram en folkvandring där ostrogoter, visigoter och vandaler förflyttar sig till 

romerska områden efter förluster mot hunnerna medan anglosaxer förflyttar sig till 

de brittiska öarna. ”Deras välde”, med vilket menas hunnernas välde, överlevde till 

år 455.
77

 Vad gäller norra Europa under tidig medeltid menar Samband historia att 

det endast finns lite information tillgänglig. Den information som nämns handlar om 

att folkslag blandades, familj och blodsband var viktiga och polygami förekom. 

Hövdingen beskrivs som den främsta krigaren, den som ledde striderna.
78

 Handel var 

ovanligt, och det var genom självhushållning och plundring resurser insamlades.
79

 

Samband historia menar att några få bildade en överklass. Det nämns även att man 

hade ett annat rättssystem än idag, där mansbot var en viktig del.
80

  

 

Ett av de folkslag som folkvandrade var Frankerna och dessa ”hade i slutet av 400-

talet skapat det första statsliknande riket efter romarrikets fall”,
81

 enligt Milstolpar 

som ett resultat av att man ”steg för steg erövrade sina grannriken, och blev med 

tiden störst och mäktigast i Europa”.
82

 Riket beskrivs av Epos som ett förbund av 

stammar, där karolingerna med tiden ”kommer till makten”.
83

 Den utmärkande 

aktören i kapitlen om Frankerriket är Karl den store (742-814), som år 800 kröntes 

av påven. Denna allians med kyrkan kom att bli viktig, och handlade om att Karl den 

store ”lovade att skydda kyrkan mot att han blev krönt till kejsare av just påven”.
84

 

Detta beskrivs som en viktig symbolhandling för dem båda. Karl den store beskrivs 
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som ”en kraftfull ledare som expanderade sitt rike och själv deltog i över 50 

fälttåg”
85

. Hans undersåtar bestod främst av bönder, då handel ännu spelade en 

mycket liten roll.
86

 Karl den store höll ihop riket genom sitt personliga inflytande, till 

skillnad från de stadsbosatta biskoparna reste han runt på landsbygden.
87

 Det gav 

honom direkt kontroll över sitt rike, och tillgång till mat på plats. Karl den store 

”förstod hur viktig utbildning var”
88

 och samlade därför lärda män vid sitt hov. Detta 

medförde med tiden att bibliotek och skolor etablerades jämte domkyrkor och 

kloster. Efter Karl den stores död började riket ”knaka i fogarna”
89

, makten gick från 

Karl den store vidare till lokala furstar och riket kom att delas i tre delar, och riket 

föll samman som en följd av barnbarnens inbördes strider.
90

 Epos beskriver det som 

att riket växte sig för stort för att kunna kontrolleras medan Alla tiders historia är 

något mer detaljerade när man lyfter upp seglivade krig utanför rikets gränser och 

den begränsade centralmakt som feodalism innefattade.
91

 

 

5.1.1 Analys av aktörperspektiv i tidigmedeltida Europeiska riken 

I stycket om folkvandringar ges fakta på fakta utan att någon djupare förståelse tycks 

möjliggöras, då aktörerna enbart blir led i en kedja och inte framställs som delaktiga 

i processerna. De blir i Ammerts ordval historieskapade, inte historieskapande. 

Aktörerna beskrivs som ”de”, men händelserna skildras alltför generellt för att något 

ordentligt aktörsperspektiv skall kunna utläsas. Vid beskrivningarna av Karl den 

store och Frankerriket kommer kyrkan att snudda vid ett större djup, men istället för 

att förklara varför alliansen och frankernas beskydd skulle vara av vikt för kyrkan 

som aktör bryter man förklaringen efter att man nämnt denna enskilda fakta. 

Aktörerna framställs som centrala i händelsekedjan, men skildras så ytligt att vad 

deras betydelse ligger i inte står klart. Utsållningen av information påverkar vidare 

de händelser som aktörerna är en del av, vilket vi exempelvis kan se i att både tiden 

före som efter Karl den store inte framställs. Enskilda fakta, exempelvis Karl den 

stores syn på kunskap, nämns utan att mer ingående gå in djupare på denna 

information. 
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5.2 Läroböckerna om utvecklandet av feodalism 

Enligt Samband historia var det Karl den store som lade grunden till feodalism 

medan Alla tiders historia inte gör samma personifiering utan menar att det var en 

process tillkommen av furstar i generell bemärkelse, men att det tog sin start under 

Karl den stores styresperiod.
92

 Detta som en följd av det kostsamma behovet att hålla 

sig med ett kavalleri. Det bästa beskrivs vara om man kunde hålla sig med ett 

kavalleri som enbart kallades in vid behov.
93

 En del av feodalismen innebar att län 

delades ut åt undersåtar.
94

 Dåliga kommunikationer både för varor, människor och 

nyheter omöjliggjorde ett styre över ett alltför stort område och kungarna blev 

beroende av sina vasallers lojalitet.
95

 Länsherrarna kom att fungera som rådgivare, 

långivare och soldater.
96

 Det bildades en strikt hierarkisk pyramid, och länen kom 

med tiden att bli ärftliga och självständiga, vilket medförde att länsherrar blev allt 

mäktigare.
97

 Treståndsläran beskrivs som ett resultat av att man från år 1000 i 

ledande kretsar började beskriva samhället som uppdelat i tre stånd.
98

 Dessa var 

tillbedjarna, adeln och bönderna.
99

 Senare kom borgarna att appliceras in och spela 

en viktig roll.
 100

 Godsägarsystemet växte upp som en följd av att bönder sökte skydd 

hos länsherrarna och därmed blev livegna, vilket innebar att de inte fick flytta och 

blev tvungna att både betala årliga avgifter samt utföra stora mängder arbeten hos 

godsägaren.
101

 Av Samband historia beskrivs detta som ”inte bara av ondo för 

bönderna”
102

, då det gav skydd mot rövare, medförde att jorden ärvdes och att de 

härmed inte kunde vräkas.
103

 

 

I början av 1100-talet hade Frankrike utvecklad halvt självständiga stater. Den 

franska kungen styrde i praktiken enbart över de provinser som ingick i den kungliga 

domänen, och försökte fram till 1300-talet utöka sin makt genom diplomati, krig, 

äktenskap och arv. Epos nöjer sig med att konstatera att kungarnas makt långsamt 

ökade under medeltiden, medan Milstolpar betonar att kungen för att få till en stark 

centralmakt behövde införa ett system av penninghushållning snarare än 

naturahushållning.
 104

 Samband historia menar att England enades som en 

motreaktion på vikingarnas invasion av brittiska öarna, och senare kom Vilhelm 

Erövraren och ”lade hela England under sig i och med slaget vid Hastings”. Vilhelm 

införde därefter en form av provinsutdelning där en stark centralmakt skulle 

förhindra att vasallerna växte sig för starka. Under godsägarsystemet fick livegna i 
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allmänhet vanligen arbeta två dagar i veckan åt godsägaren, därutöver kunde 

godsägaren ta ut extra skatter utöver övriga avgifter och böter.
105

 Det engelska 

parlamentet uppstod som en följd av att kungen förhandla om nya skatteförslag med 

adel, präster och borgare.
106

 Representanter för städer och lågadel överlade med 

kungen redan under 1200-talet, och detta fick stå som modell för senare tiders 

parlament.
107

 Parlamentet hade möjligheter att förhandla om lagar och skatter, och 

parlamentet innebar att makten delades mellan olika samhällsgrupperingar.
108

 

 

5.2.1 Analys av aktörperspektiv inom utvecklandet av feodalism 

Vid skildringen av feodalism förklaras behov hos aktörerna och relationer mellan 

olika aktörer. Aktörernas funktioner nämns till viss del, och Karl den store nämns 

som en initiativtagare, men i stort blir det indirekta förklaringar mellan aktörerna och 

händelserna. Bönder beskrivs på ett vis som kan tolkas som att de är hederliga och 

utnyttjade, någonting som var vanligt i äldre läroböcker. Förklaringen ”inte bara av 

ondo” hade lika gärna kunnat vara att det beskydd som gav ”inte bara var av godo”. 

Beskrivningen av treståndslärans utformning fokuserar inte mer på aktörer än att 

”man i ledande kretsar” började beskriva, vilket inte blir informationsrikt. 

Indelningens betydelse eller funktion beskrivs inte heller. Förklaringarna nämner inte 

alltid någon utveckling, utan visar stundtals enbart på hur situationen såg ut vid några 

frysta situationer som inte leds vidare till någon händelseprocess. Aktörsperspektivet 

drabbas därför av att sättas in i en stängd situation, och att aktörer sägs försöka 

förändra situationer blir intetsägande om det inte följs upp av någon vidare förklaring 

över hur försök genomfördes eller vilka följder de ledde till. Det förklaras 

exempelvis i böckerna varför England enades som rike, och att Vilhelm Erövraren 

senare kunde erövra hela detta rike för att därefter införa feodalism i England, 

inspirerat av Frankrikes system - det nämns även att han försökte få till en mer 

centralstyrd feodalism än vad som var fallet i Frankrike. Men processerna knyts inte 

samman med varandra och beskrivs snarare som händelseresultat än som 

händelseprocesser; vilket gör att aktörsperspektivet blir ytligt och problematiserar 

förutsättningarna för läsaren att veta vilket inflytande Vilhelm och övriga aktörer 

egentligen hade för den historiska utvecklingen. Det förklaras hur det engelska 

parlamentet först uppstod, i processen nämns aktörerna som kom att bli delaktiga i 

processen, men det fokuseras på resultatet. Förklaringsmodeller i stil med ”en följd 
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av” gör det svårt att tyda aktörernas delaktighet i processen mer än resultatet av deras 

delaktighet. 

 

5.3 Läroböckerna om islamiska världen 

Vid 600-talets början var de arabiska folken antingen jordbrukande bönder eller 

nomadstammar. Några viktiga städer ”växte fram”, och dessa blev 

handelsknutpunkter för karavaner.
109

 Vid denna tid fick Muhammed, islams 

viktigaste profet, ”en vision som han tolkade som att han var Guds profet”.
110

 Han 

predikade i Mekka, och hans uppenbarelser nedtecknades i Koranen, varpå 

köpmännen i Mekka kom att se Muhammeds predikningar som ett hot mot deras 

ställning och fördrev honom.
111

 Under de följande tio åren spred Muhammed islam 

innan han erövrade Mekka.
112

 Därefter spred han islam över Saudiarabiska halvön 

innan han dog år 632.
113

 Efter Mohammeds död ”växte” kalifatet fram som styre, 

enligt Alla tiders historia som ett resultat av riket ”var för stort för att kunna styras 

av en härskare”.
114

 Religion och stat var i muslimska riken inte särskilda från 

varandra till skillnad från Europa, och den politiska ledaren var även andlig ledare.
115

 

Under de fyra första kaliferna ”spred sig islam snabbt över Nordafrika och 

Mellanöstern”.
116

 Under kalifen Ali skedde en delning mellan shia och sunni. 

Inriktningen shia menade att släktskap med Muhammed skulle vara ett krav för 

kaliferna.
117

 En muslimsk lag, sharia, började ”växa fram” under kalifatet.
118

 De fyra 

första kaliferna beskrivs inom sunni som ”de rättledda”, och kom att ses som 

föredömen. Dessa fyra var Abu Bakr, som enade beduinstammarna, Umar, som 

spred islam även utanför Saudiarabiska halvön, Uthmar, under vars styre Koranen 

slutredigerades och slutligen Ali, som var Muhammeds svärson och kusin.
119

 Efter 

de fyra första kaliferna tog ”en särskilds släkt” över makten och skapade det 

Umayyadiska kalifatet. Dessa flyttade huvudstaden från Medina till Damaskus, och i 

praktiken blev kalifatet ärftligt.
120

 Umayyaderna vände sig västerut, med hjälp av 

krig och fredliga kontakter och kom att skapa ett praktfullt hov med förutsättningar 

för ett högt utvecklat kulturliv.
121

 

 

Anledningen till den arabiska erövringen beskrivs av Alla tiders historia som en följd 

av överbefolkning i Mellanöstern och en fatalistisk ödestro medan Milstolpar menar 
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att expansionen var orsaken av att framgångsrika plundringståg eskalerade till 

fälttåg.
122

 Anledningarna till att expansionen blev så framgångsrikt förklaras genom 

att handelsvägar gynnade fredlig expansion och att omgivande riken var försvagade 

av inbördes strider, vidare utposterade muslimerna garnisoner på viktiga platser som 

de erövrat, vilka växte till städer.
123

 Därutöver kom bokens folk att accepteras av 

muslimer om de erkände den muslimska regimen och betalade en speciell skatt.
124

 

Denna tolerans för bokens folk möjliggjorde pilgrimsfärder till Jerusalem trots 

muslimsk kontroll.
125

 Abbasiderna tog efter ett uppror över kalifatet. Då riket var 

stort och svårt att regera delades det in i ett flertal oberoende muslimska riken.
126

 

Abbasiderna vände sig, till skillnad från umayyaderna, österut, där de kom att föra 

handel med Kina.
127

 Vetenskap stod högt i kurs för abbasiderna och de utvecklade 

kunskapen inom många områden såsom matematik, astronomi, medicin och 

filosofi.
128

 De översatte och bevarade antika texter vilket senare gjorde att Europa 

kunde återfå kunskap som annars gått förlorad.
129

 Abbasiderna kom under sin 

dynastiperiod att utmanas om makten, och kom emellanåt att inneha endast en 

formell makt.
130

 Vilket exempelvis visar sig när turkar intog Jerusalem, detta kom att 

bli en av orsakerna till korstågen då toleransnivån för bokens folk minskade.
131

  

 

Turkarnas erövring av Jerusalem hindrade pilgrimsfärder, vilket gav påven en 

möjlighet att hävda kyrkans ställning mot de världsliga furstarna.
132

 Urban II talade 

om heligt krig, vilket hade en enorm verkan på breda folklager och i synnerhet adeln, 

riddarna, lyssnade. Korståg medförde för dessa både prestige och krigsbyte.
133

 En del 

kom dock att se korstågen som pilgrimsfärder.
134

 De kristna erövrade Jerusalem och 

grundade små feodala stater.
135

 Området kom aldrig att bli säkert, och sju större 

korståg skickades ut, vilka försämrade relationer mellan religioner.
136

 Alla tiders 

historia kommenterar att korstågen dock ”bidrog till ökade kontakter mellan 

Västeuropa och Orienten, bl.a. ökad handel och ökat idéutbyte”
137

 medan Samband 

historia menar att ”lämnade en smak av misstro och bitterhet”.
138

 

 

5.3.1 Analys av aktörperspektiv inom islamiska världen 

Information om islams framväxt skildras faktatätt; men av utrymmesskäl, troligen, 

blir det samtidigt så ytligt att information isoleras från helheten och framställs som 
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enskilda fakta. Mohammed är till en början den enda aktören som exemplifierar 

människans delaktighet i historisk utveckling, och även i denna exemplifiering ges 

inte förutsättningar för kvalificerade kunskaper. Skildringarna berör fakta kring vem, 

när, var och om än bristfälligt så i viss mån hur – men den enda varför-information 

som ges kretsar kring frågan varför Muhammed sågs som en hotbild av köpmännen. 

Aktörperspektivet om kalifatets födelse blir islam som helhet, och förklaringen om 

att religionen ”snabbt sprids” gör att den snarare, i utbredningsprocessens utförande, 

kan liknas vid en sjukdom såsom pesten än någonting som skapas för och av 

människor, individer förlorar sin roll som historieskapande. Tendensen att företeelser 

”växer fram” visar även det på att händelser tycks skapas av sig själva, att de växer 

upp som svampar snarare än blir resultatet av mänskliga aktörsgrupper.  

 

Presentationen av de fyra första kaliferna beskriver handlingar eller företeelser under 

kalifernas styresperiod och släktskap med Muhammed – information som inte 

exemplifierar människans påverkan för historisk utveckling. Möjligtvis kan en sådan 

information spåras mellan raderna, men då behöver läsaren ta till indirekta 

kopplingar. Aktörerna kring det umayyadiska kalifatet blir hemliga aktörer med 

otydligt agerande. Informationen är resultatfokuserad, vilket medför att den 

framställs som enskild fakta. Den historiska informationen framställs som en stängd 

berättelse för läsaren, och ger därför inte förutsättningar för kvalificerad kunskap. 

Beskrivningen av islams expansion framställer förutsättningar som anledningar, och 

istället för att beskriva händelseförloppen ur ett aktörsperspektiv beskriver man det 

ur ett resultatfokuserat perspektiv där händelserna förklaras som orsaken av en 

situation istället för följden av att aktörer utnyttjade de möjligheter som fanns för 

dem att agera i. I skildrandet av det abbasadiska kalifatet tycks författarna närma sig 

områden utan att gå in på något djup, istället tycks man mest tassa runt de områden 

som kan utvecklas, något vi kan se exempelvis genom att man nämner hur det 

muslimska väldet delades upp i mindre riken, att makten utmanades vid flera 

tillfällen, att man började föra långväga handel och att man utvecklade flera 

vetenskapliga områden – utan att man vid något av dessa exempel förklarar 

situationens uppkomst eller påverkan på sin samtid. Istället blir skildringarna så 

ytligt konstaterade att aktörerna får det svårt att knytas in i den kontext de binds 

samman med. Stycket om korståg visar hur historiska möjligheter, synsätt och följder 
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inte knyts samman med varandra då författarnas fokus alltför snabbt hoppar från 

turkarnas erövring till att kyrkan såg möjligheter i den situation som uppkom – 

möjligheterna nämns endast indirekt som ett krig som kan gynna kyrkan. Därefter 

hoppar man nästan direkt till att man lyckas få kontroll över geografiska områden 

utan att lyckas säkra någon långvarig fred, återigen blir resultatet av en händelse det 

centrala snarare än händelseutvecklingen i sig. 

 

5.4 Läroböckerna om området landsbygd och jordbruk 

Tekniken var år 1000 återigen uppe på samma nivå som innan nedgången som följt 

skiftet mellan antik och medeltid.
139

 Nya uppfinningar, i Epos ordval, ”nådde 

Europa”.
140

 Milstolpar beskriver snarare uppfinningarnas konstruktion än 

tillkomst.
141

 Att nya uppfinningar togs i bruk kombinerat med nya sätt att odla säd 

kom att medföra en befolkningsökning. Detta i sin tur att möjliggjorde för fler 

människor att ägna sig åt annat än jordbruk, vilket medförde att städer expanderade 

och nya städer grundades.
142

 Byar var dock alltjämt den vanligaste bostadsformen, 

och bönder ägde eller arrenderade jordlotter.
143

 I byarna delade man på åkrarna för 

att fördela den bra jorden likvärdigt och undvika att missväxt drabbade enskilda 

bönder.
144

 Detta krävde att allt arbete behövde samordnas och att överenskommelser 

behövdes vid beslutsfattande.
145

 Viktigt för jordbrukets effektivisering var införandet 

av en rad nya redskap och övergången till tresäde.
146

 Införandet av redskap beskrivs i 

Samband historia i stilen ”en ny uppfinning var hjulplogen…”.
147

  Detta bruk av järn 

medförde en prissänkning som ledde till billigare redskap, och för att använda sig av 

plogen behövdes hästar eller oxar.
148

 Införandet av bogselen samt hästskor 

underlättade användningen av hästar.
149

 Alla tiders historia poängterar att 

växelbruket ”med tiden utvecklades”
150

, medan Samband historia och Milstolpar 

även kommenterar att varierandet av grödor och matvanor underlättade övergången 

från tvåsäde till tresäde.
151

  

 

5.4.1 Analys av aktörperspektiv inom området landsbygd och 

jordbruk 

Förklaringar kring bönderna, byn och jordbruket exemplifierar hur förändringar och 

uppfinningar tycks utvecklas utan att någon levande aktör ligger bakom de 
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utvecklingar som sker, information framställs som enskild fakta och visar på hur 

händelser påverkar människan utan att lyfta upp hur människan påverkar 

händelserna. Jordbrukets effektivisering skildrar redskapen och uppfinningarnas 

funktion, ej deras tillkomst eller introduktion. Då ingen levande aktör ligger bakom 

händelserna framställs förändringarna återigen strukturalistiskt och visar hur 

historisk utveckling påverkat människan och inte hur aktörer påverkat historisk 

utveckling. Stycket kring byn skildrar tydligare hur bönderna tog beslut, levande 

aktörer knyts alltså direkt samman med kontexten, vilket ger en tydligare 

sammankoppling mellan aktör och kontextuellt sammanhang. 

 

5.5 Läroböckerna om handel, hantverk samt stadsliv 

Samband historia skriver att ”den internationella handeln ökade kraftigt från slutet 

av 1000-talet”,
152

 och menar att fred och politisk stabilitet var gynnsamt för handel – 

Milstolpar å sin sida skildrar det som att handeln blomstrade som ett resultat av att 

städerna växte på grund av jordbrukets effektivisering.
153

 Även Alla tiders historia 

gör denna koppling, men menar snarare att det var handelns återkomst som gynnade 

städernas exponering.
154

 Epos är mer kortfattade ändå, då man helt enkelt 

kommenterar att handeln ”efterhand kom igång igen”.
155

 Italienska städer med sitt 

gynnsamma läge, och Flandern samt England med sin klädesproduktion kom att bli 

viktiga handelsområden.
156

 Köpmän började nu satsa vidare på handel istället för att 

köpa jordegendom och ekonomiskt överskott investerades i nya projekt som gav mer 

pengar – med andra ord började en marknadsekonomisk anda att växa fram.
157

 Dock 

var en sådan anda enbart synlig hos handelsmän menar Samband historia.
158

 

 

Ökad handel medförde uppkomsten av bankverksamhet, krediter, stabila valutor och 

dubbel bokföring.
159

 Dessa uppkomster kom tillsammans att kallas för den första 

kommersiella revolutionen. En växande efterfrågan på varor som inte producerades 

lokalt medförde en ökad handel, och denna process kom att eskalera. Som en följd av 

den ökade handeln började handelsmännen införa bankverksamhet och kreditsystem 

istället för att frakta mynt.
160

 Stabila valutor, som den florentinska guldflorinen, 

”kom” på 1200-talets slut att etablera sig som internationella betalningsmedel.
161
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Det tyska riket var vid denna tid splittrat i små politiska enheter med en svag 

kejsarmakt, ”trots, eller kanske på grund av,”
162

 denna splittring växte 

handelsorganisationen Hansan fram i norra Europa.
163

 Grundat av tyska köpmän och 

städer som ville skapa handelsmonopol i norra Europa. Organisationen spred sig 

snabbt, och öppnade kontor även utanför det tyska riket. Hansan blev så pass mäktig 

att de fick politiskt inflytande hos olika länder, och då fred var en förutsättning för 

blomstrande handel var detta ett politiskt mål för organisationen. Därutöver gav 

Hansan vid konflikter sitt stöd åt svagaste parten för att uppnå maktbalans.
164

 

 

Köpmän var enligt Samband historia städernas ”livsnerv”.
165

 Dessa gick ihop i gillen 

för att sprida riskerna med handel, såsom att skepp gick under eller kapades.
166

 För 

hantverkare gällde att enbart skråmedlemmar fick ägna sig åt yrket ifråga. Inom 

skråväsendet hade man möjlighet att avancera från lärling till mästare.
167

 

Skråväsendet kom att medföra skråregler, bland annat fastslogs att arbeta olagligt, 

det vill säga arbete utan medlemskap i ett skrå, kunde leda till domstol eller 

”knytnävsslagsmål”.
168

 Stadsråden, utsett av stadens köpmän och hantverkare, gav 

monopol för skråna i gengäld mot att rådet fick insyn i skråna, rätt att ställa 

kvalitetskrav och rätten att kontrollera prisnivåer. Man eftersökte att säkerställa ett 

pris som var rättvist både för köpare som säljare, vilket skulle ge säkerhet och garanti 

för samtliga parter.
169

 

 

5.5.1 Analys av aktörperspektiv inom handel, hantverk samt stadsliv 

Kapitlen om handelns återkomst beskriver vilka förutsättningar som var gynnsamma 

för handel, och varför vissa aktörer kom att få fördelar för att bli viktiga 

handelsområden. Området handel ses till en början inte ur något egentligt 

aktörsperspektiv, utan snarare skildras aktörer efter de strukturalistiska 

förutsättningar som resultatperspektivet ger. Längre in i kapitlen sker däremot en 

tydlig koppling mellan levande aktörers påverkan inom de kontextuella 

sammanhangen, vilka visar på direkta kopplingar mellan en aktörsgrupps aktioner 

och de resultat, den historiska utveckling, som följer därav. Varför köpmännen var 

städernas livsnerv förklaras här inte, däremot kopplas uppkomsten av gillen direkt 
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samman med aktörerna bakom dessa, då orsakerna till gillenas uppkomst tydligt 

framgår. I de stycken som berör hantverkarna och skråväsendet ges en direkt 

koppling mellan aktörerna, i dessa fall stadsråden och skråna, och de historiska 

resultat som utgör kontexten, varför skråna gavs monopol och varför man försökte 

säkerställa priser. 

 

5.6 Läroböckerna om området kristendom 

Milstolpars framställning av den kristna kyrkans framväxt skildras något ytligt med 

orden ”under tidig medeltid blev större delen av Europa kristet”.
170

 Kristna kyrkan 

beskrivs av Samband historia som en aktör som förenar Europa genom att skapa 

gemenskap och likheter mellan nationer, men särskiljer den ortodoxa kyrkan från den 

katolska.
171

 Enligt Epos ”utvecklades en enhetlig religion utan några allvarligare 

teologiska tvistefrågor förrän på högmedeltiden”.
172

 Alla tiders historia poängterar 

dock att det bysantinska riket ”emellertid inte accepterade påven utan lät den 

östromerska (bysantinska) kejsaren också vara kyrkans överhuvud”.
173

 Kyrkan 

beskrivs som en internationell organisation spridd över i princip hela Europa, där 

latinet möjliggjorde en snabb spridning information.
 174

 Kloster och munkordnar blev 

vanligare i bysantinska riket än i Västeuropa, även om munkordnar förekom även i 

Västeuropa. Klostren beskrivs som ordnar med en gemensam uppsättning regler och 

en gemensam ledning. Från 500-talet började man nedteckna regelsamlingar om 

klosterlöften som fattigdom, kyskhet och lydnad.
175

 Det dagliga livet bestod av böner 

för sig själv och andra samt studier och fysiskt arbete, vilket även gällde för 

nunnor.
176

 De munkordnar som växte fram samlade på sig sådana rikedomar att en 

del munkar ansåg att klosterlivet började förfalla moraliskt genom att bli alltför 

världsligt.
177

 Cistercienorden kom att bli en motreaktion mot detta, och dessa 

grundade hundratals kloster i öde områden där man odlade ny mark, försåg sig med 

praktiska trädgårdar och bryggde öl.
178

 Munkordnarna kom att ägna sig åt läkekonst 

och fungera som sjukvårdsinrättningar.
179

 Under 1200-talet grundades 

dominikanerorden, som strävade efter att försvara den katolska tron och 

franciskanerorden som influerades av Jesu fattigdom. Dessa ordnar kom att bli 

stadsbaserade och strävade efter att motverka kätteri, de var därutöver tiggarordnar 

som försörjde sig på gåvor.
180
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Den medeltida världen levde under en andlig och en världslig maktindelning. Dessa 

hade ansvar över olika delar av existerande samhällsregler, men det visade sig vara 

en svår maktindelning att upprätthålla.
181

 Kyrkan förespråkade fred och fattigdom, 

poängterar Samband historia.
182

 Biskopar kunde lägga sig i och spela en roll i 

maktstrider, och påven behövde försvara kyrkans ställning. Kyrkan kom därför att 

hålla sig med soldater och deltaga i det politiska spelet.
183

 Denna ökade makt ledde 

ofrånkomlig till en konflikt med den världsliga makten menar Samband historia.
184

 

Under Gregorius VII tid som påve genomfördes ett stort reformarbete inom kyrkan, 

med syfte att stärka kyrkans ställning mot den världsliga makten. De gregorianska 

reformerna innefattade en systematisering där hela den kristna läran skulle hålla sig 

till ”den rätta läran”, vidare kom helgonförklaringar att bli ett påvligt monopol.
185

 

Därutöver byggdes den kyrkliga administrationen ut för att kontrollera de egna leden 

genom inspektioner av präster.
186

 

 

Enligt Milstolpar pågick det under hela medeltiden ”en maktkamp mellan olika 

kungar och den som för tillfället var påve”,
187

 och att denna maktkamp inte tog 

resultat i en avgörande seger åt något håll.
188

 En längre skildring än så kan vi läsa av 

i Samband historia, som beskriver det som att maktkampen mellan andlig och 

världslig makt kulminerade med investiturstriden, som ytterst handlade om vem som 

formellt sett skulle ge biskoparna deras ämbeten. Både påven och kungarna önskade 

ha möjligheten att sätta allierade på dessa poster. Henrik IV och Gregorius VII kom 

enligt Samband historia att bli de centrala aktörerna i kampen. Under denna 

maktkamp förbjöd påven kungarna att tillsätta biskopar, vilket fick till konsekvens 

att Henrik avsatte påven, som svarade med att bannlysa Henrik. Ett dödläge uppstod, 

men efter att Henrik IV barfota vandrat till påven för att be om förlåtelse löstes han 

från bannlysningen enbart till den följd att striderna snart var igång igen. Återigen 

bannlystes Henrik IV, men denna gång blev motreaktionen att han intog Rom, 

installerade en ny påve och lät sig krönas till kejsare. Bråket fortsatte utan någon klar 

segrare, sammanfattar Samband historia.
189
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5.6.1 Analys av aktörperspektiv inom området kristendom 

Skildringarna av kristendomen beskriver följden av och i viss mån förutsättningar för 

kyrkans roll i det tidigmedeltida Europa, dock utan att man egentligen förklarar 

några ageranden, vilket blir problematiskt då resultaten enbart blir till enskilda fakta. 

Den kristna ideologin tycks lära ut sig själv utan några mänskliga aktörer och har 

trots alla problematiska, men i läroböckerna bortglömda, kyrkomöten en 

bekymmersfri tillvaro, och splittringen mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan 

tycks skildras som en fullt naturlig och oproblematisk händelse. Klosterväsendet och 

munkordnar förklaras genom de grundläggande elementen i dessa, och vi kan se hur 

författarna förklarar orsakerna till förändringar. Samtidigt blandas denna information 

ut med kuriösa detaljer och har en ytlig prägel. Författarna närmar sig direkta 

kopplingar mellan aktörer och kontext, men behöver gå mer på djupet för att 

verkligen förklara kopplingarna mellan dessa. Detta kan vi även se prov på när man 

beskriver att kyrkan och den världsliga makten befann sig på kollisionskurs, då 

händelserna är så generellt skildrade att det inte finns någon större historisk kontext 

som aktörerna kan sättas samman med. Händelserna behöver skrivas ut mer, 

förklaras tydligare, för att någon historisk utveckling eller historisk händelse skall bli 

tydlig. Även de gregorianska reformerna behöver skildra historien mer målande för 

att läsaren skall ges möjlighet att se varför man eftersträvade de förändringar man 

nämner, som det är nu sätts aktörerna in i så generella kontexter att deras aktioner 

delvis blir intetsägande. Investiturstriden som följde dessa reformer beskrivs så 

kortfattat att det inte blir annat än ett upprabblande av enskild fakta i kronologisk 

följd. För att förstå aktörernas betydelse i historien, för att undvika en stängd 

lärobok, behöver händelserna förklaras och inte bara nämnas, annars blir det 

kontextuella sammanhanget mest ett lexikonialt uppslag. Dessutom vore det troligen 

fördelaktigt om författarna hade skildrat hela processen, och inte kapat bort 

upplösningen – det blir svårt för läsarna att förstå aktörernas delaktighet i en 

historisk händelse som inte förklaras fullt ut. 

 

5.7 Läroböckerna om de senmedeltida kriserna 

Alla tiders historia skriver att det ”vid medeltidens slut pågick ett krig mellan 

England och Frankrike om den engelske kungens län i Frankrike”.
190

 Efter att 
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Frankrikes kung, Karl IV, avled hade både fransmän och engelsmän rätt till anspråk 

på tronen vilket medförde en konfliktsituation som vasaller drogs med i. Konflikten 

kom att bli ett av tidens längsta krig, hundraårskriget, även fast det egentligen inte 

var ett krig så mycket som sporadiska strider varvade med vapenstillestånd och 

freder. Samband historia kommenterar att krig under medeltiden ansågs vara en 

möjlighet till ära och rikedomar och dessutom ansågs förädla en människa.
191

 Under 

kriget stod ett avgörande slag vid Orléans, där bondflickan Jeanne d´Arc ledde 

trupperna. Denne menade sig ha fått uppenbarelser från Gud att hon måste rädda 

fransmännen, och efter en fransk seger vände krigslyckan så pass att när fred till sist 

slöts hade England förlorat alla sina besittningar i Frankrike, med undantag för 

Calais.
192

  

 

Tio år efter att hundraårskriget brutit ut drabbades Europa av pesten, som skövlade 

många dödsoffer.
193

 Samband historia redogör kort för spridningssätt och 

sjukdomsformer, och kommenterar att ”många” såg pesten som Guds straff, vilket 

ledde till att man letade efter syndabockar.
194

 Följden av denna jakt blev stora 

judeförföljelser.
195

 Dödsmängderna som pesten orsakat frigjorde dock jord, och de 

överlevande fick därmed tillgång till bättre åkrar; därutöver ledde en brist på arbetare 

till höjda löner och möjligheten för kvinnor att ta mer plats.
196

 Att digerdöden stärkte 

de överlevande böndernas ställning kom att blir en av orsakerna till att flera stora 

bondeuppror bröt ut. Samband historia nämner kort de två viktigaste upproren, ett 

franskt och ett engelskt, där den franska beskrivs som en spontan resning som 

uppkom genom ett missnöje över skatter och härjande arméer under hundraårskriget, 

även det engelska uttrycks ha direkta kopplingar till kriget även om dessa kopplingar 

ej framkommer.
197

 Alla tiders historia menar snarare att de direkta orsakerna till det 

engelska upproret kretsade kring lönefrågor som den engelska kungen försökte 

reglera.
198

 

 

Östeuropa kom efter pesten att gå sin egen väg, till detta fanns flera orsaker. 

Krigstekniken hade blivit så kostsam att adeln i dessa fattigare områden behövde gå 

hårdare fram, vidare hade urbaniseringen i Västeuropaskapat en efterfrågan på säd 

som löstes genom att import från Östeuropa, i vilken exportvinsten gick till adeln i 
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Östeuropa. Europa kom på så sätt att indelas i två zoner; Västeuropa med sin 

hantverkskultur och Östeuropa med sitt jordbruk. Östeuropa kom därigenom att få en 

svag urbaniseringsprocess, det blev istället vanligare med små städer och framförallt 

livegna bönder. Istället för framväxten av starka parlament kom Östeuropa att hamna 

i en situation där starka regenter kunde tvinga adeln att gå i deras led.
199

 

 

”Digerdöden ledde också till ett försvagande av kyrkan”,
200

 skriver Samband 

historia, detta eftersom man inte lättade på den uppblossande oron, då man var 

sysselsatt med interna problem och maktstrider. Kyrkan förde en strid mot att 

handböcker åt lekmän inte skulle vara för djupa, då kyrkan ville ha monopol på 

bibeltolkning.
201

 Vidare inträffade vad som kallas för den stora schismen, då Urban 

IV valdes till påve utan att erkännas fullt ut, istället valdes Clemens VII till påve i 

Avignon – och på så sätt var bråket igång menar Samband historia. Dessa konflikter 

medförde ett försvagade av kyrkans ställning.
202

 

 

5.7.1 Analys av aktörperspektiv inom de senmedeltida kriserna 

Vad gäller de senmedeltida kriserna förklaras vad hundraårskriget var för någonting, 

utan att författarna närmare förklarar händelsens bakgrund annat än som en orsak av 

en konfliktsituation om Frankrikes tron och krona. Vidare skildras vad kriget gjorde 

för krigaren utan att närmare förklara vad krigaren gjorde för kriget, dessutom är det 

ont om andra aktörsperspektiv än just krigarnas. Jeanne d´Arc framställs som en 

central gestalt, utan att det egentligen förklaras vad hennes betydelse låg i. Hennes 

väg fram till den situation där hon ledde trupperna, eller hennes direkta betydelse för 

Frankrike framkommer inte.  

 

Den samtida katastrofen digerdöden visar på en händelses påverkan på aktörerna, 

vilket skulle kunna ses som ett bakvänt aktörsperspektiv, men detta kan förklaras i att 

sjukdomen faktiskt blev en förutsättning som människan tvingades leva under.  

 

Det ges ett antal förklaringar till varför kyrkan försvagades under senmedeltiden, 

men kontexten blir bristfällig då händelserna är enskilda och inte står i direkt 
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koppling till varandra – aktören, kyrkan, beskrivs därför utan någon 

sammanbindande kontext och får därför problem med att kopplas till helheten. Vad 

gäller de enskilda delarna är det så kortfattat skildrade att det är svårt att göra några 

kontextuella kopplingar mellan aktör och händelser, men det sker en tydligare 

koppling i fallet bibeltolkning än i fallet med den stora schismen, vilket troligen 

beror på att den sistnämnda händelsen är svårare att sammanfatta i korta ordalag än 

den förstnämnda. Vid skildrandet av bondeuppror blir kopplingarna mellan aktörer 

och kontext närapå intetsägande då förklaringar klipps av. Det skrivs inte direkt ut 

varför det finns kopplingar mellan digerdöden och bondeupproren, utan detta blir en 

indirekt koppling som läsaren själv får lista ut. Det förklaras i Samband historia inte 

heller hur det engelska upproret är direkt kopplat till kriget? Författarna tycks 

försöka förklara att händelser sker, där det hade underlättat om förklaringarna 

innehållit mer inslag av tillvägagångsförklaringar i stil med genom att eller 

bakgrundsförklaringar i stil med för att.  

 

I kapitlen om att Östeuropa går sin egen väg förklaras orsakerna till att Östeuropa 

och Västeuropa särskildes åt, även här blir det ett skildrande av flera orsaker som 

inte står i direkt anknytning till varandra – och problematiken blir desamma som då 

detta problem tidigare uppvisats, aktörerna får svårt att kopplas samman med en så 

uppdelad kontext vilket leder till att innehållet i kapitlet blir resultatorienterat och 

uppställt som enskilda fakta. 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen bygger vidare på den information som sammanställts i Resultatet och 

från tidigare forskning för att besvara studiens frågeställning. 

 

6.1 Elevernas förutsättningar att utveckla kvalitativa 

kunskaper 

Som tidigare redogjorts för menade Ammert att det inte går att jämställa förmågan 

att ge kausala förklaringar med att ge uttryck för ett historiemedvetande. Tyvärr har 

böckerna ett upplägg som möjligen skulle kunna ge eleverna förmågan att urskilja 

strukturalistiska orsakssamband, men inte ett upplägg som gynnar utvecklandet av 

elevernas historiemedvetande. Även om läroböcker inte har karaktären av att försöka 

presentera ny fakta så har de en karaktär av faktapresentation snarare än att de i 

berättande form och på läsarens nivå förklarar händelseutveckling. De kortfattade 

skildringarna av aktörer och deras plötsliga försvinnande ur texterna gör att 

händelseförlopp inte förklaras tydligt, och till och med tenderar att framställas 

felaktigt. Det blir en samling enskilda fakta som knyts samman genom ytliga och 

stundtals inkorrekta påståenden som endast snuddar vid de historiska orsakerna, 

förloppen och resultaten. De blir i Ammerts termer en blixtbelysning av situationer 

och en avsaknad av tidsbundna förklaringar. Händelser tenderar att sakna 

förklaringar över processens framväxt, då det enbart konstateras att sådana 

utvecklingar sker. Skildringarna blir ofta, som Ammert kommenterar, passiva och 

ger läsaren intrycket av att händelser bara inträffar. Det ges sällan någon form av 

motiveringsförklaring, utan aktörerna sätts in i konstaterande efterhandsperspektiv 

vilket ger en skildring av att de inte var direkt delaktiga i sin omgivning. 

Förklaringarna visar stundtals på förutsättningar att leva under snarare än vad den 

historiska människan gjorde av dessa förutsättningar. Som Florén skriver blir 

människan en bärare av strukturer och inte aktörer. 

 

Skildringarna har ofta ett fågelperspektiv, man närmar sig området ovanifrån och ger 

inte så mycket mer än en översiktsbild; historien ges inte de aktörsperspektiv som 

hade kunnat ta ned förklaringarna till en marknivå och levandegöra historien från ett 

inifrånperspektiv. De gånger man lyfter fram en aktör tenderar beskrivningarna att 
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handla om händelser under dem, exempelvis under Karl den stores eller kalifaters 

levnad eller styresperiod, och inte om handlingar av dem. Vem som hade makten blir 

ett konstaterande, en tidsmarkering snarare än förklaringen av aktörens delaktighet i 

händelseprocesser. Böckerna lägger mer fokus på händelsereferat än på aktörerna 

bakom utförandet. Aktörerna blir osynliga eller kuriösa, tydliga anknytningar mellan 

händelser står att önska och överlag skildras hur händelser påverkar människor 

istället för att skildra hur människan påverkar händelser. Att en läroboks inledning 

och sammanfattning är strukturalistiskt uppställda kan upplevas som naturligt, då 

detta är sammanfattande delar av böckerna, men om det skall ges förutsättningar för 

narrativ kompetens och historiemedvetande bör brödtexten vara tydligare 

aktörsdominerad. 

 

Det har tidigare konstaterats att elever har svårt att särskilja enskild fakta från 

kvalificerade kunskaper och därför missar kunskapsinnehåll. Att enbart påpeka vem 

eller vilka som låg bakom en händelse innebär ett namngivande, en isolerad fakta, 

det är först i förklaringar över hur och varför som aktörer levandegörs. Det väsentliga 

är inte att belysa vilken aktör, eller vilka aktörer, som låg bakom en 

händelseutveckling, utan att påvisa att det fanns ett mänskligt, levande, agerande och 

att förklara bakgrunden till, utförandet av samt följderna av denna intervention. Först 

då har man tydliggjort människans roll i den historiska utvecklingen och öppnat upp 

förutsättningar för en berättelseförståelse, en narrativ kompetens, som särskiljs från 

de lexikoniala och stängda historieberättelserna. Först då kan läsaren som levande 

objekt kunna identifiera sig med ett i berättelsen levande objekt, och först då kan 

man öppna upp förutsättningar för en kvalificerad förståelse av historiens kausalitet. 

Ammerts reflektion att historia för att skapa en mening behöver binda samman 

händelser och förlopp via betydelsebärande sammanhang och Nordgrens slutsats att 

sådana sammanhang skapas genom att ge berättelser kontinuitet mellan händelser går 

inte att påträffa i läroböckerna. Läroböckerna har en stängd karaktär, där 

informationen isoleras från varandra snarare än att sättas in i kontinuitet till varandra. 

Att inte kunna särskilja berättelsens helhet utan enbart se berättelsens innehåll som 

enstaka fakta isolerade från varandra skulle kunna liknas vid uttrycket att inte se 

skogen för alla träd. Så länge som läroböckerna är uppställda som ett samlande av 

enskilt isolerade fakta torde det inte uppfattas som särdeles konstigt att eleverna har 
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svårigheter att uppfatta skillnaderna mellan dessa olika kunskaper, och vidare har 

svårt att utvinna kvalificerade kunskaper ur texternas faktasamlingar. Ansvaret att nå 

en berättelseförståelse kan inte läggas enbart på förmedlaren eller mottagaren av en 

berättelse, utan bygger på ett delat ansvar. En mottagare av berättelser kan dock inte 

räkna med att få ut en narrativ kompetens ur en berättelse som inte öppnar upp för 

detta, och förmedlaren av berättelser har alltså det första ansvaret även om de inte 

har ensamt ansvar. Den som formulerar berättelser kan sägas producera en råvara, 

därefter är det upp till mottagaren att förädla denna råvara. Krav på att elever skall 

låta fakta utgöra medel för förståelse kan tyckas problematiska att ställa om vi inte 

först, direkt i läromedelsböckerna, ger dem förutsättningarna för ett sådant medvetet 

förhållande till information. 
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