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ABSTRAKT 
I följande uppsats undersöks hur demokratiseringsprocessen i Sverige framställs i 

utvalda läroböcker för historia i grundskolans senare år. Uppsatsen är en textanalys, som 

utgår ifrån Ammerts teoretiska analysmodell för läromedel. Den svenska skolan ska 

enligt statens styrdokument genomsyras av demokratiska värderingar och i denna 

uppsats undersöks hur detta kommer till uttryck och konkretiseras i historieläroböcker. 

Vi har fokuserat särskilt på hur demokrati framställs som normativt, alltså det önskvärda 

och eftersträvansvärda. Resultatet visar på att demokrati och demokratiska värderingar 

skildras positivt och normerande i läroböckerna, ofta med det nuvarande samhället som 

facit. 
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1 INLEDNING 
I följande kapitel presenterar vi uppsatsen, dess syfte och frågeställningar. 

1.1 Introduktion 

I denna uppsats undersöker vi läromedel inom ämnet historia för grundskolans 

senare år. Läromedel är onekligen en viktig del av elevers- och lärares vardag. 

Traditionellt sett har läromedel främst varit i form av böcker, men numera finns de 

även i digital form, vilket överensstämmer med ett samhälle som utvecklas till att bli 

mer och mer IKT-orienterat. I boken Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori 

och praktik skriver Niklas Ammert (2011, s.26), docent i historiedidaktik vid 

Linnéuniversitet, att läroboken i allmänhet intar en dominerande ställning i 

undervisningssammanhang – inte minst i humanioraämnen som historia. Detta 

stämmer väl överens med våra egna erfarenheter från VFU-perioder samt egen 

skolgång. I historikern Sture Långströms avhandling Författarröst och 

lärobokstradition (1997, s.10) skriver Långström att läroböcker är de enda böcker en 

relativt stor del av den svenska befolkningen kommer i kontakt med. Vi anser därför 

att studier om läromedel, främst läroböcker, är väl motiverat. 

I Skolverkets nuvarande läroplan LGR 11 fastställs det tidigt i dokumentet att 

svenska skolan ”vilar på demokratins grund” (2011, s.7). Vidare skrivs det att skolan 

”ska förmedla och förankra respekt för […] de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 2011, s.7). I 

historieämnets nuvarande kursplan för grundskolans senare år är demokratiseringen 

av Sverige en del av det centrala innehållet för årskurs 7-9 (Skolverket 2011, s.7). 

Demokrati och demokratisering är alltså centrala begrepp för skolans verksamhet i 

stort och för historieämnet. Vi anser det därför även relevant att undersöka hur 

demokratiseringen av det svenska samhället framställs, samt har framställts, i 

läromedel under historiens gång. 

Vår uppsats är en läromedelsstudie, där vi har valt att analysera historieläromedel för 

grundskolans senare år. Vi har valt dessa områden då vi utbildar oss till lärare för 

grundskolans senare år samt gymnasiet, och eftersom historia är ett av våra ämnen. 

Ämnet har även fått större utrymme sedan införandet av Lgr 11 2011, eftersom det 

numera är ett av skolans obligatoriska kärnämnen. 

En relevant utgångspunkt för vår uppsats är att vi undersöker normativa 

användningar av demokratisering och demokrati. Demokratisering definieras i 

uppsatsen som den process som leder till ett demokratiskt samhällssystem där 

makten utgår från folket. Med normativ menar vi att ett fenomen framställs som 

norm, det önskvärda eller något som ska eftersträvas, såsom det definieras av 

Ammert (2011, s.262). Vi ställer oss bakom de demokratiska värderingar som skolan 

står för, men menar att de ändå inte står över en kritisk granskning och att det är 

relevant att undersöka hur det kommer till uttryck i elevers läromedel. Enligt vår 

uppfattning är det en farlig utveckling att ta demokratin för given. Det bör snarare 

studeras som ett fenomen bland alla andra.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är att undersöka hur fenomenet demokratisering 

framställs och har framställts i vårt urval historieläroböcker, publicerade mellan år 

1975-2012. Vi vill även undersöka hur normativa framställningar av 

demokratiseringsprocessen tar sig i utryck i historieläroböckerna. Demokratisering är 

något som tydligt uttrycks i skolans läroplaner och övriga styrdokument, och därför 

är det relevant att undersöka hur demokratisering behandlas i läromedel för ämnet 

historia. Det har tidigare gjorts undersökningar om läromedel och läroböcker, där 

inte sällan bristen i läroböcker har lyfts fram. Vårt syfte är inte att granska 

läroböckernas eventuella faktamässiga brister utan snarare hur innehållet framställs. 

Vi gör inte heller anspråk på att ge en generell bild av hur alla läroböcker under alla 

tider har framställt demokratisering, utan erbjuder ett stickprov på historieläroböcker 

som har använts. 

Frågeställningen för följande uppsats är: 

1. Hur framställs demokratisering i vårt urval av svenska läroböcker för 

grundskolans senare år? 

2. Hur framkommer normativa inslag i läroböckers framställning av 

demokratiseringsprocessen i Sverige? 

3. Hur konkretiseras läroplanernas demokratiska värderingar i läroböckernas 

ämnesmässiga innehåll? 
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2 METOD 
Här presenterar vi den metod vi har använt oss av, forskningsetiskt förhållningssätt, 

samt uppsatsens material och en kritisk diskussion av vårt val av metod. 

2.1 Metod 

I vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att insamling av 

data går hand i hand med tolkning.  I sin bok Vad är vetenskap? benämner Søren 

Klausen (2006, s.172) tolkning som ett utmärkande drag för humanvetenskaperna. 

Tolkning innebär en subjektiv bedömning snarare än objektiv fakta, men tolkningen 

måste fortfarande vara rimlig utifrån materialet. I boken Att skriva systematiska 

litteraturstudier skriver Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2008, s.62) att 

den kvalitativa metoden går ut på att förstå fenomen i sitt sammanhang. För att förstå 

läromedel i dess historiska kontext har vi även valt att undersöka samtida läroplaner 

för att se hur dess innehåll förankras i läromedlen. 

I vår undersökning har vi funnit Ammerts modell om innehållsliga 

framställningstyper i historieläromedel särskilt användbar (2011, s.262). Modellen 

tar sin utgångspunkt i teorier om kunskaps och minnets organisering, som utforskats 

av exempelvis Tulving och Parkin (Ammert 2011, s.261). Ammert skriver att 

innehåll kan framställas och presenteras på olika sätt. Eftersom sättet innehållet 

framställs på påverkar hur läsaren tolkar det, är det av intresse att studera just hur det 

presenteras (2011, s.260). Under uppsatsens gång kommer modellen att utgöra vårt 

tolkningsverktyg på materialet för att se vilken typ av framställning som finns i 

läroböckerna. Vi har även använt modellen för att kategorisera vårt material i olika 

framställningstyper. 

Modellen innehåller fyra olika kategorier för innehållsframställning: konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande samt normativ. En konstaterande typ 

innebär att fakta presenteras, utan någon förklaring eller kommentar till varför det 

skedde. Ett exempel på detta kan vara ett enkelt konstaterande att en viss person dog 

vid ett visst tillfälle. För att illustrera med ett tydligt historiskt exempel, är det 

konstaterande att säga att Julius Caesar dog år 44 f.v.t.  

En förklarande typ går steget längre och försöker förklara händelseförloppet, med 

hjälp av exempelvis orsak och verkan. Till exempel förklarar det hur och varför en 

viss person dog vid ett visst tillfälle, samt konsekvenser dennes död fick (Ammert 

2011, s.261). För att än en gång använda oss av Caesar som exempel, kan det 

nämnas att hans mord utfördes av en sammansvärjning av anhängare till den 

romerska republiken, och att hans död ledde till ett långt inbördeskrig i riket.  

En analyserande/reflekterande typ av framställning presenterar olika perspektiv, till 

exempel genom jämförelser med andra sammanhang och referenser. Exempelvis kan 

en viss persons död jämföras med andra människors död, för att finna likheter och 

skillnader i orsaker och konsekvenser. Caesars död kan jämföras med andra politiskt 

motiverade mord.  

Den normativa typen tar ställning i sin framställning och värderar om något var bra 

eller dåligt, gott eller ont (Ammert 2011, s.262). I en normativ framställning kan 

Caesars död framställas som en tragedi eller en nåd för Romarriket, eller den 

europeiska historieutvecklingen i helhet. Det normativa kan även vara när ett 

samhälle presenterar sina egna ideal och samhällsskick som norm, det normala eller 
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det önskvärda. Det kan framställas som något som alla länder och samhällen bör 

sträva efter. Det är främst den normativa typen vi har undersökt i vår uppsats. 

Vi vill poängtera att vi inte sätter oss i position som domare över vilka 

historieläromedel som håller hög kvalitet eller låg kvalitet. Istället bör uppsatsen ses 

som en undersökning vilken använder sig av de teoretiska modeller och perspektiv vi 

har presenterat. 

Eftersom denna undersökning är en textanalys av läroböcker har själva analysen av 

texterna varit det vi har ägnat mest tid åt. Böckernas kapitel om demokratisering har 

granskats ingående flera gånger, eftersom en analys kräver grundlig och upprepad 

läsning. I vårt arbete har vi även valt att kategorisera vårt resultat av läroböckernas 

innehåll i olika teman. Dessa teman är Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan, 

Arbetarrörelsen, Borggårdskrisen samt Kvinnorörelsen. Ett tematiskt upplägg leder 

till en överskådlighet och ökad läsbarhet, till skillnad mot om resultatet hade 

presenterats lärobok för lärobok. I våra tematiska kapitel presenteras resultatet och 

vår analys sammanflätat, även detta för läsbarhetens skull och för att undvika 

upprepningar. 

2.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av en teoretisk analysmodell av läroböcker för att undvika 

godtycklighet i vårt resultat. Valet av modell är inte heller en slump, eftersom 

modellen är framtagen för just läromedelsanalys av en forskare inom 

historiedidaktik. Därför kan modellen med fördel användas på vårt material, som är 

historieläromedel för grundskolans senare år. Vi är dock medvetna om att 

analysmodellen påverkar resultatet och att användning av en annan analysmodell 

möjligtvis hade upplyft andra aspekter av texterna. Analysmodellen har i stor 

utsträckning påverkat hur vi har läst texterna och har fungerat som våra teoretiska 

glasögon. Vi menar dock att detta inte är något negativt, då vetenskap i hög grad är 

kumulativ och bygger på andras bedrifter. Det är vår uppfattning att hjulet inte 

behöver uppfinnas två gånger. Vi har använt oss av en etablerad och beprövad metod 

och applicerat den på ett nytt material och område, och anser oss därför inte ha 

upprepat tidigare forskning. 

Utifrån vår metodologiska utgångspunkt är den fakta som presenteras i läroböckerna, 

och om dessa är korrekt eller ej, inte av relevans för vår uppsats. Ett möjligt 

metodologiskt alternativ hade varit att utgå från en källkritisk ansats vid analysen av 

materialet, men det hade inte överensstämt med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi intresserar oss snarare för hur innehållet framställs, snarare än 

vad som framställs rent faktamässigt. 

De teman vi har valt att arbeta efter är Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan, 

Arbetarrörelsen, Borggårdskrisen samt Kvinnorörelsen. Dessa teman motiveras 

utifrån läroböckernas innehåll, samt relevans för demokratiseringsprocessen. Ofta 

förekommer dessa teman som kapitel i läroböckerna. Vår förförståelse av vad som 

var viktigt för demokratiseringen i Sverige har även påverkat våra val av teman. 

Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan skildrar en period i Sverige som ledde till att 

alla myndiga manliga medborgare fick rätten att rösta, vilket är ett steg mot 

demokrati. Arbetarrörelsen skildrar arbetarnas kamp för drägligare arbetsvillkor och 

Borggårdskrisen innebar kungamaktens sista försök till fortsatt politiskt inflytande 

gentemot den framväxande parlamentarismen. Kvinnorörelsen markerade det stora 
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steget för Sveriges demokratisering, då den ledde till att samtliga myndiga 

medborgare, män som kvinnor, fick allmän och lika rösträtt.  

I vår uppsats utgår vi från poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska ansatser. 

Dessa teoribildningars syn på språk och ord har även påverkat hur vi har läst och 

analyserat lärobokstexterna. Utgångspunkten bidrar framförallt med ett kritiskt 

förhållningssätt till att ord och språk fungerar som ett neutralt medium. Ord kan vara 

värdeladdade eller verka i en värdeladdad kontext där ordets innebörd inte är 

konstant. Vår uppfattning om läroboken som historiekulturell yttring har också 

påverkat vår syn på texterna. Vi är även medvetna om att vår egen bakgrund och 

förförståelse av språk påverkar hur vi tolkar texterna och det vi tolkar som normativt. 

En forskare med en annan bakgrund hade möjligtvis kommit fram till ett annorlunda 

resultat. En djupare redogörelse för våra teoretiska utgångspunkter presenteras i 

uppsatsens teorikapitel. 

2.3 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s.42) är forskningsetik av ytterst vikt när forskning 

bedrivs med människor som informanter, eller observation av människor i diverse 

undersökningar. Vid intervjuer och observationer är det tydligt utifrån 

forskningsetiska principer att det finns starka krav på att skydda informanternas 

anonymitet. Dessa riktlinjer är ytterst relevanta, men i vår undersökning har vi 

studerat texter och därmed inte behövt människor som informanter. Däremot har vi 

förhållit oss till andra etiska förhållningssätt, exempelvis att vi inte har plagierat 

någon annans arbete eller medvetet feltolkat forskares resonemang eller 

läroboksförfattarnas texter för att passa våra egna syften. Även dessa etiska 

förhållningssätt formuleras av Vetenskapsrådet (2011, s.44). 

2.4 Urval 

Vår studie gör inga anspråk på att ge en generell och heltäckande bild av hur alla 

historieläromedel i alla tider har framställt demokratisering. Den är snarare ett 

stickprov på hur framställningen kan se ut i böcker som har varit i användning i 

svenska skolor. Vårt urval motiveras bland annat utifrån tillgänglighet, samt i den 

mån böckerna tar upp demokratiseringen. Det faktum att främst äldre böcker inte gör 

det är visserligen intressant, men det är snarare en fråga som bör tas upp i en 

framtida undersökning, då även i jämförelse med dåtida läroplaner. 

Majoriteten av vårt material följer samma läroplan, Lpo 94, och dessa böcker 

publicerades mellan 1995 och 2005. Detta motiverar vi utifrån att skolor inte 

nödvändigtvis köper in nya läroböcker bara för att en läroplan har lanserats. Inköp av 

läroböcker styrs ofta utifrån ekonomiska aspekter. Vi har även valt att ta med en bok 

från 1970-talet, en från 1980-talet och en från 2011. Dessa tre böcker följer olika 

läroplaner från sina respektive tidsperioder. Det är alltså fyra läroplaner vi har behövt 

förhålla oss till.  

Vid insamlingen av materialet gjordes ett urval utifrån förbestämda kriterier, där de 

förbestämda kriteriernas främsta funktion var styra urvalsprocessen så insamlandet 

av materialet inte blev godtyckligt. Det första kriteriet är att läromedlet ska vara i 

tryckt bokform, dvs läroböcker. Det andra kriteriet är att läroboken är skriven för 

grundskolans senare år och även behandlar historieämnet. Den främsta anledningen 

varför vi valde att undersöka läroböcker skrivna för grundskolans senare år hänger 

ihop med att grundskolan till skillnad från gymnasiet är obligatorisk för alla barn i 
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Sverige. Ett ytterligare kriterium var att läroböckerna skulle innehålla ett avgränsat 

avsnitt gällande demokratiseringen i Sverige under början av 1900-talet. Det 

sistnämnda kriteriet förklarar följaktligen varför historiska perioder vilka vanligtvis 

kan betraktas som viktiga för demokratins utveckling inte undersöks och analyseras i 

denna uppsats. Vi har inte gjort något urval gällande läroboksförlag och 

läroboksförfattare, eftersom vår studie inte är inriktad på att avgöra om något förlag 

skulle vara bättre än något annat. 

2.5 Material 

2.5.1 Läroböcker 

De åtta böcker vi använder oss av i vår undersökning är historieläromedel för 

grundskolans senare år. De varierar i vilken tid de är publicerade. Den äldsta boken i 

vår undersökning är från 1975 och den yngsta är från 2012. Detta betyder att 

böckerna inte utgår ifrån samma läroplan, vilket vi kommer ta hänsyn till och visa en 

medvetenhet om. Nedan presenteras de böcker vi använder oss av, samt de olika 

läroplanerna som använts som grund när de publicerades, med särskilt fokus på 

historieämnet och demokratiseringen. Böckerna presenteras i kronologisk ordning. 

Historia i närbild – Från forntid till nutid, skriven av Bertil Dahlgren, Hans 

Furuhagen och Lennart Skaaret. Den publicerades 1975 av Almkvist & Wiksell 

Läromedel AB. Boken innehåller texter som avser att ”ge en fördjupad kunskap 

inom den politiska, ekonomiska och sociala historien från forntid till nutid” och ska 

locka eleverna att ”studera en verklighet som kan förklara deras egen” (Dahlgren, 

Furuhagen och Skaaret, 1975, s.5). Utgavs när läroplan Lgr 69 var i användning. 

Historia för högstadiet, av Christer Öhman. Boken ingår i en serie för SO-ämnena, 

som kallas SAMS. Den publicerades 1989 av Almqvist & Wiksell. Den byggs upp 

på ett kronologiskt sätt, med västvärlden i centrum och med vissa kapitel om Norden 

och Sverige. När boken skrevs var Lgr 80 i användning. 

Historia kompakt, av Hans Almgren, Birgitta Almgren och Stefan Wikén. Den 

publicerades 1995 av Gleerups Förlag. Boken presenterar främst västvärldens 

historia ur ett kronologiskt perspektiv, med vissa utvalda kapitel om Norden och 

Sverige. När boken utgavs var Lpo 94 den aktuella läroplanen. 

Punkt SO – Historia stadiebok, av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström. 

Boken publicerades 2001, även den av Gleerups Förlag. Den använder en liknande 

struktur som Historia kompakt och delar även samma läroplan, Lpo 94. 

SO:S Historia – Ämnesboken, av Elisabeth Ivansson och Matthias Tordai. Boken 

publicerades 2003 av Almqvist & Wiksell. Denna lärobok är uppbyggd på samma 

västeuropeiska perspektiv, med utvalda svenska kapitel. När boken utgavs användes 

Lpo 94. 

SOL 3000 Levande Historia 7-9, skriven av Kaj Hildingsson, Lars Hildingsson och 

Lennart Husén. Denna bok utgavs 2003 av Natur & Kultur. Liksom många andra 

historieläroböcker är den kronologiskt uppbyggd kring främst västvärldens 

perspektiv. Även här var Lpo 94 den aktuella läroplanen. 

SO Direkt – Historia, av Bengt Almgren, Berndt Tellerud, Hans Thorbjörnsson och 

Hans Tillman. Publicerades 2005 av Bonnier Utbildning. Även denna bok 

presenterar historien kronologiskt, med ett särskilt fokus på västvärlden och även 

Sverige. Lpo 94 var den aktiva läroplanen när boken gavs ut. 
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Prio Historia av Bengt Almgren, David Isaksson, Berndt Tellerud och Hans 

Thorbjörnsson. Detta är en bokserie i tre delar, utgivna 2012 av Sanoma Utbildning. 

I vår undersökning använder vi två av böckerna, avsedda för årskurs 7 och årskurs 8. 

Även dessa böcker följer det västorienterade kronologiska perspektivet, men inslag 

från Sverige. Denna serie av läroböcker följer den i skrivande stund nuvarande 

läroplanen Lgr 11. 

2.5.2 Läroplaner 

Lgr 69, tillträdde i kraft 1969 och författades av Skolöverstyrelsen (ersattes 1991 av 

Skolverket). Utmärkande för läroplanen var avskaffandet av betyg i ordning och 

uppförande, och att kristendomskunskap ersattes av religionskunskap 

(Skolöverstyrelsen 1969 s.175). Det konstateras även att ”skolan skall vara 

demokratisk” (1969, s.27). I läroplanens kapitel om historieämnet nämns inte 

demokratisering konkret, men på högstadiet skulle eleverna lära sig om 

”betydelsefulla händelser, tidsföreteelser, miljöer och personligheter i allmän och 

nordisk historia från 1800-talets början fram till våra dagar” (1969, s.184). 

Lgr 80 ersatte Lgr 69 1980. Även denna läroplan författades av Skolöverstyrelsen. I 

dokumentet framgår det att skolan skulle påverka och stimulera eleverna till att ”att 

vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till 

uttryck i praktisk, vardaglig handling”, samt att skolan ska verka för ”egenskaper hos 

eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigande mellan människorna” (Skolöverstyrelse 1980, s.17). 

Lgr 80 har inget särskilt kapitel om historia, utan det återfinns istället i kapitlet om 

samhällsorienterade ämnen. Där står det att eleverna ska lära sig om: ”Ett urval av 

historiska längdsnitt som belyser olika utvecklingslinjer, t ex […] maktförhållanden 

och […] kampen för frihet och demokrati […]” (1980, s.125). 

Lpo 94 ersatte i sin tur Lgr 80, och trädde i kraft 1994. Den författades av 

Skolverket. Tidigt i dokumentet fastslås det att skolan skulle vila på demokratins 

grund och att verksamheten ”skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” (Skolverket 1994, s.3). Demokratisering nämns inte 

specifikt i Lpo 94, men i kursplanen för historia står det att eleverna ska ”kunna 

redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den 

historiska utvecklingen i Sverige och Norden samt kunna jämföra med andra länder” 

(Skolverket 1994, s.44). 

I skrivande stund är Lgr 11 den aktuella läroplanen för de svenska skolorna, även 

den författad av Skolverket. Liksom i Lpo 94 fastställs det tidigt att svenska skolan 

”vilar på demokratins grund” (2011, s.7). I dokumentet står det att skolan ”ska 

förmedla och förankra respekt för […] de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på.” (Skolverket 2011, s.7). Demokratisering är även 

ett tydligt formulerat centralt innehåll som undervisningen ska behandla i 

grundskolans (Skolverket 2011, s.7).  
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3 TEORI 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens teoretiska utgångspunkt, samt definierar 

begreppet ’demokrati’. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Huvudmaterialet för vår uppsats är tryckta läromedel i form av läroböcker, vilka har 

använts och används i undervisningssammanhang. Alltså bygger vår undersökning i 

hög uträckning på att undersöka och analysera textstoff. Texter analyseras och 

granskas inom de flesta vetenskapliga discipliner inte sällan utifrån olika 

teoribildningar och kunskapssyner. 

Poststrukturalism och socialkonstruktivism är två teoribildningar vilka inte sällan 

återfinns i pedagogisk forskning. Den poststrukturalistiska ansatsen innebär enligt 

Marianne Jørgenssen och Louise Phillips att språket inte är ”en avspegling av en 

redan existerande verklighet” (2000, s.18). Verkligheten blir snarare tillgänglig 

genom språket. Socialkonstruktivismen präglas av en kritisk inställning till kunskap 

som tidigare tagits som självklar, då teorin förutsätter att människors världsbilder och 

i förlängningen kunskap är sociala konstruktioner. Människors sätt att förstå världen 

skapas genom interaktion i sociala kontexter som är kulturellt betingade (2000, s.12). 

Detta återspeglas i boken Etnisk maktordning i skola och samhälle skriven av 

pedagogikforskaren Elisabeth Elmeroth (2011, s.17). Inom poststrukturalism och 

socialkonstruktivism är synen på språket centralt och teorierna kring språket i sig har 

framförallt problematiserats inom teoribildningarna. Eftersom vår uppsats i hög 

utsträckning behandlar läromedel i tryckt form är det nödvändigt att problematisera 

det som bygger upp texter, d.v.s. ord. Elmeroth (2011) skriver följande:  

Ord är inte objektiva. De har ingen betydelse i sig men de väcker idéer och tankar som 

går långt bortom den objektiva innebörden. Ordets betydelse har skapats i en social 

gemenskap genom ett slags kulturell överenskommelse (Elmeroth 2011, s.19). 

Vid en analys av text och som i vårt fall där texten består av läroböcker i historia är 

detta något relevant, alltså att inte se ord som neutrala. Samtidigt är det viktigt att 

vara medveten om att ords betydelse kan skifta beroende på den språkliga kontext de 

används i. Elmeroth (2011) lyfter ytterligare en relevant insikt vilken är sprungen ur 

socialkonstruktivismen, nämligen att ord inte nödvändigtvis speglar verkligheten, 

utan snarare att verkligheten skapas genom ord och beskrivningar (2011, s.19). Den 

norske filologen Helge Jordheim använder i sin bok Läsningens vetenskap 

samlingsbegreppet the linguistic turn för att beskriva teorier om förhållandet mellan 

verkligheten och språket, samt vad som styr vad (Jordheim 2003, s.82).  

Detta synsätt på förhållandet mellan verkligheten och språket växte först fram hos 

den amerikanske filosofen Richard Rorty, men liknande tankar framfördes även av 

den österrikiske filosofen Ludvig Wittgenstein (Jordheim 2003, s.83). Att språk och 

makt hör ihop är inom poststrukturalismen och socialkonstruktivismen nästintill ett 

axiom. Vid undersökningen av uppsatsens huvudmaterial utgick vi från 

problematiseringen av textens innehåll och ord. De ord som används för att bygga 

upp lärobokstexterna är aldrig helt objektiva, utan ordens innebörd får sin legitimitet 

av den omgivande kontexten. Texterna kan exempelvis präglas av ett patos som gör 

att ordens innebörd förstärks eller förändras. 
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3.2 Teorier om läromedel 

I antologin Historien är nu benämner Ammert historieläromedel som en 

historiekulturell yttring, eller en artefakt (2009, s.295). Ammert skriver att 

”läroböcker befinner sig i och är samtidigt en bärare av dubbelriktade och 

dubbelverkande historiekulturella processer” (2009, s.295). Åt det ena hållet i denna 

dubbelriktade process kan läromedlen ses som en av orsakerna till elevers kunskaper 

om historia och en del av en socialiseringsprocess, där elevernas syn på dåtid, nutid 

och framtid formas. Detta brukar benämnas som historiemedvetande (2009, s.295). 

Åt det andra hållet kan läromedlen ses som en produkt av utomstående åsikter och 

påtryckningar, såsom vetenskapliga- pedagogiska- samt politiska strömningar. Om 

dessa påverkar läromedlen, kommer de i sin tur påverka undervisningen och även 

elevers syn på historia (2009, s.295). Med det senare perspektivet kan läroboken ses 

som ett socialt accepterat sätt för ett samhälle att uppfatta sig själv, något som 

Karlsson kallar en ”samhällelig självförståelse” (2011, s.49). Hermansson Adler 

skriver att läroboken även ska visa på det goda i ett demokratiskt samhälle, och 

därför befinner sig någonstans mellan vetenskap och propaganda (2009, s.56). 

Karlsson skriver att läromedlen ofta säger mer om den tid i vilken den skrivs än om 

de historiska perioder den vill förmedla kunskap om. Läromedlen är alltså mer 

artefakt än berättande källa (2011, s.49). Ammert skriver att samhällsdebatt och det 

politiska klimatet färgar läroplaner och skolpolitik, vilket lärare och skolor är 

skyldiga att rätta sig efter (2009, s.297). Det innebär att de i sin tur väljer läromedel 

som bäst matchar de nya läroplanerna. Av rent marknadsmässiga skäl väljer då 

bokförlagen att forma sina böcker efter lärares, samt indirekt politikers, önskemål. 

Ammert avslutar resonemanget med att konstatera, likt Karlsson, att läromedlen är 

ett resultat av den rådande historiekulturen snarare än historievetenskapliga rön 

(2009, s.297). I denna uppsats använder vi oss av synen på historieläromedel som 

historiekulturell yttring, och mer som en produkt av samhället, verkan snarare än 

orsak. 

3.3 Begreppet ’demokrati’ 

Begreppet demokrati är ett ord vilket ofta förekommer i olika kontexter. Ordet 

används både i ett vardagligt språkbruk och ett vetenskapligt. Historikerna Charlotte 

Wikander och Örjan Wikander (2003) skriver att ordet demokrati är en 

sammanslagning av de två grekiska orden demos (folk) och kratein (styre) och 

brukar inte sällan definieras som folkstyre, alternativt massvälde (Wikander & 

Wikander 2003, s.81). Demokrati är ett abstrakt begrepp som är problematiskt att 

definiera, främst eftersom det är ett grundbegrepp som det finns flera olika 

betydelser av. Detta är inte något unikt med demokrati, utan enligt Klausen (2006) 

finns en liknande problematik med många abstrakta begrepp, exempelvis tid 

(Klausen 2006, s.167). Ordet demokratisering är sprunget ur begreppet demokrati 

och Nationalencyklopedin definierar demokratisering som följande:  

[…]införande av demokrati. Demokratisering av ett land innebär att landet övergår från 

något slag av auktoritärt styre (t.ex. enpartistyre eller militärdiktatur) till demokrati, oftast 

definierat som fria och rättvisa val förenat med politiska friheter som yttrande- och 

tryckfrihet, rätten att bilda partier och organisationer. (http://www.ne.se/demokratisering - 

hämtad 2013-11-28) 

Enligt Klausen (2006) är det relevant att begrepp preciseras och definieras i 

vetenskapliga arbeten och när begreppet demokratisering används i uppsatsen är det 

utifrån Nationalencyklopedins avgränsning. Demokratisering är alltså en process och 
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inte något som sker på en gång. Värt att notera är även att vår användning av 

begreppet sker i en svensk kontext. I Skolverkets kursplan för historieämnet i 

grundskolans senare år ska elever, förutom själva demokratiseringen, lära sig om: 

”bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och 

kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män[…]” (Skolverket 2011). 
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4 BAKGRUND 
I följande kapitel presenteras en historisk bakgrund över läromedel inom 

undervisningssammanhang från 1800-talet fram till i dag. I avsnittet redogörs det 

även för vilken funktion läroböcker har och har haft inom skolämnet historia. 

4.1 Lärobokens roll 

Läromedel kommer i dag till uttryck i flera olika former med ett varierande innehåll, 

exempelvis i form av en bok, film eller ett spel. I Sverige finns det en lång historia av 

läromedel och en av de första som användes var Martin Luthers lilla katekes, som 

publicerades på svenska i mitten av 1500-talet (Långström, 1997, s.13). Den svenska 

didaktikforskaren Hermansson Adler (2009) poängterar att skolämnet historia inte 

nödvändigtvis behöver styras utifrån en lärobok, utan det enda kravet är att det ska 

finnas något läromedel. Inom historieundervisningen på grundskolan är inte sällan 

läroboken det främsta läromedlet vilket styr och strukturerar skolämnet historia 

(Hermansson Adler 2009, s.53).  

Läroböckerna inom historiaämnet byggs ofta upp utifrån ett kronologiskt perspektiv 

där eleverna möter människor och samhällen från flera olika tidsepoker och 

geografiska områden. Hermansson Adler (2009) väver in den norska 

pedagogikforskaren Johnsen i sitt resonemang varför läroböcker utgör själva 

läromedlet inom ämnet historia. Hermansson Adler skriver att läroböcker är viktiga 

därför att de är den enda litteratur som alla måste läsa någon gång (2009, s.53). 

Utifrån forskarnas resonemang har läroböcker alltså ett viktigt uppdrag att fylla. 

Enligt didaktikforskaren Långström (1997) är läroböcker den vanligaste formen av 

en pedagogisk text vars syfte är att återskapa och reproducera kunskap (1997, s.15).  

Ann-Christine Svensson skriver (2011) i antologin Att spegla världen att läroböcker 

har en särskild plats i den svenska skolan idag: ”Det är ingen överdrift att säga att 

läroböcker utgör det viktigaste verktyget i all modern utbildning. Utan läroböcker 

skulle vi inte ha skolor i den mening vi förstår dem” (Svensson 2011, s.295). Utifrån 

citatet blir det tydligt att läroböcker har en viktig roll i undervisningssammanhang 

även om det i dag finns läromedel som inte är i tryckt bokform. Svensson (2011) 

lyfter fram i sin text en omfattande kvantitativ studie vilken undersöker förhållandet 

mellan lärare och läroböcker. Den kvantitativa studiens syfte är att undersöka vad 

lärare anser är de viktigaste aspekterna som en lärobok bör uppfylla. Resultatet från 

undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågande lärarna anser att framförallt 

fem kriterier bör uppfyllas av en lärobok: att fakta i boken är korrekt, att den 

språkliga kvaliteten är hög, att innehållet skapar intresse, att boken överensstämmer 

med läroplaner och att eleverna kan arbeta med bokens uppgifter (2011, s.298).  

En möjlig anledning till varför läroböcker i hög utsträckning används i flera av 

grundskolans ämnen är att läroboken är praktisk vid planering av ett arbetsområde, 

samt att den strukturerar upp ett bestämt innehåll. En annan möjlig anledning varför 

läroböcker används är enligt Svensson (2011) att det kan vara tidskrävande för en 

lärare att undervisa läroboklöst, eftersom då blir det lärarens uppgift att vara 

läromedelsproducent (2011, s.303).  

I Sverige finns det en lång tradition för användning av läroböcker i skolan från 

Luthers lilla katekes till mer aktuella läroböcker. Enligt Svensson (2011) hänger 

lärobokens starka ställning ihop: ”Den är producerad för en bestämd, 
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institutionaliserad användning i ett utbildningssystem med egen rumslig, tidlig och 

social organisering” (Svensson 2011, s.312). 

Under 1800-talet och fram till efter andra världskrigets slut innehöll läroböckerna 

inte sällan ett ensidigt perspektiv vilket gick ut på att glorifiera det egna landet, 

nationen, och kulturen (Långström 1997, s15). I antologin Historiedidaktik redogör 

Ulf Zander hur historieundervisningen bedrevs i skolan under 1900-talets första 

hälft: ”Det hörde därför till undantagen att det restes invändningar mot den 

historieundervisning som framhävde det svenska fosterlandet” (Zander 1997, s.110).  

Johnsen mfl (1998) skriver i antologin Kunskapens texter att läroböcker i historia 

inte sällan har varit indoktrinerande och oftast innehållit ett fostrande budskap 

(Johnsen mfl 1998, s.17).  Forskarna (1998) skriver inte explicit om indoktrineringen 

är gällande även för läroböcker som skrevs efter andra världskriget, eller om detta 

var något som var just signifikativt för tidsperioden 1800-1945. I Johnsens text 

(1998) återfinns dock en generaliserande tes om lärobokens främsta uppgift: ”Syftet 

har likväl alltid varit detsamma: att genom lärobokstexterna bidra till en önskad 

medborgerlig fostran” (Johnsen mfl 1998, s.17). Efter andra världskriget samlades 

dock flera av de västeuropeiska länderna för att rensa ut de nationalistiska och även 

rasistiska inslagen i skolböckerna.  

Läroböcker i skolämnet historia befinner sig alltid i ett komplext förhållande till det 

övriga samhället och påverkas av olika händelser i världen. Enligt Långström (1997) 

kommer läroböcker alltid att skrivas om och uppdateras eftersom det sker politiska 

förändringar i världen vilket gör läroboken omodern. Det var exempelvis nödvändigt 

att skriva om mycket av innehållet i läroböckerna i början av 1990-talet, då kalla 

kriget var över och ett polemiskt innehåll mellan öst och väst betraktades som något 

negativt. Eleverna skulle lära sig att världen var enad snarare än delad mellan olika 

block (1997, s.15). 

4.2 Läroboken och omgivningen 

Under större delarna av 1900-talet granskade staten vilka läroböcker som höll måttet 

för historieundervisningen, dock nedmonterades denna granskningskommitté i början 

på 1990-talet vilket öppnade upp en ny marknad för läroboksförfattare (Långström 

1997, s.17). Det som tidigare hade kontrollerats av staten släpptes nu fritt och lärare 

kan idag i högre utsträckning än tidigare välja vilka läroböcker som skall köpas in 

och användas i undervisningen.  

Även om lärare idag har större valfrihet när det handlar om vilket material som ska 

användas inom historieundervisningen än vad det var när staten granskade alla 

läromedel, så har lärare andra ramar att förhålla sig till. De ramar som vanligtvis styr 

vilket material som ska användas i undervisningen är rent ekonomiska. Läroböcker 

kan alltså ses som vilken annan vara som helst som styrs av tillgång och efterfrågan 

(Johnsen mfl 1998, s.29). Johnsen mfl (1998) skriver även att flera läroboksförlag 

konkurrerar mot varandra vilket också påverkar marknaden. Även om 

läroboksförlagen konkurrerar utifrån marknadsekonomiska principer så finns det 

riktlinjer vilka förlagen behöver förhålla sig till. Enligt forskarna (1998) är det 

framförallt i form av lagar och läroplaner som bokförlagen styrs av, så att böckernas 

innehåll överensstämmer med skolverkets riktlinjer. 

De ekonomiska ramarna kan möjligtvis förklara varför elever i vissa ämnen får 

använda läroböcker som är allmänt slitna och gamla. Långström (2009) skriver att 

under 1990-talet användes drygt en procent av skolors totala utgift till att köpa in 
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läromedel (1997, s.21). Enligt Långström (2009) finns det andra aspekter som avgör 

varför vissa läroböcker används år efter år i historieundervisningen. Dessa aspekter 

kan vara att en enskild lärare har utarbetat ett material som överensstämmer med en 

specifik lärobok och därför kan dyrbar tid sparas genom att återanvända en lärobok 

med dess tillhörande studiematerial (2009, s.17). 

4.3 Historieämnet i skolan 

Skolämnet historia är ett obligatoriskt ämne i grundskolan och inte något som kan 

väljas bort. Ämnet har i dag en stark ställning i skolan. Dess starka ställning blev 

tydlig vid 2011 års skolreform. Där blev historia ett obligatoriskt ämne för alla elever 

på gymnasiet, oavsett om eleverna valde ett teoretiskt eller praktiskt program. 

Historieämnet på grundskolan byggs upp av både ett ämnesstoff och vissa 

färdigheter att bearbeta ämnesstoffet med. Ämnesstoffet varierar men kan 

exempelvis vara tidsepoken antiken med tillhörande aktörer och händelser. 

Färdigheterna som eleven ska överföra på ämnesstoffet kan exempelvis vara att 

granska antika fenomen som exempelvis demokratins utveckling i Aten utifrån olika 

teoretiska perspektiv. 

Ett utmärkande drag för skolämnet historia är enligt Karlegärd och Karlsson (1997) 

att ämnet innehåller ett moraliskt perspektiv där vissa historiska personer eller 

händelser fördöms och andra hyllas. Karlegärd och Karlsson (1997) nämner att 

exempelvis Stalin och Hitler uteslutande beskrivs negativt i läroböcker och personer 

som Gandhi och Luther inte sällan framställs i god dager (Karlegärd & Karlsson 

1997, s.133). Det som främst styr vad som ska framställas som positivt och negativt i 

läroböckerna är enligt forskarna läroplaner och andra styrdokument: ”Enligt 

läroplanen måste man ta ställning för demokratin mot totalitarism, för fred mot krig, 

även om ett sådant ställningstagande leder till anakronismer” (Karlegärd & Karlsson 

1997, s.133). Anledningen till att historieämnet kan leda till anakronismer beror 

alltså främst på att skolan inte är en neutral verksamhet, utan en verksamhet vilken 

ska verka för demokratiska värderingar. 

4.4 Tidigare forskning 

Forskningsområdet för läromedelsanalyser bedrivs ofta av ämnesdidaktiker, vilka är 

intresserade av att undersöka vad som återfinns i läromedel och läroböcker. I 

Långströms (1997) doktorsavhandling Författarröst och Lärobokstradition 

undersöker forskaren hur historieläroboksförfattare skriver och framställer historiska 

händelser och skeenden, samt vad som styrt läroboksförfattare när de har skrivit 

läroböcker. Långströms slutsats är att läroboksförfattarnas politiska åsikter och 

statens styrdokument har haft en betydande roll i valet om vad som ska tas med och 

inte i läroböckerna (Långström 1997, s.221). Långström (1997) skriver även att det 

går att urskilja en skillnad mellan de läroböcker som är skrivna av historiker och de 

läroböcker som inte är det. De läroböcker som är skrivna av historiker har tydligare 

kopplingar till forskning till skillnad mot de läroböcker som inte är författade av 

historiker (1997, s.218). En ytterligare slutsats Långström för fram i sin 

undersökning är att vissa läroböcker är bättre anpassade för elever än andra. Det är 

främst de läroböcker som är skrivna av historiker som tenderar att vara sämre 

anpassade för undervisningssituationer eftersom de ibland saknar förtydligande 

bilder och kartor (Långström 1997, s.218).  

Den norske pedagogikforskaren Egil Börre Johnsen m.fl (1997) skriver att 

läroboksförfattare till historieläroböcker ofta står inför en stor utmaning och att 
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historieläroböcker ofta blir kritiserade antingen utifrån bokens pedagogiska 

uppbyggnad eller bokens ämnesinnehåll (Johnsen m.fl 1997, s.152). Johnsen har vid 

flera olika tillfällen undersökt läromedel inom den norska skolan, med en viss 

tyngdpunkt på läroböcker och författare till läroböcker. I antologin Kunskapens 

texter (1997) undersöker flera forskare, bland annat Johnsen, olika sorters läroböcker 

för de olika ämnena i skolan. Johnsen m.fl (1997) skriver följande om språket i 

historieläroböckerna: ”Ord som politik, makt, handel, ekonomi, parlament, och 

författning återkommer i framställningarna, men kräver egentligen ganska speciella 

förkunskaper” (Johnsen m.fl 1997, s.152).  

Ämnesdidaktikforskaren Magnus Hermansson Adler (2009) redogör i boken 

Historieundervisningens byggstenar att läroböcker i historia är den litteratur som 

betyder mest för undervisningen i skolan, och det därför är ytterst relevant att 

läroböckerna granskas genom läromedelsanalyser (2009, s.54). Denna typ av 

forskning ingår främst i det som vanligtvis kallas en kritisk forskning, vilken började 

växa fram under 1970-talet i Västeuropa, enligt historikerna Christer Karlegärd och 

Klas-Göran Karlsson (Karlegärd & Karlsson 1997, s.25). Det kritiska perspektivet 

byggdes upp utifrån en marxistisk förståelsehorisont, vilken framförallt kom i uttryck 

genom ett ifrågasättande av historieämnet och dess allmänna syfte. Dessutom 

problematiserades historieämnet utifrån teorier om makt. Utifrån det kritiska 

perspektivet började historieämnet och historieläromedel också granskas utifrån 

teorier om genus där den tidigare historieskrivningen framförallt ifrågasattes. 

Professorn i kvinnohistoria Yvonne Hirdman skriver i antologin Kvinnohistoria: om 

kvinnors villkor från antiken till våra dagar att det kritiska inslaget kom främst i 

uttryck genom att ifrågasätta historieböckernas innehåll, vilka inte sällan återgav en 

historia om män skriven av män (Hirdman mfl 2008, s.20). Enligt Hirdman var 

kvinnor i historieböcker under stora delar av 1800-och 1900-talet gömda och glömda 

(2008, s.9). Kritiken som framfördes från det nya kritiska hållet byggde främst på att 

undersöka och lyfta fram de sociala grupper vilka hade marginaliserats i tidigare 

historieböcker, exempelvis kvinnor och minoriteter: ”Det innebär bland annat att vi 

kan börja skriva historia utan att automatiskt se på män som en måttstock för vad 

som är normalt” (Hirdman 2007, s.17). 

Vår uppsats undersöker hur ett historiskt fenomen, demokratiseringen av Sverige, 

framställs och har framställts i läroböcker för högstadiet. Det faktum att normativa 

inslag i läroböcker är vanligt förekommande är inte någon hemlighet, men vi 

undersöker hur det konkretiseras i läroböckernas innehåll. Vår uppsats ger exempel 

på normativa inslag och kan eventuellt hjälpa läsaren att identifiera hur läroböckers 

texter framställer det önskvärda, alltså det som överensstämmer med skolans 

demokratiska värdegrund. 

 



17 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenterar vi vårt material. Kapitlet är indelat tematiskt och böckerna 

används inte nödvändigtvis i kronologisk ordning. De teman vi har valt att arbeta 

efter är Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan, Arbetarrörelsen, Borggårdskrisen samt 

Kvinnorörelsen. Vår analys utgår ifrån Ammerts analysmodell av läromedel. 

5.1 Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan 

I Historia kompakt beskrivs sekelskiftet 1900 som ”en orolig men spännande tid i 

Nordens länder” (Almgren, Almgren & Wikén 1995, s.173). Sveriges väg mot 

demokrati får fem sidor av lärobokens totala utrymme. Läroboksförfattarna använder 

sig av det värdeladdade ordet ”äntligen” när de skriver om att kvinnor fick rösträtt i 

Sverige, vilket kan kopplas till Ammerts (2011) resonemang om normativa 

framställningar. Det normativa i kontexten är att läsaren ska övertygas om att detta 

var den rätta vägen för det svenska samhället att ta och det stämmer överens med de 

demokratiska värderingar som återspeglades i den dåvarande läroplanen Lpo 94 

(Skolverket 1994, s.3). I kapitlet återfinns också rader av dikten Medborgarsång 

skriven av poeten Verner von Heidenstam: ”Det är en skam, det är en fläck på 

Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar” (1995 s.173). Dikten används för att 

på ett tydligt sätt illustrera hur läroboksförfattarna avser att skildra det svenska 

samhället innan den allmänna rösträtten slog igenom. De förklarar att endast de med 

viss inkomst och förmögenhet hade rätt att rösta.  

De grupperingar som motsatte sig den allmänna rösträtten grupperas i boken in i 

kategorier som ”överklass” och ”landsbygdens bönder” och dessa framställs som 

demokratins fiender (Almgren, Almgren & Wikén 1995 s.173). I inledningen till 

samma kapitel beskrivs arbetarna i en fiktiv skildring: ”Det är ett tungt och hårt 

arbete men arbetarna i sina stora kepsar utstrålar lugn och säkerhet” (1995 s.172). 

Författarna refererar till Oscar II (kung 1872-1907) för att tydligt illustrera de 

”konservativas rädsla för allmän rösträtt”, då kungen frågar sig om det finns något 

mer oklokt och mer orättvist än att en vis ska kunna överröstas av tio narrar. Enligt 

Ammerts (2011, s.262) modell av framställningstyper är detta en förklarande 

framställningstyp, då den visar på de konservativas avsikter med sin negativa 

inställning till allmän rösträtt. Vidare skriver författarna att ”de konservativa bävade 

för att ’den stora massan’, som de uttryckte det, skulle få makten” (1995, s.173). Det 

finns en tydlig kontrast mellan arbetarnas ’lugn och säkerhet’ och de konservativas 

’rädsla.’ 

I So Direkt – Historia skriver författarna att kravet på allmän rösträtt var den 

viktigaste frågan för de flesta svenskar under 1900-talets första 20 år (Almgren et al. 

2005, s.396). De skriver vidare att endast sex procent av Sveriges befolkning hade 

rösträtt och att landet styrdes av rika män, samt att kungen fortfarande hade ett stort 

politiskt inflytande (2005, s.397). Boken beskriver även Sveriges övergång från 

jordbrukssamhälle till industrisamhälle, och att nya samhällsklasser därmed hade 

kommit att få ökat ekonomiskt inflytande. Detta skulle efter en hård och bitter 

politisk strid leda till att Sverige utvecklades till en ”modern demokrati” (2005, 

s.397).  Vidare framställs de konservativa som mycket motsträviga till utökandet av 

rösträtten och det används formuleringar som beskriver att ”[de] vägrade ändå in i 

det längsta att gå med på några förändringar” (2005, s.397). Det ges till skillnad från 

Historia kompakt ingen förklaring till varför de konservativa ställde sig emot den 

allmänna rösträtten, utan läsaren får istället dra sin egen slutsats. Detta är därför en 
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konstaterande framställningstyp (2011, s.262). Den presenterar enbart konstaterande 

fakta utan vidare förklaring. Det finns också subtila drag av normativ 

framställningstyp i användningen av formuleringen ’modern demokrati’. Med stor 

sannolikhet skulle inte ordet ’modern’ användas i beskrivningen av exempelvis en 

diktatur även om den är samtida med författarnas egen tid. I boken återfinns alltså 

normativa drag som hänvisar till demokrati som det önskvärda såsom det 

framkommer i läroplanen Lpo 94 (Skolverket 1994, s.3). 

Även i SO:s historia – Ämnesboken beskrivs frågan om rösträtt som den viktigaste 

under 1800-talets slut och 1900-talets början, och ”det som politikerna i Sverige 

bråkade mest om” (Ivansson & Tordai 2003, s.249). Författarna beskriver en tillvaro 

där endast fem procent av Sveriges befolkning hade rätt att rösta: ”För att få rösta 

måste man nämligen vara man och dessutom ganska rik” (2003, s.249). Dock hade 

till slut ”till och med högern” insett att det var orättvist att en stor del av 

befolkningen betalade skatt och gjorde värnplikt utan att få något som helst politiskt 

inflytande (2003, s.250). Författarna beskriver även de konservativas oro för att ”för 

många fattiga fick rösträtt”, eftersom detta skulle leda till att de konservativas 

maktställning skulle vara i fara (2003, s.250).  

Vidare skriver de att politikerna förhandlade ”år ut och år in” utan att något större 

resultat kom till skott, eftersom högern var ”osams med liberalerna och 

socialdemokraterna om hur de nya rösträttsreglerna skulle se ut” (2003, s.250). Dessa 

rika, konservativa män som motsatte sig utökad rösträtt framställs inte positivt i 

denna lärobok. Det ligger tydlig normativ värdering enligt Ammerts definition (2011, 

s.262). Detta blir tydligt exempelvis i författarnas användning av ’till och med’ när 

det beskriver att de konservativa till sist verkade ta sitt förnuft till fånga. 

Användningen av ’till och med’ antyder också att högern även tidigare hade varit 

besvärliga bakåtsträvare som stod i vägen för Sveriges positiva förändring i enlighet 

med de demokratiska värderingar som framkommer i Lpo 94 (Skolverket 1994, s.3). 

Förutom det normativa tycks texten blanda konstaterande och förklarande 

framställningstyper, då den försöker förklara högerns anledningar till att inte vara 

positiv till en utökad rösträtt. 

I Historia för högstadiet skriver även Öhman att rösträttsbestämmelserna var ett 

mycket omdebatterat ämne vid sekelskiftet 1900, och att allmän rösträtt krävdes av 

alla stora folkrörelser, bland annat arbetarrörelsen och kvinnorörelsen (1989, s.222). 

Vidare skriver författaren att de flesta riksdagsmän var konservativa och därmed 

motståndare till allmän rösträtt (1989, s.222). Boken beskriver även ledaren för 

Liberala samlingspartiet Karl Staaffs önskan att införa demokrati i Sverige 1906: 

”Nu gällde det, sade han i riksdagen, om herremakt eller folkmakt skulle råda i 

Sverige” (1989, s.222). Författaren förklarar sedan varför förslaget inte gick igenom, 

då den hade accepterats av riksdagens andra kammare men inte av den första. Det 

krävdes att båda kamrarna var överens för att rösträtten skulle utvidgas (1989, s.222).  

Även om förslaget föll och Staaff avgick efter detta misslyckande, framställs den 

konservativa högerledaren Arvid Lindman som ”klok nog att förstå att det inte gick 

hur länge som helst att bara säga nej till kraven på allmän rösträtt” (1989, s.223). 

Bokens kapitel är i stort en konstaterande alternativt förklarande framställningstyp, 

men användningen av formuleringen ’klok nog att förstå’ antyder om en normativ 

framställningstyp såsom det definieras av Ammert (2011, s.262). Den konservativa 

majoriteten framställs som en kontrast till den kloke Lindman. Den dåvarande 

läroplanen Lgr 80 framhåller att skolverksamheten och undervisningen skulle verka 
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för att stimulera eleverna ”att vilja omfatta vår demokratis grundläggande 

värderingar” och därför tycks de normativa inslagen vara legitimerade av läroplanens 

formuleringar. 

Tiden runt sekelskiftet 1900 beskrivs kortfattat i boken Punkt SO Historia – 

stadiebok av Nilsson, Olofsson och Uppström (2001). Författarna skriver att liberaler 

och socialdemokrater enades i frågan om allmän rösträtt i kontrast till den 

konservativa högern, men det var ”ändå en statsminister från högern som lade fram 

förslaget” till utökad rösträtt (2001, s.225). Författarna beskriver händelsen som 

förvånande då det tycktes bryta mot den konservativa högerns grundinställning till 

den utökade rösträtten. Männen hade fått rätten att rösta, men ”kvinnorna skulle få 

vänta ytterligare några år på sin rösträtt” och ”vägen mot demokrati hade ändå 

påbörjats. Men än så länge var det en bra bit kvar” (2001, s.225). Det demokratiska 

statsskicket framställs tydligt som norm och det eftersträvansvärda i enlighet med 

Ammerts analysmodell (2011, s.262). Demokrati och allmän rösträtt antyds genom 

dessa ordval och formuleringar att vara en naturlig och självklar utvecklingsväg för 

det svenska samhället. Kapitlet präglas av en viss efterklokhet, med Sveriges 

nuvarande demokratiska samhälle som facit, samt av Lpo 94:s strävan om att 

undervisningen ”skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar” (Skolverket 1994, s.3). 

SOL 3000 Levande historia 7-9 av Hildingsson, Hildingsson och Husén behandlar 

sekelskiftet 1900 och dess brist på allmän rösträtt (2003, s.383). Efter 

riksdagsreformen från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag saknade fortfarande 

majoriteten av den svenska befolkningen rätt att rösta: ”Nära 80% av männen 

saknade rösträtt och 100% av kvinnorna” (2003, s.383). Endast de förmögna männen 

fick rösta. 1909, ”efter flera år av hetsiga debatter”, fick männen allmän rösträtt i 

riksdagsvalet, men författarna skriver att valen till kommunfullmäktige ”var 

fortfarande odemokratiska” (2003, s.449). Vidare framhåller boken att en förmögen 

man i dessa val hade upp till 40 röster, men att en fattig man endast hade en, ”och 

fortfarande hade Sveriges kvinnor ingen rösträtt alls” (2003, s.449). Kapitlet är enligt 

Ammerts modell (2011, s.262).  främst konstaterande, men det finns även drag av det 

normativa. Det demokratiska framställs som det önskvärda och ställs i kontrast till 

det negativt laddade ’odemokratiska’. Formuleringar som att kvinnor ’fortfarande’ 

inte hade någon rösträtt tar sin utgångspunkt i nuet och det nuvarande demokratiska 

samhället. Likt Punkt SO Historia - stadiebok tycks boken antyda att den allmänna 

rösträtten var en naturlig utveckling av det som har skett. Dessa normativa drag har 

med stor sannolikhet Lpo 94 och dess strävan om demokratiska värderingar som 

utgångspunkt (Skolverket 1994, s.3). 

Sammanfattningsvis så skildrar läroboksförfattarna tiden runt 1900 som orolig och 

präglad av social och politisk orättvisa. Socialdemokraterna och liberalerna arbetade 

flitigt för utökad rösträtt, men motarbetades av den konservativa högern. 

Socialdemokraterna och liberalerna skildras nästan uteslutande positivt. Högern 

framställs dock ofta som besvärliga bakåtsträvare, eftersom allmän rösträtt anses 

vara det önskvärda och eftersträvansvärda. Det finns även en viss efterklokhet där 

vissa läroböcker präglas av Sveriges nuvarande demokratiska statsskick, där alla 

myndiga medborgare får rösta och där alla röster är lika värda. De demokratiska 

värderingar som återfinns i skolans läroplaner konkretiseras i att författarna ofta tar 

ställning i kapitlen som rör demokratisering; de som strävade efter ett mer 

demokratiskt samhälle skildras positivt, medan motståndare blir mer eller mindre 

svartmålade. 
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5.2 Arbetarrörelsen 

Prio Historia av Almgren et al. beskriver arbetarrörelsen ur ett internationellt 

perspektiv (2012, s.125). Boken beskriver hur arbetarna i mitten av 1800-talet 

började bilda fackföreningar för att kunna sätta press på sina arbetsgivare. Ett vanligt 

krav var att arbetarna skulle få en lön som en hel familj kunde försörja sig på, vilket 

skulle tillåta kvinnorna att stanna hemma och vara goda mödrar. Detta var dock 

något som långt ifrån alla kvinnliga arbetare stödde, utan de ville istället utöka sin 

egen inkomst, då de inte ville att deras inkomst endast skulle vara ett komplement till 

deras mäns lön (2012, s.125). Författarna skriver även om ett stort 

socialdemokratiskt möte i Zürich 1895, där det enades om att kravet på lika lön 

mellan manliga och kvinnliga arbetare skulle drivas. Vidare ges exempel på 

framgångsrika strejker som gjorde att ”arbetarna satte sig i respekt hos 

arbetsgivarna”, bland annat strejken i London 1889 (2012, s.125). Framställningen 

enligt Ammerts modell (2011, s.262) är främst konstaterande, men innehåller 

normativa drag i sin presentation om strävan efter jämställdhet mellan manliga och 

kvinnliga arbetare. Kvinnorna skulle kunna tjäna sina egna pengar och inte enbart 

dryga ut den gemensamma familjekassan (2012, s.125). I det centrala innehållet för 

ämnet historia i läroplanen Lgr 11 är jämställdhet i förhållande till demokrati tydligt 

formulerat vilket boken tycks tagit hänsyn till (Skolverket 2011, s.7). 

I Punkt SO Historia – stadiebok börjar författarna avsnittet om arbetarrörelsen med 

en berättande beskrivning av ett föredrag 1881 som samlat hundratals personer på ett 

hotell i Malmö. De väntade på den som ska hålla tal.  

Föredragshållaren haltar fram till talarstolen. Han ser inte så märkvärdig ut för världen 

med slitna kläder och ett borstigt skägg. Men så börjar han tala och åhörarna lyssnar 

spänt. Han är inte helt lätt att förstå. Skånskan är uppblandad med danska och tyska ord 

och meningar (Nilsson, Olofsson & Uppström 2001, s.224). 

Föredragshållaren visar sig vara skräddarmästaren August Palm och föredraget hade 

titeln Vad vilja socialisterna? Författarna beskriver att i och med Palm hade den 

socialistiska arbetarrörelsen kommit till Sverige: ”På långa resor genom Sverige ska 

han sprida de socialistiska idéerna. Klubbar och föreningar grundas i hans fotspår” 

(2001, s.224). Arbetarföreningar och fackföreningar hade funnits även tidigare, men 

enligt boken hade de ofta varit ”liberalt påverkade” (2001, s.224). År 1889 grundades 

det socialdemokratiska partiet och nio år senare, 1898, gick fackföreningar ihop i 

Landsorganisationen (LO) som täckte hela Sverige. Dessa var enligt författarna två 

mycket viktiga aktörer för att arbetarrörelsen skulle kunna arbeta för bättre villkor 

för Sveriges arbetare. Rörelsens två viktigaste frågor var åtta timmars arbetsdag och 

den allmänna rösträtten (2001, s.225). 1909 ”skakades landet av en storstrejk”, då 

300 000 LO-anslutna arbetare lade ner sina arbeten, men denna strejk misslyckades 

till slut (2001, s.225). Författarna skriver att arbetarrörelsen hade en ”bra bit kvar” 

med sitt arbete, då klyftan mellan de rika och de fattiga fortfarande var stor (2001, 

s.225). ”Bitterheten var utbredd bland många arbetare efter den misslyckade 

storstrejken. Och åttatimmarsdagen var fortfarande bara en dröm” (2001, s.225). 

Framställningen har tydligt normativa inslag, såsom det definieras av Ammert (2011, 

s.262). Författarna börjar med en berättande beskrivning av August Palm, där denne 

’haltar fram till talarstolen’ och att ’han ser inte så märkvärdig ut för världen’. När 

han sedan börjar tala lyssnar folk uppmärksamt på vad han har att säga, och det intet-

sägande och slitna utseendet spelar inte längre någon roll. Senare beskrivs det i 

nästintill romantiserande skimmer hur han reser genom Sverige för att ’sprida de 

socialistiska idéerna’. Med stor sannolikhet skulle exempelvis inte en fascistisk 
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agitator och dennes idéer beskrivas med liknande ordalag. I och med August Palm 

började nya slags fackföreningar växa fram, utan att vara ’liberalt påverkade’ som de 

tidigare hade varit. Författarna beskriver även att efter den misslyckade storstrejken 

1909 hade arbetarrörelsen en ’bra bit kvar’ med sitt arbete eftersom klyftan mellan de 

rika och fattiga fortfarande var stor. Dessutom beskrivs åttatimmarsdagen som 

’fortfarande bara en dröm’. Detta tar sitt ursprung i nuet, då åtta timmars arbetsdag är 

standard och framställs av författarna som den önskvärda normen. 

Även Historia kompakt beskriver fackföreningarnas uppkomst samt storstrejken 

1909 (Almgren, Almgren & Wikén 1995, s.173). En enskild arbetare stod chanslös 

gentemot sin arbetsgivare och därför började arbetarna bilda fackförbund, som 

resulterade i den centrala organisationen Landsorganisationen, LO 1898. Fyra år 

senare bildade arbetsgivarna SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, som beskrivs av 

författarna som deras ”motdrag” mot fackförbunden (1995, s.173). Vidare skriver 

författarna att ”vid den här tiden hände det ofta att arbetsgivare vägrade anställa 

arbetare som tillhörde en fackförening” och att arbetsgivarna kände sig hotade av 

arbetarnas och fackföreningarnas ökade krav (1995, s.173). Tiden före strejken 1909 

beskrivs som orolig, med en lågkonjunktur som gjorde att många arbetares löner 

sänktes. ”Det jäste av missnöje i landet” och under sensommaren 1909 bröt 

storstrejken ut (1995, s.173). Strejken beskrivs som ett stort nederlag för arbetarna. 

Strejkkassorna blev snabbt tömda och nöden blev svår i de strejkandes hem. 

Författarna skriver om hur arbetarna avskedades och vräktes från sina 

arbetarbostäder. ”På någon timme tvingades arbetarfamiljerna tömma sina bostäder. 

Bord, stolar och sängar lyftes ut på gården, och där grät småbarnen som inte förstod 

vad som hände” (1995, s.173). 

I boken återfinns en målande beskrivning av de vräkta arbetarfamiljernas tragiska 

situation. Ammerts (2011, s.262) definition av normativa framställningstyper kan 

med fördel appliceras på skildringen av de gråtande barnen som ’inte förstod vad 

som hände’. Det finns en tydlig antydan om vilka som är ’goda’ respektive ’onda’ i 

boken, med en sympatisk inställning gentemot arbetarnas ställning som ’offer’. 

Formuleringar som ’vid den här tiden’ antyder också en önskan att ta avstånd ifrån 

den tidens värderingar och istället bekänna sig till de demokratiska värden som lyfts i 

Lpo 94 (Skolverket 1994, s.3). 

Historia för högstadiet innehåller en skildring som beskriver hur det var att arbeta på 

ett sågverk (Öhman 1989, s.210). Arbetet beskrivs som hårt och ofta farligt, med ett 

exempel på en ung flicka som dog i en arbetsolycka med en såg (1989, s.211). Även i 

denna bok återfinns en skildring av August Palm (”Han haltade på ena benet och såg 

inte mycket ut för världen, men han talade bra”), då han uppmanade arbetarna att 

intressera sig för politik och verka för förändring (1989, s.212). Vidare beskriver 

författaren de första fackföreningarnas uppkomst och dess sammanslagning till 

Landsorganisationen, LO, samt det socialdemokratiska partiets bildande 1889 (1989, 

s.212). Kapitlet innehåller också en längre biografi om den socialdemokratiske 

politikern Hjalmar Branting, där dennes betydelse för den svenska arbetarrörelsen 

presenteras (1989, s.213). Biografin beskriver hur Branting formade rörelsen till att 

bli reformistisk snarare än revolutionär, vilket innebar att de ansåg att ”samhället kan 

förändras genom reformer och utan att man bryter mot lagarna” (1989, s.213). 

Enligt Ammerts (2011, s.262) analysmodell är framställningen till största del 

konstaterande och förklarande. Författaren använder sig av en ögonvittnesskildring 

för att illustrera för hur det var att arbeta på ett sågverk, vilket beskrivs som ett hårt 
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och farligt arbete där även unga människor var delaktiga. Möjligtvis skulle det kunna 

ligga normativ värdering i hur arbetssituationen skildras samt att det förekom 

barnarbete. Detta skulle kunna sättas i kontrast till det nuvarande samhället där barn 

istället går i grundskolan i nio år. Hjalmar Branting ges stort utrymme i bokens 

kapitel och särskilt hans strävan efter icke våldsamma politiska reformer, i kontrast 

till de våldsamma revolutioner som utfördes på annat håll i Europa. Det finns en 

normativ antydan och en positiv inställning till Brantings val att förändring kunde 

ske ’utan att man bryter mot lagarna.’  

I SO:S Historia – Ämnesboken beskrivs arbetarnas livssituation i målande och 

mycket negativa skildringar (Ivansson & Tordai 2003, s.244). ”Lönerna var låga, och 

till exempel sågverksarbetarna fick ofta bo i smutsiga och kalla baracker: tio man i 

ett rum och två i varje säng” (2003, s.244). Författarna skriver även om hur enskilda 

arbetare hade svårt att kunna förhandla om högre lön, ”eftersom de ändå fick sparken 

så fort deras arbete var färdigt” (2003, s.244). Kapitlet skildrar även hur undermålig 

arbetsmiljön var, ofta ”mörka och fuktiga med dålig luft” samt ”inget skydd mot 

buller, damm och gifter” (2003, s.244). Utslitna lungor och förstörd hörsel beskrivs 

som vanligt förekommande. Författarna skriver att olyckor ofta inträffade, ”och folk 

förväntade sig inte något annat. Det var så att arbeta” (2003, s.244). Lönerna var så 

pass låga att ”att de knappt gick att leva på” och löneskillnaderna mellan arbetarna 

och ”deras chefer var enorma” (2003, s.244). Vidare skildrar boken hur 

fackföreningar bildades mot slutet av 1800-talet i ett samarbeta för att höja lönerna. 

Arbetarna bildade även partiet Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Fackföreningarna 

tillsammans med partiet kallades för arbetarrörelsen. ”I den kämpade arbetarna för 

ett jämlikare samhälle” och arbetarrörelsen tog fart ”när arbetarna fick klart för sig 

att de var många hundratusen som led av samma fattigdom” (2003, s.245). 

Kapitlet har tydligt normativa inslag, såsom det definieras av Ammert (2011, s.262). 

Arbetarna skildras som offer och deras arbetssituation och livsvillkor beskrivs som 

mycket negativ och farlig. Lönerna var mycket låga, så pass låga ’att de knappt gick 

att leva på’. Arbetarna hade inte heller möjlighet att förhandla till sig högre löner, 

’eftersom de ändå fick sparken så fort deras arbete var färdigt’. Att 

överenskommelsen med stor sannolikhet bara innefattade konstruktionen av 

exempelvis en järnväg framkommer inte tydligt. Arbetarna fick istället ’sparken’. 

Vidare skriver författarna att olyckor skedde så pass ofta att ’folk förväntade sig inte 

något annat’. Det hade enligt bokens kapitel blivit normalt för arbetarna att skada sig. 

Arbetarrörelsen beskrivs med positiva ordalag och ’i den kämpade arbetarna för ett 

jämlikare samhälle’. Det var ’när arbetarna fick klart för sig att de var många 

hundratusen som led av samma fattigdom’ som rörelsen växte och tog fart. 

Författarnas positiva skildring av denna kamp för ett mer jämlikt samhälle kan 

sannolikt återkopplas till Lpo 94 och dess strävan efter att skolans verksamhet ska 

utformas efter grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket 1994, s.3). 

SOL 3000 Levande Historia 7-9 använder den målande titeln ”Maktkamp i Sverige” 

med underrubriken ”Arbetare mot arbetsgivare” i kapitlet som skildrar 

arbetarrörelsen (Hildingsson, Hildingsson & Husén 2003, s.446). Författarna 

beskriver hur industriarbetarna blev en allt större grupp under 1870-talet och skildrar 

strejken vi ett sågverk i Sundsvall 1879. Under större delen av 1870-talet hade 

tiderna varit goda på sågverket, men det hade det blivit allt svårare att sälja virket. 

”På våren 1879 sänkte sågverksägarna arbetarnas löner med mellan 15 och 20 

procent” (2003, s.446). Detta ledde till att arbetarna la ner sina verktyg och började 

strejka, men ”de styrande i landet stod på arbetsgivarnas sida” (2003, s.446). Ett 
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tusen soldater och en kanonbåt sändes till Sundsvall, eftersom makthavarna ansåg 

strejken som illegitim och att den ”började likna en revolution” (2003, s.446). 

Strejken misslyckades till sist och alla arbetare ”var tvungna att finna sig i sänkta 

löner. Sju hundra arbetare avskedades. De vräktes dessutom med sina familjer från 

bostäder som arbetsgivarna hyrt ut till dem” (2003, s.446). Författarna beskriver även 

hur arbetarna började organisera sig i fackföreningar och fackförbund, vilket gjorde 

dem starka. Dessutom skildras hur arbetsgivarna började samarbeta i SAF (Svenska 

arbetsgivareföreningen) för att stå starkare gentemot arbetarnas ökande krav. Boken 

skildrar hur arbetsgivare kunde använda lockouts som ett effektivt verktyg mot en 

strejk (2003, s.447). Även storstrejken 1909 tas upp och beskrivs som en förlust för 

båda parter, men att ”de stridande fick respekt för varandras styrka” (2003, s.448). 

Skildringen är till stor del förklarande, enligt Ammerts analysmodell (2011, s.262). 

Den förklarar varför strejken i Sundsvall uppkom och även varför den slutade som 

den gjorde. Makthavarnas beslut om att skicka in militären ges även en förklarande 

motivering, då de ansåg att strejken ’började likna en revolution’. Deras handlingar 

förklaras med en rädsla för en socialistisk revolution, liknande de revolutioner som 

hade inträffat på andra håll i Europa. Författarna tar i kapitlet inte tydlig ställning, 

utan skildrar arbetarna och arbetsgivarna som två motståndare i en konflikt, i enlighet 

med dess undertitel ’Arbetare mot arbetsgivare’. Kapitlet erbjuder ett mer nyanserat 

perspektiv som förklarar båda sidors motiv och handlingar. Arbetarna började 

organisera sig i fackförbund för att bli starkare gentemot sina arbetsgivare, vilket i 

sin tur fick arbetsgivarna att gå ihop för att kunna stå emot fackförbundens kraft. 

Strejker kontrades med lockouts, och ’de stridande fick respekt för varandra’ till sist. 

Författarna konstaterar till sist att storstrejken 1909 ’slutade knappast med seger för 

någon part’. 

För att summera kapitlet kan det konstateras att läroboksförfattarna oftast ställer sig 

på arbetarnas sida. Deras arbetsvillkor och livssituation skildras som tragisk, och det 

finns ett tydligt patos och medkännande för arbetarna i framställningarna. Den 

socialistiske agitatorn August Palm skildras på ett nästintill romantiserande sätt, med 

sin slitna klädsel och haltande gång. Hans utseende var enkelt, men de idéer han 

presenterade var radikala. Endast en av läroböckerna presenterar arbetsgivarnas 

motiv till deras agerande, och de framställs nästintill som onda förtryckare i de 

övriga läroböckerna. Arbetarnas kamp för drägligare livsvillkor får stort utrymme i 

läroböckerna, och förhåller sig till läroplanernas grundläggande demokratiska 

värderingar där jämlikhet mellan människor är en betydande aspekt. 

5.3 Borggårdskrisen 

Historia i närbild – Från forntid till nutid beskriver bakgrunden till borggårdskrisen. 

Författarna skriver att en broschyr skriven av upptäcktsresanden Sven Hedin, Ett 

varningsrop, skapade en klyfta i Sverige angående försvarsfrågan i landet (Dahlgren, 

Furuhagen och Skaaret 1975, s.78). I boken presenterar författarna båda sidorna i 

konflikten, där Sven Hedin och kungen (Gustav V) förkroppsligar åsikten om att 

Sverige behöver rustas upp. De ställs i kontrast till framförallt den 

socialdemokratiska ledaren Branting och den liberale ledaren Staaff, som hade fört 

en nedrustningspolitik. I boken återfinns ett utdrag från Hedins text, där han skriver: 

Vi ser inte längre än i stugväggen: vad därutöver är existerar inte för oss. Vi lever som om 

tanken på att krig var en vidskeplig kvarleva från forna, barbariska tider[…] Därför 

befinner vi oss 1912 i samma läge som 1809, då vi på samma gång som vi måste slåss 

mot ryssarna i öster, hade vi norrbaggarna i ryggen, alltid påpassliga att hugga in så fort 

vi var i trångmål…” (1975, s.78). 
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Anhängare till ett utökat försvar propagerade att Europa var uppdelat i två 

stormaktsgrupper, trippelalliansen kontra trippelententen, samt att det hade blivit 

oroligt i ”Europas krutdurk”, Balkan (1975, s.78). Den liberale statsministern Staaff 

höll med om att försvaret behövde stärkas, men inte lika radikalt som Hedin och 

andra försvarsvänner påstod. Även Branting var orolig över den europeiska 

utrikessituationen, ”men en upprustning ville han inte vara med om” (1975, s.79). 

Författarna beskriver hur försvarsdebatten började hetta till, då en grosshandlare i 

Uppsala organiserade en bondeuppvaktning för kungen. Detta kulminerade i att 30 

000 bönder reste till Stockholm för att visa sitt stöd för kungen och kungamaktens 

utrikespolitiska ståndpunkter. Bönderna var villiga att betala de skatter som skulle 

krävas vid en eventuell upprustning av det svenska försvaret (1975, s.79). Författarna 

skriver att bönderna försäkrade kungen om sin lojalitet ”liksom fordomtima” tider, 

och kungen svarade med att hylla bönderna som ”de redlige män av Sveriges 

bondestam” (1975, s.79). I boken återfinns ett utdrag av kung Gustav V:s tal till 

bönderna, där han uttrycker sin uppskattning över böndernas initiativ och stöd. 

Statsminister Staaff hade inte i förväg fått reda på vad kungens tal skulle handla om 

och hade några månader tidigare hållit ett tal där han sa att frågan om utökad 

värnpliktstid inte skulle lösas vid 1914 års riksdag. Kungen handlade på eget politiskt 

bevåg och talade om att en lösning i frågan skulle framdrivas så snart som möjligt. 

Därmed gick kungen helt emot statsministerns ord. ”Det var en kunglig örfil” (1975, 

s.81). Även Branting rasade över kungens tal, och skrev i tidningen 

Socialdemokraten: ”Den officiella lögnen att bondetåget var opolitiskt är förbi. Den 

dräptes definitivt och för alltid av kungatalet på borggården”, samt att kungen ”sätter 

sin personliga vilja mot sin egen regerings politik i dagens mest brännande fråga” 

(1975, s.81). Statsminister Staaff lämnade in sin egen och regeringens 

avskedsansökan i protest mot Gustav V, ”och kung Gustav beviljade den mer än 

gärna” (1975, s.81). Hjalmar Hammarskjöld blev chef över den ”kungaministär” med 

tydliga högersympatier som skulle försöka föra kungens försvarspolitik. ”Kungen 

hade tillfälligt satt parlamentarismen ur spel” (1975, s.81). 

I avsnittet om borggårdskrisen återfinns flera av Ammerts (2011, s.262) 

framställningstyper. När läroboksförfattarna redogör för händelsen sätts det från 

början i ett europeiskt perspektiv vilket centreras kring upptrappningen till första 

världskriget. Texten innehåller främst konstaterande och förklarande 

framställningstyper. Det förklarande inslaget framkommer genom bland annat 

Hedins broschyr som en katalysator till klyften i försvarsfrågan.  Normativa inslag 

återfinns inte i boken, eftersom båda sidornas motiv förklaras utförligt och de får 

båda lika stort utrymme i kapitlet. Ingen av de båda sidorna i konflikten svartmålas, 

alternativt glorifieras. Ett ytterligare förklarande inslag är framställningen av Staaffs 

avskedsansökan vilken förklaras utifrån orsak och verkan. Konsekvensen var att den 

kungavänliga Hammarskjöld fick politisk makt, samt att ’kungen hade tillfälligt satt 

parlamentarismen ur spel’. Författarna använder sig även av utdrag ur autentiska 

texter för att ge en fördjupad förklaring till det historiska händelseförloppet, vilket 

upphöjer den förklarande aspekten i texten. 

I Historia för högstadiet beskrivs borggårdskrisen som en personlig konflikt mellan 

statsministern Staaff och kung Gustav V, då de beskrivs som bittra ovänner. Gustav 

V beskrivs som motståndare till parlamentarismen och ovillig att samarbeta med 

liberalerna (Öhman 1989, s.223).  Ovänskapen mellan dessa förklaras utifrån Staaffs 

åsikt att en modern kung inte skulle ha någon makt eller uttrycka åsikter som var 

olika ministrarnas. Kungen hade vid ett tillfälle upprört utbrustit att ”Ni vill ha mig 
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till skuggkonung!” (1989, s.223). Vidare i kapitlet beskrivs kungens hustru drottning 

Viktoria som demokratins fiende och den som pressar kungen till hans negativa 

inställning till parlamentarismen. ”Gustav V var ganska nervös när det drog ihop sig 

till strid, och egentligen var drottningen betydligt mera viljestark än sin man” (1989, 

s.223). Frågan som de två sidorna skulle strida om blev försvaret. Kungen, militären 

och de konservativa ville rusta upp försvaret och förlänga värnplikten, samt bygga 

fler pansarskepp. Regeringen höll med om att försvaret visserligen behövde 

förbättras, men inte i samma grad som den försvarsvänliga sidan begärde. ”Staaff 

menade att det behövdes pengar även till annat, t.ex. till att införa folkpensioner” 

(1989, s.223). Författarna beskriver även bondetåget 1914 och den kris kungens tal 

skulle leda till. Kungen tackade bönderna för deras lojalitet och attackerade Staaff 

och dennes regering i dess ovilja att rusta upp försvaret, ”men kungen försäkrade att 

han inte delade deras åsikt” (1989, s.224). Staaff blev ”rasande” över att kungen hade 

uttryckt en politisk åsikt som gick emot regeringens ståndpunkt. ”Så fick inte en 

modern kung handla, menade Staaff, för det stred mot parlamentarismens idéer” 

(1989, s.224). Kapitlet avlutas med att Staaff lämnar in sin avskedsansökan och 

efterträds av den kungavänliga Hammarskjöld. 

Utifrån Ammerts (2011, s.262) analysmodell framkommer två framställningstyper 

mer tydligt än andra. Dessa är den förklarande samt den normativa. De förklarande 

aspekterna kommer främst till uttryck genom att hela krisen förklaras utifrån en 

personlig konflikt mellan statsministern och kungen. Dessa två historiska personer 

får personifiera två olika politiska ståndpunkter i bokens kapitel: parlamentarism 

kontra kungamakt, demokrati kontra icke-demokrati. Staaff framställs som en 

demokratisk och parlamentarisk förkämpe, som ansåg att en modern kung inte skulle 

uttrycka åsikter olika regeringens. Kungen å andra sidan uttryckte en ovilja över att 

bli en ’skuggkonung’. Drottning Viktoria, kungens hustru, framställs tydligt som en 

demokratins fiende, eftersom hon var uppfostrad i det ’konservativa Tyskland’. Hon 

hade därmed lärt sig avsky alla former av demokrati och parlamentarism. Det antyds 

att drottningen spelade stor roll i kungens antiparlamentariska ståndpunkt och att hon 

influerade kungen bakom kulisserna. Drottningen, samt Tyskland som helhet, 

framställs inte positivt i bokens kapitel. Skildringen av drottningen har normativa 

drag, då hennes icke-demokratiska värderingar framställs som negativa. Staaff 

presenteras positivt. Ett exempel från boken är att han ville införa folkpensioner 

istället för att spendera hela budgeten på ett utökat försvar, dvs vapen och krig. 

Avsnittet om kungens tal till de tillresta bönderna är främst förklarande samt till viss 

del konstaterande, eftersom det saknar normativ antydan. 

I So Direkt – Historia presenteras borggårdskrisen som en konflikt mellan 

statsministern Staaff och kung Gustav V. Konflikten beskrivs som en strid om 

försvaret (Almgren et al. 2005, s.399). Författarna framhåller att det var främst 

utvecklingen av nya stridsfartyg som delade den svenska befolkningen. Liberalerna 

samt socialdemokraterna var emot konstruktionen av dessa fartyg och ”ville hellre 

använda skattepengarna till att öka välfärden för landets många fattiga” (2005, s.399) 

Boken redogör för Rysslands nederlag mot Japan 1905. Detta fick Ryssland att rikta 

sitt fokus mot Europa. Detta ledde till en utökad rysskräck i Sverige, vilket 

motiverade den försvarsvänliga sidan (2005, s.399). ”Oron förstärkes av en grupp 

kringvandrande ryska hantverkare, de så kallade sågfilarna, som utpekades som 

spioner (en och annan var det kanske också)” (2005, s.399). Författarna skriver att 

det var främst tre personer som framträdde i konflikten: Kung Gustav V, 

statsminister Staaff och upptäcksresanden Sven Hedin. Hedin stod bakom texten Ett 
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varningsord som propagerade för ett starkare svenskt försvar. Vidare presenteras 

borggårdskrisen, bondetåget samt kungens tal till bönderna. Kungen talade om 

åtgärder som gick emot regeringens politik. Detta fick statsminister Staaff att avgå i 

protest, samt skapade en motdemonstration anordnad av socialdemokraterna med en 

uppslutning på 50 000 personer. Kapitlet avslutas med att högermannen 

Hammarskjöld blir statsminister i Sverige (2005, s.400). 

Avsnittet om borggårdskrisen är komprimerat och kort i boken. I texten presenteras 

främst fakta, vilken kategoriseras som en konstaterande framställningstyp efter 

Ammerts modell (2011, s.262). Det finns dock normativa antydningar, då 

regeringens strävan efter att använda skattepengar på välfärd istället för upprustning 

framställs som positivt. Författarna lägger stor vikt på rädslan för Ryssland och vad 

den betydde för debatten. De mer eller mindre antyder att de så kallade sågfilarna 

spionerade på Sverige å Rysslands vägnar. Stridsskeppen framställs av författarna 

som en symbol för kampen mellan kungamakt och folkmakt. Eftersom folkmakten är 

demokratiskt förankrad blir kungamakten icke-demokratisk och framställs mer 

negativt. Detta kan möjligtvis ha skrivits i förhållande till läroplanen Lpo 94, som 

fastställer att skolans verksamhet ”skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar” (Skolverket 1994, s.3). 

Avslutningsvis kan kapitlet sammanfattas med att kung Gustav V ofta framställs som 

antidemokratisk i läroböckernas kapitel om borggårdskrisen. Han ställs i kontrast till 

främst den liberale statsministern Staaff, som verkade för att kungamaktens politiska 

inflytande skulle minska i parlamentarismens favör. Kungen, med stöd av bland 

annat den antidemokratiska och konservativa drottningen Viktoria, agerade politiskt 

på egen hand utan att rådfråga de folkvalda representanterna. Eftersom 

parlamentarism är det demokratiska statsskicket framställs den, samt dess främste 

företrädare Staaff, som positivt. Kung Gustav V blir negativt skildrad. Kort sagt, de 

som verkade för de demokratiska värderingar som framkommer i skolans läroplaner 

blir positivt skildrad. 

 

5.4 Kvinnorörelsen 

I Historia kompakt skriver författarna att de viktigaste politiska frågorna under 1918 

var förbättrad tillgång på mat samt införandet av den allmänna rösträtten (Almgren, 

Almgren & Wikén 1995, s.175). Tiden beskrivs som mycket orolig ”och många 

agiterade för att man skulle avsätta kungen och införa republik” (1995, s.175). 

Författarna hänvisar till berättelser om att kung Gustav V hade resväskorna packade 

och var beredd att fly till Schweiz, eftersom kungafamiljen var orolig för en 

revolution likt den som hade skett i Ryssland. Därför försökte de ”påverka högern att 

ge efter i rösträttfrågan” (1995, s.175). I december 1918 beslöt liberalerna, 

socialdemokraterna och högern om allmän och lika rösträtt – detta gällde både 

kvinnor och män. ”Beslutet innebar en seger för dem som önskade en lugn och 

demokratisk utveckling av samhället. Sverige hade lyckats att genom politiska 

reformer införa demokrati” (1995, s.175). 

Kapitlet redovisar inte för kvinnorörelsen och dess kamp för kvinnors rätt att rösta. 

Istället skildras endast beslutet som togs av politiska makthavare, i rädsla för en 

revolution. Författarna skriver att kung Gustav V försökte påverka högern för att 

undvika att behöva fly till Schweiz. Kapitlet är kort och komprimerat, och främst 

konstaterande enligt Ammerts analysmodell (2011, s.262). Det innehåller också 
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förklarande aspekter, som motiverar varför kungen försökte påverka den politiska 

högern i rösträttsfrågan. I kapitlets senare del återfinns även normativa antydningar, 

när författarna skriver om den allmänna rösträttens införande. Det beskrivs som ’en 

seger för dem som önskade en lugn och demokratisk utveckling av samhället’. 

Sverige hade även ’lyckats’ att införa demokrati genom fredliga politiska reformer 

utan våldsamma åtgärder. Det återfinns positiv värdering både i formuleringar som 

’en lugn och demokratisk utveckling’ samt i ordet ’lyckats’, vilket antyder att 

Sverige blev demokratiskt på ett lämpligt sätt. Detta kan med stor sannolikhet 

motiveras utifrån Lpo 94 och dess strävan efter att skolans verksamhet ska vila på 

demokratiska värderingar. 

I SO:S Historia – Ämnesboken återfinns ett kapitel vid namn ”1921 infördes äntligen 

allmän och lika rösträtt för män och kvinnor” (Ivansson & Tordai 2003, s.250). 

Författarna frågar sig vad det var som fick politikerna att plötsligt komma överens i 

rösträttsfrågan. Matbristen i kombination med rädsla för en revolution likt den i 

Ryssland 1917 fick politikerna att tänka om, enligt bokens författare.  

För att dämpa upprorsstämningen kom regeringen därför snabbt med ett förslag till en ny 

och rättvisare grundlag. Högerpartiet vågade inte annat än att säga ja. Nu infördes lagar 

som gav rösträtt i riksdagsval åt alla män och kvinnor som fyllt 23. Det spelade inte 

längre någon roll om man var rik eller fattig, man eller kvinna. (2003, s.251). 

Vidare skriver författarna att en demokrati bygger på människors lika värde, och att 

det därför är viktigt att skildra kvinnornas kamp för lika rättigheter. Det är ”en viktig 

del av den utveckling som gjorde Sverige till ett demokratiskt land” (2003, 252). Det 

ges en förklaring till att kvinnor inte hade någon given plats i ett industrialiserat 

samhälle, till skillnad från bondesamhället där män och kvinnor hade givna 

arbetssysslor på gården. Författarna skriver att kvinnorna var omyndiga innan och 

efter giftermål, då mannen i familjen fungerade som förmyndare. En ytterligare 

aspekt som boken lyfter upp är att kvinnor i princip fungerade som andra klassens 

medborgare. Alla välbetalda yrken i maktposition var fortfarande reserverade för 

männen (2003, 252). Under 1870- och 1880-talen började kvinnorörelsen växa fram. 

Denna rörelse ”kämpade […] för rättvisare lagar[…] och lyckades till slut ganska 

bra” (2003, 253). Författarna skildrar även Kerstin Hesselgren, som var en av 

Sveriges första riksdagskvinnor. 

Redan i titeln till bokens kapitel ’1921 infördes äntligen allmän och lika rösträtt för 

män och kvinnor’ skymtar normativa drag, såsom det definieras utifrån Ammerts 

analysmodell (2011, s.262). Betoningen på det värdeladdade ordet ’äntligen’ antyder 

att författarna såg denna utveckling som önskvärd och positiv. Kapitlets titel tycks ha 

förhållit sig till de demokratiska värderingar som kommer till uttryck i läroplanen 

Lpo 94 (Skolverket 1994, s.3). Författarna förklarar även varför kvinnorörelsens 

historia är viktig och tycks motivera varför de har skrivit om i det i boken. Liknande 

förklaringar till varför ett särskilt ämnesinnehåll får utrymme i en lärobok har inte 

återfunnits i andra böcker. ’Kvinnornas kamp för lika rättigheter är därför en viktig 

del av den utveckling som gjorde Sverige till ett demokratiskt land’ är ett tydligt 

exempel på hur läroplanen samspelar med läroboken. De nya lagar som trädde i kraft 

1921 får enligt bokens författare markera en slags gräns för när Sverige blev ett 

demokratiskt land. Kvinnorörelsen får ett relativt stort sidutrymme i läroboken och 

utifrån Ammerts analysmodell finns det tydliga normativa drag, men även 

konstaterande och förklarande drag. Ett exempel på en förklarande framställningstyp 

är när författarna skriver om hur Sveriges politiker ville dämpa upprorsstämningen. 
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I SOL 3000 Levande Historia 7-9 får kvinnorörelsen betydligt mindre sidutrymme än 

i den föregående läroboken (Hildingsson, Hildingsson & Husén 2003, s.450). Det 

fanns motståndare till den allmänna rösträtten både hos politiska vänstern och den 

politiska högern. Högern var emot allmän rösträtt eftersom de trodde att 

arbetarkvinnor bara skulle rösta som sina män. Inom vänstern var de oroliga för att 

kvinnor skulle visa sig vara konservativa och inte våga rösta för förändringar. (2003, 

s.449) Författarna skriver: ”Kvinnorna fick i stort sett kämpa själva för rösträtt” 

(2003, s.450). Det beskrivs som en hård strid i början av 1900-talet, och att det var 

främst utbildade kvinnor från medelklassen som stred för allmän rösträtt. ”Men 

kvinnorna fick vänta” (2003, s.450). I läroboken redovisas det för hungersnöden i 

Sverige och att det bidrog till ett oroligt politiskt klimat. Tillsammans med 

rösträttsfrågan blev detta de viktigaste politiska frågorna i Sverige. Liberalerna och 

socialdemokraterna var positiva till allmän och lika rösträtt, men högern satte käppar 

i hjulet: ”Men högern sa nej. Den hade fortfarande makt att stoppa de ändringar av 

grundlagen som krävdes för att ge alla rösträtt” (2003, s.451). Missnöjet över detta 

samt bristen på mat gjorde att ”högern kände att revolution kunde hota också i 

Sverige och gav upp sitt motstånd” (2003, s.451). Detta ledde till att 

rösträttsreformen genomfördes och 1921 kunde alla myndiga svenska medborgare 

rösta för första gången. 

Enligt Ammerts analysmodell (2011, s.262) är kapitlet konstaterande och 

förklarande, men har vissa normativa drag. Formuleringar som ’Kvinnorna fick 

vänta’ antyder om att kvinnornas rösträtt förr eller senare skulle ske och tycks tas för 

given av läroboksförfattarna. Det präglas av en viss efterklokhet. Högern framställs 

som antidemokratiska och fientliga till den allmänna rösträtten då de var rädda för att 

kvinnorna skulle rösta som sina män. I denna bok framkommer även att det fanns 

motståndare till rösträtt inom den politiska vänstern, som var rädda för att kvinnorna 

skulle rösta konservativt. Det ger en mer nyanserad bild än tidigare läroböcker, där 

högern tidigare framställs nästan uteslutande som de ’onda’. Detta är en tydlig 

förklarande aspekt. Författarna skriver att demokrati genomfördes i Sverige när alla 

fick rätt till att rösta, vilket kan kopplas till Lpo 94 och dess demokratiska 

värdegrund (Skolverket 1994, s.3). 

I Punkt SO – Historia stadiebok framhåller författarna att de svenska kvinnorna fick 

kämpa i två decennier innan deras krav på allmän rösträtt förverkligades (Nilsson, 

Olofsson & Uppström 2001, s.260). ”Sedan länge hade folkrörelserna, liberalerna 

och socialdemokraterna krävt att alla, både kvinnor och män, skulle få rösta i valen 

och att allas röster skulle vara lika mycket värda” (2001, s.260). De konservativa, 

med kung Gustav V i spetsen, framställs som mycket motsträviga till detta. Den 

ryska revolutionen fick dock högern att tänka om. I detta klimat ”[…]vågade de 

konservativa helt enkelt inte säga nej längre” (2001, s.260). Detta ledde till reformen 

som gav alla myndiga svenska medborgare rösträtt, män och kvinnor ”och 1921 

kunde det första riktigt demokratiska valet genomföras i Sverige” (2001, s.260). 

Kapitlet som berör kvinnorörelsen och den allmänna rösträtten är mycket 

komprimerat och får väldigt lite sidutrymme i boken (en halv sida). Enligt Ammerts 

analysmodell (2011, s.262)  är texten främst av konstaterande typ. De finns dock 

normativa antydningar i framställningen av kung Gustav V och den politiska högern, 

då dess motstånd till demokratiska reformer inte ges någon förklaring. De framställs 

som demokratins fiender. Kvinnorna får i boken rätten till sin egen kamp och de 

framställs som de som drev på för reformernas genomförande även om det tog dem 
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20 år. Det finns dock normativ värdering i formuleringen om ’det första riktigt 

demokratiska valet’, då tidigare val stämplas som delvis odemokratiska. 

I SO Direkt – Historia får kvinnorörelsen minimalt utrymme i läroboken (ett stycke) 

(Almgren et al. 2005, s.403). Författarna nämner året 1921 och konstaterar att efter 

detta år hade myndiga män och kvinnor lika och allmän rösträtt. Det är 

häpnadsväckande att ett sådant ämne får så pass lite utrymme i läroboken, då det 

överensstämmer med läroplanen Lpo 94:s grundläggande demokratiska värdegrund. 

Dock återfinns en stor bild på Kerstin Hesselgren, som beskrivs som Sveriges första 

riksdagskvinna. Appliceras Ammerts modell (2011, s.262) på texten framkommer 

det att kapitlet är enbart konstaterande. 

Kvinnorörelsen får stort sidutrymme i Historia för högstadiet (fem sidor) (Öhman 

1989, s.218). Förgrundsgestalter för kvinnorörelsen, exempelvis Signe Bergman och 

Kata Dalström får egna avsnitt i kapitlet. Öhman skriver att kvinnorörelsens mål var 

allmän rösträtt, kvinnors rätt att bli myndiga oavsett civil status, samt lika lön för lika 

arbete (1989, s.226). Flera gånger hade motioner om den allmänna rösträtten 

presenterats i riksdagen, men förslagen avslogs alltid. ”De flesta riksdagsmän 

menade att kvinnans uppgift var att sköta hemmet, och den uppgiften var så viktig att 

hon inte hade tid för annat” (1989, s.218). Det fanns även en oro över att kvinnorna 

kunde ha andra politiska åsikter än sina män. Vid olika tillfällen i kapitlet använder 

sig Öhman av autentiska citat från kvinnorättskämpar, exempelvis ett citat av Signe 

Bergman: ”Genom att hålla kvinnorna utanför politiskt inflytande skapar samhället 

av kvinnorna en oansvarig och tillbakahållande kraft, vilken i sig innebär en verklig 

kulturfara” (1989, s.218). Öhman lyfter upp den politiska oron i övriga Europa som 

anledning till varför de konservativa i riksdagen valde att acceptera rösträttsreformen 

1918, som trädde i kraft 1921.  

Men fortfarande återstod mycket innan jämställdheten mellan män och kvinnor var 

fullständig. På nästan alla poster i samhället satt män. Och det var långt kvar innan ett 

annat av kvinnorörelsens viktigaste mål skulle bli verklighet: att män och kvinnor skulle 

få lika lön för lika arbete. 

Kapitlet är främst av förklarande typ med vissa normativa antydningar, såsom det 

definieras av Ammert (2011, s.262). Öhman presenterar betydelsefulla gestalter och 

drivande aktörer för kvinnorörelsen. Kapitlet ger även en nyanserad bild av 

riksdagen, eftersom Öhman skriver att ’de flesta riksdagsmän’ var emot den 

allmänna rösträtten, inte bara den politiska högern. Innehållet i den dåvarande 

läroplanen Lgr 80 reflekteras i bokens kapitel, eftersom Öhman ger en positiv 

skildring av samhällets väg mot jämställdhet. ’Men fortfarande återstod mycket 

innan jämställdheten mellan män och kvinnor var fullständig’ antyder att den 

fullständiga jämställdheten var på väg och att det jämställda samhället var verklighet 

då Öhman skrev boken. Existerandet av det fullständigt jämställda samhället kan 

med säkerhet ifrågasättas, även om det med stor sannolikhet var mer jämställt när 

boken skrevs än den tid boken skildrar. Öhman avslutar kapitlet med att hävda att det 

var långt kvar innan kvinnorörelsens verkliga mål skulle bli uppfyllt, nämligen lika 

lön för lika arbete mellan män och kvinnor. Detta antyder att målet var uppfyllt när 

Öhman skrev boken. Detta ter sig synnerligen utopiskt snarare än en fullt realistisk 

skildring. 

Sammanfattningsvis så skildras 1921 och införandet av allmän och lika rösträtt 

endast positivt i läroböckerna. I de böcker där kvinnorörelsen tas upp skildras även 

den i positiva ordalag, då dessa kvinnor kämpade för ett mer jämställt samhälle. 1921 

framställs som året då Sverige på riktigt blev ett demokratiskt land, vilket enligt 
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författarna är det önskvärda och eftersträvansvärda. Den bakåtsträvande högern blev 

tvungen att vika sig i frågan på grund av det oroliga politiska och sociala klimatet. 

Kvinnornas rätt till att rösta ses ofta som en självklar samhällelig utveckling enligt 

läroböckernas författare. Det finns en tydlig normativ värdering i och med den 

positiva skildringen av den allmänna rösträtten. Det är ett exempel på hur 

läroplanernas demokratiska värderingar förankras i läroböckernas innehåll. 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuterar vi vårt resultat, samt återkopplar till tidigare forskning, 

teori och bakgrund. Här presenterar vi även våra slutsatser samt pedagogisk 

implikation. 

Enligt Karlsson säger läromedel mer om tid den i vilken den skrivs än om de 

historiska perioder den strävar efter att förmedla kunskap om. Därför är läromedel 

mer artefakt än en berättande källa (2011, s.49). I vårt resultat har vi funnit att 

demokratisering ofta framställs med Sveriges nuvarande demokratiska statsskick 

som facit. Exempel på detta återfinns bland annat i Historia Kompakt där författarna 

använder formuleringar som ”äntligen” när de skriver om kvinnors nyfunna rätt till 

att rösta (Almgren, Almgren & Wikén 1995, s.173). Nilsson, Olofsson och Uppström 

beskriver i Punkt SO Historia – stadiebok att alla myndiga män hade fått rätt till att 

rösta, men ”kvinnorna skulle få vänta ytterligare några år på sin rösträtt” (2001, 

s.225). De skriver även om att ”vägen mot demokrati hade ändå påbörjats. Men än så 

länge var det en bra bit kvar” (2001, s.225). Utifrån dessa formuleringar i 

läroböckernas texter blir det tydligt att det nuvarande statsskicket används som norm, 

alltså det eftersträvansvärda, önskvärda och den självklara vägen för Sverige att ta. 

Orden som används för att bygga upp dessa formuleringar är inte neutrala, vilket är i 

enlighet med Elmeroths resonemang (2011, s.19). 

I flera läroböcker framställs demokratisering med hjälp av ett språk som präglas av 

ett känslomässigt patos, där läsaren bjuds in till att sympatisera med demokrati och 

de som företrädde den. Enligt Långström har ofta läroboksförfattarnas politiska 

åsikter samt statens styrdokument en stor roll i författarnas ämnesurval och hur det 

framställs (1997, s.221). Exempel på detta återfinns bland annat i läroböckernas ofta 

sympatiska inställning till arbetarrörelsen och de svårigheter arbetarna mötte på sina 

arbetsplatser. Ivansson & Tordai beskriver arbetarnas livsvillkor i målande och 

negativa ordalag i SOS: Historia – Ämnesboken (2003, s.244). Arbetsmiljön 

framställs som mycket farlig för hälsan, och olyckor beskrivs som vanligt 

förekommande ”och folk förväntade sig inte något annat. Det var så att arbeta” 

(2003, s.244). Det finns en sympati för arbetarnas ställning som offer. Författarnas 

formulering och ordval gör att arbetarnas negativa livsvillkor skildras som en 

självklarhet utan alternativ, vilket inte minst återspeglas i meningen ’Det var så att 

arbeta’. I detta fall blir Elmeroths (2011, s.19) resonemang om ordens brist på 

objektivitet tydligt, eftersom ’var’ i kontexten antyder ett absolutistiskt resonemang 

som inte kan ifrågasättas, och det kan inte finnas några andra alternativ. Utifrån 

socialkonstruktivismen (Jørgensen  & Louise 2000) är detta ett exempel något som 

tas för givet, en självklarhet, som troligtvis är en missvisande förenkling.   

Ytterligare exempel på värdeladdade förmuleringar återfinns i So Direkt – Historia 

där författarna skriver att demokratiseringen innebar att Sverige utvecklades till ”en 

modern demokrati” (Almgren, Tellerud, Thorbjörnsson 2005, s.397). Både orden 

’modern’ och ’demokrati’ fungerar i sammanhanget som positiva värdemarkörer som 

väcker associationer till ett rättvist statsskick. Vår förståelse av dessa ord hänger 

möjligtvis ihop med det Elmeroth kallar ”kulturell överenskommelse”, ett socialt 

kontrakt som ger orden dess positiva innebörd i vårt samhälle (2011, s.19). I 

läroböckerna återfinns bestämda ord som fungerar som positivt och negativt – dessa 

är ’demokratiskt’ respektive ’odemokratiskt’. 

Vår första frågeställning i denna uppsats har varit hur demokratisering framställs i 

vårt urval av svenska läroböcker för grundskolans senare år. I analysen av vårt 
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resultat har vi funnit att Sveriges nuvarande statsskick ofta används som facit när 

demokratiseringen skildras i läroböckerna, och ses som den naturliga och självklara 

utvecklingsvägen från tidigt 1900-tal och framåt. År 1921 skildras i läroböckerna 

som demokratiseringens kulmen och samtliga författare lyfter upp det årtalet som det 

allra mest betydelsefulla. 

Vår andra frågeställning berör hur normativa inslag framkommer i läroböckers 

framställning av demokratiseringsprocessen i Sverige. I samtliga av våra teman 

återfinns normativa framställningstyper. Exempel på hur detta framkommer i temat 

Sekelskiftet 1900 och rösträttsfrågan finns i Historia – Kompakt då författarna 

beskriver arbetarnas ”lugn och säkerhet” i kontrast till de konservativas ”rädsla” 

(Almgren, Almgren & Wikén 1995, s.173). Tillskrivandet av arbetarna som lugna 

och säkra antyder vilka författarna sympatiserar med. För att ytterligare illustrera det 

dåvarande samhällets orättvisor använder författarna en dikt av poeten Verner von 

Heidenstam med raderna: ”Det är en skam, det är en fläck på Sveriges banér, att 

medborgarrätt heter pengar” (1995, s.173). Ett exempel på normativ framställning i 

temat Arbetarrörelsen återfinns i Historia kompakt där författarna ger en fiktiv 

skildring om hur arbetarfamiljen vräks efter en misslyckad strejk: ”På någon timme 

tvingades arbetarfamiljerna tömma sina bostäder. Bord, stolar och sängar lyftes ut på 

gården, och där grät småbarnen som inte förstod vad som hände” (Almgren, Almgren 

& Wikén 1995, s.173). Barnens gråt och deras oförståelse över situationen ska 

ytterligare illustrera arbetarnas tragiska situation. Författarna har tagit ställning för 

arbetarna och dess situation som offer, och citatet vill visa på arbetsgivarnas 

grymhet. Denna fiktiva skildring kan möjligtvis även agera som kontrast till det 

samhälle som Skolverket vill verka för. I temat Borggårdskrisen svartmålas kung 

Gustav V och även hans drottning Viktoria. Karlegärd och Karlsson skriver att 

historieämnet i skolan ofta har en moraliserande karaktär, där vissa aktörer fördöms 

som onda och andra lyfts upp som goda (1997, s.133). Resonemanget återfinns i 

detta tema, särskilt i maktkampen mellan kung Gustav V och de som förespråkade 

parlamentarism, i synnerhet den liberale Staaff. Kungen framställs alltjämt som 

antidemokratisk och fientlig till minskad kungamakt, och Staaff beskrivs som 

demokratins förkämpe (Öhman 1989, s.223). I temat från Kvinnorörelsen återfinns 

ett exempel från Öhman i boken Historia för högstadiet, som beskriver tiden efter 

den allmänna rösträttens införande 1921: ”Men fortfarande återstod mycket innan 

jämställdheten mellan män och kvinnor var fullständig” (1989, s.226). Om den 

fullständiga jämställdheten mellan män och kvinnor existerar kan ifrågasättas, men 

Öhman beskriver ändå en ökad jämställdhet som det normativa som Sverige till sist 

skulle nå. 

Vår tredje frågeställning behandlar hur läroplanernas demokratiska värderingar 

konkretiseras i läroböckernas ämnesmässiga innehåll. Johnsen mfl skriver att även 

om läroboksförlagen konkurrerar utifrån marknadsekonomiska principer, måste de 

ändå förhålla sig till riktlinjer i form av lagar och läroplaner (1998, s.29). Även 

Långström skriver att statens styrdokument har stor betydelse för hur läroböckerna 

utformas (1997, s.221). Vid analysen av våra utvalda läroböcker har vi funnit 

exempel på hur läroplanernas värderingar konkretiseras i ämnesinnehållet. Ett av de 

tydligare exemplen återfinns i SO:S Historia av Ivansson och Tordai, där författarna 

motiverar kapitlet om kvinnorörelsen då de skriver att demokrati bygger på 

människors lika värde och att kvinnorörelsens kamp för rätten att rösta därmed är 

viktig att skildra (2003, s.352). Det som konkretiseras i sammanhanget är den 

demokratiska värdegrund som återfinns i Lpo 94 (Skolverket 1994, s.3). I Prio 
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Historia av Almgren et al. (2011, s.125) beskrivs kvinnors strävan efter utökad 

inkomst då de inte ville att deras lön skulle enbart vara ett komplement till deras 

mäns inkomst. Författarna skriver även om ett stort socialdemokratiskt möte i Zürich 

där det bestämdes att rörelsen skulle driva frågan om lika lön mellan män och 

kvinnor. Skildringen tycks ha förhållit sig till Lgr 11 och dess formuleringar om 

jämställdhet i förhållande till demokrati (Skolverket 2011, s.7). 

6.1 Pedagogisk implikation 

Läromedel och framför allt läroböcker har haft och har fortfarande en central 

ställning inom den svenska skolan. Det är därför av stor vikt att deras ämnesmässiga 

innehåll granskas och undersöks, särskilt sedan den statliga granskningsnämnden av 

läroböcker avskaffades under 1990-talet. Vår avsikt med uppsatsen har inte varit att 

skildra läroböcker negativt eller avgöra om de är undermåliga eller inte. Vi är 

medvetna om att läroboksförfattande är ett mycket utmanande yrke, då de har många 

förväntningar och kritiska ögon som granskar det slutgiltiga arbetet. Dock handlar 

det om texter som många elever läser och därför är en kritisk analys nödvändig. 

Det är vår uppfattning att det krävs en dialog mellan läroboksförfattare, 

yrkesverksamma lärare och forskare. Elevers synpunkter på läroböckerna är också av 

yttersta relevans, då det i slutändan är främst elevernas som arbetar efter dem. 

Ansvaret vilar inte enbart på läroboksförfattaren. Vi anser att det är för enkelt att 

kritisera läroböcker utan att erbjuda konstruktiva kommentarer om vad som kan 

göras bättre. En naturlig utveckling av vår uppsats och ett framtida forskningsprojekt 

skulle möjligtvis vara att frambringa denna dialog genom intervjuer av 

läromedelsförfattare, lärare och elever. Detta skulle möjligtvis leda till en ökad 

medvetenhet om vad de olika grupperna förväntar sig av varandra, vilket 

förhoppningsvis hade gynnat samtliga parter. Målet med pedagogisk och didaktisk 

forskning är att skolan som verksamhet och institution ständigt ska förbättras, och 

det är vår uppfattning att dialog och samarbete mellan olika parter är nyckeln till 

detta. 

Vi är även nyfikna på att undersöka hur elever tillägnar sig och uppfattar det 

ämnesmässiga innehållet i historieläroböcker. Det är av intresse att undersöka vad 

eleverna finner relevant i texterna och vad de fastnar för, i kontrast med vad lärarna 

och läroboksförfattarna vill upplyfta som viktigt. 
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