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Abstract 
 
This essay will investigate how the History subject has changed and developped in 

Sweden. For those who study the way subjects and the school itself change over time it 

becomes quite clear that they have gone through an enormous change. However this 

essay will focus on how the History subject, and mainly the teaching of the Antique, in 

particular, has changed. In order to find out how it has changed several things will be 

taken into account. First of all there will be interviews and conversaisions with several 

teacher and try to find out how it has changed, according to their experiences and 

belives. One other important thing to investigate is how the curricula have changed 

during the second have of the 20:th century. Another thing of great importance is to try 

to find out how the textbooks have changed. Have there been any signigant changes in 

the way the curricula and textbooks emphasize the Antique and old history in general? 

 

What this research discovered was that most teachers belived that there is more foucs 

today on modern history than before. They believe that the Antique has been 

downplayed in modern curricula and that that is a shame, since an understanding of the 

Antique is necessary for the students. However that is not in line with what the curricula 

emphasize. This study shows that there has always been more focus on the modern 

history than on old history. One reason for the teachers’ misconception about the 

change is perhaps that. the textbooks have always been writing quite a bit about the 

Antique, in comparison to other old cultures, such as the Mesopotamian or the 

Egyptian. That proves that the Antique is more relevant to historians, researchers and 

teachers than it is for those who design the curricula and the politicians in charge. What 

has actually been downplayed is the Eurocentric approach to history and that change 

occurred in the 1970’s. That change took place because of a political shift that also 

reflected in the school and the subjects. It became more relevant to be critical of the 

nation state and the European heritage. Since the Antique is a major part of the Western 

heritage it became more important to approach the Antique, and history in general, with 

a critical approach.  
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Inledning 
 

Den svenska skolan genomgår ständiga förändringar, för att göra den bättre och mer 

anpassad till samhällets utveckling. Nya direktiv, lagar, regler, förordningar och 

läroplaner syftar till att göra skolan mer modern samt mer anpassad till eleverna och 

samhället. Skolan är alltså ideologiskt och politiskt styrd, eftersom det är Riksdagen 

som fattar beslut om skolan och dess innehåll. Borgerligheten och Socialdemokraterna 

har traditionellt sett haft en olik syn på skolan och dess innehåll. Skolan har med andra 

ord varit i ständig förändring sedan Folkskolan infördes 1842, men den har alltid syftat 

till att vara relevant för just den tiden som då var eller är aktuell. Ämnen har tillkommit 

och tagits bort samt förändrats. Under 1800- talet syftade skolan till att skapa lydiga 

medborgare i en framväxande nationalstat, som hyllade Gud, konungen och 

fosterlandet. 1 Under 1900- talet har den svenska skolan genomgått oerhört stora 

förändringar, vilket motiverar forskning om dessa. Historieämnet har gått från att 

identitetsskapande på ett nationalistiskt sätt, till att främja det individuella lärandet och 

kunskapsjakten.  

 

Det viktigaste i all historieforskning som görs är att vidareförmedla resultaten av 

forskning inom ämnet, men på vad ska fokus ligga? Som tidigare nämnts har svaret på 

den frågan skiftat genom åren. Forskaren Knut Kjeldstadli uttryckte det så här:  

 
 Undervisningen i världshistoria bör enligt min mening bestå av två delar. Den senare 

 delen skulle vara traditionell och bestå av de senaste hundra till etthundrafemtio  

årens politiska händelsehistoria. Att låta någon gå ur skolan utan kunskap om ryska  

revolutionen, fascismen, världskrigen och avkolonialiseringen är att producera idioter 

i den ursprungliga grekiska meningen, det vill säga ovetande samhällsmedborgare.  

[Det är viktigt med] ett långt historiskt perspektiv. I dag är det en tendens att äldre 

historia hamnar utanför. Men många av de farligaste konflikterna i världen i dag 

går just mellan moderna och traditionella samhällen. 2  

 

Den senaste läroplanen trädde i kraft 2011 och den här uppsatsen kommer behandla hur 

historieämnet förändrats under den senare delen av 1900- talet och in på 2000- talet.  

 

1 Kjeldstadli, Knut: Det förflutna är inte vad det en gång var (2010) s. 260 
2 Kjeldstadli, Knut: Det förflutna är inte vad det en gång var (2010) s. 267- 268 
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I början av 1900- talet var ämnet historia ett av skolans viktigaste. Staten ville utbilda 

goda och kunniga medborgare i en nationalstat och då var kunskap om historien väldigt 

viktig. Man lyfte fram ett bildningsideal i Sverige och där skulle kunskap om Antiken 

självklart ingå, eftersom Sverige och Europa vilade på dess grund. Äldre och då 

framförallt svensk historia lyftes fram, för att påvisa Sveriges storhet. Senare under 

1900- talet kom dock historia att få en mer undanskymd roll och fick stryka på foten till 

förmån för andra ämnen. Bildningsidealet försvann i viss mån och ersattes med annat. 

Antalet undervisningstimmar i historia minskade dramatiskt under senare delen av 

1900- talet. 3 I den senaste kursplanen Gy 2011 ska detta tas upp i Historia 1A1 fram till 

1800- talets industrialisering och demokratisering:  

 
 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk  

 tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa 

 valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska  

 tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förändringar utifrån valda 

 områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 

 1800- talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk  

 kultursfär som Kina eller Indien. 4  

 

Som synes är det väldigt mycket som ska täckas in vad gäller den tidiga delen av 

mänsklighetens historia. Utöver den delen som citerades ovan av det centrala innehållet 

i kursen ska Historia 1A1 även innefatta migration, fredssträvanden, demokratisering, 

industrialisering, resursfördelning mellan och inom länder, internationellt samarbete, 

mänskliga rättigheter, kolonialism, folkmord, konflikter, källkritik, kunskap om hur 

historia används i dagens samhälle samt hur man tolkar historia utifrån ”social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet”. 5 Med andra ord ska en 

förhållandevis kort kurs innehålla otroligt stora mängder av historia, med olika 

perspektiv och annat intressant. I den kontexten får Antiken mindre utrymme, när fokus 

ligger på den senare delen av mänsklighetens historia.  

 

 

 

3 Karlsson, Klas- Göran & Zander, Ulf: Historien är nu (2012) s. 383 
4 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 
s. 67- 68 
5 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011)  
s. 68 
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Motivering av valt ämne  

 

Motiveringen till valt ämne är att det är av yttersta vikt att ta reda på hur fokus flyttas i 

historieämnet. Det är intressant att belysa förändringen inom ett samhällsvetenskapligt 

ämne som historia är, eftersom det påvisar förändringar som samhället har genomgått. 

Skolan är spegelbild av samhällsutvecklingen. Det kommer synliggöras att skolan är i 

ständig förändring och att det som poängteras ena dagen kan få en mindre belyst roll 

dagen därpå. Som pedagog är det intressant att förstå att man egentligen har 

förhållandevis liten makt över innehållet i undervisningen, om man följer 

styrdokumenten. Vidare är det spännande att se hur pedagoger väljer att implementera 

rådande styrdokument i praktiken. Då det stundtals har funnits och finns en konflikt 

mellan pedagogen och styrdokumenten i form av tolkning och villighet att följa 

styrdokumenten är det ytterst intressant. Styrdokument kan även tolkas på olika sätt av 

olika pedagoger, beroende på en rad faktorer. Det kommer även bli intressant att se hur 

innehållet i läroböcker förändrats över tid och om det återspeglas i styrdokumenten samt 

speglar den samhällsförändring som skett under 1900- talet. 6 

 

Anledningen till att just Antiken valdes är att den tidsperioden ligger till grund för den 

västerländska civilisationen. Mycket i vårt samhälle i form av politik, konst, retorik, 

filosofi, vetenskap, litteratur, idrott och kultur har sin grund i det antika Grekland. 7 Att 

Antiken och dess arv är av yttersta vikt för Sverige och västerlandets kultur belyses 

tydligt i SO Direkt Historieboken (1999), som inledde kapitlet ”Arvet från grekerna” på 

följande sätt:  

 
 Varför sysslar vi så mycket med det antika Grekland? Jo, därifrån har vi hämtat 

 så mycket kunskap och så många idéer: vår moderna demokrati, en del av våra 

 myter och sagor, ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper.  

 Grekerna har lärt oss hur god konst ska se ut, hur livet på ett torg ska fungera, 

 hur uppfostran och undervisning kan gå till [samt kunskap om] teater och  

 tänkande, idrott och läkekonst. 8 

 

Antiken har, som tidigare konstaterats, traditionellt sätt även haft en stark ställning och 

betydelse i pedagogiska sammanhang. När man talar om Antiken brukar särskilt 

6 Lundgren P., Ulf m.fl.: Lärande skola bildning (2010) s. 460 
7 Fox Lane, Robin: Antikens värld (2008) s. 102-  112 (kapitel 8) 
8 Almgren, Bengt m.fl.: SO Direkt Historieboken (1999) s. 66 
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demokratin i Aten lyftas fram som föredöme för hela den västerländska 

demokratitraditionen. Just därför har det setts som viktigt att lyfta fram Antiken i 

exempelvis historie- och samhällskunskapsundervisningen. Med den historiska insikten 

förstår eleverna att dagens samhälle är en del i något större, som sträcker sig mer än 

2000 år bak i tiden. 9  

 

Samtidigt bör man som lärare, vilket visas i Gy 2011 ta hänsyn till att klassummet har 

förändrats till ett mångkulturellt klassrum, där elever från jordens alla hörn ska känna att 

undervisningen tilltalar just dem. Detta gäller inte enkom historieämnet, utan ska 

genomsyra hela skolan samt dess ämnen och verksamhet. Sådana här utmaningar ger 

den svenska skolan en rad möjligheter, men kan även innebära stora utmaningar. Det 

finns positiva exempel på uttalat mångkulturella skolor där man framgångsrikt 

integrerat främmande språk i undervisningen, arbetat mot rasism och språkutveckling. 

Mångkulturella klasser ställer således nya krav på undervisningen, menar många och då 

bör man tillmötesgå dem. Då får mycket av det som tidigare prioriterats stryka på foten. 
10 
 

Att tillmötesgå varje elev på hans eller hennes nivå och efter elevens förutsättningar går 

helt i linje med policyn som brukar beskrivas som ”en skola för alla”. På senare tid, 

sedan 1970- talet har en omfattande individualisering av skolan skett. Varje elev ses 

som en individ, med unika förutsättningar, bakgrund och intressen. Alla har inte samma 

historiska referensramar och utgår inte från samma saker. Alla kan inte identifiera sig 

med Gustav Vasa, lika lite som alla inte kan identifiera sig med grekerna som införde 

demokrati i Aten. Med detta i åtanke är inte Antiken relevant för alla elever. Elever från 

Mellanöstern och Balkan kan säkerligen känna sig illa bemötta om man lyfter fram 

Romarrikets imperialism som något som spred godhet och civilisation. De kan även 

känna sig alienerade om man lyfter fram grekernas seger över Persien vid Marathon 

som enkom positivt och med ett romantiskt skimmer, som ofta är sanningen i det fallet. 
11  
 

 

 

9 Lundgren P., Ulf m.fl.: Lärande skola bildning (2010) s. 26- 27 
10 Lundgren P., Ulf m.fl.: Lärande skola bildning (2010) s. 418 
11 Lundgren P., Ulf m.fl.: Lärande skola bildning (2010) s. 93 
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Syfte och problemformulering 

 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur undervisningen om Antiken 

förändrats i Sverige, under 1900- talet fram till idag. Syftet är att se hur det 

innehållsmässiga materialet har förändrats, men även hur det framställs i läro- och 

kursplaner, samt pedagogers syn på denna utveckling. Ett övergripande mål är även att 

studera hur en övergripande förändring har skett inom ämnet historia, gällande modern 

och äldre historia. Det görs med hjälp av att studera hur de faktiska styrdokumenten ser 

ut, samt att se hur pedagoger i skolans värld väljer att implementera dessa. Studier av 

läroböcker kommer även det vara ett viktigt komplement i forskningen.  

 

Avgränsningar 

 

Eftersom historia är ett så stort ämne kommer undersökningen begränsas till hur 

undervisningen om Antiken förändrats. Det övergripande intresset är egentligen att se 

hur innehållet i historia förskjutits generellt, till att prioritera modern historia framför 

äldre historia. Man skulle lika gärna kunna studera hur undervisningen om 

Vikingatiden, Upptäckternas tid eller Medeltiden förändrats. Anledningen till att just 

Antiken väljs som område är att det är något som tidigare prioriterats i hög grad. 

Antiken, vilket presenteras senare i bakgrundsbeskrivningarna, är dessutom väldigt 

viktig för Sveriges och Västvärldens identitet.  

 

När studier av läroböcker sker kommer fokus ligga på hur beskrivningen av de grekiska 

och romerska samhällena såg ut politiskt. Det kommer vara mer intressant att se hur 

demokratin eller kvinnans situation beskrivs, snarare än att studera hur man beskrev de 

olympiska spelen exempelvis. I kontexten av att skolan är politiskt styrd blir det givet. 

 

I ett större perspektiv kommer det undersökas hur ämnet kommit att prioritera modern 

historia, framför äldre historia. Jämförelser kommer göras med tidigare läroplaner. Det 

är intressant och av yttersta vikt att studera hur styrdokumenten faktiskt har förändrats, 

men det som kompletterar den kunskapen är hur de nya styrdokumenten implementeras 

i praktiken. I och med den vetskapen kommer intervjuer med pedagoger skänka ett extra 

V 



  
 

djup till forskningen. Styrdokument är intressanta att studera, men det är de faktiska 

förändringarna den här forskningen syftar att svara på. Forskningen kommer även 

kompletteras med läroböcker, för att bli heltäckande och enhetlig. 12 

 

Det är således spännande att se hur fokus, och därmed synen, på Antiken har förändrats, 

under en så kort tid som detta gäller (1994- 2011).   

 

Frågeställningar 

 
För att underlätta forskningen kommer denna uppsats utgå från ett antal frågor som 

presenteras nedan. Det är dessa som forskningen kommer försöka besvara. 

 

• Hur och varför har historieundervisningen förändrats i Sverige? 

• Vad är de innehållsmässiga skillnaderna mellan olika läroplaner och läroböcker? 

• Hur beskrivs Antiken i läroböcker och hur har beskrivningen förändrats under 

1900- talet fram till idag? 

• Vad anser pedagogerna om förändringarna och hur implementerar de dessa i 

undervisningen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Lundgren P., Ulf m.fl.: Lärande skola bildning (2010) s. 475- 478 
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Tidigare forskning 
 

Historieämnets förändring 

 

Som konstaterats inledningsvis har historieämnet, precis som alla andra ämne, 

genomgått många förändringar och metamorfoser. Anledningarna till det är många, men 

beror bland annat på nya pedagogiska och didaktiska teorier, ny forskning inom ämnet 

historia och politiska förändringar i samhället. Av många forskare och 

samhällsdebattörer anses just historia vara det mest kontroversiella ämnet. Det anses 

vara det eftersom samhällets värderingar återspeglas i ämnet. Händelser och 

infallsvinklar som samhället anser vara viktiga eller av godo får ett uttryck i 

undervisningen. Samhällets historiesyn är en reflektion av det politiska klimatet och är 

därför ett erkännande om man inom historia väljer att poängtera något speciellt. Det är 

även viktigt att säga att historien formar en nations identitet. 13 Under 1800- talet blev 

ämnet historia en självständig vetenskap inom universitetsvärlden. Det ledde till att det 

började ställas nya krav på ämnets innehåll, gällande förankning i vetenskap och 

objektivitet. Ett mått av historiekritik och ifrågasättande infördes, vilket kom att bli 

oerhört centralt allteftersom ämnet utvecklades. 14 Fokus kom att ändras inom 

historieämnet. Ursprungligen syftade ämnet till att vara identitetsskapande och 

fostrande. Under 1900- talet kom flera nya perspektiv och infallsvinklar att göra intrång 

i ämnet. Ekonomisk och social historia är två exempel på detta. En historieinriktning 

som kom att få stort inflytande på historieskrivningen och historieämnets utveckling i 

Västvärlden var den progressiva inriktningen, som uppstod i USA vid 1900- talets 

början. Där lyfte man ytterliggare fram den ekonomiska, eller materiella, faktorn som 

drivande för historisk utveckling. All forskning hade inte samma politiska eller 

teoretiska utgångspunkter dock. Den andra sidan av den progressiva myntet var den så 

kallade realistiska skolan. De som tillhörde den var mer traditionella i sin historiesyn 

och forskning. Man skulle kunna säga att den realistiska skolan bestod av konservativa 

historiker, medans den progressiva skolan bestod av liberaler och socialister. Trots det 

skedde ett oerhört stort paradigmskifte under 1960- talet, till de progressivas fördel. Ur 

en amerikansk synvinkel brukar Vietnamkriget och den påföljande revolten mot det 

13 Husbands, Chris m. fl.: Understanding History Teaching (2003) s. 28 
14 Lilja, Sven: Historia i tiden (1989) s. 10 
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traditionella lyftas fram som viktigt för historieskrivningen, men även 

samhällsutvecklingen på ett övergripande sätt. 15 

 

För svensk del finns det flera intressanta aspekter att lyfta fram, gällande historieämnets 

utveckling- Självfallet finns likheter med utvecklingen som skedde i USA, då även 

1960- talet ses som ett paradigmskifte i svensk historieforskning och samhällssyn i stort. 

I ett svenskt och nordiskt historiskt perspektiv har historieämnet använts av 

makthavarna för att främja en viss politisk agenda. I början av 1900- talet kritiserades 

ämnet för att främja en osund nationalism, främst från lärarhåll. En förhållandevis 

nationalromantisk syn inom historieämnet kom att prägla detta fram till Efterkrigstiden. 

Då uppstod en konflikt mellan konservativa gentemot liberaler och socialister. 16  

 

Ofta lyfts två så kallade skolor fram, för att påvisa de olikheter i historiesyn och 

forskning, nämligen den historisk- kritiska och Hjärnetraditionen. När den historisk- 

kritiska traditionen fick sitt genombrott hade mycket viktigt redan skett, som bredde väg 

för dess genomslag. Det viktigaste var antaligen den kritiska empirismen, som betonade 

vikten av källkritik och ifrågasättande. En av de mest framträdande forskarna som 

förknippas med den historisk- kritiska traditionen är Lauritz Weibulls. Han var en stark 

förespråkare av källkritik. Något som Weibulls krävde var ”att den historiska 

konstruktionen skulle byggas på säkert fastställda fakta”. 17 Det torde vara något som 

ses som självklart idag, eftersom källkritik och empiri betonas idag. På sikt ledde det till 

att den romantiska och identitetsskapande historiesynen fick stryka på foten, till en mer 

materialistisk historiesyn. Man började beskriva historisk svensk politik som en 

maktkamp mellan kungligheter, adel, bönder och borgare. De ansågs representera sina 

egna intressen och inte högre och ädla syften.  Av Hjärnetraditionens anhängare brukar 

Harald Hjärne, Nils Ahnlund och Clas Odhner räknas som de viktigaste och mest 

framstående. De var mer traditionella och idealistiska i sin historiesyn, och verkade 

främst i slutet av 1800 – talet och i början av 1900- talet. Hjärnetraditionens 

förespråkare kom sedermera att acceptera de förändringar i historiesyn som de historisk- 

kritiska skolan medförde, i form av källkritik. 18 

 

15 Lilja, Sven: Historia i tiden (1989) s. 37 
16 Elmersjö Åström, Henrik: Norden, nationen och historien (2013) s. 54 
17 Lilja, Sven: Historia i tiden (1989) s. 49 
18 Lilja, Sven: Historia i tiden (1989) s. 47- 48 
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Det finns förvisso olika teorier och infallsvinklar för när brytpunkten skedde för det som 

skulle komma att bli den moderna historian, vi känner till idag. Vissa forskare menar att 

början skedde i och med Andra världskrigets slut, men de flesta menar att det stora 

skiftet inte ägde rum förrän under 1960- talets slutskede. De menade att historia var 

nödvändig kunskap för att dra korrekta politiska slutsatser. Det var en tid som präglades 

av Vietnamkrigen, koloniala uppror och rasoroligheter i USA, vilket tvingade fram 

historisk kunskap om dessa frågor. Man menade att det som historieämnet skulle 

fokusera på skulle vara av sådan karaktär att det gav svar på frågor, utmaningar och 

konflikter som präglade dagens samhälle. Historien skulle bli allmän- och 

samhällsnyttig. Historieämnet kom då även att bli mer samhällskritisk, vilket dels 

berodde på att den nya synen ofta framfördes av marxistiska historiker. För Sveriges del 

fick historiesynen, utöver det som tidigare nämnts, en global och internationell ton. Det 

nordiska samarbeten ökade, men även det mellan forskare från hela världen. 19 

 

Under slutet av 1960- talet alltså skedde radikala samhällsförändringar, vilket kom att 

påverka skolan och då även historia. Historieämnet förändrades dels genom att mycket 

av det nationalromantiska och patriotiska försvann. Man skulle undervisa om det 

svenska kulturarvet för att förstå det i ett globalt perspektiv. År 1965 blev exempelvis 

”Europatanken” ett nyckelord i ämnet, i enlighet med de mål uppsatta av Unesco och 

Europarådet. Det förändrades även på grund av att samhällskunskap blev ett viktigt 

ämne i skolan och då skulle historia anpassas till det. Man skulle undervisa om sådant 

som var av vikt för att förstå moderna konflikter och det moderna samhället. Man 

hävdade faktiskt att man slutade med ideologiskt objektiv undervisning. Det som blev 

tydligt under Efterkrigstiden var att det konservativa och traditionell historia var de 

stora förlorarna. 20 Det är intressant att notera att detta tenderar ha skett över hela 

Västvärlden vid ungefär samma tidpunkt, det vill säga under slutet av 1960- talet. I 

Australien har konservativa forskare hävdat att historieämnet, tillsammans med övriga 

ämnen, tagits över av just liberaler och socialister, för att smutskasta nationen. De har 

lyft fram kritik mot den postmodernism och postkolonialism, som i deras tycke 

försämrat skolan och dess ämnen. 21 På följande vis sammanfattades förändringen och 

det som hände med historieämnet under Efterkrigstiden:  

 

19 Lilja, Sven: Historia i tiden (1989) s. 63- 79 
20 Husbands, Chris m. fl.: Understanding History Teaching (2003) s. 62 
21 Woolf, Daniel: A Global History of History (2011) s. 501 
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 Efter andra världskriget som en större förändring skedde och en bredare 

 syn på historieämnet blev märkbar. Ämnet skulle fortfarande behandla  

 nationen och kulturarvet, men också skola in eleverna i ett europeiskt och 

 globalt medborgarskap. De identitetspolitiska förändringar hoppade i stor 

 utsträckning över den nordiska nivån. Det var Europatanken och kosmo- 

 politisk historia, kombinerat med kritiskt tänkande, som blev den nya given, 

 men den slog inte igenom med full kraft förrän på 1960- talet. [...] Det är lätt 

 att anklaga forna tiders undervisning för att vara ideologiskt styrd, men även 

 en liberaldemokratisk, global, tolerant, emanipatorisk och erkännande historie- 

 undervisning är normativ och ideologiskt styrd. Möjligen används inte historie- 

 ämnet längre för nationalistiska syften, men det används definitivt fortfarande  

 för ideologiska syften. 22 

 

Forskning om läroböcker 

 

Det har genomförts en uppsjö studier med mängder av olika infallsvinklar på 

läroböcker. De som är intressanta för denna studie är de med fokus på hur läroblcker 

förändrats över tid och vad det kan säga om synen på en aktuell eller historisk händelse. 

Staffan Selander är en forskare som har undersökt 143 läroböcker i historia mellan år 

1841- 1985. Han kommer fram till en rad intressanta resultat. Något han konstaterar i 

sin studie är att läroböcker inte påverkas särskilt mycket av rådande styrdokument och 

läroplaner. Istället finns en trend att läroböckerna nästintill kopieras och återskapas från 

föregående upplagor. En tydlig utveckling han ser i sin studie är att fokus flyttats i 

läroböckerna. Från att skriva mycket om kungar och andra viktiga personer, har de 

utvecklats till att förklara händelser och större förändringar genom historiens gång. 23 

Ytterligare en sak som Selander noterat är att ofta berättas och redogörs olika kapitel 

och epoker för utan någon röd tråd eller som ett sammanhängande tema, vilket han 

menar skulle underlätta undervisningen och elevernas förståelse. Han ser även en 

utveckling där moderna historieböcker inte beskriver händelser med lika målande ord 

som tidigare. Historieböckerna har alltså blivit mer neutrala i det avseendet, då äldre 

tenderar att glorifiera vissa personer eller händelser. 24  

 

I Martin Augustinssons och Hampus Gustavssons examensarbete konstateras det att 

historiebeskrivningen i läromedel förändrats väldigt mycket över tid. De beskriver att 

22 Husbands, Chris m. fl.: Understanding History Teaching (2003)  s. 66 
23 Selander, Staffan: Lärobokskunskap (1988) s. 59 
24 Selander, Staffan: Lärobokskunskap (1988) s. 124- 126 
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läroböcker ursprungligen syftade till att fostra eleverna till goda samhällsmedboragre. 

Då var inslag som nationen, kristendom och kungahuset väldigt viktiga. Detta kom att 

förändras under 1900- talet, till en med globaliserad och samhällskopplad historiesyn. I 

och med att det i första hand är pedagoger som väljer vad de vill undervisa om för att 

uppnå målen är det inte nödvändigt att läromedel spelar en lika viktig roll idag, som 

tidigare. Ett problem för läroböcker är att de skulle behövas uppdateras ofta, eftersom 

det sker händelser som påverkar vad som är relevant. När Sovjetunionen och 

kommunismen i Östeuropa kollapsade omkring år 1990 behövdes läromedel uppdateras 

exempelvis. Det är inte säker att så alltid skedde, i och med att skolornas resurser är 

begränsade. 25 

 

Forskning läroplaner och pedagogers inställning till dessa 

 

När man förkovrar sig i tidigare forskning blir det tydligt att det har skett en 

förhållandevis omfattande forskning gällande hur ämnen, skolan och pedagogens 

uppgifter förändrats i och med nya läroplaner samt styrdokument. Forskningsresultaten 

är minst sagt mångfacetterade. Vad gäller pedagogers uppfattningar om förändringar i 

skolan skiftar de från positiva till negativa. Något som dock var genomgående var att 

samtliga pedagoger hade anpassat sin historieundervisning i och med Gy 2011, till att 

vara mer akademisk och analytisk. Pedagogerna uppskattade det centrala innehållet och 

betygskriterierna i Gy 2011. Dock lyfte någon fram att kursen i historia var i stort sett 

omöjlig att genomföra, om man skulle följa styrdokumenten, i och med att man ska 

hinna med så otroligt mycket under en begränsad tid. 26 Det är minst sagt svårt att dra 

slutsatser huruvida pedagoger är positiva till förändringen i deras jobb som Gy 11 

innebar. En studie visade att de intervjuade pedagogerna var till största del positiva, 

samtidigt som en annan visade att de var övervägande negativa. De som är negativa 

lyfter främst fram de svårtolkade betygsstegen, som de även uppfattar som alldeles för 

tuffa mot elever och att pedagogens frihet vad gäller planering och ämnen minskats i 

och med Gy 11. De känner sig mer styrda nu än tidigare. 27 De resultaten presenterades i 

två examensarbeten på sagda temat.  

 

25 Augustinsson, Martin & Gustavsson, Hampus: Demokratisering i historieläromedel (2013) s. 14- 15 
26 Hermansson, Erik: Styrdokumentskonventering i praktiken (2012) s. 53 
27 Ekberg, Maja & Fredriksson, Therese: Läroplan i förändring (2013) s. 33 

XI 

                                                 



  
 

Vad gäller hur lärare väljer att tolka och implementera Gy 11 finns forskning som visar 

på en rad spännande resultat. Ett exempel är de resultat som Helena Johansson och 

Christofer Axelsson kommer fram till i sina examensarbeten. Där kommer de fram till 

att forskning dels visar att lärare tolkar kurs- och läroplaner förhållandevis lika, men vad 

gäller implementering och fokus skiljer det sig väldigt mycket från lärare till lärare. 

Även om de tolkar begrepp inom ämnet lika blir ändå slutprodukten väldigt olik, det vill 

säga undervisningen. Det enda de enas om vad gäller nedlagd tid är delen om källkritik, 

som alla anser att de lägger mycket mer fokus på sedan Gy 11 infördes. 28 Många 

pedagoger som kommit till tals vid tidigare forskning är väldigt eniga angående 

Antikens stora betydelse i historieundervisningen. De beklagar att fokus flyttats från en 

så viktig historisk epok, som det traditionellt sätt fästs stor vikt vid. Pedagogerna är 

eniga om att mindre fokus på Antiken gör att elevernas världsbild blir snävare och att de 

missar att se den historiska grund stora delar av vårt moderna samhälle är uppbyggt på.  
29 
 

Johanna Birgersson Bergers och Eveline Watanabes kandidatuppsats visar på en mängd 

intressanta fenomen om pedagogers inställning till läroplaner. Deras studie visar dels att 

pedagoger tolkar styrdokumen väldigt olika. Det leder till att det blir svårt att uppnå en 

jämlik skola, där alla elever ges samma möjligheter att lyckas. Många pedagoger 

menade dessutom att de inte kunde genomföra allt de skulle och såg mycket av 

värdegrundsinnehållet som vackra floskler, men som skulle kräva oerhört stor energi 

och kunskap att arbeta med på ett bra sätt. Pedagogerna var dock överrens om vikten av 

att eftersträva att följa styrdokumenten, eftersom det är deras faktiska arbetsuppgift, 

men att det är en utmaning. 30 

 

En tydlig förändring som historieämnet genomgått är det från att enkom vara av den 

förmedlande typen till eleverna, vilket vill säga att fokus låg tidigare på vad som hänt. I 

och med senare läroplaner som Lpo 94 och Gy 11 förändrades det till att även inkludera 

varför något inträffade och försöka förklara utifrån olika modeller. Med kunskapen om 

varför något inträffade skulle eleverna kunna se mönster och kunna förstå sin samtid 

och varför vissa saker inträffar idag. De ska även ha ett framtidsperspektiv och försöka 

förstå framtiden utifrån historien och samtiden med hjälp av diverse 

28 Axelsson, Christofer: Ny historia? (2011) s. 33-34 
29 Johansson, Helena: Att bearbeta antiken i svenskundervisningen på gymnasiet (2009) s. 38 
30 Berger, Johanna Birgersson & Eveline Watanbe: Lärares tolkningar av läroplanen (2005) s. 24-26 
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förklaringsmodeller. Man har även inkluderat en stor portion av analys och källkritik i 

det moderna historieämnet. En annan tydlig aspekt som förändrats är att undervisningen 

ska delvis baseras på elevernas erfarenheter, bakgrunder och annat som är viktigt för 

dem. 31  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att hitta en entydig och enhetlig bild 

av hur historieämnet förändrats. De flesta pedagoger menar att historieämnet blivit mer 

högskoleförberedande i och med att det fokuseras mer på källkritik, självständigt arbete 

och att förklara historiska processer. Vad gäller sakinnehållet visar forskning att äldre 

historia kommit att nedprioriterats, enligt pedagogerna, vilket medför en sämre historisk 

medvetenhet. Huruvida detta är en faktisk sanning eller inte framgår inte av forskningen 

i fråga. Självfallet är det svårt att hävda att alla pedagoger upplever eller tycker samma, 

men detta är några av de övergripande förändringar som tidigare forskning visar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Simander Stegby, Hanna: Hur används historia? (2012)  s. 37 
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Material 
 

Läroböcker 

 

Ett stort antal läroböcker har använts i studien och här presenteras samtliga böcker som 

använts. Nedan kommer böckerna presenteras kortfattat. För att få ett hum om hur 

böckernas innehåll är uppdelade görs mätningar av antal sidor som handlar om Antiken, 

äldre historia och modern historia. Det som räknas till Antiken i läroböckerna är de 

kapitel som tar upp Grekland, Alexander den store och Romarriket. Hit räknas inte 

beskrivningar om övirga äldre kulturer, som exempelvis Egypten eller Mesopotamien. 

De flesta läroböcker är utformade enligt en mall som något förenklat skulle kunna 

beskrivas på följande vis: det första området man skriver om är flodkulturerna och andra 

äldre kulturer runt om i världen. Dit räknas inte Antiken. Därefter kommer området 

”Antiken”, och där är både det antika Grekland och Romarriket med. Efter det kommer 

”Folkvandringstiden” och ”Medeltiden”, vilka inte räknas till Antiken. Det som räknas 

till äldre historia är allt som handlar om perioden fram till år 1700. Anledningen till att 

just år 1700 används som brytpunkt är att det specificeras i Lgr 11 att det går en gräns 

mellan forna civilisationer och moderniteten vid ungefär år 1700. 32 När sedan 

sammanställningen görs för äldre historia räknas Antiken med i allt annat i tiden fram 

till år 1700. Till äldre historia räknas inte Upplysningen och de tre revolutionerna. De 

räknas istället till modern historia, som berör tiden från 1700 fram till tiden då den 

aktuella läroboken skrevs. Gällande Antiken kommer även en kort sammanfattning av 

bokens fokus presenteras.  

 

Boken Alla tiders historia Maxi (2006) består av 545 sidor och riktar sig till 

gymnasieskolan. Den innehåller 38 sidor om Antiken, 142 sidor om äldre historia och 

330 sidor om modern historia. Det som fokuseras mest på med Antiken är demokratin, 

Romarrikets uppgång och fall och arvet från Antiken. SO Direkt Historieboken (1999) 

innehåller 479 sidor sammanlagt och riktar sig till grundskolans senare år. Den 

innehåller 82 sidor om Antiken, 206 sidor om äldre historia och 273 sidor om modern 

historia. Det som fokuseras på gällande Antiken är demokratin, statsstaternas 

uppbyggnad och funktion, den romerska republiken och dess övergång till diktatur samt 

Romarrikets kollaps. Levande historia (1999) består av 379 sidor och riktar sig till 

32 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) s. 176 
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grundskolan senare år. Boken innehåller 60 sidor om Antiken, 157 sidor om äldre 

historia och 222 sidor om modern historia. Beskrvningen om Antiken är väldigt 

heltäckande, då den tar upp dels politiska aspekter och system under Antiken, men även 

sociala fenomen, såsom familjernas situation, skillnader mellan män och kvinnor, 

slaveriet. Men den berättar även om viktiga personer och händelser och framförallt om 

arvet från Antiken. Berättelser och bilder ur världshistorien (1953) berör tiden från 

människans uppkomst till Romarrikets fall och därför blir en sidanalys överflödig och 

otydlig. Det framgår inte av boken till vilken årskurs eller ålder man riktar sig, men av 

innehållet att döma är den skriven för elever i tonårsåldern. Att särskilja utmärkande 

fokusområden är inte alldeles enkelt, då boken är ganska heltäckande, men det läggs 

ganska mycket sidutrymme på att beskriva händelser så som krig, myter och äventyr. 

Kristendomens framväxt i Romarriket betonas även en del. Svensk historia för 

gymnasiet (1964) består av 356 sidor och riktar sig till elever i tonårsåldern, av 

innehållet att döma. Boken innehåller 162 sidor om äldre historia och 194 sidor om 

modern historia. Antiken omnämns inte överhuvudtaget.  Världshistoria för folkskolan 

(1957) innehåller 113 sidor sammanlagt. Den innehåller 16 sidor om Antiken, 66 sidor 

om äldre historia och 47 sidor om modern historia. Det som utmärker sig 

innehållsmässigt gällande Antiken är att man beskriver väldigt ingående Kristendomens 

framväxt i Romarriket. Alla tiders historia (1984) består av 47 sidor sammanlagt. Den 

innehåller tre sidor om Antiken, 12 sidor om äldre historia och 31 sidor om modern 

historia. Eftersom Antiken behandlas på enkom tre sidor är det svårt att hitta 

fokusområden, men mest energi läggs på Romarrikets fall. Historiens huvudlinjer 

(1981) riktas sig till gymnasieskolam. Den består av 267 sidor och beskriver tiden fram 

till 1700- talets slut. Antiken behandlas på 10 sidor. Ur världshistorien 1 (1956) består 

av 298 sidor och behandlar tiden fram till Sveriges Stormaktstids svanegång. Antiken 

består av hela 99 sidor. Gällande fokusområden för Antiken är det förhållandevis 

mycket beskrivningar om fälttåg och krig och kejsarlängder i Romarriket samt 

berättelser ur kejsarnas liv. Man ägnar exempelvis en hel sida åt att beskriva branden i 

Rom som det påstås att Nero ligger bakom. Författarna köper myten att Nero spelade 

fiol när Rom brann, trots att det är bevisat att så inte var fallet. Man gör nästan kejsarna 

till mytologiska väsen. Mycket utrymme ges dessutom åt Kristendomens framväxt i 

Romarriket. Alla tiders historia (2008) består av 232 sidor och riktar sig till 

gymnasieskolans yrkesförberedande program. Boken innehåller fyra sidor om Antiken, 

35 sidor om äldre historia och 192 sidor om modern historia. Eftersom enkom fyra sidor 
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ägnas åt Antiken är det svårt att få en övergripande heltheltssyn på det, men mest fokus 

ligger på Romarrikets uppgång och fall. Svensk och allmän historia (1960) består av 

228 sidor och riktar sig till elever i tonårsåldern. Den innehåller fem sidor om Antiken, 

172 sidor om äldre historia och 41 sidor om modern historia. Det kan vara värt att 

tillägga att 72 sidor av den äldre historien uteslutande behandlar svensk historia. Det ger 

en ojämn fördelning i och med att Sverige inte är med i det som kategoriseras som 

modern historia. Gällande Antiken ligger fokus på skillnaderna mellan Aten och Sparta, 

Alexander den store och hur Romarriket styrdes.  

 

Två böcker som ska vara allmäna böcker för historieämnet hoppar helt över Antiken, 

flodkulturerna samt folkvandringen och tar istället sin utgångspunkt i Medeltiden, vilket 

Tusen år (1969) gör. Historia för gymnasiet (1966), som riktar sig rill årskurs ett i 

gymnasieskolan tar även den avstamp i Medeltiden. Historiens huvudlinjer 2B (1977) 

tar istället sin utångspunkt i revolutionerna. Man ska dock inte utesluta att elverna 

använder sig av andra böcker och därmed får sig äldre historia och Antiken till livs.  

 

Pedagoger 

 

Det genomfördes 10 stycken intevjuer med pedagoger för studiens ändamål. 

Målsättningen var att samtala med pedagoger ur både grundskolans senare år samt 

gymnasieskolan. Något annat som också eftersträvades var att uppsättningen pedagoger 

skulle vara av blandad karaktär, gällande ålder, etnicitet, kön och en variation gällande 

vilken skola de arbetar på. Kontakten gick till som så att undertecknad gick in på olika 

skolors hemsida i två mellanstora kommuner i södra Sverige. På skolors hemsior finns 

det oftast förhållandevis god information om pedagogerna som arbetar på skolan och 

vilka ämnen de undervisar i, med tillhörande kontaktuppgifter. Sammanlagt kontaktades 

35 pedagoger via e- post och telefon och av dessa resulterade 10 stycken i en faktiskt 

intervju. Problemet blev då att urvalet inte blev det som var tänkt, gällande diverse 

variationsfaktorer, men det var inte mycket att göra åt den saken. Resultaten av 

samtalen skulle ändå bli väldigt intressanta.  

 

Alla 10 pedagoger undervisar på gymnasiet i Historia. De flesta av dem undervisar i 

ytterligare ett samhällsorienterat ämne och då framförallt i Religion eller 

Samhällskunskap. Tre stycken undervisar i Svenska. Alla är av svensk etnicitet och i 
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åldersspannet 26- 54 år gamla. De kommer främst från Kronobergs län, men många har 

bott på andra orter i södra Sverige. Med dessa förutsättningar är finns det ändå väldigt 

goda förutsättningar att göra en intressant studie, även om man kunde önskat att det 

fanns fler variationer.  

 

Tillvägagångssätt 

 
Ursprungligen var tanken med den här uppsatsen att resultatet enkom skulle bestå i 

materialet som togs tillvara i samband med samtalen med pedagogerna. Dessa skulle 

sedan analyseras utifrån läroplanerna som antogs år 2011. Tanken var alltså att endast 

studera förändringarna i historieämnet utifrån pedagogernas perspektiv, med en viss 

jämförelse med rådande läroplaner. När intervjuerna sedermera genomförts och 

analyserades upptäckte undertecknad att materialet blev aningen skralt. Att  påstå att 

matierialet var ointressant skulle vara att fara med osanning, men materialet var inte 

omfattande nog att bära upp en studie av den här digniteten. Efter diskussion med 

handledare beslutades det att man skulle utöka studien och därmed såväl 

frågeställningarna, teorin, metoden samt materialet. Gemensamt beslutades det att 

studien skulle satsa på att vara av den övergripande karakltären på historieämnets 

förändring som helhet, med Antiken som ett exempel på denna förändring. För att 

påvisa denna förändring utökades de läroplaner som var i fokus för studien till alla som 

var möjliga att få tag på. Vidare skulle studien innefatta en läroboksanalys av 

historieböcker, för att se hur synen på Antiken förändrats.  

 

Intervjuerna genomfördes på plats i skolorna, när pedagogerna hade tid under 

skoldagen. De kortaste intervjun tog ungefär 15 mintuer, medans den längsta tog hela 

40 minuter. Medparten tog dock omkring 30 minuter. Intervjuerna kretsade kring 

frågorna som är återgivna som underrubriker i kapitlet ”Samtal med pedagoger”. Under 

samtalets gång kunde det givetvis tillkomma ytterligare frågor, om undertecknad ansåg 

att det behövdes förtydliganden. Men i stort sett var det de frågorna som intervjuerna 

utgick ifrån. Intervjuerna spelades in och renskrevs i efterhand.  

 

Eftersom deadline för inlämning av uppsatsen närmade sig med stormsteg blev det 

aningen stressigt att införskaffa allt material som eftersöktes, men efter mycket möda 

var ändå materialet, i form av läroböcker och läroplaner, på plats. Analysen och 
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sammanställningen kunde börja, ännu en gång. Det gick bra och slutligen var 

undertecknad och handledaren nöjd med arbetet och resultatet. Mycket intressanta 

forskningsresultat hade upptäckts och därmed hade studien uppfyllt sitt syfte.  

 

 

Metod  
 

Vad gäller metod är det naturligt att ta avstamp i de faktiska styrdokumenten och dess 

förändringar. Då får man sig till livs hur det är tänkt att undervisningen ska gå till och 

på vilka sätt den förändrats. Det är även intressant att studera hur en allmän förändring 

av ämnet skett, eftersom pedagoger och forskare hävdar att historia är otroligt viktigt. 

 

Det är intressant, som nämnts tidigare, att samtala med pedagoger. Genom intervjuer får 

man en insikt i hur de tänkta förändringarna har implementerats i praktiken. Forskare 

inom modern historia har i stor utsträckning försökt använda sig av muntliga källor, det 

vill säga intervjuer. När det gäller urval av pedagoger att intervjua är det en fördel om 

man hittar använder sig av personer med olik bakgrund, för att få en vidare och bredare 

bild av deras perspektiv. Att ha det som mål är bra att utgå ifrån, men när det väl gäller 

respons från de man frågat kan man inte vara kräsen. Undertecknad upplever det som 

ologiskt att välja bort personer som tackat ja till intervju, även om deras bakgrund 

påminner om varandras. Pedagoger med likvärdig bakgrund kan trots allt ha olika 

perspektiv och uppfattningar, men mångfald är ändå något att sträva efter i sådana här 

sammanhang. Historiskt sätt har det funnits en tradition att forskare, och människor, 

haft en stor tilltro till det skrivna ordet. Alltså skulle skriftliga källor vara bättre än 

muntliga. Senare forskning visar dock att muntliga källor är lika godartade som de 

skriftliga. Självfallet finns det för- och nackdelar med båda typer av källor, men ingen 

nackdel som upphäver källans riktighet. Det finns flera aspekter att tänka på när det 

gäller att använda sig av intervjuer. Man måste tänka på:  

 
 det sätt vilket frågorna ställs. Forskaren måste vara observant på det faktum att 

 svaren är beroende av hur frågorna ställs till den intervjuade. Eftersom en forskare 

 som gör intervjuer inte bara använder källor utan också själv är med och skapar dem 

 måste hon se till att hennes egna förväntningar styr så lite som möjligt. Frågorna får 

 inte vara ledande. Om intervjun omfattar flera personer, vilket är det vanliga, måste 
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 frågorna vara så lika som möjligt. 33  

 

Det viktigaste när man arbetar med intervjuer och granskning av styrdokument och 

läroböcker är att påvisa att källorna och resultaten man publicerar är tillförlitliga, eller 

att de innehar reliabilitet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ”det centrala 

således [är] att fråga sig om metoden liksom undersökningsområde, 

undersökningsperiod och källmaterial, är lämpliga för att svara på de ställda frågorna”. 
34  
 

Förutom intervjuer används även läroböcker och kursplaner som en viktig del i 

analysen, gällande hur undervisningen om Antiken och äldre historia förändrats. 

Gällande läroböcker har ett stort antal studerats och undersökts, för att ge en bredare 

och mer sanningsenlig bild av innehållet. Det är inte logiskt eller vetenskapligt att 

studera enkom en lärobok från 1980- talet exempelvis och sedan dra slutsatsen att den 

läroboken återspeglar en allmän bild av hur läroböcker såg ut under den tidsperioden. 

Även om ett stort antal har studerats tydliggörs det inte i analysdelen, eftersom 

böckerna är förhållandevis lika. Det skulle inte tjäna något syfte att använda sig av 

många referenser konstant i analysdelen. Skulle man göra på det sättet skulle texten bli 

svår att läsa och inte sammanhållen. Läsaren bör dock ha i åtanke att det finns ett stort 

antal böcker som studerats när han eller hon läser analysdelen, även om de inte 

framkommer.   

 

Skolan har ingen skyldighet att erbjuda undervisning baserat på läroböcker, däremot har 

skolan en skyldighet att använda läromedel. Det kan röra sig om litteratur från bibliotek 

eller Internet exempelvis, men oftast utgår undervisningen från någon typ av lärobok. 

Man skulle kunna säga att i dagens skola har läroboken en ohotad förstaplats gällande 

läromaterial, trots de många möjligheter den nya tekniken fört med sig. Samtidigt kan 

man tyda en viss förskjutning på grund av mindre resurser i skolan och andra 

prioriteringar gällande ekonomi, då elever förväntas nyttja Internet vid sidan av 

pedagogens föreläsningar. På senare år har läroböcker i de samhällsorienterade ämnena 

genomgått en stor förändring. Texten har ändrats till att bli mer berättande och inte lika 

akademisk, vilket syftar till att öka tillgängligheten för eleverna. Som tidigare 

konstaterats återspeglar innehållet i skolan det samhälle politikerna vill skapa och därför 

33 Florén, Anders & Ågren, Henrik: Historiska undersökningar (2012) s. 76- 77 
34 Florén, Anders & Ågren, Henrik: Historiska undersökningar (2012) s. 59 
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har det skett stora förändringar inom historieämnet under 1900- och 2000- talen. Detta 

är inget unikt för Sverige, utan är något som alla länder sysslar med. På följande bevis 

beskrivs dess komplexitet:  

 
Både demokratier och diktaturer har moraliska syften med sin historie- 

undervisning. I den svenska läroplanen från 1994 angavs klart att  

samhällets värdegrund utgör ramen för all undervisning. Värdegrunden  

utgörs av moraliska värden, som eleverna ska tillämpa och utveckla i  

skolans alla ämnen. I en diktatur är det också samma goda värden som  

lyfts fram, ja till och med i Sovjetunionens författning talades det om  

demokrati och medbestämmande. 35 

 

Att använda sig av textanalys som metod för att analysera läroböcker känns väldigt 

rimligt. Inom lingvistik talar man om språket som ett objekt vars syfte är att förmedla 

information, budskap och känslor. Som betraktare av en text är det svårt att göra den 

rättvisa, eftersom man inte befinner sig i rätt kontext, som är en elev i det här fallet. 

Användande av diverse förklaringsmodeller kan vara hjälpfulla, men de är inte 

tillförlitliga. Som utomstående betraktare blir det problematiskt att värdera ord, dels 

eftersom ords betydelser förändras över tid och för att man löper en risk av att överdriva 

eller förminska ords betydelse. Med den insikten är det bättre att studera vad man 

skriver om, snarare än hur man skriver om något. Det är enklare att se förskjutningar 

vad gäller antal sidor, än gällande ord som skulle kunna anses vara laddade. Därför 

kommer fokus ligga på mängd, snarare än innehåll. 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Adler Hermansson, Magnus: Historieundervisningens byggstenar (2012) s. 60 
36 Säfström, Carl Anders & Östman, Leif: Textanalys (1999) s. 40- 42 
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Teori 
 

Resultaten från denna studie kommer tolkas utifrån ett postkolonialt perspektiv. 

Postkolonialism är en väldigt inflytelserik teori inom diverse vetenskaper i Västvärlden 

idag och används ofta som förklaringsmodell gällande lokala och globala 

samhällsfenomen. Ord som orientalism, rasism, kolonialism, kultur och postmodernism 

förknippas med och används ofta vid postkolonial analys. Kortfattat handlar 

postkolonialism om att förstå och inse hur Västvärlden påverkat länder i tredje världen 

historiskt sätt och vilka konsekvenser det hade och har för världens utveckling. Man 

studerar gamla kolonier och förklarar deras utveckling, i kontexten att de var en koloni 

och exploaterades av en främmande makt. Postkolonialism handlar även om synen på 

andra kulturer och folk utifrån ett västerländskt perspektiv och hur det format bilden i 

Västvärlden om människor och kulturer i tredje världen. Från att under 1800-talet in på 

1900-talet varit väldigt välvilligt inställd till västerländsk dominans och imperialism, 

kom universitetsvärlden under senare delen av 1900- talet bli mer kritisk mot dessa 

fenomen. Man beskrev Europas kolonialism som ”vetenskapens och förnuftets triumf 

över vidskepelsens krafter”, 37 vilket är en historiesyn som är ifrågasatt idag. I den 

kontexten har postkolonialismen vuxit fram.  

 

Att skriva om postkolonialismen vore enbart det ett stort forskningsområde och därför 

begränsas förklarningen till en väldigt komprimerad del i det inledande stycket. Istället 

ges utrymme åt att kontextualisera postkolonialism i förhållande till forskningen som 

bedrivs i denna uppsats. I det här sammanganget blir det intressant att se hur 

undervisningen om äldre historia och dess kulturer förändrats, med extra fokus på 

Antiken. Det kan i sin tur kopplas till en samhällsutveckling, där det blivit mer kritik 

mot Västvärldens inflytande gentemot övriga världen. Postkolonialism hävdar att det 

historiskt, och i viss mån fortfarande, är viktigt för Västvärlden att dela in världen i gott 

och ont. Europa och västerländska nationer symboliserar en enad godhet, som bär upp 

37 Loomba, Ania: Kolonialism/Postkolonialism (2008) s. 34 
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en gemensam kultur och idétradition. Den tredje världen å andra sidan, som består av 

främmande kulturer och idétraditioner, blir något hotfullt. Tanken om detta har ständigt 

varit närvarande i Europa, men blev extra viktig under 1800- talets kolonisation och 

imperialism, för att motivera dessa. Man började tala om att vissa kulturer var 

överlägsna och att Europas uppgift var att sprida civilisation till andra underlägsna 

kulturer. Studier av postkolonialism blir meningsfulla då man blir varse om de 

föreställningar man har om andra kulturer samt hur man kan motverka dem. 38 

Postkolonial teori handlar dock inte enkom om hur andra kulturer uppfattas och 

beskrivs. I postkolonial teori bör man dessutom integrera kritik av könsuppfattningar 

och social status. När man tar ett helhetsgrepp får man en större förståelse. Ofta har 

västerländsk kolonialism motiverats med att andra folk behandlat varandra illa. Det kan 

handlat om att aztekerna offrade människor till gudarna, såväl som att kvinnor i den 

muslimska världen behandlas illa. 39  

 

I många fall har postkolonialism utvecklats till en kritik av Västvärldens 

samhällshällssystem, vilket innefattar exempelvis kapitalism och påstådd rasism. 

Marxistiska historiker hävdar att kapitalism och rasism var drivkrafter bakom 

koloniseringen av tredje världen. De påstår att kapitalismen endast kunde överleva om 

man exploaterade människor och naturresurser. Kapitalism och rasism lever i symbios, 

de är beroende av varandra, hävdar de. För att etablera västerländsk dominans har man 

använt sig av rasism och resultatet har blivit kapitalism, menas det. Västvärlden 

avskaffade av egen fri vilja slaveriet, men det var enbart för att ersätta det med 

kapitalismen. Resultatet var ändå detsamma, enligt postkolonialister. Detta lever kvar i 

moderna dagar, menar de, och därför är saker som normkritik viktigt. Det är då man 

synliggör och problematiserar Västvärlden och dess stundtals negativa inflytande om på 

omvärlden. 40 

 

Ett problem som ofta uppstår gällande postkolonialism är att den enkom tenderar att 

fokusera på europeisk kolonialism och exploatering av tredje världen. Många forskare 

inom postkolonialismen vill vidga teorin till att omfatta alla typer av imperier i världen. 

Om man vill ha en enhetlig bild av kolonialism räcker det inte att studera kristna och 

europeiska nationers kolonialism. Man bör även inkludera länder som Osmanska riket, 

38 Loomba, Ania: Kolonialism/Postkolonialism (2008) s. 80 
39 Barry, Peter: Beginning Theory (2009) s. 191 
40 Loomba, Ania: Kolonialism/Postkolonialism (2008) s. 128 
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Japan, Kina och Sovjetunionen exempelvis. Ett tydligt exempel på postkolonialism är 

det hände i samband med Sovjetunionens fall omkring år 1989-1991. I Centralasien 

blev många muslimska länder självständiga, från att ha ingått i Moskvas imperium 

sedan tsartiden i Ryssland. På samma sätt erövrade och förtryckte Osmanska riket 

människor i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Det kom att dröja långt in på 1900- 

talet innan de länderna blev självständiga, och man kan fortfarande spåra många 

problem i de länderna till kolonialism. När man studerar hur imperier och länder över 

hela världen erövrat och exploaterat andra folk och områden, kan man börja se hur 

världen och historien fungerar i ett större makroperspektiv. Det är först då den 

postkoloniala teorin tar ett helhetsgrepp på historien. 41 

 

Postkolonialism i den svenska skolan tar sig till uttryck i det simpla faktum att skolan är 

politiskt styrd. Det är något som märks i skolans samtliga ämnen. Politikens normer 

återspeglas i skolan och det är tänkt att det ska influera eleverna och därmed hela 

samhället. 42 Precis som skolan har ett fostrande uppdrag gällande skapandet av 

funktionella och dugliga samhällsmedborgare, ska även ämnena ha en liknande 

funktion. I detta fall går samhället dock ett steg längre i och med att det är åsikter som 

ska implementeras. Historieämnets andra uppdrag är självklart att förmedla kunskap om 

historia. Det viktigaste gällande det är att eleverna ska kunna förstå samtiden genom att 

studera historien. Eleverna ska även lära sig kritiskt tänkande, vilket kan ses som 

motsägelsefullt, i och med att de samtidigt ska fostras i enlighet med samhällets normer 

grundåsikter. Sven Södring Jensen, som dock inte är en postkolonial forskare men ändå 

relevant i kontexten, poängterar dock vikten av självständighet och kritiskt tänkande. 

Det är viktigt med en historisk medvetenhet i form av att inse att världen inte är svart 

eller vit. Eleverna ska inse att det inte finns några enkla svar eller att man utan 

problematik kan hylla en tidsperiod alldeles okritiskt. Det finns en enorm gråzon mellan 

det svarta och det vita och det är något eleverna måste bli varse om. Jensen menar att 

alla elever ”må undvikle en enve til selvstændig tænkning – en enve, det moderne 

samfund har mere og mere brug for”. 43  

 

Undervisning inom historia måste alltså enligt Jensen vara välförankrad med samhällets 

rådande normer. I och med att samhället och skolan förändrats mycket under 1900- talet 

41 Bunzl, Suvir m. fl.: Postcolonial Studies and Beyond (2005) s. 410 
42 Jensen, Sven Södring: Historieundervisningsteori (1978) s. 142 
43 Jensen, Sven Södring: Historieundervisningsteori (1978) s. 92 
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och blivit mer kritiskt och granskande gentemot Antiken, samt blivit mer mångkulturellt 

är det alltså acceptabelt att Antiken och äldre historia inte prioriteras i lika hög grad som 

tidigare. Att inkludera civilisationer från hela världen har blivit väldigt viktigt. Man vill 

släppa fram andra kulturer som var samtida med de antika i Grekland och Rom. Ändå 

kan man inte blunda för att Antiken har en särställning i världshistorien, eftersom så 

mycket i samhället har sitt ursprung i Antiken. Insikten om detta stämmer väl överens 

med läroplanerna i historia. Gällande Antiken och dess samtid fram till 1700- talets 

revolutioner ska eleverna bland annat göra ”jämförelser mellan några högkulturers 

framväxt och utveckling […] till exempel i Afrika, Amerika och Asien [samt] Antiken, 

dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid”. 44 Vidare menar 

Jensen att det viktigaste för undervisning i historia är att få eleven att kunna fungera i 

sin direkta omvärld. Eleven ska lära sig att förstå sin samtid, ur ett historiskt perspektiv. 

När eleven lär sig om en modern konflikt är det viktigt att han eller hon förstår det ur 

den historiska kontexten. Exempelvis är det omöjligt att förstå konflikten mellan Israel 

och araberna, utan att känna till dess historiska ursprung. Därför är det viktigt att 

undervisningen i historia har en tydlig koppling till nutid och ämnen samt diskussioner 

som är relevanta för eleven. Detta stämmer helt överens med den postkoloniala teorin. 
45  
 

I det här sammanhanget blir den postkoloniala teorin intressant och värdefull. Med 

tanke på att postkolonialism är väldigt kritisk gentemot eurocentrism i samhället, blir 

det naturligt att utgå från den teorin även när historieämnet undersöks. Eftersom 

historieämnet förändrats från att ha prioriterat det svenska och europeiska till att bli ett 

ämne med ett globalt och normkritiskt perspektiv, blir postkolonialismen intressant. 

Politiska förändringar har lett till att det inte är lika självklart som tidigare att hylla 

Sveriges historia och den västerländska civilisationen, som överlägsen gentemot andra 

nationer och civilisationer. Antiken blir därmed inte lika självklar som en central punkt 

gällande undervisningen, eftersom det inte längre handlar om enkom Sverige och 

Europa. När det väl handlar om Antiken blir det mycket viktigare med ett kritiskt 

perspektiv, enligt den postkoloniala teorin. Eurocentrismens kärna är dess historia och 

den grundas i det antika Grekland och Rom. Att analysa hur fokus flyttas eller ändras 

kopplat till Antiken med detta i åtanke blir således intressant ur ett postkolonialt och ett 

eurocentriskt perspektiv.   

44 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) s. 176 
45 Jensen, Sven Södring: Historieundervisningsteori (1978) s. 79 
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Bakgrundsbeskrivning I: Hur synen på Antiken förändrats i Sverige 

och Västvärlden 
 

Traditionellt sätt har Antiken och dess tid hyllats i Västvärlden. Studier av det antika 

Grekland och Rom har varit i fokus gällande många vetenskapliga discipliner. Synen på 

den antika världen var förhållandevis naiv och enspårig. Man tolkade moderna 

samhälleliga strukturer som ett direkt arv från Grekland och Rom, vilket motiverade 

dess existens. Det var inte förrän den senare delen av 1900-talet den här bilden började 

bli något mer nyanserad, främst på grund av, eller tack vare, forskning och studier vid 

universitet. Postmoderna teorier och förhållningssätt kritiserade och granskade Antiken, 

såväl som all historia, ur nya perspektiv vilket ledde till en ny syn på Antiken. Med 

hjälp av postmoderna teorier kunde forskare utmana tidigare vedertagna sanningar och 

presentera nya teorier. 46 

 

För att förstå synen på Antiken och Rom omkring år 1900 måste man sätta det i dess 

historiska kontext. Det var en tid då nationalism och imperialism var starka ideologier i 

Europa och Västvärlden. Att utöka nationens territorium på bekostnad av andra sågs 

helt naturligt och inspiration hämtades från Antiken och Rom. Man menade på att 

imperialismen år 1900 var lika naturlig och självklar som den var 2000 år tidigare. Den 

starke har rätt att styra över den svaga eftersom det är en naturlag, hävdade man från 

europeiskt håll:  

 
 By virtue of the law, that a people which has grown into a state absorbs its 

 neighbors who are in political nonage, and a civilized people absorbs its 

 neighbors who are in intellectual nonage – by virtue of this law, which is as 

 universally valid as much a law of nature as the law of gravity – the Italian nation 

 (the only one in in antiquity which was able to combine a superior political 

 development and a superior civilization, though it presented the latter only in an 

46 Funari, Pedro Paulo A. m. fl.: New Perspectives on the Ancient World (2008) s. 1 
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 imperfect and external manner) was entitled to reduce to subjection the Greek states 

 of the east which were ripe for destruction and to dispossess the peoples of lower grades 

 of culture in the west – Libyans, Iberians, Celts, Germans – by means of its settlers; just 

 as England with equal right has in Asia reduced to subject a civilization of rival standing 

 but politically impotent, and in America and Australia has marked an ennobled, and still 

 continues to mark and ennoble, extensive barbarian countries with the impress of its

 nationality. 47 

 

Under tidigt 1900-talet myntade historieforskare termen ”romanisering”, som syftar på 

den process när Romarriket spred sin kultur i sin omvärld och i erövrade områden, 

exempelvis i Italien, Frankrike, Mellanöstern på de brittiska öarna, iberiska halvön och 

på Balkan. Idag är termen förhållandevis starkt sammankopplad med imperialism och 

klingar negativt, men när den myntades sågs det inte som kontroversiellt att 

romanisering var något positivt. Romanisering användes på ett snarlikt sätt som termen 

civilisering, det vill säga när romarna, och senare européerna, erövrade områden för att 

sprida sin makt. Romanisering, kolonisering, civilisering och imperialism är starkt 

sammankopplade begrepp, vars betydelse har skiftat under 1900-talets gång. En tydlig 

övergång från den positiva synen till en mer negativ syn på romanisering var när 

engelskspråkiga kritiska forskare slutade stava ordet med stor begynnelsebokstav. 48 

 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att Antiken inte bara var viktig under 1800- och 

1900-talen. Redan under Renässansen, som pågick under 1400-, 1500- och 1600- talen 

blev studier och kunskap om Antiken och den klassiska tiden väldigt viktig på modet i 

Europa. Under den här tiden såg man på jorden på liknande sätt som man såg på en 

människa, nämligen att hon åldras. Under Renässansen ansåg man att jordens gyllene år 

var under Antiken och därför ville man influera kulturen av Antiken, för att hålla 

kulturerna levande och virala. Att studera Antikens kultur, konst och arkitektur och att 

återskapa det, sågs som en plikt och att det var en del av en kristen och västerländsk 

tradition. Redan under Renässansen föddes en tanke om världen och det kristna 

Västeuropas plats i världen, som har varit vid liv ända fram till dagens Europa och den 

världsbild som finns i Europa. Man såg Europas historia ur ett perspektiv som handlade 

om att väst stod i konflikt med öst och att det varit så under historiens gång och att det 

skulle fortsätta vara så. Grekland kämpade mot Persien. Västrom kämpade mot 

Bysantinska riket, vilket symboliserade striden mellan katolicismen mot den ortodoxa 

47 Dickson, William Purdie & Mommsen, Theodor: The History of Rome (1901) vol. 5: 3-4 
48 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 63 
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läran. Senare kom öst att symboliseras av det muslimska kalifatet och senare av 

Osmanska riket, det vill säga att väst kämpade mot den muslimska världen. Under Kalla 

kriget (1945-1991) symboliserades kampen av väst mot öst av demokratins kamp mot 

kommunismen i Sovjetunionen. I europeisk idédebatt har man hävdat att man kunnat 

dra en rak linje från Antiken och Romarriket till dagens Europa, inklusive USA, där 

väst alltid varit på den goda sidan och kämpat för mänsklighetens civilisation och 

utveckling. Västeuropa och USA har varit den viktigaste faktorn ör världens utveckling, 

eftersom det är en överlägsen civilisation, vilket historien bevisar. Europas identitet har 

avgjorts av att vi tillhör väst, med det arvet samt dess värderingar och dessa idéer är 

fortfarande dominerande, men är mer ifrågasatta. 49 

 

En del av det som man tog som sanning om Antiken har omkullkastats av forskning, 

samt att samhällets normer och människosyn förändrats under 1900-talet. Ett exempel 

är synen på kvinnans roll i samhället. Tidigare sågs forskning om kvinnans roll som 

ointressant och kvinnans situation ignorerades av forskare, men under de senare 

årtiondena har detta ändrats till en mer balanserad syn. Nu ger man plats åt kvinnorna 

under Antiken, även det inte var de som innehade makten. Nu präglas 

historievetenskapen av att man vill ge plats åt olika människor, utifrån kön, etnicitet, 

ålder och religion exempelvis. 50 Detta är något som anspeglas i moderna läroplaner i 

svensk skola. Inom historieämnet ska eleverna idag kunna förstå historia utifrån den 

historiska och kulturella kontexten. De ska även ha insikt i hur livet kunde skilja sig 

beroende på kön, social klass, etnicitet, ålder och religion.51 Synen på kvinnor i Rom 

var väldigt annorlunda från den romantiserade bilden man hade omkring år 1900 och 

dessförinnan. Kvinnan sågs som en självständig och stark individ och dömdes inte 

utifrån fysiska attributer, även om Rom var ett samhälle som dominerades och styrdes 

av män. På följande vis beskrivs en nekrolog en man höll för sin framlidne hustru i 

Rom:  

 
 Den perfekta frun är alltså i den här skildringen en kraftfull, kompetent, planerande  

 och behärskad person som i varje läge sätter plikterna först. Turias man visar det genom  

 att tala om hennes gärningar, precis som han skulle ha gjort om han talat om en man. En 

 sådan nekrolog hade varit ganska normal i vår tid, om den handlat om en man. Däremot 

49 Funari, Pedro Paulo A. m. fl.: New Perspectives on the Ancient World (2008) s. 10 
50 Funari, Pedro Paulo A. m. fl.: New Perspectives on the Ancient World (2008) s. 188 
51 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011)  
s. 66 
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hade kanske många undrat över en kvinnas eftermäle som bara handlade om vad hon 

hade uträttat, inte alls om hur hon var eller hur hon såg ut. Möjligen skulle det kunna vara 

så att patriarkaliska romarna på en del sätt uppfattade kvinnor och män som mer lika är 

vad vi gör. Det gällde för alla att klara av uppgifterna i livet som väl som möjligt. Det 

viktiga var inte hur man var, utan vad man gjorde.  52 

 

Detsamma gäller även synen på sexualitet. Moderna utgrävningar i Pompeji visar att 

romarna var minst sagt promiskuösa och att kulturen var väldigt sexualiserad. Om man 

tidigare romantiserat Antiken som en gyllene ålder för mänskligheten gällande kultur 

och moral får den idén sig en törn, för forskningen visar att romarna inte var 

traditionella, ur en kristen synpunkt gällande sex och relationer. Det var accepterat med 

sex över generationsgränserna, även homosexuella förbindelser var accepterade och 

man hade flera olika samt tillfälliga partners. 53 Att man inom äktenskapet hade sexuella 

relationer med andra, var också väldigt vanligt förekommande, såväl bland män som 

kvinnor. När det gällde äktenskap var det väldigt annorlunda under Antiken, än när den 

hyllades som mest i Europa. För det första var äktenskapet ingen religiös ceremoni, utan 

det sågs snarare som ett avtal mellan två parter. Det fanns heller ingen myndighet som 

registrerade äktenskap, utan det sköttes helt på egen hand i civilsamhället. När som helst 

kunde ett äktenskap upplösas och det var inget ovanligt, snarare väldigt vanligt. 

Forskning visar att ungefär var tredje äktenskap i Rom slutade i skiljsmässa. I den 

aspekten är dagens samhälle mer likt Antiken, än samhället omkring år 1900, eftersom 

frekvensen av skilsmässor är på ungefär samma höga nivå. 54   

 

Ny forskning visar även att det fanns en utbredd rasism bland grekerna gentemot andra 

folkslag, framförallt mot perser och folk i Asien. Just termen rasism var aldrig 

artikulerad, eftersom man saknade en biologisk vetenskap som kunde göra en sådan 

terminologi gällande. Det kan dessutom vara av värde att tillägga att grekernas negativa 

syn på andra folk verkligen inte är unik historisk sett, snarare tvärtom, men det ställer 

ändå en del på ända, med tanke på de demokratiska principer många hyllat grekerna för. 
55 Man beskrev syrier som trolösa och att de föddes till att vara slavar som folk. De sågs 

som omanliga, eftersom deras kultur innehöll kastrering och sexuella avvikelser, enligt 

grekerna. Egyptierna ansågs vara dekadenta, giriga, arroganta, fega, ondskefulla och 

52 Janson, Tore: Romarinnor och romare (2006) s. 52 
53 Funari, Pedro Paulo A. m. fl.: New Perspectives on the Ancient World (2008) s. 201 
54 Janson, Tore: Romarinnor och romare (2007) s. 50 
55 Stark, Rodney: How the West Won (2014) s. 19 

XXVIII 

                                                 



  
 

oärliga. En intressant skillnad är att man gjorde skillnad på syrierna, som grekerna 

ansåg födas med negativa egenskaper. Egyptier å andra sidan hade dessa negativa 

kvaliteter till följd av egna val. 56 När grekerna hade besegrat Persien i de grekisk- 

persiska krigen under 400- talet f. Kr, tog en rasistisk propaganda vid bland grekiska 

tänkare. Man lade fram diverse argument för att påvisa grekernas överlägsenhet och 

persernas underlägsenhet. Persiens kung sågs som en symbol för maktfullkomlighet, 

vilket inte var bra för ett land. Även om det fanns gott om kungar och envåldshärskare i 

Grekland var de inte lika maktfullkomliga som den persiska diton. Det främsta 

argumentet som kan klassas som rasism är det som gör gällande att anledningen till 

Persiens nedgång skulle vara dess expansion och att det persiska folket blandats upp 

med andra folk. Det gjorde ett folk svagt och dekadent, hävdade vissa grekiska 

intellektuella och filosofer. Man hävdade även att om grekerna förlorat mot Persien 

hade de gått samma öde till mötes, men en viktig anledning till att de faktiskt vann var 

att de var en homogen etnisk grupp. 57 Sådana tankegångar var oerhört viktiga när 

Alexander den store skulle invadera Persien. Han hävdade att grekerna var överlägsna 

alla folk i Asien och att de därför skulle vinna utan några som helst svårigheter. Detta 

blir dock väldigt motsägelsefullt i och med hans integrationsprojekt av greker och 

perser, som kallas för hellenism. Den grekiska rasismen är minst sagt motsägelsefull. 

Synen på Asien och andra ociviliserade folk var något som romarna kopierade av 

grekerna senare. 58  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså hävda att den romantiserande bilden av Antiken 

förändrats under 1900-tale, till följd av forskning kombinerat med en 

samhällsförändring. Detta i kombination med att nationalism och därmed det 

västerländska kulturarvet nedtonats inom utbildningsväsenet och offentligheten i stort. 

På amerikanska universitet var det tidigare självklart att erbjuda kurser om den 

västerländska civilisationen och vad som gjorde den unik. University of Texas slutade 

nyligen erbjuda en sådan kurs, eftersom den beskrevs som alldeles för högerinriktad och 

politisk kontroversiell. Yale University vägrade till och med att ta emot ett bidrag för att 

återupprätta kursen. Det är alltså fullt förståeligt, utifrån allt detta, att Antiken fått 

mindre utrymme i historieämnet. 59 

56 Isaac, Benjamin: The Invention of Racism in Classical Antiquity (2004) s. 494- 495 
57 Isaac, Benjamin: The Invention of Racism in Classical Antiquity (2004) s. 292-  296 
58 Isaac, Benjamin: The Invention of Racism in Classical Antiquity (2004) s. 298 
59 Stark, Rodney: How the West Won (2014) s. 1-3 
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Bakgrundsbeskrivning II: Antikens betydelse för Sveriges och 

Västvärldens identitet och självuppfattning 
 

Även om synen på Antiken har förändrats under 1900-talet kan man inte underskatta 

vikten av dess betydelse för Sverige och den västerländska civilisationen. År 1973 

författade Europeiska gemenskapen (nuvarande Europeiska unionen) ett dokument som 

hette Declaration on the European Identity, som slog fast att Europa har en gemenskap, 

med en gemensam kultur och värderingar. Man menade att kulturen och värderingarna i 

Europa var ett arv från tre städer, nämligen Aten, Rom och Jerusalem. Arvet från Aten 

var i form av demokratin som uppstod där. Till Aten bör även ett kulturarv räknas, i 

form av rationell och förnuftig vetenskap, filosofi, teater, författande, historia, och 

retorik. Från Rom hade Europa ärvt rättsstaten och republiken. Arvet från Jerusalem 

bestod i den judisk-kristna religion och idétraditionen. 60 Även om man var medveten 

om att allt med Antiken inte var av godo, menade man ändå att den gemensamma 

europeiska identiteten till stor del vilade på Romarriket. Just det romerska rättsstaten 

var, och är, ett kännetecken för Europa och Västvärlden. Den lägger grunden för 

rättvisa, trygghet och äganderätt, men var även grunden till den ekonomiska utveckling 

och blomstring som skett i Västvärlden. Redan under 1100-talet studerades den 

romerska rättsstaten vid universitet i Europa och i Sverige kunde man dömas efter 

romersk lag ända in på 1600- talet. I Tyskland gällde romersk lag ända in på 1900- talet. 

Även om man menade att europeisk religion uppstod i Jerusalem, spelade ändå Rom en 

viktig del i den europeiska religionsutvecklingen. Katolicismen uppstod i Rom och 

staden är fortfarande huvudsäte för påven. Via katolicismen överlevde även latinet som 

språk och kom att bilda en egen språkgrupp, nämligen den romanska språkgruppen, där 

italienska, franska, spanska, portugisiska, rumänska och rätoromanska ingå. 61 

 

Dagens Europa har alltså påverkats otroligt mycket av Antiken, som har varit viktig för 

att skapa en europeisk identitet. Precis som Rom ansågs vara världens centrum, har 

Europas självbild präglats av idén om att vara världens centrum och drivande i 

mänsklighetens utveckling. Nu när ingen enskild stat i Europa kan hävda sig vara 

världens främsta stat gällande ekonomi, inflytande och utveckling, ses EU som ett 

60 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 15 
61 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 20 
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försök att göra Europa till en viktig maktfaktor i världen. Forskare menar att dagens 

europeiska självuppfattning och identitet har många paralleller med Romarrikets dito. 

Både dagens Europa och Romarriket har ett socialt arv av någon form av ondska. 

Romarna var väldigt grymma i sin krigsföring när de erövrade nya områden, ett tydligt 

exempel på det är när staden Karthago jämnades med marken. På samma sätt var de 

europeiska kolonialväldena ofta väldigt grymma mot lokalbefolkningen. I Rom var det 

populärt med gladiatorspel på Colosseum och vissa forskare hävdar att dagens TV- våld 

och våldsromantik är en direkt arvtagare till gladiatorspelen, eftersom de fyller samma 

funktion. I Romarriket var slaveriet inte ifrågasatt, utan det sågs som något självklart. 

Detta kom senare att ändras, framförallt när kristendomen blev mer vedertagen. Idag ses 

slaveri som något avskyvärt, men vissa menar att Västvärlden bärs upp av en form av 

modernt slaveri i tredje världen. Slutligen finns likheter gällande etnisk rensning. När 

romarna erövrade samniternas område på Apenninska halvön, genomförde de en etnisk 

rensning och utrotade dess kultur. Europas moderna historia är fylld av etniskt rensning 

långt in på 1900- talet. 62 

 

Tanken om att återskapa Romarriket har ständigt varit närvarande i Europa, sedan 

Västroms fall år 476. Karolingerna i Frankerriket hävdade under 700- talet att man var 

avtagare till Romarriket. Det är även värt att tillägga att det Bysantinska riket såg sig 

själva som det egentliga romarriket fram till dess upplösning år 1453. Man refererade 

ofta till sin huvudstad Konstantinopel som ”Det nya Rom”. När Bysantiska riket föll 

beslutade Moskvas storfurste Ivan III att göra om Moskva till ett nytt Rom och han 

hyrde in italienska arkitekter, hantverkare och konstnärer för ändamålet. Han talade om 

Moskva som det tredje Rom och han krönte sig till tsar (kejsare), efter romersk förebild. 

Under 1200- talet bildades ett nytt romerskt rike som styrdes av en kejsare, nämligen 

Heliga romerska riket av tysk nation. Rom var så mycket mer än en fysisk stad, det var 

en idé och därför kunde staden flyttas. Heliga romerska riket av tysk nation kom att 

bestå fram till 1806 då Frans II abdikerade som en följd av Napoleonkrigen. Just 

Napoleon var starkt inspirerad av Rom och hade som mål att ena Europa, precis som var 

fallet med Romarriket. Napoleons mål var faktiskt att flytta sitt rikes huvudstad till 

Rom, när han besegrat sina fiender. Han kallade sig för förste konsul, vilket var en 

anspelning på den romerska senaten och år 1804 lät han sig krönas till kejsare. Han såg 

sig som en direkt arvtagare till Roms kejsare. Napoleons krig ledde inte till något 

62 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 199 
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enande av Europa, istället blev följden att nationalismen kom att växa sig stark under 

1800- talet. När Mussolini styrde i Italien (1922- 1943) hävdade han att Italien skulle 

återupprätta Romarriket. Precis som Romarriket hade kontrollerat Medelhavet, försökte 

Mussolini göra Medelhavet till ett italienskt innanhav. År 1957 skrevs Romfördraget 

under av Italien, Frankrike, Västtyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, 

vilket de facto var inledningen på Kol- och stålunionen (dagens EU). De länder som 

skrev under stoltserade med att de länderna geografiskt täckte samma område som 

Karolingerna när de upprättade Romarriket, vilket legitimerade deras samarbete, 

eftersom de bar på ett historiskt arv. 63 När samarbetet inom Europa tog fart under 1900- 

talet var fredstanken en central tanke. Om länderna jobbade tillsammans mot 

gemensamma mål skulle freden säkras i Europa. Man hade Pax Romana (27 f. Kr.- 

180), den romerska freden, som förebild. Vissa förespråkare av det enade Europa 

kallade det för Pax Europea. 64 

 

Rom som stad var en förebild på många sätt. Eftersom att romarna byggde nya städer 

med Rom som modell kom många städer i Europa att påminna om Rom. Även under 

Renässansen uppfördes och designades städer med Rom som förebild. I praktiken 

innebar det att städerna i Europa kom att ha vissa saker gemensamt, såsom vilka typer 

av offentliga byggnader som skulle ingå i en viktig stad. Det var exempelvis rådhus, 

kommunala administrations- byggnader, teater, konserthus, badhus, idrottsanläggningar 

och kyrkor. Vissa saker var dock nya i europeiska städer, som inte fanns i Rom, 

nämligen skolor och sjukhus. Under 1900- talet tog urbaniseringen fart i Europa och 

många såg även den som något naturligt, eftersom Rom utvecklades på ett liknande sätt. 

Precis som i Romarriket skulle stora städer försörjas av en effektiv jordbruksproduktion. 

Stora städer sågs som ett signum för ett modernt samhälle och det som var sant år 0 

måste även vara sant på 1900- talet. I en stad blir man också delaktig i något större än 

en familj eller släkt.65  

 

Som tidigare nämndes var rättsstaten i Europa starkt influerad av dess dito i Romarriket. 

En viktig tanke var att ett samhälle måste byggas med stabila och pålitliga lagar, som 

medborgarna delar och att de vet att lagarna följs. Idag är de flesta av Europas länder 

republiker och de som är monarkier, styrs på ett liknande sätt, där konungen eller 

63 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 23 
64 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 95 
65 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 71 
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motsvarande enkom har en ceremoniell roll. I Rom såg man på monarki som ett 

förhållande mellan en herre och en slav, det vill säga något som inte var av godo. När 

USA grundades 1776 var denna tanke väldigt påtaglig, där man inte tillät kungligheter 

eller adel. Precis som i Rom består, eller bestod, många länder i Europa och världen av 

en tvåkammarriksdag. I USA heter exempelvis deras överhus senaten, precis som det 

gjorde i Rom. En viktig skillnad var att man i Rom inte organiserade sig i politiska 

partier, utan det sågs som något förkastligt. När den franske filosofen Charles- Louis de 

Secondant Montesquieu under 1700- talet beskrev sin maktdelningsprincip, var det i 

stort sett en kopia av hur Romarriket var organiserat. Han delade upp makten mellan 

verkställande (kung/president), lagstiftande (riksdag) och dömande (domstolar). Den här 

tanken är extremt tydlig i hur USA:s samhälle är organiserat, men i stort sett fungerar 

varje demokrati i Västvärlden efter en liknande modell.  Romarriket var organiserat på 

ett sätt som senare kom att bli förebild för hur Europa kom att organiseras. I Romarriket 

delade man in sitt land i stad, provins och imperium. Motsvarigheten i exempelvis 

Sverige kom att bli kommun, län och stat. 66 Niccolò Machiavelli som beskrev hur en 

stat bör styras, var inspirerad av hur man hade gjort i Antiken. Många referenser i 

Fursten är till Antiken. Hans bok Fursten som gavs ut 1532 tydliggör vikten av att ha en 

stark person som styr landet eller furstendömet med järnhand. Den styrande måste 

använda sig av list och rävspel för att behålla och utvidga sig makt. Fursten kom att 

påverka många europeiska kungligheter och regenter. 67 

 

Även synen på mänskliga rättigheter har sin grund i Romarriket. Intellektuella personer 

i Rom förde diskussioner om det kunde finnas universella mänskliga rättigheter, som 

skulle gälla alla människor. De var kritiska mot omänsklig behandling, som tortyr och 

plågsamma straff. En härskare hade ingen rätt att använda sig av maktmissbruk, samt 

utsätta befolkningen för onödiga skatter. Man diskuterade även vikten av yttrande- och 

tankefrihet och det fanns faktiskt till viss mån i Rom, med vissa restriktioner. Det var 

exempelvis fullständigt acceptabelt att driva med de styrande och debattklimatet i Rom 

var förhållandevis fritt. Detta kom dock senare att inskränkas av kejsare. Man 

diskuterade även sociala rättigheter och vad de skulle innefatta. I Romarriket hade alla 

barn till fria män och kvinnor rätt till försörjning under sin uppväxt. Detta gällde i 

samtliga provinser. Man kan dock diskutera om social välfärd är något som bör 

66 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 127- 131 
67 Machiavelli, Niccolò: Fursten (2008) s. 122- 123 
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inkorporeras i begreppet mänskliga rättigheter. Många romerska kejsare talade sig även 

varma om detta, även om de knappast efterlevde dessa principer. När FN antog 

Deklarationen om mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i det som romerska 

intellektuella diskuterat, mötte detta hård kritik från länder i tredje världen. De menade 

att hela dokumentet var alldeles för starkt präglat av västerländska tankegångar och inte 

tog hänsyn till övriga världen. Detta kan sammanfattas av Terentius, som var verksam 

århundradet före Jesus föddes, som uttryckte sig på följande sätt: ”Jag är människa och 

anser att intet mänskligt är mig främmande”. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Tengström, Emin: På spaning efter en europeisk identitet (2004) s. 201 
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Styrdokumenten och dess förändring  
 

Läroplan för grundskola 1962 (Lgr 62) 

 

Lgr 62 betonar att eleven är i centrum och att social uppfostran är centralt för skolan, för 

att eleven ska kunna anpassa sig till samhället. En av skolans viktigaste uppgifter är att 

förvalta Sveriges kulturarv och även att föra det vidare till eleverna. Allmänna riktlinjer 

som ska genomsyra skolan och verksamheten är att lära eleverna respektera alla ”kön, 

nationer och folkgrupper. [Skolan ska] väcka respekt för sanning och rätt, för 

människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet”. 69  

 

När det gäller ämnet historia lyfts ett flertal intressanta aspekter och innehåll fram. Det 

som verkligen poängteras som det främsta innehållet i ämnet är Sveriges, det lokalas, 

landskapets och Nordens historia. De senaste 150 årens historia lyfts fram som extra 

viktig, för att kunna förstå samtiden bättre. På låg- och mellanstadiet undervisas 

eleverna enkom om Sveriges historia. De som läser historia i årskurs 9 får ta del av de 

äldre kulturerna i världen, de som ofta kallas för Flodkulturerna. Exempel som ges är 

äldre kulturer i Egypten, Mesopotamien, Indien, Kina och Japan. Man menar att 

kunskap om främmande kulturer ger en god förståelse för Västvärldens ursprung. 

Skolöverstyrelsen ger även ”Arvet från Antiken” som förslag på ett tema att undervisa 

om, eftersom det påverkat Västvärldens, och därmed Sveriges, utveckling och kultur. 

Att undervisa om Antiken är viktigt eftersom det ligger till grund för ”den västerländska 

kulturkretsens ursprung”. 70 

 

Läroplan för grundskola 1969 (Lgr 69) 

 

I likhet med Lgr 62 betonar Lgr 69 vikten av den moderna tiden. Man skriver att 

historieämnet ska syfta till att belysa utvecklingen inom sociala förhållanden, ekonomi, 

vetenskap, teknik, juridik, kultur och politik. Det är viktigt att känna till historia när 

man studerar moderna fenomen. Då får man en djupare och bättre förståelse för 

problemet. Det lokala perspektivet prioriteras och högaktas fortfarande. Man lyfter fram 

69 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan (1967) s. 18 
70 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan (1967) s. 254 
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att grekisk mytologi bör studeras tillsammans med nordisk mytologi. Även om Sverige 

och Europa bör prioriteras i undervisningen, på grund av det gemensamma kulturarvet 

”bör förhållandena i Sverige och Europa inte få dominera på ett sådant sätt, att det ger 

eleverna en felaktig bild av Västerlandets betydelse, sett i världssammanhang”. 71 

 

Läroplan för gymnasieskolan 1970 (Lgy 70)  

 

Gällande ämnet historia lyfts källkritik fram som något väldigt viktigt för eleverna att 

lära sig nyttja. Man fastlår ingen epok eller särskilda fokusområden för ämnet, men man 

anser att fokus bör ligga på de senaste 300 årens historia. 72 Lgy 70 erbjuder en nationell 

kurs i grekiska. Förutom elementära kunskaper i grekiska ingår kännedom om det 

grekiska kulturarvet i kursen. Eleverna som läser grekiska ska få sig tillgodo av grekisk 

lyrik, dramatik och epik. De ska även ta del av klassisk arkitektur samt grekisk mytologi 

och idéhistoria. 73 

 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

 

Inom skolans samhällsorienterade ämnen (Geografi, Historia, Religion och 

Samhällskunskap) finns det ” ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till medborgare i 

ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall ge kunskaper om och förståelse för de 

lagar och normsystem vårt samhälle vilar på. Den skall också leda till insikt om vikten 

av att värna om de demokratiska rättigheterna och fullgöra skyldigheterna”. 74 För första 

gången märker man även av det som idag är vanligt i Sverige, nämligen det 

mångkulturella klassrummet och de särskilda utmaningar det ställer på skolan och 

samhället. För historieämnet innebär det att man måste lyfta in andra kulturer än den 

västerländska, även om man gjort det innan. Fortfarande är svensk och nordisk historia 

huvudområden för under visningen och främst tiden sedan 1700- talet. I övrigt nämns 

inga andra specifika epoker, områden eller länder som ska tas upp i undervisningen. 

Varken Antiken eller Romarriket nämns vid namn exempelvis. Däremot ska eleverna 

lära sig om demokratiutveckling i världen och Sverige, lag och rätt samt händelser i 

71 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan (1970) s. 184- 185 
72 Skolöverstyrelsen: Läroplan för gymnasieskolan (1975) s. 199 
73 Skolöverstyrelsen: Läroplan för gymnasieskolan (1975) s. 179 
74 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan (1981) s. 119 

XXXVI 

                                                 



  
 

äldre kulturer. Sådana skrivningar lämnar naturligtvis ett stort utrymme för tolkning hos 

pedagogen att lyfta in det som han eller hon anser vara av vikt. 75 

 

 

1994 Års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna, Lpf 94 (Lpf 94) 

 

I Lpf 94 konstateras det att ämnet historia har i uppgift att förmedla Sveriges kulturarv 

och historia till eleverna. Man skriver att kunskap om det egna kulturarvet stärker 

förmågan att förstå andra kulturer i ett historiskt perspektiv och göra jämförelser samt 

dra slutsatser om moderna konflikter och fenomen. Samtidigt betonas att eleverna ska 

vara världsmedborgare, eftersom ”skolan skall bidra till att människor får en identitet 

som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det 

nordiska, det europeiska och ytterst det globala”. 76 Samtidigt som det globala 

prioriteras fäster man extra vikt vid ”det svenska, nordiska […] och västerländska 

kulturarvet”. 77 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer (2000) (Gy 2000) 

 

I kurserna Historia A och Historia B fastslås inte exakt vad som ta tas upp, i form av 

specifika epoker, tidsperioder, händelser eller specifika länder samt kulturer. Däremot 

ges ett stort tolkningsutrymme för vad som ska tas upp, eftersom eleverna ska lära sig 

förstå begrepp som just epok och stora förändringsprocesser. I kursen Historia A ska 

eleverna lära sig om Forntiden fram till modern tid, men man fastslår inte vad som 

specifikt ska undervisas. Historia B beskrivs mer som en fördjupningskurs, där teman 

ska vara mer djupgående och fördjupande. 78 Utöver Historia A och Historia B erbjuds 

en kurs inom Samhällsprogrammet som heter Kulturhistoria. Där ska eleverna lära sig 

om konst, litteratur och arkitektur i en historisk kontext. Då blir det oundvikligt att 

undervisa om Antiken. Självfallet kan samma sak sägas om kursen Historia A. 79 Det 

erbjuds även en kurs i Latin, som poängterar vikten av Romarriket, som spelat en 

75 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan (1981) s. 120- 121 
76 Utbildningsdepartementet: 1994 Års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna Lpf 94 (1994) s. 7 
77 Utbildningsdepartementet: 1994 Års Läroplan för de Frivilliga Skolformerna Lpf 94 (1994) s. 11 
78 Skolverket: Samhällsvetenskapsprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer (2000) s. 68 
79 Skolverket: Samhällsvetenskapsprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer (2000) s. 85 
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avgörande roll för Europas utveckling. Kursen syftar till att eleverna ska fördjupa ”sina 

kunskaper om den grekisk- romerska kulturen och dess föreställningsvärld och om 

latinets historiska roll under närmare två årtusenden”. 80 

 

Läroplanerna som togs i bruk 2011 

 

År 2011 sjösattes nya läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Den som gäller 

för grundskolan i historia gör gällande att historieundervisning inte utgår från Sverige, 

utan har ett mer globalt perspektiv. Man vill fokusera mer på hur kulturer och 

civilisationer fungerar i samspel och hur de påverkar varandra. Självfallet finns en viss 

koppling till svensk historia, men då ska det vara i kontexten hur Sverige påverkar och 

påverkas av andra kulturer. Under högstadiet finns fem perioder eller teman som ska tas 

upp. Den första är Forntiden fram till ungefär år 1700. Tiden mellan ungefär år 1700- 

1900 är nästa som ska behandlas och som då ska innefatta industrialisering, 

revolutioner, samhällsförändringar och nya idéströmningar samt ideologier. Den tredje 

perioden är mellan ungefär år 1800- 1950 och ska då innefatta imperialism och 

världskrig. Den fjärde perioden berör åren år 1900 fram till nutid och ska behandla 

demokratisering, efterkrigstiden och globaliseringen. Den femte handlar om hur historia 

används i samhället idag. Som synes handlar 80 % av kursen om tiden efter år 1700, 

vilket innebär att Antiken och äldre historia blir nedprioriterat. Gällande perioden från 

Forntiden fram till år 1700 ska en rad ämnen tas upp, exempelvis forna kulturer från 

Afrika, Amerika och Asien. Det är dock av intresse att notera att det specificeras att 

Antiken ska tas upp i undervisningen, i form av ”dess utmärkande drag som epok och 

dess betydelse för vår egen tid”.81 

 

Läroplanen för gymnasieskolan erbjuder sammanlagt sex olika kurser i historia varav 

det finns tydliga kursplaner för tre stycken. Historia 1a1 innehåller fem övergripande 

teman. Tema nummer ett är tiden fram till 1800- talet, då ska eleverna lära sig om 

Europas historia utifrån ett kronologiskt perspektiv. Det som ska tas upp är den 

förhistoriska tiden, Forntiden, Antiken, Medeltiden, Renässansen och Upplysningstiden. 

Medans man läser om det måste det även förekomma vissa fördjupningar. De övriga 

fyra punkterna berör teman som att förstå historians betydelse för det moderna 

80 Skolverket: Samhällsvetenskapsprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer (2000) s. 89 
81 Skolverket: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) s. 177 

XXXVIII 

                                                 



  
 

samhället, källkritik, demokratisering, internationellt samarbete, fredssträvanden och 

miljöfrågor. Tiden efter 1800- talet är alltså ganska fri att tolka för läraren, men vissa 

saker torde vara omöjligt att undvika. 82 Historia 1b behandlar i stort sett samma saker 

som föregående kurs, med vissa marginella innehållsförskjutningar, eftersom det är en 

påbyggnadskurs. Man bibehåller samma kronologiska undervisning och Antikens plats i 

den, som tidigare nämnda kurs. 83 Historia 2b handlar om kulturer och dess innehåll och 

influenser. Vilka kulturer, epoker eller geografiska områden som ska tas upp berörs inte 

och Antiken nämns inte vid namn. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 
s. 67- 68 
83 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 
s. 73 
84 Skolverket: Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) 
s. 78 
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Läroboksanalys  
 

Forskning visar att läroböcker inte håller jämna steg med den forskning som sker inom 

ämnet historia vid universitet. Det är också en sanning att läroböckerna inte är 

uppdaterade i enlighet med de nya läroplaner som åläggs de svenska skolorna. Det finns 

många faktorer som spelar in gällande anledning till att läroböckerna inte är 

uppdaterade. Dels får man ha i åtanke att det finns en ekonomisk aspekt. Att uppdatera 

läroböcker är inte billigt och kräver resurser. Forskningen visar också att det finns en 

viss ovilja bland läroboksförfattarna att ändra i sina tidigare verk, eftersom det blir ett 

visst mått av underkännande av deras arbete. Det är även viktigt att komma ihåg att 

forskning görs kontinuerligt och det skulle vara väldigt osmidigt, för att inte säga 

omöjligt att ständigt uppdatera och skriva om läroböcker. Trots den insikten är det av 

stort värde att se hur läroböckerna förändrats i Sverige, eftersom det är utifrån de 

eleverna tillgodogör sig en viktig del av sina ämneskunskaper. 85 

 

Tiden före Andra världskriget 

 

Fokus kommer ligga på hur förändringen skett under Efterkrigstiden, men det är av 

värde att få ett större historiskt perspektiv och därmed lyfta in läroboksmaterial från den 

första delen av 1900- talet. Det som lyfts fram som viktigast gällande grekerna är dels 

de antika sagorna, i form av Illiaden och Odyssén. Mycket fokus läggs även på 

grekernas gudar och deras mytologi, men det som sticker ut mest är det som skrivs om 

Aten och krigen mot Persien. Gällande kriget mot Persien beskrivs det ingående utifrån 

grekernas perspektiv. Persien och deras kungar omskrivs som maktfullkomliga och som 

översittare. Det är intressant att man ändå försöker balansera beskrivningen, för man 

skriver att ”så berättar en gammal grekisk historieskrivare. Säkert har han dock 

överdrivit”. 86 Kapitlet som handlar om Aten beskriver folkförsamlingen och att alla 

män hade röst- och yttranderätt. Intressant nog nämns inte ordet demokrati 

överhuvudtaget. I beskrivningen av Aten sker ingen problematisering gällande att Atens 

ekonomi byggde på ett omfattande slaveri. Det konstateras bara i förbifart och att det 

85 Elmersjö Åström, Henrik: Norden, nationen och historien (2013) s. 283 
86 Estlander, B m. fl.: Berättelser ur världshistorien (1933) s. 34 
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innebar att männen hade tid att syssla med politik och statsangelägenheter. Kvinnornas 

situation lyfts inte fram alls. 87 

 

Det som fokuseras på gällande Romarriket är stadens grundande, republikens tid, 

kejsartiden och kristendomens införande i riket. Man beskriver att Senaten består av de 

bästa, smartaste och dugligaste männen i staden. Återigen problematiseras inget 

gällande slaveriet eller att rösträtten var begränsad. Julius Caesar och hans gärning 

beskrivs ingående. Han reformerade Romarriket och återuppbyggde gamla städer som 

senaten låtit förstöra, exempelvis Karthago. Han utökade medborgarnas rättigheter och 

gjorde Romarriket rikare och rättvisare. Under Kejsartiden blev Rom ”en världsstad ner 

än någon annan stad, som kallades så, ty den underlade sig världen”. 88 Ytterligare en 

kejsare som beskrivs i fina och storslagna ordalag är Augustus. Han beskrivs som en 

rättskaffens man, som alltid hade tid att ordna problem. Augustus var en man av folket 

och gick klädd i vanliga kläder. Han levde ett enkelt liv, utan några krav på lyx, 

beskrivs det. Man skriver att statens resurser satsades på stora projekt för att öka 

levnadsstandarden i hela riket, inte bara i Rom. När man beskriver Kristendomens 

expansion i Romarriket fokuserar man en hel del på de martyrer, som dödades till följd 

av sin tro. Inte ens de bästa kejsarna skonar de kristna, men det beror på deras tro på 

hedniska gudar, förklaras det. När Konstantin tillsist omfamnar Kristendomen och gör 

det till Romarrikets statsreligion beskrivs det som ett taktiskt vägval och inte en fråga 

om personlig tro på Kristendomens lära.  På följande vis beskrivs hans och Romarriket 

konvertering: 89 

 
 [Kristendomen] hade nu vuxit sig så stark, att kejsaren gjorde klokast i att 

 ställa sig på dess sida. Konstantin var ingen from man, men han förstod sig  

 på att härska. Han ville ha ett rike, ett folk, en religion och en lag. Och han 

 anslöt sig till den religion, som de bästa trodde på. Eljest hade han svåra 

 ogärningar på sitt samvete. Han hade låtit mörda först sin son och sedan 

 sin hustru. Men han hade gett kristendomen ett gott handtag. 

 

 

 

 

87 Estlander, B m. fl.: Berättelser ur världshistorien (1933) s. 40 
88 Estlander, B m. fl.: Berättelser ur världshistorien (1933) s. 50 
89 Estlander, B m. fl.: Berättelser ur världshistorien (1933) s. 75 
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Läroböcker under 1950- talet 

 

När det gäller Grekland under Antiken ligger fokus på grekisk mytologi, kultur, krigen 

mot Persien och hur de olika statsstaterna fungerar, med Aten som den viktigaste. Det 

konstateras att Aten är den främsta av alla statsstater i Grekland. Man skriver att Aten 

började blomstra på allvar i och med segern mot Persien. 90 Man utvecklade ett 

folkstyre, där alla fira män hade rösträtt. Man förklarar dock att en omfattande del av 

befolkningen bestod av slavar samt att kvinnor saknade rösträtt. Anledningen till att 

Aten blev framgångsrikt var att det fanns en frihet där och den friheten gjorde staden 

välmående samt framgångsrik. Det beskrivs att alla medborgare som fyllt 20 hade rätt 

att vara med i Folkförsamlingen. När det skrivs att alla medborgare hade rätten att vara 

med i Folkförsamlingen kan det lätt tolkas av en 1900- talsmänniska att det gällde alla 

människor, såväl män som kvinnor och invandrare. Den som kan sin historia vet dock 

att röst- och yttranderätten var begränsad till de infödde männen, vilket inte framgår i 

läroboken. Aten och det sätt staden fungerade var det viktigaste grekerna lämnade efter 

sig till omvärlden och staden beskrivs som ”den lysande medelpunkten i Greklands 

historia”. 91 Begreppet demokrati nämns vid ett tillfälle i fyra studerade läroböcker, men 

det förklaras inte på ett utförligt sätt. Grekerna beskrivs som kulturbärare av det som 

kom att påverka hela Västvärlden, även om det inte uttrycks tydligt i läroböckerna. Man 

beskriver grekerna som långt mer utvecklade gällande kultur och politik än andra 

samtida folk. Illiaden och Odyssén framställs som väldigt viktiga böcker, när grekerna 

skapade sitt samhälle och sin kultur. Att grekerna var fria i förhållande till folken och 

kulturerna i Egypten och Mesopotamien beskrivs som något oerhört viktigt för 

grekernas framgång. Greklands kultur beskrivs som överlägsen och att det är tack vare 

den Västvärlden senare blev så framgångsrik. Det var tack vare friheten som de hade 

”kraft att tillsammans skriva några av de stoltaste bladen i folkens historia. Det var 

grekisk frihetsanda, som en gång räddade Europa från österländsk despoti”. 92  

 

Romarriket beskrivs som en arvtagare till Grekland och Makedonien, i och med att 

Romarriket influerades i stor utsträckning av grekisk kultur och statsbyggande. Mycket 

fokus ligger på Roms mytomspunna grundande, Puniska krigen och den fortsatta 

militära expansionen samt de olika kejsarna. Romarriket bestod av en senat, där de 

90 Berg, Yngve: Vår historia I (1951) s. 42 
91 Granfeldt, Helge m. fl.: Berättelser och bilder ur världshistorien (1953) s. 156 
92 Granfeldt, Helge m. fl.: Berättelser och bilder ur världshistorien (1953) s. 147 
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främsta och mäktigaste romarna styrde. De var 300 till antal. Det fanns även en 

folkförsamling, som alla romerska medborgare hade rösträtt i. 93 Julius Caesar beskrivs 

med fina ord och han framställs som en reformator, som förändrade Romarriket till det 

bättre. Han omfördelade resurser från rika till fattiga, ordnade ett rättvist skattesystem. 

De fattiga i hela riket fick chansen att gå till en rättvis domstol, om de ansåg sig illa 

behandlade. Något som väckte förundran var att han inte ens ville använda sig av 

livvakter, för han ville vara en man av folket. Soldater i armén fick åkermark tilldelat 

till sig, så de kunde försörja sig på egen hand i fredstid. 94 Han fick fiender bland de rika 

dels på grund av sitt förhållande med Kleopatra, samt att han ansågs ta de fattigas parti 

alltför ofta. Att Caesar hade ett förhållande kunde möjligen ”förlåtas i denna tid av 

sedligt förfall. Värre var det, att hon inte var romarinna utan tillhörde en annan ras”. 95 

 

Läroböcker under 60-, 70-  och 80- talet 

 

Det som man fokuserade mest på när det gällde Grekland var mytologin, kulturen, Aten 

och Sparta, Perserkrigen filosofin. Det beskrivs att grekerna var unika i deras förmåga 

att skapa en överlägsen kultur gentemot andra. 96 Sättet man styrde i det antika 

Grekland finns ofta väldigt väl beskrivet, framförallt i läroböcker under 1980-talet. Man 

beskriver att Aten styrdes av folket och man förklarar begreppet demokrati. Det är även 

intressant att se en viss problematisering kring demokratin i Grekland. Man framhäver 

att nästan hälften av invånarna i exempelvis Aten var slavar och således uteslutna från 

makt och inflytande över sina egna liv. Även att kvinnor var exkluderade från 

demokratiska rättigheter lyfts fram. Skillnaderna mellan direktdemokrati, som man 

praktiserade under Antiken, och representativ demokrati presenteras även. Läsaren får 

även tillgodogöra sig för- och nackdelarna med sättet demokratin i Grekland 

implementerades. 97 

 

När det gällde Romarriket låg fokus på Roms mytomspunna grundade, utvecklingen 

från demokrati till kejsardöme, den militära expansionen och Romarrikets nedgång. 

Nedgången beror på de långvariga konflikterna med germanerna, hunnerna och andra 

folkslag. Romarriket fick även problem med ekonomin i och med att riket stagnerade 

93 Grimberg, Carl m. fl.: Världshistoria för folkskolan (1957) s. 17 
94 Aldener, Gösta m. fl.: Ur Världshistorien (1956) s. 115- 116 
95 Granfeldt, Helge m. fl.: Berättelser och bilder ur världshistorien (1953) s. 291 
96 Hagnell, Axel & Olander, Gunnar: Svensk och allmän historia (1960) s. 15 
97 Brolin, Per- Erik m. fl.: Historiens huvudlinjer 1 (1981) s. 10- 11 
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och då tappade folk i provinserna förtroendet för Roms förmåga att styra samt 

upprätthålla kontroll. Ett viktigt arv från Romarriket var också delningen som skedde i 

Västrom och Bysantinska riket, som även ledde till en splittring av Kristendomen. Det 

finns även specifika kapitel som behandlar kvinnans situation under Antiken. Vidare 

finns det även enskilda kapitel som beskriver hur levnadsstandarden skiljde sig mellan 

de rika och de fattiga. Det viktigaste arvet från Romarriket anses vara principen om en 

rättsstat. På följande vis beskrivs den: 98 

 
 Romarnas kanske viktigaste idéinsats var deras rättssystem. Detta byggde lika mycket

 på domstolarnas prejudikat som på en formell lagstiftning och kunde lätt anpassas efter

 växlande tiders olika förhållanden. Tre grundtankar bar upp den romerska rätten: verklig

 rättvisa är viktigare än att strängt följa lagen, alla fria män är lika inför lagen, en anklagad

 ska anses som oskyldig ända tills hans överbevisats om sitt brott. Än idag är det de                  

principer som vi anser hör samman med en rättsstat. 99 
 

Läroböcker under 90- talet fram till idag 

 

Det första som konstateras är att grekerna har lämnat ett rikt arv till eftervärlden i form 

av kultur, idrott, litteratur, filosofi och politik. Mycket fokus läggs på Perserkrigen, 

kolonialismen, mytologin, Aten, Sparta, demokratin och kultur. Det finns även enskilda 

kapitel som behandlar kvinnans situation och det förklaras att pojkar var mer önskvärda 

än flickor för föräldrar, eftersom det var ekonomiskt olönsamt med en flicka. Samtidigt 

framhålls det att det egentligen är bland människor med rikedom som det uppstår andra 

skillnader mellan män och kvinnor. Fattiga bondefamiljer fick hjälpas åt tillsammans 

för att klara uppehället. 100 Angående Perserkrigen ger man ingen tydlig förklaring till 

den grekiska segern. Däremot återberättar man den grekiska historieskrivningen som 

tillskriver segern demokratin, friheten och den överlägsna kultur som grekerna hade. 

Där är man dock väldigt noggrann med att poängtera att det är så grekerna såg på 

segern. Det finns även ett tydligt ifrågasättande av pålitligheten gällande antal soldater i 

Persiens armé.101 Att grekernas arv till eftervärlden är av vikt poängteras och följande 

vis beskrivs det:  

 

98 Brolin, Per- Erik m. fl.: Historiens huvudlinjer 1 (1981) s. 17 
99 Brolin, Per- Erik m. fl.: Historiens huvudlinjer 1 (1981) s. 17 
100 Hildingson, Kaj & Hildingson, Lars: Levande historia 7 (1997) s. 65 
101 Almgren, Hans m.fl.: Alla tiders historia Maxi (2006) s. 40 
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 Den grekiska kulturen är fortfarande av stor betydelse. Vi har bland annat ärvt 

 grekernas litteratur, filosofi, teaterkonst, skulptur, arkitektur och även de olympiska

 spelen. I det antika Grekland fanns en gemensam religion med många gudar, av  

 vilka Zeus var det mäktigaste. Det vi vet om den grekiska mytologin har vi fått 

 från litteratur från antiken och från arkeologiska fynd. I det antika Grekland ut- 

 vecklades den tidigaste formen av demokrati. Mest känd är den variant som fanns

 i Aten […] där inte endast ett fåtal, utan alla fria män, men inte kvinnor och slavar

 fick vara med och bestämma. 102 

 

Romarriket beskrivs även det utförligt. En tendens i läroböckerna är att man inleder med 

myten om Roms grundade. Senare fortsätter man berätta om Romarrikets utveckling, 

med fokus på lite olika saker. Det som de har gemensamt är att man redogör för hur 

Rom styrdes av en senat och en folkförsamling och Romarrikets expansion med extra 

fokus på Puniska krigen. Vidare förklarar man hur det var för vanligt folk att leva i 

Romarriket, övergången till kejsarstyre och Kristendomens expansion. Det är också 

viktigt att förklara anledningarna till Romarrikets fall, i samtliga läroböcker. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Almgren, Hans & Larsson, Hans Albin: Alla tiders historia Bas (2008) s. 11 
103 Almgren, Hans m.fl.: Alla tiders historia Maxi (2006) s. 66-67 
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Samtal med pedagoger  
 

Samtalen genomfördes som intervjuer och således kommer följande del delas in i 

underrubriker där svaren sammanfattas, fråga för fråga.  

 

Hur har fokus inom historieämnet förändrats i och med Gy 11? 

 

Samtliga pedagoger var överens om att fokus flyttats till modern historia. De menade att 

de lägger lejonparten av undervisningstiden på 1800- talet och vidare till moderna 

dagar. Många lyfter fram att det blivit viktigare att undervisa om stora 

samhällsförändringar och hur de påverkar över tid. De lyfter även fram att man 

fortfarande ska undervisa om epoker i kronologisk ordning, så där ser de ingen större 

skillnad rent innehållsmässigt i kursen.  

 

Hur påverkar Gy 11 elevernas kunskaper om Antiken och Romarriket? 

 

Alla poängterar att man i sin undervisning ska undervisa om Antiken och att det därmed 

inte behöver betyda försämrade kunskaper om Antiken. Däremot framhåller samtliga 

frågade att eftersom man nödgas hasta fram genom historien är det oundvikligt att ge 

eleverna all kunskap om Antiken, som man velat. I Historia 1a1 ska exempelvis Antiken 

beröras, men man gör det i mindre utsträckning nu och inte med samma typ av 

djupdykningar som innan. När man kommer vidare till de senare kurserna kan man fritt 

välja just Antiken som fördjupningsområde och då kan elevernas kunskaper utvecklas 

rejält. Dilemmat blir då att alla pedagoger inte gör samma val, vilket medför att vissa 

elever får en väldigt god kunskap om Antiken, medans vissa inte får det. 

 

Hur har din undervisning om Antiken förändrats i och med Gy 11? 

 
Det är intressant att notera att angående denna fråga finns en splittring bland 

pedagogerna. En absolut majoritet (80 %) tycker att de undervisar mindre om Antiken 

nu än tidigare, medans resterande 20 % menar att de undervisar mer om Antiken efter 

Gy 11:s införande. De som undervisar mindre lyfter fram att de har ändrat fokus när de 

undervisar om Antiken. Nu är det mer aktuellt att dra paralleller mellan Antiken och 

modern tid. Man diskuterar den ofullständiga demokratin i Antikens Grekland och gör 
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jämförelser med dagens demokrati. De lyfter även fram de gemensamma nämnare 

mellan Antiken och dagens samhälle. Det är även intressant att lyfta fram hur synen på 

Antiken har påverkat historien, med koppling till Renässansen, Kristendomen, 

Upplysningen och statsskick exempelvis. Man har heller inte heller samma tid som 

innan till fördjupningar om exempelvis filosoferna, Sparta, Perserkrigen, Alexander den 

store, hellenismen, Puniska krigen, kejsartiden och Bysantinska rikets utveckling. 

 

De pedagoger som undervisar mer lyfter fram att de har kopplat in Antiken i olika 

temaarbeten i klasserna. Ett temaområde kallar pedagogen för ”Demokrati och 

diktatur”. Där behandlas kortfattat Romarrikets utveckling från en demokrati, i den 

antika bemärkelsen, till en diktatur med kejsarstyre. De drar slutsatser om varför 

Romarriket utvecklades till en diktatur och vilka eventuella för- och nackdelar det 

innebar för Romarriket. De gör även jämförelser mellan Aten och Sparta. Ännu ett 

exempel handlar om imperiers kollaps. Där gör eleverna jämförelser mellan 

Romarrikets och Sovjetunionens fall. De försöker hitta gemensamma nämnare och vad 

som skiljde de båda kollapserna åt. 

 

Tycker du det är bra att Antiken och äldre historia har nedprioriterats till förmån 

för modern historia? 

 

De flesta var överens om att det är synd att Antiken inte prioriteras i samma 

utsträckning som tidigare. Att ha kännedom om Antiken är viktigt, eftersom otroligt 

mycket i vårt samhälle har sitt ursprung i den antika världen. Några lyfte fram att det är 

upp till pedagogen att se till att Antiken inte försvinner helt från undervisningen, 

eftersom den faktiskt är viktig. De menar att man har goda möjligheter att undervisa om 

Antiken, i och med att man ska behandla förändringsprocesser och förstå samhället 

idag. Med det i åtanke blir det omöjligt att ta bort Antiken. Att vissa delar får stryka på 

foten inom epoken Antiken anser de vara helt i sin ordning, utifrån att historieforskning 

och samhället förändras.   
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Analys och slutdiskussion 

 
Svar på inledande frågeställningar 

 

Fråga ett syftade till att besvara hur och varför historiaundervisningen förändrats i 

Sverige. Fram till slutet av 1960- talet skulle Sveriges och den nordiska historian 

prioriteras. Lokalhistoria med anknytning till den unika orten och landskapet var även 

det något som ansågs vara väldigt viktigt. Det speglas tydligt i båda läroböcker och 

kursplaner. Undervisning om Antiken nämns även det som något som måste ingå, men 

det motiveras inte varför, förutom att undervisningen ska handla om grekernas arv till 

eftervärlden. . Det är dock ett tydligt fokus på modern historia, men då främst svensk 

sådan. Under 1970- talet och fortsättningsvis skedde vissa förändringar. Fokus ligger 

fortfarande på modern historia, men med en väldigt tydlig koppling till 

samhällskunskap. Historia motiveras som viktigt för att förstå samtiden och världen 

eleverna verkar i. Saker som källkritik och globala frågor börjar synas i undervisningen, 

något som tyder på ett visst genomslag för postkolonial teori och mycket annat.  

Under 2000- talet har det blivit mycket tydligare gällande vad som ska undervisas om. 

Kursplanerna i historia fastslår flera epoker som ska tas upp, däribland Antiken, 

Medeltiden och Upplysningen. Det globala perspektivet blir även det ännu mer 

påtagligt. Även om majoriteten av det centrala innehållet handlar om modern tid (1700- 

nutid), berörs äldre historia på ett sätt som inte tydliggjorts tidigare. Något som är 

intressant är att pedagoger upplever att det skett en väldigt stor förskjutning av 

historieämnet, till nackdel för äldre historia. Det kan vara värt att påpeka att 20 % av de 

intervjuade pedagogerna inte upplevde en förskjutning av fokus inom historieämnet. 

Pedagogerna gav alltså ingen enhetlig bild, även om en övervägande majoritet menade 

att fokus flyttats till modern historia. Sett över längre tid blir detta svårt att stödja tesen 

att fokus inom historieämnet förskjutits till modern historia, baserat på läroböcker och 

kursplaner. Det är snarare så att man alltid prioriterat modern historia. Möjligen kan det 

upplevas som att det skett en förändring inom ämnet i och med att det specificerats mer 

i kursplanerna vad de ska innehålla. Vad denna upplevda förändring beror på skulle vara 

av intresse att forska vidare om.  

 

Den andra frågan berör de innehållsmässiga skillnaderna mellan olika läroplaner och 

läroböcker.  Gällande Antiken i läroböcker kan man särskilja vissa utmärkande 
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förändringar i läroböckerna. I de tidiga läroböckerna som studerats har det fokuserats 

mycket på mytologi, krig och kända personer. Det är även ett större fokus på 

Kristendomens genombrott i Romarriket. I senare böcker blev det mer fokus på det som 

skulle kunna beskrivas som det politiska och kulturella arvet från Antiken, det vill säga 

demokrati, statsskick, vetenskap, filosofi och kultur. Antiken har ofta tilldelats 

förhållandevis utrymme i läroböckerna, oavsett läroplan, vilket är väldigt intressant. Det 

är svårt att utläsa en förändring över tid gällande utrymme, däremot förändras 

prioriteringar. Pedagoger som intervjuats har poängterat att den antika världen är viktig 

och att de tycker det är något som ska prioriteras. Att Antiken alltid getts ett stort 

utrymme i läroböcker och undervisning skulle eventuellt kunna bero på en djupt rotad 

åsikt bland forskare, pedagoger och läroboksförfattare, nämligen att den antika världen 

är viktigare än vad som framkommer i kurs- och läroplanerna. 

 

I kapitlet där samtliga läroböcker för studien behandlas görs en sidjämförelse mellan 

modern och äldre historia, där även Antikens sidantal klargörs. Där blev det väldigt 

tydligt att fokus alltid varit på den moderna historian. Det är dock av intresse att 

konstatera att Antiken tar överlägset stört plats gällande antal sidor för äldre historia. I 

det hänseendet har Antiken alltid, och fortfarande, ansetts viktigare än andra äldre 

epoker och kulturer. Man kan alltså konstatera att läroböckerna återspeglar en bild av att 

Antiken är väldigt viktig, något som inte återspeglas i läro- och kursplaner. Det är först 

senare läroplaner som ens nämnt Antiken vid namn. Anledningen till det är inte alldeles 

lätt att lista ut. Dels bör man ha i åtanke att läroplanerna generellt sätt blivit mer 

specifika och tydliga, angående vad som ska undervisas om. Det kan även bero på att 

det ansågs självklart vad som skulle undervisas om förr och att det därför inte behövde 

specificeras i läro- och kursplaner.  

 

Den tredje frågan berör hur just Antiken i läroböcker förändrats över tid fram till idag. 

Som nämndes innan har fokus alltid egentligen varit grekernas arv till eftervärlden. I 

någon mån är det vad all historieundervisning handlar om. Det går att göra vissa 

skiljelinjker i hur Antiken förändrats i läroböckerna innehållsmässigt. De äldre 

läroböckerna berättar mycket om den grekiska mytologin, berättelser om hjältar och 

äventyr, krig och äventyr. Man skulle kunna säga att läroböckerna är naiva och okritiska 

i sinn framställning av antika berättelser och händelser, eftersom språket nästintill hyllar 

grekerna och är väldigt subjektivt. Nu är det dock mer fokus på det grekiska statsskicket 
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i form av demokrati, slavsamhället, skillnader mellan män och kvinnor, Romarrikets 

uppgång och fall samt dess övergång från demokrati till diktatur i form av ett 

kejsardöme. Rent generellt sätt är man mer kritisk till Antiken och det antika arvet än 

vad man är i äldre historiaböcker. Det märks eftersom man även lyfter fram Antikens 

nackdelar ur ett kritiskt perspektiv, när man pratar om demokratins begränsning, 

slaveriet, kvinnans ställning och synen på andra kulturer.  

 

Den fjärde frågan handlar om pedagogernas bild av förändringarna och hur de väljer att 

implementera dessa i undervisningen. Det var väldigt intressant att nästan alla (80 %) 

anser att Antiken, tillsammans med äldre historia blivit bortprioriterat till förmån för 

modern historia. De var väldigt negativa till detta och ansåg att det skulle hämma 

elevernas historiska referensramar och historiska förståelse. Pedagogerna som var 

negativa menade att det förvisso gavs utrymme åt undervisning om Antiken i historia, 

men att det var begränsat i och med att det finns så pass mycket annat som man ska 

hinna med. De upplevde att Antiken, tillsammans med äldre historia, fått en 

undanträngd roll i läro- och kursplanerna. Även om man som pedagog kan välja att lyfta 

in Antiken i andra temaområden, är det inte säkert att alla pedagoger gör den avvägning 

enligt dem. Det leder till en olik skola, eftersom alla elever inte får samma saker till livs. 

Pedagogerna som var positiva, eller inte så förändringen de andra såg, menade att man 

hade större frihet att koppla in historiska händelser, epoker eller kulturer i en större 

kontext. Ett tydligt exempel på det är pedagogen som har ett temaområde där eleverna 

jämför Romarrikets och Sovjetunionens undergång.. De såg den friheten som positiv 

och var inte oroade för att det skulle leda till en olik skola. Man kunde anpassa sin 

undervisning efter klassens intressen, och samtidgt försöka koppla undervisningen till 

fenomen som är dagsaktuella på den nationella eller internationella politiska scenen.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera bilden av historieämnet bland pedagoger 

verkar vara något snedvriden. De upplever att det under senare år varit en förskjutning 

av ämnets tyngdpunkt, där äldre historia bortprioriterats till fördel för modern historia. 

Denna studie visar dock att modern historia alltid varit det som varit prioriterat, både 

vad gäller omfång i läroböcker och enligt läro- och kursplaner. Det som förändrats 

gällande Antiken är att undervisningen om denna blivit mer kopplad till vad som skulle 

kunna kallas ett samhällsperspektiv. Med det menas att pedagoger, läroböcker och 

läroplaner lägger fokus på sådant som kan kopplas in i större sammanhang. Därför är 
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det viktigare att läsa om demokratin i Aten, kvinnornas och slavarnas villkor, 

Romarrikets utveckling från demokrati till diktatur och dess slutliga undergång, än ayy 

läsa om krig, hjältar och mytologi, vilket var fallet tidigare. Man läser inte om Antiken, 

eller annan historia för den delen, bara för att förkorvra sig i ett intressant innehåll, man 

gör det för att koppla innehållet till dagens värld och samhälle. Ytterligare något som är 

intressant att notera är att samtliga pedagoger gav förhållandevis enhetliga och liknande 

svar, vilket skulle kunna tyda på att det i viss mån finns en ”skola för alla”, som är 

förhållandevis likvärdig i viss mån. 

 

Koppling till teori 

 

Det är tydligt att postkolonialismens läror, om än inte postkolonialismen som sådan, 

haft ett inflytande över historieämnet som helhet under den senare delen av 1900- talet. 

Det är värt att nämna att just benämningen postkolonialism är ett sent fenomen och 

dyker inte upp förrän den senare delen av 1900- talet. Trots det finns en 

samhällsvetenskaplig tradition sedan åtminstone 1960- talet som torde falla in under den 

benämningen, även om man inte benämnde den som postkolonialism. Man märker en 

postkolonial förskjutning av historieämnet framförallt i och med att det blivit mer norm- 

och samhällskritiskt samt inte lika Sverige- och Europacentrerat. I senare läroplaner 

tydliggörs att samerna ska ingå i undervisningen om det svenska kulturarvet. Det är helt 

klart en effekt av postkolonialismens politiska påverkningar, då den även behandlar hur 

minoriteter behandlas av majoriteten. I undervisningen ska det finnas ett globalt 

perspektiv. Det märks exempelvis i undervisningen om gamla kulturer, då äldre 

civilisationer i Afrika, Asien och Amerika ska tas upp. Vidare ska man undervisa om 

fredsstävanden i tredje världen samt resurs- och fördelningsfrågor. Allt det är helt i 

enlighet med det postkolonialismen innebär. Det har blivit viktigare med 

problematisering kring Västvärldens inflytande på omvärlden. Man beskriver inte 

längre koloniseringen som en civilisering exempelvis. Att man har lyft in nya perspektiv 

i form av genus, klass och etnicitet är även det en tydlig indikation på 

postkolonialismens politiska inflytande.  

 
Vidare forskning 
’ 

 

Forskningen i denna uppsats har kommit fram till mycket intressant, men all kunskap 

väcker nya tankar och funderingar. Det är just under forskningen gång och när 
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slutresultatet är klart man börjar fundera på hur forskningen skulle kunna utvecklas eller 

vad den skulle kunna kompletteras med. Något som var tydligt när läroböcker 

studerades var att språket var väldigt annorlunda över tid. I äldre läroböcker beskrevs 

ofta krigen med målande och värdeladdade ord. Grekerna benämns som modiga och 

heroiska när de strider mot de barbariska perserna exempelvis. Språket är laddat med 

ord som visar värderingar, som i sin tur visar en intressant historiesyn. Detta är något 

som kanske skulle kunna falla under lingvistisk forskning, men språket är ändå relevant 

för historiebruket och historiesynen. Något som hade varit intressant hade även varit att 

göra en komparativ studie av hur historieämnet förändrats i något annat land. Det skulle 

vara intressant att se förändringen i ett närstående land vad gäller kultur, exempelvis 

Danmark eller Nederländerna. Men det skulle även vara av intresse att studera ett land 

från en helt annan del av världen, exempelvis Nigeria eller Indien. Ett annat resultat i 

den här forskningen som väcker en del frågor och nyfikenhet är att pedagoger verkar 

uppleva att historieämnet förändrats på ett sätt som inte är helt sanningsenligt. Det 

skulle vara intressant att försöka ta reda på varför man upplever en förändring, som är 

svår att påvisa med läro- och kursplaner. Det hade även varit oerhört intressant att 

fortsätta undersöka de radikala förändringarna i samhället under 1960- och 1970- talen 

som kom att påverka den svenska skolan och historieämnet. 
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