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Abstract 

This essay is about how publisher and textbook writers from the curriculum in history creates 

textbooks. How do they work with a textbook and what is the most important factor in creat-

ing a textbook in history. The method that has been used in this study is a qualitative inter-

view that has gathered two publishers and one authors view of this question. The essay dis-

cusses the drafts of the new curriculum in history for lower secondary school. The outcome of 

this essay is that publishers and authors work together in the making of an textbook and that 

the authors have the over all responsibility for the text waile the publisher stands for responsi-

bility off the layout of the book. The interviewed, argued on that producing a textbook is 

teamwork. The result of the interviews was also that tradition and the curriculum was the 

most important factors next to the author. The result concerning the new curriculum in history 

was that one of the publisher and the author that was interviewed thought that the new cur-

riculum would make some changes in the textbooks in history. If the new curriculum will be 

approved by the government they think we will see some changes in the textbooks.     
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1 Inledning  

Tidigare hade vi en läroboksgranskning i Sverige då var det lättare för lärarna att veta vilka 

böcker skulle använda sig av, de fick nämligen bara använda sig av dem som klarat den statli-

ga granskningen men nu är det en öppen marknad som inte granskas och som Långström 

1997:16 skriver: 

”…den enskilde läraren har ofta många andra saker som kräver hennes eller hans tid. Därför 

kan den tid som ägnas åt att granska en ny lärobok bli ganska begränsad”.  

 

Inom förlagsvärlden pratar man om begreppet ”blädderprovet” säger Långström (1997) och 

det kan säga om der ska gå bra för boken eller inte. Blädderprover går till så här enligt Lång-

ström (1997) att läraren och drar tummen genom sidorna på den nya läroboken från pärm till 

pärm. Om den ser intressant ut och klarar blädderprovet kan läraren läsa vidare. En annan 

vanlig metod är att kolla på den epok som man kan eller är mest intresserad av själv för att se 

hur boken behandlat det avsnittet. Så kan det gå till när lärare väljer läroböcker och det får 

naturligtvis konsekvenser när valet av bok inte får den uppmärksamhet som den behöcer för 

att lärarna ska kunna utvärdera om den passar för undervisning i skolan. 

 

Läroböcker utgör till stor del det material och fakta som man använder sig av i historie-

undervisningen idag, även om Internet och andra medier som film, bilder och så vidare även 

används för att bredda undervisningen så är stommen i historieämnet oftast läroboken. I läro-

bok om läroböcker så fann jag detta citat: ”Därför blir läroböcker så viktiga, ty de är den enda 

litteratur som alla i samhället någon gång måste läsa - och som alla får läsa under vägledning.” (Läro-

bok om läroböcker1991: 68) Denna faktor är viktig att ta upp att det är de enda bok som alla läser i 

samhället och gör det under handledning.  

 

Gunilla Claesdotter har för Pedagogiska magasinet (nummer 4 november 2009) räkning träf-

fat professor Georg Stöber på biblioteket på Georg-Eckert Institutet där det pågår internatio-

nell forskning om läromedlets roll i konflikter. Georg-Eckert institutet är ett institut för forsk-
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ning om läroböcker. Det har funnits i över 40 år.1 Georg Stöber säger i intervjun i Pedagogis-

ka magasinet nr 4 sida 49 att:  

 

- Läroböcker används i alla samhällen för att förmedla en självbild och förebild. De är bärare 

av en statligt sanktionerad, kanoniserad kunskap, beskriver och fastställer samhälleliga normer 

och tydliggör vad som är regelrätt. Läroböcker har en auktoritet som påverkar elevernas identi-

tetsskapande. 

 

Då kursplanerna är skapade av staten kan man se som Georg Stöber menar i att det finns en 

viss tendens från staten att vilja visa en självbild genom de mål som sätts upp och den histo-

ria, de normer och de värderingar som man från statens sida vill förmedla till sina medborga-

re.  

 

Det finns många olika uppfattningar om läroböcker, hur och om de ska användas i skolan. I 

tidningen Kritiskt Utbildningstidskrifts temanummer ”Läromedel- konserverar de skolan?” 

skriver en av redaktörerna att läromedel bromsar utvecklingen. Men faktumet består att de är 

det fortfarande är vanligt att använda sig av läroböcker som en grund i alla fall. 

 

Med denna uppsats vill jag belysa en fråga som tidigare inte tagits upp i den utsträckning som 

den förtjänar. Uppsatsens tema kommer att handla om hur författare och förlag går tillväga 

när de tillverkar olika läroböcker i historia samt hur de förhåller sig till de kursplaner som 

staten ger ut. Fråga är också högaktuell idag då nya kursplaner håller på att utvecklas och då 

med tanke på att det är förlag och författare som producerar de läroböcker som fortfarande är 

så viktigt i den svenska skolan. Uppsatsens avsikt är ta reda på hur förlag och läroboksförfat-

tare beskriver arbetet med at göra en lärobok och hur de ser på läroplaner och kursplaner i 

förhållandet till läroboksskrivandet.  

 

Undersökningen och intervjuerna gjordes när det tredje utkastet till kursplanen i historia hade 

kommit ut på skolverkets hemsida. I bakgrunden kan man läsa en här redogörelse över vad 

som står i Lpo94 kursplan samt det tredje utkastet till den nya kursplanen i historia samt att de 

båda kursplanerna finns som bilaga tre och fyra till uppsatsen. Den metod som jag använt är 

                                                                 
1 Långström, 1997:24 
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en kvalitativ intervjuform där jag intervjuat två representanter förlag, Liber och Natur och 

kultur samt en läroboksförfattare för att få deras syn kring läroboksarbetet och hur man  

arbetar med kursplaner när man producerar en lärobok i historia. 
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2 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att se hur författare och förlag beskriver arbetet med utformningen av 

en lärobok i historia. Syftet är även att se hur förlagen och författarna anser sig ha arbetat med 

kursplanerna i historia och om och vad de tänker kring det utkast som finns för den nya kurs-

planen i historia.  

 

För att tydliggöra mitt syfte har jag utgått från dessa frågeställningar: 

• Hur går man tillväga när man skriver en lärobok i historia och vilka faktorer spelar roll 

enligt förlagen respektive författaren?  

• Följer förlagen och författarna upp arbetet med de nya kursplanerna i historia? Om de gör 

det hur ser tankarna ut kring dem?  
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3 Bakgrund 

För att klargöra mina frågeställningar kring kursplanernas inverkan på utformningen av läro-

böcker så redogörs nedan kort för innehållet i den gällande kursplanen i historia (Lpo94) samt 

det utkast (3:e i ordningen) till ny kursplan i historia (Skola 2011) såsom det ser i dagsläget. 

3.1 Kursplanen i historia ur Lpo94  

På skolverkets hemsida så finns hela kursplanen för historia samt i bilaga 3, all information 

om kursplanen är hämtad därifrån. 

Om man ser till målen i kursplanen så ska eleven kunna redogöra för viktiga händelser och 

känna till gestalter, idéer oh förändringar i historieutvecklingen i Sverige, Norden och Europa 

samt kunna jämföra länderna med varandra. Kunna betydelsefulla epoker, händelser och per-

soner sätts in i sitt historiska sammanhang och relatera till människors liv och vardag. 

 De ska känna till utvecklingen i ledande världsmakter och ha kunskap om hur stora samhälli-

ga förändringar ändrat människors livsvillkor. De ska även kunna identifiera och reflektera 

kring händelser som haft betydelse för vår egen tid samt vara medveten om att till exempel 

historiska händelser kan betraktas på olika sätt. Det sista målet som nämns är att de ska kunna 

reflektera över propaganda och som används förr och se hur det fortfarande är ett medel för 

påverkan.2 I Lpo94 kursplan i historia så kan man inte se någon detaljerad eller centralt inne-

håll utan här är det up till lärare vad den vill ta upp för att eleven ska nå de mål som finns för 

kursen. Den nämner att man ska ta upp viktiga händelser men inte vilka som man ska lägga 

mer fokus på än andra. Det är mer upp till läraren själv eller skolan att göra lokala mål och 

kunskapskrav för att konkretisera kursplanen. 

                                                                 
22 Skolverkets hemsida 
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3.2 Utkast till ny kursplan i historia för skola 2011 

Utkastet till den nya kursplanen är hämtad från skolverkets hemsida och ligger som bilaga 4 

till denna uppsats dock så finns den inte kvar på hemsidan då de efter remissomgången tagit 

bort utkastet. 

Målen som kursplanen tar upp är att eleven ska få en historisk referensram, med tidsperioder, 

händelser personer och utvecklingslinjer. Kunna kritiskt granska, tolka och värdera källor 

utifrån historiska begrepp som även belyser hur historisk kunskap skapas. Det tredje målet är 

att kunna reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

perspektiv. Sen finns vidare ett centralt innehåll i vad kursen ska innehålla som är mycket 

detaljerad. Det centrala innehållet börjar från 1500-talet och sedan går fram till 1900-talet där 

man får en tydlig bild av vad som ska vara med och hur man ska arbeta i skolan med fokus på 

kvarlevor och källor. Titlar som: ”världen börjar industrialiseras under perioden cirka 1500 ? 

1900”, ”makten i världen förändras under perioden cirka 1850- 1950” och ”utmaningar för en 

gemensam värld under perioden från cirka 1900” ger en god bild av vad som ska undervisas 

om och om man ser vad som står under dom förstår man att det är meningen att undervisning-

en ska bli mer likvärd och att men ska ta upp vissa saker som anses viktiga av de som skrivit 

utkastet. Man ser även en viss eftersträvan att vara mer konkret i kursplanen och ge bestämda 

områden som sak tas upp till exempel står det att man ska ta upp de båda världskrigen. 
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4 Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter  

4.1 Tidigare forskning 

Läromedel har under en lång tid granskats av olika nämnder som ser till att läromedlet är kor-

rekt. Det finns flera som på olika sätt har gjort analyser eller granskat olika läroböcker. Dock 

har forskningen om läroboksförfattarna, förlagen och tillverkningen av läroböcker inte varit 

särskilt uttömmande genom åren man har till stor del bara fokuserat på själva produkten som 

finns på markanden. Jag har ändå särskilt de olika forskningsfälten åt för en överskådligare 

bild av forskningen. 

4.1.1 Forskning om läroboksförfattare och förlag 

Sture Långström har skrivit en avhandlingen Författarröst och lärobokstradition som handlar 

om författare till läroböcker och om lärobokstradition. Avhandlingen har en del intressanta 

diskussioner kring vilken inverkan läroboksförfattaren har. Frågor som avhandlingen svarar 

på är bland annat: vem är han/hon? Vilka var hans medarbetare?  Långström har intervjuat 

författare till sju gymnasieläroböcker i historia från 1958 till 1993.  

 

I avhandlingen har han översiktligt studerat de åtta gymnasieläroböcker som författarna i un-

dersökningen har skrivit till och med 1993. Långström har intervjuat läroboksförfattarna i två 

omgångar och efter den första gallrat ut och delat in dem i tre kategorier, dessa tre är forskare 

som läroboksförfattare, lärare som läroboksförfattare och forskare med lärarutbildning som 

grund. Han har sedan valt ut en ur varje kategori för att göra en djupare intervju, en så kallad 

lifestoryintervju. Långström granskar i sin avhandling statens roll, ”typförfattarnas” roll, spår 

av läroboksförfattarna i deras böcker och övriga faktorer som spelat roll i författandet av läro-

böckerna. Här nedan kommer jag att redogöra för de resultat som Långström fått i sin avhand-

ling. Långströms (1997:216) frågeställningar var vem, vilka skriver läroböcker? Hur skrev 
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man? Och vad och varför skrev man? Här har han fått fram att det inte var förlagen som aktivt 

sökte utan att läroboksförfattarna använde sitt kontaktnät för att knyta kontakter. Långströms 

resultat var att de skrev dels hemma ensamma samt hade referensgrupper som läste texterna, 

man skrev olika delar I böckerna, vissa som bodde nära varandra träffades oftare annars var 

det oregelbundna träffar. Resultatet för vad och varför handlar om man trodde att ens politiska 

åsikter speglades i läroboken och hälften tro det och andra hälften tror det inte. Varför de 

skrev finns det flera orsaker till enligt Långström (1997:223) men ingen förnekar då det eko-

nomiska motivet. Andra skäl som resultatet anger r att man vill göra sitt avtryck I historien 

och den status som författandet ger. 

 

 

I Lärobok om läroböcker har läromedelsförfattarnas förening (1991) skrivit om hur det går till 

och vad man ska tänka på när man skriver en lärobok. Mer om denna bok finns att läsa om i 

teorin där jag utförligt går igenom boken innehåll då jag använd den som en teoretisk ut-

gångspunkt.  

 

I Långströms artikel Är förlagen ointresserade av forskningen och framtiden? I Tidskriften 

manus (1998) så är syfte att få reda på om förlagen bryr sig om forskningen inom sitt verk-

samhetsområde har Långström telefonintervjuat fem av de största förlagens chefer  

(endast Bonniers saknas – de svarade inte ens på Långströms brev). Resultatet av undersök-

ningen är att förlagen verkar i stort sett förlita sig på beprövad erfarenhet och mer eller mindre 

förbigå nya forskningsrön med tystnad. I artikeln jämför Långström med andra verksamhets-

områden där forskningen har spelat och spelar en mycket viktig roll i försöken att modernise-

ra sin produkt. Långström ger även olika förslag till förbättringar och nämner då att han tyck-

er att förlagen tillsammans ska gå ihop och sponsra en professor med medarbetare för att stu-

dera hur man ska skriva läromedel så de ska kunna utvecklas och förhoppningsvis bli bättre. 

4.1.2 Läroboksforskningen  

Läroboksforskningen har sen den började varit ett medel för att hitta fel. Detta började redan 

på 1800-talet menar Långström (1997) och är till dags datum fortfarande en forskning om att 

hitta fel som ensidiga perspektiv och upphöjningar av det egna landet, kulturen och rasen och 

religionen. Detta sker eller skedde oftast på andra länders bekostnad. Efter de båda världskri-

gen kom man enligt Långström (1997:15) överens i flera västeuropeiska länder att granska 
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läroböcker för att undvika detta, till exempel efter kalla kriget slut skrev man om läroböckerna 

för att de antikommunistiska och antiimperialistiska framställningarna inte passade in i den 

tiden då samarbete skulle prioriteras. Det kan även handla om genus i olika läromedel, hur 

läroböcker förhåller sig till könssterotypaexempel i till exempel matematikböcker. I dagens 

läroboksforskning är det ofta det etnocentriska som granskas och hur de som skrivit böckerna 

förhåller sig till begreppet ”vi och dom” och österländsk historia och mångkulturellitet.  

 

Selander har skrivit en bok som heter Lärobokskunskap (1988) där han framförallt diskuterar 

varför historieböcker ser ut som de gör, han skriver bland annat om författarnas skrivsätt. Alla 

som läst en lärobok kan se att språket i dem är ganska speciellt, det är en pedagogisk text som 

ska återskapa eller reproducera kunskap som redan finns (Selander (1988:17). Selander menar 

vidare även att boken måste vara utformad så att de kunskaper den förmedlar måste kunna 

kontrolleras av en lärare. Han menar också att texten har en invävd moral som ligger dold 

under ytan i den pedagogiska texten (Selander 1988). Det finns vissa faktorer som känneteck-

nar och påverkar läroboksspråket. Det utrymme som finns till förfogande är så litet till så 

mycket stoff att det ofta skapar ett kompakt och knaggligt språk i texten, man nämner mycket 

men utan kontexten som är så viktig för förståelsen. Selander tycker att en lärobok istället ska 

hjälpa elever och lärare att arbeta på ett undersökande pedagogiskt sätt. 

 

Stig Hadenius och Claes-Olof Olsson har gjort en undersökning av fem gymnasieböcker som 

hette Historieböckerna i det nya gymnasiet(1970). Man delade upp texterna i olika kategorier, 

ekonomisk, politisk, kulturell, socialt och övrigt material. I undersökningen fann man att läro-

planen hade en varierande effekt på de fem läroböckerna. Man fann även att böckerna med sin 

samhällsbild och framställning var konventionella. Undersökningen visade också att böckerna 

speglade Europas och Nordamerikas historia och saknade ett världsperspektiv. Dock har un-

dersökningen enligt Långström (1997:23) några brister som att de inte tydligt visar vilka av-

gränsningar de gjort inom de olika kategorierna och att läroboksförfattarens egna värderingar 

och olika faktorer inte finns med i så stor utsträckning. 

 

 Herbert Tingsten skrev 1969 boken Gud och fosterlandet, Studier i hundra års skolpropa-

ganda. Där har han skrivit om skolpropaganda ut ett internationellt perspektiv och ur ett 

svenskt perspektiv. I den del då han behandlar Sverige har han tagit upp hur läroböcker i olika 



 14

ämnen tar upp och glorifierar fosterlandet och de rådande politiska tendenserna och hur det 

får uttryck i läroböcker över hundra år.  

 

Janne Holmén har skrivit sin avhandling 2006 som heter Den politiska läroboken. Bilden av 

USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget om 

synen på USA och Sovjet. I undersökningen har Janne Holmén utifrån svenska, norska och 

finska läroböcker sett på bilden av USA och Sovjetunionen. I denna undersökning ingår läro-

böcker från 1930 till och med 2004 uppdelat i sju epoker som till största del följer årtiondena. 

Han visar på hur den relativa tendensen i synen på Sovjetunionen och USA har sett ut genom 

årgångar av läroböcker i de samhällsorienterade ämnena.  

 

 Gösta Wennerberg har skrivit en avhandling som heter Geografi och skolgeografi som utkom 

1990. Den handlar om vilka som varit med och påverkat och förändrat ämnet. I avhandlingen 

nämner han ämneslärarna, lärarutbildarna, de akademiska lärarna, forskarna, kursplaneförfat-

tarna, ämneskonsulenterna i SO men också läroboksförfattarna. Wennerberg skriver också att 

ofta har samma person olika roller som ibland kan kollidera med varandra.    

 

 

4.2 Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiska utgångspunkter ska anpassas till de frågeställningar man har skriver Staffan Stukát, 

(2005:116) i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, vidare nämner han 

att den ska anlägga ett perspektiv som är intressant och tilltalande. Teorin i sig ska vara objek-

tiv och värdeneutral, man talar därför om att man sätter in sin studie i ett teoretiskt perspektiv. 

Den teorin som jag kommer att utgå ifrån i själva studiet av mina resultat är en hermeneutiska 

teori som beskrivs i 5.1 nedan. Då mitt främsta syfte i denna studie är att få fram vad förlag 

och författare tänker på när de ska tillverka en lärobok så har jag använt mig av en bok som 

heter Lärobok som läroböcker som läromedelsförfattarnas förening gav ut 1991. Denna bok 

kommer att användas som teori till hur en lärobok blir till i 5.2    
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4.2.1 Hermeneutisk teori 

Den teori som jag kommer att utgå ifrån kring själva studiet och förhållandet till resultatet har 

jag valt att förhålla mig till den hermeneutiska teorin. I den teorin så anser man att det är tex-

ten författaren och forskaren som är olika variabler i forskningsprocessen till skillnad från de 

positivistiska och källkritiska teorierna som tar bara hänsyn till texten och författare och inte 

ser forskarens egen person som en variabel. Bjarne, Forma historia (2002:17). Inom herme-

neutiken så ser man enligt Patel och Davidsson (2003:30) till helheten mer än delarna och att 

man pendlar mellan helheten och delarna för att få en så fullständig förståelse som möjligt.  

 

För att utveckla så kan man beskriva teorin utifrån en noggrant utskriven intervju. Den som 

använder teorin kan börja med att läsa hela intervjun för att sedan gå in på delarna samt pend-

la mellan subjektets det vill säga intervjuaren och objektet det vill säga den intervjuade syn-

vinkel. Samtidigt kan man använda sin förförståelse som ett verktyg. När man rör sig mellan 

teori och empiri och låter man själva förståelsen successivt växa fram mellan de olika syn-

vinklarna och helhet och delarna. Vidare nämner Patel och Davidsson (2003:30) att poängen 

inte är att hitta någon heltäckande lagar om utan snarare betonar att varje undersökning av 

ämnet berikar området av och det unika varje undersökning tillför något till ämnet. 

 

4.2.2 Lärobokstillverkningen 

I boken som läromedelsförfattarnas förening gav ut 1991 som heter Lärobok om läroböcker 

visas en process i hur lärobokstillverkning går till från det att förlaget bestämmer sig för att en 

ny lärobok ska göras fram till den färdiga produkten. Lärobok om läroböcker tar upp olika 

rubriker i hur det går till att göra en lärobok, jag har valt att följa dessa rubriker för att få en 

strukturerad bild av lärobokstillverkningen. 

 

Förarbetet 

Enligt Lärobok om läroböcker (1991) så börjar man med att finna författare till den lärobok 

som ska produceras, förarbetet börjar med ett sammanträde då alla som ska medverka i boken 

träffas. Boken som planeras i Lärobok om läroböcker är en geografilärobok. Boken planeras 

att ha utgivning om cirka tre år från att de börjar. Det som diskuteras på mötet enligt Lärobok 
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om läroböcker (1991: 12f) är olika frågor som bland annat hur ser skolan ut när man ska ge ut 

boken? Kommer gällande läroplan gälla då? Vad vet vi om den nya läroplanen som är på väg? 

Hur ser ekonomin ut i kommuner som ska köpa in böckerna? Kommer viktiga värderingar att 

förändras under tiden som boken är under produktion? Man diskuterar en form av framtids-

analys kring dessa frågor på detta möte. De omvärldsfaktorer som påverkar författare och 

förlag är nuvarande läroplan, den läroplan som ska komma ut (Lpo94), teknisk utveckling, 

eleverna, utredningar och trender men också konjunkturen. Skolverket och lärarna är två av de 

viktigaste faktorerna enligt Lärobok för läroböcker (1991:12f) kring försäljning. Det är ofta 

lärarna som bestämmer vid inköp av nya läroböcker.  

 

Efter detta framtids- och uppstartsmöte träffas de igen i gruppen enligt Lärobok om Läro-

böcker (1991) för att diskutera mer konkreta förslag till innehåll. Diskussion kring målgrup-

pen (eleverna) och vilka problem som kan uppstå och bland annat nämns svårigheten att skri-

va på ett enkelt och begripligt sätt. Man diskuterar vidare vilket innehåll som ska vara med 

och motiverar detta. Det mesta som föreslås är det som av tradition alltid har varit med, de 

grundläggande kunskaperna och sedan bestäms det att innehållsupplägget ska skickas ut till 

olika sorters lärare och ämneskunniga för granskning. Detta är redaktörens arbete att hitta 

lärare som vill granska och ge sina åsikter. Allt detta tas upp och diskuteras i gruppen enligt 

Lärobok om läroböcker (1991) 

Efter granskningen 

Nu bestäms det slutgiltiga innehållet och man börjar nu diskutera ord och bilder och de olika 

författarna lägger fram viktiga utgångspunkter för dem. Till denna bok i geografi som be-

skrivs i Lärobok om läroböcker (1991) är det tre författare och alla har sin egen idé. De delar 

sina visioner med varandra och diskuterar upplägget enligt Lärobok om läroböcker (1991). En 

av författarna vill att eleverna genom läroboken ska få använda alla sina sinnen så att de kän-

ner att de är på plats och upplever det, med språket vill hon visualisera till exempel dofter, 

smaker och ljud. Författarna vill även utgå ifrån intressanta händelser och spännande personer 

både i text och i bild. Det diskuteras även kring vikten att ha tydliga kartor och en inlevelse-

text i början på varje kapitel. Detta kan ses som en pedagogisk diskussion om hur man ska 

kunna nå eleverna. Man diskuterar även bokformat, papperskvalité, färgtryck och omfång. I 

denna diskussion kommer ekonomen för projektet in och man för en diskussion och gör av-
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vägningar kring vad som känns viktigast med boken för de syften den ska användas, ska det 

vara hård pärm eller mjuk pärm och så vidare. 

Planering 

När man planerar ställer man sig olika frågor som man tidigare diskuterat men blir mer precist 

enligt Lärobok om läroböcker (1991:18f) om hur många sidor ska läroboken vara? Hur 

många sidor ska varje kapitel få disponera och hur mycket text ska det vara i förhållande till 

bilder? Dessa är bara några av de frågor som ska besvaras och redas ut under planeringen. 

Författarna får i uppdrag att skriva ett provkapitel med detta börjar arbetet med att gå igenom 

faktamaterial, läsa in ny litteratur och hjälpa varandra med tips och idéer kring hur man kan 

göra stoffet levande.  

 

Det som är svårast för författarna är enligt Lärobok om läroböcker (1991:19)att hitta rätt ton, 

svårighetsgrad och att sovra i det ansenliga materialet som de har till hands. När alla lämnat in 

sina provkapitel så läses de på förlagsredaktionen och man diskuterar och bedömer textens 

stil, innehåll, svårighetsgrad och faktatäthet. I det här fallet som står i Lärobok om läroböcker 

(1991) har redaktören en del synpunkter bland annat att texten är för svår för en årskurs fyra. 

Redaktören och författarna diskuterar sedan den kritik som uppstått och hur man skulle kunna 

göra boken mer anpassad till tio åringar med bildspråk, liknelser och sådant som kan förenkla 

texten så eleverna kan ta till sig kunskapen. Här har förlaget och författarna samma mål och 

författarna får förtroende att finslipa sina utkast.  

Produktion 

Efter flera omskrivningar och testkapitel som skickats ut till verksamma lärare så är det dags 

att tänka på produktionen enligt Lärobok om läroböcker (1991). Redaktören börjar arbeta med 

texten för att den ska bli bättre, ibland stryker han en del och ibland lägger han till några för-

klarande ord. Han visar det för författarna så de är nöjda med texten efter redigeringen. Det 

blir även många möten med formgivare, illustratörer och bildredaktörer. Diskussionen kring 

bilder är viktig för att boken ska bli bra. När de har ett textstycke som ska få bilder så diskute-

ras vilka bilder som är passande. I ett textstycke som handlar om hamnen så bestämmer man 

sig för att ha en stor illustration på ett uppslag och en del mindre fotobilder. Detta är en del av 

layoutarbetet. När man arbetar med layouten så ser man till helheten istället för delarna, detta 
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är en vikig del av om boken ska sälja så här går man grundligt igenom uppslagen, det ska se 

spännande ut men måst även vara funktionellt. Rubriker, text och bilder ska ge en direkt käns-

la av kapitlet. När layouten är klar för varje upplag och sida så är allt klart för sidorginal som 

sedan skickas till tryckning.  

Sammanfattning  

Det är en lång process att skriva en lärobok, det tar cirka 3-4 år enligt Lärobok om läroböcker 

(1991) och under dessa år blir det många möten och omskrivningar av text. Det är en ständig 

dialog mellan de inblandade. Författarna arbetar med sina manus, finslipar, diskuterar och 

skriver om sina texter. När manuset är klart får man i gruppen arbeta med att hitta bilder och 

rubriker, oftast har författarna egna idéer kring vad som passar. För att avsluta tänkte jag cite-

ra ur Lärobok för läroböcker 1991 sida 34: ”En läroboksförfattare bör egentligen ha både ve-

tenskapsmannens kunskap, poetens penna och journalistens förmåga att väcka läsarens ny-

fikenhet.” 
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5  Metod 

För att få något resultat i undersökningen och få svar på de frågor som uppsatsen syftar till att 

undersöka har en kvalitativ forskningsmetod valts. Valet av undersökningsmetod kändes rela-

tivt enkelt. Då de andra tidigare undersökningarna har tagit upp olika sätt att få svar på sina 

frågor till exempel Holmén som studerade läroböcker och gjorde läroboksanalys så kändes det 

inte så relevant för denna undersökning, vidare så kan man ju göra telefon- intervjuer eller 

enkäter men jag valde att träffa personerna som är med och göra intervjuerna med dem på 

deras arbetsplats. Detta för att det verkade vara en bra metod efter att jag läst Långströms av-

handling författarröst och lärobokstradition 1997 där han använder sig av en den metoden. 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Vidare följer en förklaring av den kvalitativa forskningsmetod som använts. Kylén (2004:9) 

uttrycker säg så här i sin bok Att få svar – intervju, enkät, observation : ”Samtalet och mötet 

med en person ger oss de bästa förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och 

känner”. Vid en intervju ges även möjlighet att utreda eventuella missförstånd gällande frågorna; 

en möjlighet som ofta saknas i samband med enkätundersökningar. Kvale (1997:35) säger ”Det 

kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap på normal prosa, den har inte kvantifiering som 

mål” I min undersökning används en kvalitativ forskningsintervju i de samband då jag inter-

vjuat de ansvariga på förlagen och en läroboksförfattare. En kvalitativ forskningsintervju me-

nar Kvale (1997) bygger på ett vardagligt samtal där man bygger upp kunskap. Kvale (1997) 

skriver på sida 21: ”… det rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse”  
 

 Jag har valt att göra en halvstrukturerad intervju som utgår från en intervjuguide, den menar 

Kvale (1997) att man kan få en öppenhet och ett rikare material av då den inte är lika styrande 

och ger de svar som intervjuaren förväntar sig som den strukturerade kvalitativa forskningsin-

tervjun som kan mer liknas vid en enkät gör. De frågor som finns med i intervjuguiderna, en 

för förlagen och en för författaren (se bilaga 1 och 2), har framställs dels för att få ett grepp 

om förlaget dels hur man arbetar med läroböcker samt frågor kring utkast tre till den nya 
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kursplanen för grundskolans senare del, detta för att se till att få fram resultat till undersök-

ningen. Intervjuguiderna är väldigt öppna och även fast de var utgångspunkten så var inter-

vjun halvstrukturerad för att skapa utrymme för annan intressant information från informan-

terna.  

 

Kvale(1997) har en guide till vilka olika intervjufrågor som man kan använda sig av vid inter-

vjutillfället som visar att det är en kvalitativ intervju. Kvale skriver också att korta intervju-

frågor med stor öppenhet är att föredra istället för komplicerade frågor som kan vara svåra för 

den intervjuade att förstå. Man ska även akta sig för ledande frågor som kan kännas tillrätta-

lagda. Detta har jag försökt göra i min intervjuguide men man måste ändå styra in informan-

terna på det område som man är intresserad av. Långström (1997:39) skriver så här om de 

kvalitativa intervjuerna ”Kvantitativa intervjuer som vetenskaplig metod brukar hävda att 

kvalitativa intervjuer ger den sorts information som är svår eller omöjlig att få på annat sett” 

 

Utskrift av intervjuer är ingen enkel process och reliabiliteten och validiteten är två svårdefi-

nierade faktorer i utskriften. Kvale (1997:152) skriver så här om utskriften: ”En utskrift är en 

överträdelse, en förvandling av en berättarform- muntlig diskurs- till en annan beättarform -

skriftlig diskurs.” Kan man verkligen tro på det som sagt och blivit utskrivet är det samma 

och hur noggrann är den som skrivit ut och hur noggrann ska man vara? Kvale (1997:152f) 

menar att man när man transkriberar transformerar texten och utskriften skapar en hybrid mel-

lan det muntliga samtalet och den skrivna textens formella stil. 

Om man har ett band som två personer får transkribera så kommer man aldrig få exakt samma 

text, detta är ett problem med denna metod för även hur objektiv man än försöker vara så 

finns det alltid en viss subjektivitet i all framställning och tolkning. Detta är jag väl medveten 

om och jag ska i transkriptioner och analyser av dessa komma ihåg och beakta detta. Då inter-

vjuerna blev långa och vid vissa tillfällen svävade ut i ämnen som inte direkt rörde undersök-

ningen har jag valt att inte transkribera ut hela intervjuerna då tidsbrist var en faktor samt att 

det som sållades bort inte var intressant för denna undersökning. Transkriberingarna finns i 

mina ägor och är ej bifogade till uppsatsen då det är rådata. Om du som läsare vill se dessa går 

det bra att kontakta mig. 
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5.1 Informanterna  

Av de tre intervjuerna så var två intervjuer med ansvariga på förlag. Den tredje intervjun som 

jag gjorde var med en väl etablerad läroboksförfattare och professor i historia.  Innan resulta-

tet redovisas kommer först en kort presentation av informanterna. Dessa har valts ut dels där-

för att alla är placerade i Stockholm och då undvek jag att behöva åka någonstans alternativt 

ha gjort en telefonintervju med några andra och då inte utföra undersökningen på likartade 

villkor. Förlagen valde jag därför de har kontor I Stockholm och att jag fick tag i informanter-

na relativt snabbt då tidsbrist alltid är en faktor. Författaren valde jag därför att han varit aktiv 

läroboksförfattare länge och hade tid för en intervju. Urvalet som sådant anser jag fungera 

som en första studie men visst skulle det varit givande att ha fler informanter med olika bak-

grund speciellt fler författare hade varit önskvärt. Nu kommer först en presentation av de in-

formanter som jag har haft. Detta som en bakgrund till och verifiering av varför jag har valt 

att intervjua just dessa personer. 

Christer Laring  

Christer Laring är förläggare på förlaget Liber och har arbetat där sedan 1969. Han har stor 

erfarenhet av att ge ut läromedel i de samhällsorienterade ämnena på högstadiet och även 

gymnasieläroböcker i historia. Liber är enligt Christer Laring Sveriges största läromedelsför-

lag, med detta som grund tycker jag att det är viktigt att ta med en person från förlaget Liber 

och han har dessutom mycket erfarenhet när det gäller att utforma böcker och ta ställning ut-

ifrån läroplaner och kanske framförallt kursplaner vad som en lärobok i historia ska innehålla. 

Bland de läroböcker som Christer Laring har gett ut finns SOS- serien för SO-ämnena på hög-

stadiet och gymnasieläroboken i historia Epos.  

Magnus Öljemark 

Magnus Öljemark arbetar på förlaget Natur och kultur och har arbetat där i åtta år. Natur och 

kulturs serie SOL 3000 är en bok som jag själv känner igen får olika skolor som jag haft prak-

tik på under min lärarutbildning. Deras huvudlärobok i historia är Lars Hildningssons väl 

spridda lärobok Levande historia.3 Boken har sedermera Kaj Hildningsson varit med och ut-

vecklat efter faderns död.  

                                                                 
3 Enligt Magnus Öljemark Transkribering av intervju,  sida 1 
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Robert Sandberg 

Robert Sandberg är professor i historia på Södertörns högskola och har gjort läroböcker i hi-

storia i cirka femton år. Han är även inblandad i Lärarutbildningen på Södertörns Högskola 

där han arbetar på samtidhistoriska institutionen     

5.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

De intervjuer som gjorts med dessa tre informanter kan ses som relativt säkra då de spelats i 

och sedan transkriberats. Det man inte kan veta hur dagsformen var på dem som var med, om 

de tolkade frågorna fel eller om de gissande men i det här fallet så kan jag påstå att de infor-

manter som var med uppfattande frågorna rätt och fick chans att fråga om de inte förstod vad 

jag menade med någon fråga. Det jag gjorde för att förbereda mina informanter var att jag 

berättande när jag bokade intervjuerna vad jag vill få svar på, jag nämnde att jag ville diskute-

ra de utkast som fanns på skolverket och hur de gör en lärobok.    

 

Den validitet som kan diskuteras är tre informanternas svar och vad de sagt och hur mycket av 

det som sagt stämmer. Det som jag fick fram är de tre personernas tankar kring de frågor som 

jag ställt, vidare kan de ju ha varit lögner men jag tror inte att resultatet av intervjuerna skulle 

vara lögner för om de inte ville vara med och svara på de frågor som intervju hade så hade 

nog personerna avböjt att göra intervjun. 

 

Den generaliserbarhet som undersökningen har är relativt liten, det man skulle kunna genera-

lisera i frågan är vad de olika förlagen har för tankar kring de nya kursplanerna samt hur man 

går tillväga när man gör en ny lärobok då resultatet i dessa frågor liknar varandra. Det som 

man kan säga är egentligen vad de här tre personerna säger om det område som undersök-

ningen vill ha svar på. Undersökningen är för liten för att dra stor generella slutsatser och det 

är inte meningen utan resultatet blir mer av en studie av vad dessa tre personer anser samt vad 

de olika förlagen har för syn då de två informanterna därifrån i viss mån får representera för-

lagets syn på det hela. Eftersom denna undersökning till stor del bygger på Långströms av-

handling kan man få ett visst stöd om man kan se en förändring i lärobokstillverkningen men 

då det gäller tankar kring utkastet till kursplanen så får man se det som en ny kunskap som 

inte riktigt går att generalisera men kan vara nyttig ändå.   
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5.3 Etiska överväganden  

I enhet med forskningsetiska principer så redovisas här hur man ska gå till väga enligt Ve-

tenskapligarådets rekommendationer i HSFR (forskningsetiska principer inom human istisk- 

och amhällsvetenskaplig forskning) som finns på vetenskapligarådets hemsida.  

 

Ett krav är informationskravet som finns där man måste informera alla deltagare om att deras 

deltagande är frivilligt samt om informanterna är under femton år så måste en förälder god-

känna medverkan (HSFR sida7).Det finns också ett samtyckeskrav som betyder att den som 

ingår i en undersökning måste ge sitt samtycke och enligt HSFR ges möjligheten att avbryta 

sin medverkan i undersökningen när som helst (HSFR sida10). Nyttjandekravet som finns 

handlar om att man inte får ge ut insamlad information om personer som ingått i studien ano-

nymt och får inte överlämnas för kommersiella bruk eller ovetenskapliga syften (HSFR 

sida14). Det finns även ett konfidentialitetskrav som man som forskare ska vara medveten om och 

det betyder att man i den mån det går ska undvika att ta med person uppgifter som kan identifierar 

personen som medverkar i studien.  

 

I denna studie har dock personerna namngetts och det är en poäng i det då det handlar om dessa tre 

personers tankar kring lärobokstillverkning och kursplaner. Då jag ringde upp de informanter jag 

så berättade jag om undersökningen och att det var mitt examensarbete på lärarutbildningen 

på Södertörns högskola. Jag berättade att jag vill intervjua personen i fråga om hur de gör en 

lärobok och kring de utkast som finns till de nya kursplanerna i historia för grundskolans se-

nare del. När jag senare kom till deras arbetsplats där vi bestämt träff så frågade jag om det 

gick bra att spela in intervjun och det hade ingen av informanterna något problem med.   
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6 Resultat 

Det resultat som undersökningen gav är dels hur förlagen Natur och kultur och Liber ser på 

hur tillverkningen av läroböcker går till. Detta kommer att jämföras med vad som står i Läro-

bok om läroböcker (1991). De resultat som redovisas här ger svar på ifall det som står i den 

boken fortfarande är aktuellt sätt att arbeta på när man ger ut en lärobok. Resultatet består 

även av en diskussion kring vad som är viktigt när man ger ut en lärobok där vi får höra vad 

de tre informanterna har att säga om det. Det resultat som redovisas i 6.3  kommer att vara det 

som handlar om utkastet till den nya läroplanen och de kursplanerna som kallas skola 2011. 

Frågor kring om det behövs en ny lärobok och hur den nya läroboken skulle se ut utifrån mina 

tre informanter kommer på slutet av resultat delen.  

6.1 Att producera och ge ut en lärobok 

Magnus Öljemark menar att man på Natur och kultur utgår ifrån de behov som behöver täckas 

på marknaden gör en plan på vilken bok man vill göra och vilket syfte boken ska ha. Man 

antar sällan manus som skickas till dem spontant utan de på förlaget rekryterar författarna. De 

får vara med från början och utifrån av den plan som förlaget har hjälpa till och skapa en bok. 

Natur och kultur gör själva en behovsanalys utifrån vad som finns marknaden och vad lärarna 

efterfrågar. Magnus Öljemark säger i intervjun: ”… vi får många frågor kring om det finns 

något mer lätt tillgängligt material och när man fått tillräckligt många frågor så inser man att 

det finns ett behov” 4 När de har definierat behovet så knyter de till sig författare som ska 

skriva texten i boken. Det sker utifrån om de kan sitt ämne. Oftast är det lärare som skriver 

läroböcker men om det inte är det så blir den pedagogiska granskningen ännu viktigare. Det 

som är viktigt enligt Magnus Öljemark är att boken fungerar i klassrummet både som text och 

lektion.  

 

                                                                 
4 Transkribering av intervju med Magnus Öljemark sida 13 
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På Liber när jag intervjuade Christer Laring så berättade han att de har olika tester som förfat-

tarna får göra som till stor del går ut på att testa deras skrivförmåga. Under intervjuerna med 

båda representanterna från förlagen står det klart att den pedagogiska lärobokstexten är att 

föredra speciellt när man pratar om högstadieläroböcker. Det är viktigt att språket ligger på en 

lagom nivå så att eleverna förstår vad de läser. Förlagen resonerar så här: vilka vet bättre vil-

ken nivå eleverna klarar av än lärare som är eller har varit aktiva pedagoger. På Liber har de-

ras bok Historia i SO-bokserien SOS skrivits av två lärare, en manlig gymnasielärare och en 

kvinnlig mellanstadielärare. Skillnaden mellan högstadieböcker och gymnasieböcker är att 

man till högstadiet sällan har akademiker som skriver läroböckerna och att man till gymnasie-

böcker så är det väldigt vanligt att man använder sig av akademiker enligt Laring. Till grund-

skoleböcker har de alltid två författare numera och till SOS-serien. Laring uttrycker sig att det 

var viktigt att ha med en kvinnlig författare för att få med de kvinnliga aspekterna också för 

när författarna läser varandras texter så kan hon se om han skriver något som är aningslöst 

macho.5  

 

Robert Sandberg som även han har skrivit läroböcker för högstadiet och även är mentor till de 

två lärare som skriver boken Historia, menar att språket är för lätt och att det inte problemati-

seras tillräckligt mycket kring källor och källkritik. Vidare nämner han även problematiken 

med att en av hans kollegor som varit medförfattare till Epos skrev på en för akademisk och 

abstrakt nivå för gymnasieböcker. Det som Sandberg brukar ha som regel när han skriver en 

lärobok är att inte nämna något utan att man kan göra det begripligt. I den bok som Robert 

Sandberg har skrivit som heter Historien pågår är källorna i fokus och man arbetar på ett helt 

annat sett där man genom hans expertis kan få primärkällor istället för sekundärkällor vilket 

enligt honom är unikt för den läroboken. 

 

Att välja författare är ett komplext arbete i sig, de som är aktiva lärare kanske inte håller sig 

ajour med forskning och så vidare men de har den pedagogiska verksamheten tätt knuten till 

sig och vet vad som fungera i skolan och klassrummet och tycker både Christer Laring och 

Magnus Öljemark är viktigt. Vidare förs debatten kring läroboksspråket och hur komplex en 

lärobok ska vara. Den ska väl ligga någonstans i mitten, inte vara för svår för då blir målgrup-

pen väldigt liten säger både Laring och Öljemark. Båda förlagen har även lärare knutna till sig 

                                                                 
5 Transkribering av intervju med Christian Laring sida 1,2 
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som får fungera som en referensgrupp och praktiskt prova på att använda boken för att se om 

den håller i en klassrumsmiljö.  

Förlagen har olika fokus när de tillverkar läroböcker, grundboken handlar i historia om att 

förmedla skolämnet historia utifrån kursplanen men det finns även böcker som är utvecklade 

med ett lite annat fokus. Förlaget Natur och kultur har ett hjälpmedel som är en bokserie som 

heter Fokus och det är en lärobok som är framtagen utifrån olika teorier kring lättlästhet, där 

det även ingår arbetsböcker som syftar till att utveckla språkförmågan, de har även sina böck-

er inlästa av inläsningstjänst säger Magnus Öljemark. På Liber har man läst in SOS-serien i 

Daisyformat detta för att förenkla för svaga läsare och underlätta inlärningen. Daisyformatet 

gör att eleverna själva kan sätta takten på läsningen och samtidig följa med i texten. Även 

frågor och arbetsböcker ska ingå i denna satsning som ska göra det enklare för elever som är 

svaga läsare säger Christian Laring. Så det finns flera sätt att tänka när man producerar en 

lärobok.    

 

När man ska lansera den nya läroboken beror framgången i många fall på hur läroboken klarar 

av blädderprovet säger Sandberg. För att försäljningen av boken ska gå bra så är det viktigt att 

layouten och bilderna ser bra ut annars ägnar inte läraren boken mer uppmärksamhet. Detta är 

för att läraren inte har tillräckligt med kunskap och tid enligt Sandberg. 

 

 

6.2 Samarbete mellan förlag, författare och staten 

I intervjuerna ställs frågan om vilka faktorer som spelar störst roll när man ger ut en lärobok, 

dessa sju faktorer som valdes ut var författarna, redaktören/förlaget, granskning (kursplaner), 

tradition, andra förlags böcker i ämnet, nya forskningsrön och annat som de tyckte var viktigt 

i utgivandet av en lärobok.  

 

Christian Laring säger i intervjun ”Tradition är viktigt att ha med här… det är det som styr i 

första hand sen författarna… sen redaktören förlaget som trea”6 vidare nämner han att det inte 

finns någon granskning av läroböcker men använder begreppen läroplan och kursplan i stället 

                                                                 
6 Transkription av intervju med Christian Laring  sida 2 
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som en fjärde faktor på skalan. Forskningsrön är det granskare ser till att ta med om något nytt 

rön har uppkommit inom forskningsvärlden. När det gäller konkurrenterna så tycker Laring 

att man kan fundera på vad som styr konkurrenterna och att det som oftast styr är traditionen 

men att man inte kan bortse från ett område som konkurrenterna har med utan måste välja 

ungefär samma saker. Vidare berättar Laring om en bok som inte innehöll Grekland som han 

säger var närmast osäljbar då många jobbar med Grekland i skolan. 

 

 Under intervjun med Robert Sandberg så poängteras även traditionen som en viktig faktor i 

läroboksvärlden, han berättar även att det var han som gjort den lärobok som inte har greker-

na, samma bok som Laring konstaterat var osäljbar, var med och förklarar varför de inte kom 

med. Det berodde på att upplägget av boken utgick från olika tillrättalagda primärkällor som 

finns på de olika områdena och då tog varje kapitel upp fler sidor och vissa traditionella tema 

utgick då. Robert Sandberg menar på att vissa aspekter är viktigare på olika nivåer till exem-

pel forskningsrön är något man sällan ser i mellanstadieböcker och inte särskilt ofta i högsta-

dieböcker men mer frekvent i gymnasieböcker och det beror på författaren som skriver läro-

böcker för grundskolan ofta är lärare. De läroböcker som skrivs till gymnasiet är det ofta aka-

demiker har skrivit som har lättare tillgång till de forskningsrön som kommer fram.  

 

Magnus Öljemark menar på att författarna är de viktigaste i utvecklandet av läroböcker, det är 

de som står för texten och innehållet men förlaget lägger sig i ganska mycket eftersom de har 

identifierat behovet. Kursplanerna är viktiga att se på vad statsmakterna har bestämt om det 

som ska tas upp och Öljemark säger att traditionen finns runt om kring oss. Innehållet kan ju 

vara det samma men man har olika infallsvinklar som styr. Det här med granskning av läro-

boken menar Öljemark på att det inte existerar någon från den statlig sida men att de läser 

genom och lyssnar till användares frågor och analyser av boken för att se vad man har sagt om 

deras läroböcker som granskats. Det som man vill göra i en grundbok för historia är att ge en 

sorts grundhistoria innan man lägger något specifikt perspektiv eller fördjupning därför menar 

Öljemark att den kan verka omodern men att det är lärarens uppgift att problematisera det som 

står i boken. 

 

 När man arbetar med sidantal, layout, bilder och innehåll så betonas från Magnus Öljemark, 

Christian Laring och Robert Sandberg att det är ett samarbete i hög grad men där förlaget och 

ekonomin styr i hög grad samtidigt som innehållet styrs mer av författarna. Öljemark uttryck-
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er sig så här: ”Så relationen mellan förlaget och författaren så kan man säga att vi fördelar 

arbetet i mellan oss men också risken…”7  

 

Det är ett samarbete mellan förlag och författare men att det är förlaget som har bildredigerar-

na och så vidare, de står för den kompetensen men att författarna och förlaget är ett lag beto-

nas kraftigt av alla tre. Robert Sandberg säger att i hans fall har det inte varit något problem 

eftersom han har runt tjugo år i branschen men de som inte har varit med i branschen lika 

länge kanske inte har samman inflytande över allt som han har. Så här säger han om samarbe-

tet:  

… så har dom ju en budget … men inom dom ramarna då då diskuterar vi ju helt fritt … jag 

har ju varit med ett tag så jag har ju en rätt bra uppfattning om såna här frågor nya författare har 

det ju inte egentligen dom kan ju inte ha några synpunkter eller har det inte på såna frågor som 

layout till exempel8  

 

Kring kursplanerna och statens styrning säger Laring som var med när Lgr 80 byttes ut till 

Lpo94 att: ”eftersom läroplanen var så vag va så kunde man köra på i gamla spår va… så vi 

behövde inte göra någonting va”9. Robert uttrycker sig så här ”att dom (kursplanerna) egentli-

gen inte skulle innehålla något konkret om vad vad ämnet skulle innehålla och det innebar då 

att man är fri när man skriver”10   

6.3 De nya kursplanerna 

Utkasten till de nya kursplanerna är under intervjutillfället ute på remissrunda tre. I detta re-

sultatavsnitt så får man ta del av vad informanterna tycker om dem och hur insatta de är de-

batten kring de utkast som varit. Hur ser man på den? Är man uppdaterad eller avvaktar man 

tills den är helt bestämd och ska genomföras? Det är frågor som får resultat här. 

Robert Sandberg konstaterar snabbt att:  

                                                                 
7 Transkription av intervju med Magnus Öljemak, sida 4 
8 Transkription av intervju med Robert Sandberg, sida 5 
9 Transkription av intervju med Christian Laring, sida 3 
10 Transkription av intervju med Robert Sandberg, sida 3 
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Det liknar ju inte alls läroplanens som den ser ut nu och det där och där tår det ju konkret vil-

ket stoff i det stora hela det som ska vara centralt innehåll de som ska vara med i kursen och så 

där och det står också en sån sak det är väldigt mycket med källor11.   

 

Som utkasten till den nya kursplanen i historia ser ut idag tror Robert Sandberg att läroböck-

erna kommer att påverkas väldigt mycket eftersom att utkasten till den nya kursplanen ser helt 

annorlunda ut nu om man jämför med Lpo94 kursplan för historia.  

 

Robert Sandberg berättar vidare att han talat med Christian Laring om den nya kursplanen och 

att om den blir antagen kommer att förändra läroböckerna en hel del. Men precis som under 

min intervju med Christian Laring så var han inte inne på det spåret. Laring poängterar att de 

bara är utkast och att det inte är några större förändringar på gång. Men säger även att om de 

bedömer att de nya kursplanerna kräver en förändring så måste de ju göra dem men som ser ut 

idag tycker inte Laring att böckerna behövs revideras utifrån de utkast som finns. I väntan på 

den nya kursplanen godkänds av regeringen så har för tillfället Laring inga planer på att revi-

dera läroboken eller göra en ny lärobok.   

 

Magnus Öljemark berättar att han följt de olika utkasten på Skolverkets hemsida. Han säger i 

intervjun att:  

det är liksom den stora grejen som sker när man gör den här typen av reform det uppstår nya 

kurser eller innehållet ändras så att alla befintliga läroböcker våra likväl som våra konkurrenters 

behövs ses över och på så vis, vissa delar kanske skrivs om från början för att få frihet12  

 

 Han ser även att den nya kursplanen kommer att innehålla helt nya snitt och vart man ska 

lägga dessa. Det handlar enlig Öljemark om vad man ska ha gjort innan man börjar på högsta-

diet. Det som står nu i utkastet så kommer hela sjuans bok försvinna menar han och skjutas 

ned i sexan.  Det nya utkastet börja med att man läser från femtonhundratal i högstadiet. Då 

menar Öljemark att en möjlig ingång kunde vara hur européerna gav sig ut i världen och se på 

början av globaliseringen. Han säger att man kan få ändra perspektiv och fylla på det stoff 

som finns och anpassa de olika texterna efter elevens mognad. För tillfället är det bara speku-

lationer och gissningar. Magnus Öljemark berättar om när man hade bestämt sig för att det 

                                                                 
11 Transkription av intervju med Robert Sandberg, sida 3 
12 Transkription av intervju med Magnus Öljemark sida 10 
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skulle komma en ny 50 poängskurs som skulle vara till för yrkesprogrammen på gymnasiet 

och att bara dagarna innan den skulle tryckas så avbröts hela projektet för att regeringen änd-

rat sig.  

 

Robert Sandberg påpekar även den tradition som varit inom historieundervisningen och vilka 

snitt man lagt i olika årskurser genom tiderna. Det är snitt som även den nya kursplanen har 

tänkt ha. Man har börjar längst bort i historien för att genom skolgången gå kronologiskt ge-

nom historien, så de minsta får läsa om det som egentligen är svårast att begripa detta anser 

Sandberg vara obegripligt. Sandberg poängterar traditionen som en viktig faktor när det gäller 

hur historieämnet är upplagt i skolan. Det här med att kursplanerna betonar vikten av att arbe-

ta med källor och källkritik säger Robert Sandberg så här om:  

Vi som är universitetslärare är mycket mer vana å tänka så här med källor det är ju så vi vill 

jobba här på universitetet och ser gärna hur… jag ser ju detta som ett sätt att arbeta mycket mer 

i ungdomsskolan också med källor vilket få lärare i ungdomsskolan är vana vid13  

 

När vi vidare diskuterar det centrala innehållet som utkastet till den nya kursplanen har så ser 

man vidare att det centrala innehållet är svensk, nordisk europeisk historia detta tycker Robert 

Sandberg är på både gott och ont, han resonerar följande: ”ja menar när inte vi i Sverige lär ut 

svensk historia så lär ingen annan heller göra det heller men naturligtvis är det så att man mis-

sar en massa när det inte är världshistoria”14 Det som har tappats bort i det centrala innehållet 

och inte finns med alls i det tredje utkastet är antiken och europeisk medeltid vilket förvånar 

Robert Sandberg mycket och han tror att det inte är meningen och att det kommer rättas till. 

                                                                 
13 Transkription av intervju med Robert Sandberg sida 7 
14 Transkription av intervju med Robert Sandberg, sida 9 
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7 Diskussion och slutsatser 

Inledningsvis ställde jag två frågeställningar. De frågor jag ställde var: Hur går man tillväga 

när man skriver en lärobok i historia och vilka faktorer spelar roll enligt förlagen respektive 

författaren? (Frågeställning 1) Följer förlagen och författarna upp arbetet med de nya kurspla-

nerna i historia? Om de gör det hur ser tankarna ut kring dem? (Frågeställning 2) För att föra 

en diskussion kring dessa kommer jag att utgå från dessa två frågeställningar. 

7.1 Tillvägagångssätt när man producerar en historielärobok  

Om man jämför med hur det beskrivs i Lärobok för läroböcker (1991) som jag använt som 

teori till denna uppsats då det gäller hur en lärobok blir till så kan man se av resultatet i inter-

vjuerna att det sker på ungefär liknade sett. Förlaget identifierar behovet och knyter kontakter 

med de författare som de vill använda sig av. Författaren står för texten och förlaget för lay-

outarbetet och bilder då de har personalen men att det är ett lagarbete är alla överens om och 

att förlag och författare hela tiden samarbetar och ha en dialog kring läroboken som ska pro-

duceras. Till skillnad från Långströms avhandlig Författarröst och lärobokstradition (1997) 

verkar det som att det är förlagen som knyter alla kontakter med författare och att man inte 

som i hans bok att det är författarna som väljer medförfattare från sin bekantskapskrets. Både 

Liber och Natur och kultur anser att man ska välja läroboksförfattare som är eller har varit 

lärare. Om man inte har lärare som är eller har varit aktiva som till exempel i Natur och kul-

turs serie SOL 3000 där Kaj Hildingsson har tagit över ansvaret för läroboken från sin far är 

det viktigt att man har pedagogiska granskare vid omskrivningar och så vidare för att språket 

och innehållet ska bli anpassat till den nivå eleverna både i frågan om läsförmåga och förstå-

else.  

 

De faktorer som alla är överens om spelar stor roll är författaren, kursplanen och traditionen, 

detta resultat kan vi även se Långströms avhandling Författarröst och lärobokstradition 

(1997). Laring menar att tradition är mycket viktigt att ha med och tycker den är viktigast sen 

är det enligt honom författarna som är näst viktigast dock beror det på hur det ser ut, enligt 
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Laring så ändrade de inte något i sitt upplägg av läroboken för att anpassa boken till Lpo94 

kursplan i historia. Öljemark tycker att författarna är viktigast men han anser även att alla 

faktorer är viktiga men att man tillslut ser till vad som behövs i skolan enlig lärare och andra 

insatta. Kursplanerna tycker Öljemark är viktiga för om de inte följer det som står i kurspla-

nen så kommer inte att köpa boken dock menar han också på att Lpo94 är väldigt öppen för 

tolkning vilket har gjort att man försökt skapa en bok som bygger på tradition men har olika 

infallsvinklar. Det är det man ser på att stoffet kan vara det samma men att man har nya in-

fallsvinklar. Det som händer nu med den nya kursplanen är att förlagen och författarna kom-

mer att få mer styrande kursplaner och då kommer den naturligtvis att styra mer hur läroboken 

ska utformas och vilket stoff som ska vara med. 

 

Man ser alltså utifrån de tre intervjuerna att tradition och kursplaner är viktigt när man skapar 

en lärobok. Det är kursplanerna som staten godkänt och den tradition som de sett till att skapa 

genom tiderna med de olika kursplanerna som är en viktig faktor när man skriver läroböcker. 

Dock finns det röster som anser att läroböckerna konserverar skolan då de inte går framåt 

bland annat Gunilla Claesdotter som skriver i tidningen Pedagogiska magasinet. Långström 

menar dock i sin artikel Är förlagen ointresserade av forskningen och framtiden?(1998) att 

lösningen på moderniseringen av läroböcker borde ske genom att anställa en professor inom 

lärobokforskning för att se om man kan utveckla läroböckerna så de följer med tiden och inte 

bygger lika mycket på tradition utan mer på forskning. Han menar också att förlagen borde 

sponsra en sådan tjänst tillsammans för att vidareutveckla läroboken. För att några exempel på 

att läroböcker är väldigt traditionsbundna men att det ändå finns en viss förnyelse process 

inom läroboks skrivande så vill jag nämna Wennerbergs (1990) bok som tar upp de föränd-

ringar som skett inom geografi ämnet samt Holmén (2006) som beskriver hur syn har ändrat 

på Sovjetunionen och USA i läroböcker under årens lopp.       

 

7.2 Uppföljning av nya kursplaner 

Det man kan säga om förlagens och författarnas tankar och idéer kring utkasten till den nya 

kursplanen i historia är att Liber inte tror att de kommer att behöva göra några större föränd-

ringar i sin SOS-serie men man är avvaktande till de har sett det slutgiltiga resultatet och re-
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geringen har godkänt förslaget, först då kan man börja fundera kring omstruktureringar i och 

revideringar i deras läroboksserie enligt Laring.  

 

Natur och kultur verkade vara mer insatta och mer förberedda på att det skulle bli en hel del 

förändring i själva snitten som skulle läggas. Då Magnus Öljemark nämner att i stort sett hela 

innehållet i sjuans bok skulle antingen försvinna eller tryckas ned i sexans bok. Vidare är även 

han försiktig med att ta ställning till hur de har tänkt om det blir en ny lärobok eller om man 

arbetar med att förändra den nuvarande läroboken men om kursplanen blir antagen så ser han 

att de måste göra stora förändringar i sina läroböcker vad som gäller fakta och fördjupningar. 

Magnus Öljemark värjer sig som sagt för att uttala sig om det blir en ny lärobok men ser för-

väntans fullt fram emot att få veta hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut och om det 

antas av regeringen så de på förlaget vet hur de ska göra med läroböckerna i framtiden. För 

om inte läroboken är uppdaterad efter vad som står i kursplanen så kommer ingen att köpa 

böckerna. Alla som tillhör skolvärlden är det en väntan till men vet vad hur den exakt kommer 

att se ut först då kan man börja fundera på hur man ska lägga upp böcker och undervisning.  

 

Robert Sandberg har tagit fasta på att man i de nya kursplanerna lägger mer fokus på källor 

och källkritik och ser en chans för hans lärobok historien pågår ska få en ny chans på markna-

den och vidare utvecklas utifrån de nya kursplanens centrala innehåll. Han är väl insatt i ut-

formningen av de nya kursplanerna och har även varit med och svarat på remissomgång-arna. 

 

Det som skiljer förlagen och författaren åt är att Magnus Öljemark ser mer till innehållet i 

boken och tar inte på samma direkta ser kopplingen till källkritiken som en viktig del av kurs-

planens innehåll som direkt överförbart till en lärobok. Han ser mer att innehållet kommer att 

ändras och att böckerna måste göras om mer på grund av stoffet som är i dem idag jämfört 

med det som utkastet till den nya kursplanen säger. De förlagen mer funderar kring är hur 

snitten ska ligga och hur man ska göra en bok tilltalande för eleven att läsa och lära sig av. 

Det diskuteras även vad som är lärobokens roll och vad som ska vara lärarens roll. Vad ska 

vara med i en lärobok och vad måste man då bortprioritera för att det ska få plats? Detta är 

ständigt frågor som lärobokstillverkare kämpar med. Det betonas även att en lärobok inte kan 

innehålla allt som står i läroplanen och det påpekas att läraren måste kunna skjuta till annat 

material. Robert Sandberg menar på att det är farligt att hamna i änderna på läroboksförfattare 

helt och hållet som lärare och att men måste lära sig som lärare vilka kapitel som är bra och 
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passar ens klass och ens pedagogiska utgångspunkt som lärare för att det ska kunna bli bra 

undervisning.   

 

7.3 Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Slutsatsen av denna undersökning är att läroboksproduktionen är mycket traditionsbunden och 

att förlag och läroboksförfattare samarbetar när de producerar en lärobok och att man då har 

speciella uppgifter, författaren står för texten och förlaget för layouten. Slutsatsen är även att 

kursplaner spelar stor roll i hur man utvecklar läroboken dock måste man inte ta hänsyn och 

få med allt när man gör en ny lärobok. Läroboken ska bara användas som ett hjälpmedel inte 

det enda undervisningsmaterialet enligt informanterna. Vidare kan man dra slutsatsen att 

Lpo94 kursplan i historia inte ändrade något nämnvärt i böckerna men att om den nya kurs-

planen i historia blir antagen så kan man förvänta sig en del förändringar enligt Öljemark och 

Sandberg i alla fall.  

 

Att forska vidare finns det många sätt att göra speciellt när det gäller de nya kursplanerna. Då 

kan man tänka sig att se på hur läroböckerna förändrades efter införandet av de nya kurspla-

nerna. Man kan även tänka sig att forska om olika sätt att inte utgå från i läroboken, se på lä-

rarna uppfattningar om läroböcker och till lika elevernas uppfattning om läroböckerna skulle 

vara intressant att forska vidare om. Detta var några tips på vidare forskning som man kan 

göra utifrån den här uppsatsens tema.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med ansvarig för högstadieläroböcker i historia på ett förlag 

 

Namn: 

Förlag: 

Titel/utbildning: 

Storsäljare: 

Andra utgivna böcker: 

 

1. Vilken bakgrund har de läromedelsförfattare som har skrivit/skriver läroböcker för erat förlag? Lära-
re/pedagoger, forskare eller forskare med lärarutbildning i grunden? Annat? Hur många? Namn? 

 
2. Hur arbetar ni med lärobokens olika delar, vem bestämmer mest om: 
 

      Omslag 

      Sidantal 

      Innehåll 

      Layout 

      Bilder, diagram och kartor 

      Annat   

3. Hur gick urvalet av stoff till, Rangordna faktorerna 1till 7 där 1 betyder mest för urvalet av innehåll 
Författarna 

Redaktören/förlaget 

Kursplaner/ 

Tradition 

Andra förlags böcker i ämnet 

Nya forskningsrön 

Annat T ex  

4. Hur har ni arbetat utifrån lpo 94, vilka förändringar har ni gjort, vilket nya idéer fick lpo94 avspeglat i 
era läroböcker, vad var bra och vad var mindre bra?   

 

5. Hur arbetar ni med läroböcker inför den nya kursplanen i historia? Följer ni upp? Vad kan väntas av nya 
läroböcker? 

 

6. Hur arbetar ni med den nya betygskalan? 
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      Bilaga 2   

  Intervjuguide till författaren 

 

7. Hur arbetar ni med lärobokens olika delar, vem bestämmer mest om: 
      Omslag    

      Sidantal 

      Innehåll 

      Layout 

      Bilder, diagram och kartor 

      Annat 

8. Hur gick urvalet av stoff till, Rangordna faktorerna 1till 7 där 1 betyder mest för urvalet av innehåll 
Författarna 

Redaktören/förlaget 

Kursplaner/läroplaner 

Tradition 

Andra förlags böcker i ämnet 

Nya forskningsrön 

Annat T ex något som hänt inom ett område som är viktigt för historien..tex 11 september, om man gav ut 

en ny bok strax efter det så har man kanske inte all fakta och innehållet kan bli vinklat för att inte stöta sig 

med USA. 

9. Hur har ni arbetat utifrån lpo 94, vilka förändringar har ni gjort, vilket nya idéer fick Lpo94 avspeglat i 
era läroböcker, vad var bra och vad var mindre bra? 

 

10. Lpo 94 ä ju till synes väldigt luddig och man kan tänka sig att som författare får man mer fria tyglar att 
skriva det man vill, vad skulle du helst ta upp om du fick välja något som inte skrivs om i läroböcker för 
högstadiet? Hur ser gallringen av information ut? 

 

11. Vilken historiedidaktisk syn genomsyrar läroböcker? 
 

12. I många analyser som av historieläroböcker har man upptäckt en etnocentrerad historiesyn som mesta-
dels tar upp västerländsk historia, varför tror du att det är så?  

 

13. I vilken mån tar ni hänsyn till de etniska minoriteter som finns i samhället, berättas deras historia, T.ex. 
Samer, finlandssvenska, romer, judar och tornedalingar? 

 

14. Hur arbetar ni med läroböcker inför den nya kursplanen i historia? Följer ni upp? Vad kan väntas av nya 
läroböcker? 

 

15. Det är ju oftast marknaden som styr och i sin tur lärarna på respektive skola som väljer läroböcker som 
ska köpas in, ändå har man förvånansvärt lite analyser av läroböcker på lärarutbildningen, jag kommer 
själv bara ihåg en som vi gjorde på auo2,Detta påverkar ju hur den kompetens som lärare har om att 
analysera vilka böcker som passar deras klass och så vidare oftast väljer man de böcker som finns, hur 
ser du på det som har haft många lärarstudenter i historia? 

16.  Hur fungerar det mentorskap som du praktiserar på Liber? 
 

17. Hur jobbar ni med källor? Vilka använd för att skriva läroböcker till grundskolan? primärkäl-
lor/sekundärkällor? 
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                                                                                   Bilaga 3 

Kursplan för Historia 

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135  

Ämne: Samhällsorienterande ämnen  

Ämnets syfte och roll i utbildningen 
Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och 

all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och 
företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och 

ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. 
Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i 

gångna tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser. Detta skall 
utveckla förståelse av nutiden och vara en grund för att anlägga perspektiv på framtiden. Utbildningen i historia bidrar till att 

utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till 
generation. 

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

– förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap 
inför framtiden, 

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras 
och tolkas ur olika perspektiv, 

– tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, 
samt utvecklar insikt om den identitet som detta ger, 

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser, 
– tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker,  

– utvecklar sin förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra ämnen, 
– blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor skall bedömas 

utifrån sin tids villkor, 
– förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Skolämnet historia omfattar inslag av såväl politisk som ekonomisk och social historia samt kulturhistoria. Ämnet utgår från 
det som format den personliga och kollektiva historiska identiteten. Väsentliga delar i ämnet är därför den svenska och nor-

diska, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen. 
I historieämnet är tiden och historiemedvetandet överordnade begrepp. Genom kunskaper om huvuddragen i den historiska 
utvecklingen tillförs bilden av omvärlden en tidsdimension. Kontinuitet och förändring är viktiga i detta sammanhang. Den 

historiska kartans utseende under olika tider ger medvetenhet om ständigt pågående processer i ett historiskt perspektiv. 
Historia är ett sätt att se tillvaron i perspektivet då-nu-sedan, och därmed också ett verktyg för förståelse av andra ämnen och 

områden.  
Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som påverkat utvecklingen i olika avseenden. I 

ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och kultu-
rella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst 
historiens mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia med framsteg 
och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kun-

skaper om. 
Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har själva med sin familj, sin släkt, sin hembygd och sitt 
land en historia. Kunskaper om denna ger förståelse för människor och deras livsvillkor under skilda epoker och därmed 

referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför framtiden. Genom att studera historia och knyta ihop 
generationers erfarenheter kan en djupare kulturell identitet utvecklas. I en gemensam referensram ingår kunskaper om den 
egna historien, hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska historien. Betydelsefulla epoker, händelser 
och personer sätts in i sitt historiska sammanhang och relateras till människors liv och vardag. Ämnet belyser hur villkoren 

för kvinnor, män och barn – liksom för olika samhällsklasser och etniska grupper – har påverkats i historiska skeenden. 
Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och utveckla förståelse 
för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger vid jämförelser med den egna kultur-
kretsen kunskap om och förståelse för vad som förenar och vad som skiljer. Detta gäller även studier av det mångkulturella 

inom landet och situationen för de nationella minoriteter som finns i Sverige. 
Mängden av historiska fakta är näst intill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval. De företeelser som eleverna 
möter i skolan, närmiljön och samhället ges en historisk bakgrund och sätts in i ett övergripande sammanhang. Historieämnet 
har ett ansvar för att eleverna ges tillfälle att arbeta med historiskt material men också för att de orienterar sig i dagens infor-

mationskällor. Bedömning och värdering av källors tillförlitlighet är ett viktigt inslag. 
Varje tid betraktar företeelser i ljuset av den egna tidens erfarenheter, framtidsutsikter och förhållanden. Genom att bli med-

veten om vad som påverkat utvecklingen under skilda tidsepoker och om sambanden mellan olika faktorer utvecklas en 
beredskap inför framtiden. Förskjutningar i perspektiven sker ständigt och ämnet speglar dessa förskjutningar. Detta innebär  
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att centrala samhällsfrågor som miljö och migration behandlas i ämnet historia. Därmed blir aktuella händelser insatta i ett 
historiskt sammanhang. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall  

– känna till hembygdens historia och hur denna har format kulturen, 
– känna till grunddragen i valda delar av den svenska och nordiska historien samt kunna jämföra med några andra länder, 
– kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige och på 

några andra platser i världen. 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall  
– kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, 

Norden och Europa samt kunna jämföra med andra länder, 
– känna till utvecklingen i några ledande världsmakter under olika tidsepoker, 

– ha insikt i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor,  
– kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden med betydelse för vår egen tid, 

– vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt, 
– kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och används i dag som ett medel för påverkan. 

Bedömning i ämnet historia 
Bedömningens inriktning 

En grund för bedömningen i ämnet historia är elevens kunskap om de historiska förloppen och förmåga att diskutera deras 
orsakssammanhang och komplexitet som en utgångspunkt för förståelse av nutiden. 

En annan bedömningsgrund är elevens förmåga att utifrån beskrivningar av historiska skeenden och förlopp reflektera över 
likheter och olikheter samt kontinuitet och förändring mellan skilda epoker. Elevens förmåga att observera samband i förflu-
ten tid mellan samhällsförändringar och människors livsvillkor är också en bedömningsgrund. Vidare skall elevens förmåga 

att granska och värdera olika framställningar av historiska händelser och förlopp ingå i bedömningen. 
Elevens förmåga att själv studera något historiskt material och förmåga att analysera och bedöma detta skall vägas in i be-

dömningen. 
Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven gör bedömningar om vad som kan ses som betydelsefulla historiska skeenden i några olika kulturer, placerar dem i 
tiden och beskriver några framträdande drag. 

Eleven visar genom relevanta exempel hur historiska skeenden påverkat nutida politiska, ekonomiska och sociala förhållan-
den. 

Eleven beskriver och reflekterar över likheter och olikheter mellan olika människors och gruppers livsvillkor idag och förhål-
landen för tidigare släktled.  

Eleven ger exempel på hur olika kulturer har påverkat varandra i historisk tid, liksom hur sådan påverkan fortfarande sker. 
Eleven reflekterar över historiska beskrivningar vad gäller deras ursprung och syfte samt relaterar dem till alternativa be-

skrivningar. 
Eleven gör egna studier som bygger på historiskt källmaterial samt sammanställer resultaten, drar slutsatser och presenterar 

arbetet. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven ger med ett urval av händelser en helhetsbild av ett betydelsefullt historiskt skeende. 
Eleven bedömer och värderar historiska källor samt argumenterar för sina ställningstaganden.  
Eleven diskuterar och förklarar utifrån olika historiska perspektiv viktiga händelser i nutiden. 

Eleven utvecklar genom studier utifrån historiska begrepp egen ny kunskap och använder denna i det egna arbetet. 
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                                Bilaga 4 

Utkast till kursplan i historia 

Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge 
en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och 

mellan de olika betygsstegen. 

Historia 

Syfte 

Det förflutna påverkar våra liv i dag och våra val inför framtiden. Vår förståelse av det förflutna är inflätad i våra 

föreställningar om samtiden och våra perspektiv på framtiden. Människor har därför i alla tider skapat historiska 

berättelser för att tolka sin verklighet och påverka sin omgivning. 

Undervisningen i ämnet historia syftar till att eleven ska utveckla sitt historiemedvetande genom att studera det 

förflutna, hantera historiska begrepp och metoder samt tolka hur historiska berättelser kan användas för olika 

syften. Historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors villkor och värderingar ska ge en grund för 

elevens interkulturella förståelse. Elevens tankar om och erfarenheter av historia är en av undervisningens ut-

gångspunkter. 

Undervisningen ska bidra till att eleven tillägnar sig en historisk referensram och en utvecklad nutidsförståelse. 

Genom kronologiska studier av centrala tisperioder får eleven en överblick över hur människor har skapat och 

förändrat samhällen och kulturer. 

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en förståelse för hur vi kan veta något om det förflutna. Vidare 

syftar undervisningen till att eleven utvecklar kunskap om att söka, ställa frågor och värdera källor till historisk 

kunskap. Detta ska ske genom att eleven studerar historiska texter och övrigt källmaterial, men också genom att 

eleven möter platser och levande människors berättelser. 

Undervisningen syftar till att eleven ska utveckla en förståelse för hur historiska berättelser används i samhället 

och i vardagslivet. Därigenom får eleven olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och 

föreställningar. 

Mål för undervisningen i historia är att eleven ska utveckla förmågan att 

• använda en historisk referensram, med tidsperioder, händelser, personer och utvecklingslinjer som har 
betydelse för samtiden   

• kritiskt granska, tolka och värdera källor utifrån historiska begrepp som belyser hur historisk kunskap 
skapas   

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv.   

Centralt innehåll 

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i 
årskurserna 1-3 

  

Att leva tillsammans  

• Skildringar av livet förr och nu, till exempel av familj och skola, i barnlitteratur, sånger och filmer. 
Minnen berättade av människor som lever nu.  
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• Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.  
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, relationen 

mellan flickor och pojkar.  
• Normer och regler, till exempel i skolan, sport, spel och trafik.  

Att leva i närområdet  

• Närområdets naturgivna förutsättningar, till exempel mark, vatten och klimat och hur dessa påverkar 
befolkningen och bebyggelsen.  

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, 
kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.  
• Samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, polis och brandförsvar.  

• Yrken och verksamheter i närområdet.  
• Pengars användning och värde.  

Att leva i världen  

• Jordgloben. Fördelning av kontinenter, hav, berg och floder. Namn och lägen på världsdelarna, samt 
platser och länder som är betydelsefulla för eleven.  

• Människornas uppkomst, vandringar, samlande, jakt och införande av jordbruk. Begreppet stenålder.  
• Högtider, symboler och berättelser från världsreligioner.  

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag.  
• Barnets rättigheter, alla människors lika värde, och demokratiska arbetssätt i skolan.  

• Aktuella samhällsfrågor med betydelse för eleven.  
Att undersöka verkligheten  

• Metoder, till exempel intervjuer, observationer och textläsning för att söka, värdera och bearbeta 
kunskaper från olika källor.  

• Kartor, till exempel kartor över närområdet, mentala kartor samt de rumsliga begreppen plats, läge, 
gräns, skala och väderstreck.  

• Tidslinjen och tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, århundrade och årtionde.  

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurserna 4-6 
   

Människorna i norr och kontakten med andra kulturer under perioden cirka 800-1500 

• Nordens deltagande i det europeiska utbytet genom handel, kulturmöten och införandet av kristendo-
men samt konsekvenserna för olika människor och grupper. Framväxten av stater i de nordiska länderna.   

• Vad arkeologiska fynd kan berätta om olika levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under perioden i 
jämförelse med idag.  

• Hur historiska personer och händelser framträder och används i moderna media, till exempel riddare, 
vikingar eller korståg.  

• De historiska begreppen vikingatid, medeltid, förändring och arkeologi.  
Norden och Östersjöområdet i en vidgad omvärld under perioden cirka 1500-1700 

• Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte i form av migration, handel och utnytt-
jande av naturresurser. Orsaker till det svenska Östersjörikets uppgång och fall samt konsekvenserna för olika 

människor och grupper runt Östersjön.  
 

• Vad historiska källor som brev och andra dokument kan berätta om olika levnadsvillkor för barn, 
kvinnor och män under perioden i jämförelse med idag.  
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• Hur historiska personer och händelser har framställts och tolkats på olika sätt under olika tider, till 
exempel drottning Kristina, Karl XII eller Sveriges deltagande i trettioåriga kriget.  

• De historiska begreppen kronologi, stormaktstid, orsaker och konsekvenser, historisk källa och historisk 
tolkning.  

Sverige och Norden i en förändrad omvärld under perioden cirka 1700 - 1850 

• Den historiska epokindelningen med de olika epokernas namn, kännetecken och kronologi.  
• Förändringar i jordbrukssamhället. Orsaker till den stora folkökningen i Sverige och Norden samt 

konsekvenserna för olika människor och grupper. Påverkan genom ökat globalt utbyte med handel, migration 
och industrialisering i Europa. Formandet av dagens nordiska länder under slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet.  
• Källkritiska exempel och vad historiska källor som dagböcker och arkivmaterial kan berätta om den 

egna hemortens historia under perioden och om olika levnadsvillkor för barn, kvinnor och män i jämförelse med 
idag.  

• Hur berättelser och föremål från det förflutna kan användas på olika sätt i vår vardag, till exempel i 
turistbroschyrer och reklam.  

• De historiska begreppen epok, jordbrukssamhälle och källkritik.  

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurserna 7-9 
 

Världen börjar industrialiseras under perioden cirka 1500 ? 1900 

• Den historiska epokindelningen med placering av kända händelser och personer.  
• Ökat utbyte och erövringar, nya omvälvningar och idéer. Industrialiseringen i Europa och Sverige, med 

nya teknologier och övergång till nya energislag. Människors och olika samhällsgruppers levnadsvillkor. Klas-
ser och ideologier, nya former för företagsamhet, ökad exploatering av naturresurser, migration och nya familje-

förhållanden.  
• Hur industrialiseringens betydelse för olika människors levnadsvillkor skildras genom urval av 

historiska källor från skilda samhällsgrupper.  
• Tidsbundenhet och betydelsen av att varje tids människor ska bedömas efter sin tids villkor, 

till exempel den positiva synen på kolrök under industrialiseringen.  
• De historiska begreppen industrialisering, revolution, klass, kontinuitet och förändring, källurval och 

tidsbundenhet.  
Makten i världen förändras under perioden cirka 1850- 1950 

• Den historiska epokindelningen med exempel på avgränsningsproblem i tid och rum.  
• Nationalism, kolonialism och en sammanvävd världsekonomi. Framväxt av moderna samhällen med 

olika former av demokrati och diktatur. De båda världskrigen och deras direkta följder. Förtryck och folkför-
drivningar samt Förintelsen och andra folkmord. Demokratiska reformer, främjandet av mänskliga rättigheter 

och påbörjandet av koloniernas frigörelse. Olika historiska förklaringar till den europeiska dominansen och dess 
konsekvenser.  

• Historiska källor med ögonvittnesskildringar från skilda delar av världen och olika grupper, som 
belyser människors upplevelser av till exempel kolonialism, Förintelsen eller Sovjetterrorn.  

 

• Hur historia används för att skapa nationella och andra politiska identiteter.  
• De historiska begreppen nationalism, kolonialism, historiska förklaringar, nationell identitet 

och avgränsningsproblem.  
Utmaningar för en gemensam värld under perioden från cirka 1900   

• Den historiska epokindelningens möjligheter och problem som grund för en globalhistorisk översikt.  
• En globaliserad värld med politisk splittring men också gemensamma problem i form av ökad naturre-

sursanvändning, miljöförändringar och klyftor mellan fattiga och rika. De två supermakterna, fredssträvanden, 
ökad migration, europeiskt samarbete, ett växande internationellt miljösamarbete.  

•  
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• Den politiska demokratiseringen i Sverige under 1900-talet med allmän rösträtt, folkrörelser och 
politiska partier. Förändringarna i synen på genus och jämställdhet, migration, miljö- och naturresursfrågor. De 

nationella minoriteterna inom landet.  
• De stora förändringarna under senare delen av 1900-talet speglade i berättelser och historiska kvarlevor 

av en familjs eller släkts historia.  
• Hur historia kan användas för att säga något om olika valmöjligheter för framtiden.  

• De historiska begreppen globalhistoria, supermakter, historiska kvarlevor och framtidsscenarier.  

Kunskapskrav 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 
Eleven kan berätta valda delar av hemortens historia och ge exempel på ortens beroende av och influenser från 

omvärlden. Eleven kan också urskilja någon av hemortens naturgivna förutsättningar och beskriva hur denna har 

påverkat och påverkar människorna och bebyggelsen i hemorten. Dessutom kan eleven ange några viktiga sam-

hällsfunktioner och motivera varför dessa finns. Eleven ger exempel på religioner och platser för religionsutöv-

ning i närområdet. Dessutom kan eleven ge exempel på några högtider, symboler och centrala berättelser från 

olika världsreligioner 

Eleven ger utifrån berättelser och andra framställningar exempel på skillnader i människors levnadsvillkor på 

olika platser och i olika tider. 

Eleven kan återge några sätt att resonera och tänka kring några vardagliga livsfrågor. Utifrån vardagliga händel-

ser, kan eleven ge exempel på barns rättigheter och behovet av normer och regler. Eleven kan beskriva hur ett 

demokratiskt förhållningssätt kan ta sig uttryck och ge förslag på lösningar och handlingar i vardagen som kan 

bidra till en hållbar miljö. 

Eleven kan med handledning använda olika källor, iaktta och göra mätningar i omgivningen för att besvara egna 

eller givna frågor. Eleven använder också vardagliga tids- och rumsbegrepp och kan använda tidslinjer och kar-

tor utifrån givna frågeställningar. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 
Eleven kan återge flera betydelsefulla händelser och personer i Sveriges historia och sätta in dessa i ett historiskt 

sammanhang. Eleven förklarar och ger relevanta exempel på hur dessa händelser och personer men också hur 

omvärlden har påverkat dagens svenska samhälle. Vidare återger eleven några viktiga utvecklingslinjer i svensk 

historia, förhållandet till de nordiska länderna, migration, beroendet och utnyttjandet av naturresurser.  

Eleven utreder och kan ge svar på en egen källkritisk fråga, utifrån en text eller annat historiskt material. Eleven 

förklarar också och ger exempel på hur källor kan tolkas på olika  

                                           

sätt. Utifrån ett sådant material och andra källor utreder och beskriver eleven skillnader och likheter mellan lev-

nadsvillkoren för enskilda människor och grupper som fattiga och rika, män och kvinnor, barn och vuxna i olika 

perioder i Sveriges historia. Med utgångspunkt från dessa relationer avger eleven omdömen om likheter och 

skillnader över tid.  

Utifrån något exempel kan eleven avge välutvecklade omdömen om användningen av historia i historiska min-

nesmärken i den egna hemorten och i historiska framställningar i moderna medier. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 
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Eleven kan återge händelser och personer i Sveriges historia. Eleven förklarar hur några av dessa händelser och 

personer men också omvärlden har påverkat dagens svenska samhälle. Vidare återger eleven någon utvecklings-

linje i svensk historia, migration eller beroendet och utnyttjandet av naturresurser.  

Eleven undersöker och kan ge svar på en given källkritisk fråga, utifrån en text eller annat historiskt materi-

al. Eleven förklarar också hur källor kan tolkas på olika sätt. Utifrån frågor om skillnader och likheter beskriver 

eleven levnadsvillkoren för enskilda människor och grupper som fattiga och rika, män och kvinnor, barn och 

vuxna i olika perioder i Sveriges historia. Med utgångspunkt från dessa skillnader och likheter avger eleven 

omdömen om likheter och skillnader över tid. 

Utifrån något exempel kan eleven avge utvecklade omdömen om användningen av historia i historiska minnes-

märken i den egna hemorten och i historiska populärkulturella framställningar. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan återge något exempel på betydelsefulla historiska händelser och personer i Sveriges historia som 

påverkat dagens svenska samhälle. Dessutom kan eleven också ge något exempel på hur det svenska samhället 

under historien har påverkats av omvärlden. 

Eleven kan ge exempel på ett möjligt svar på en given källkritisk fråga, utifrån en text eller annat historiskt mate-

rial. Eleven kan också ge exempel på hur källor kan tolkas på olika sätt. Utifrån frågor om skillnader beskriver 

eleven levnadsvillkoren för enskilda människor och grupper såsom fattiga och rika, män och kvinnor, barn och 

vuxna i olika perioder i Sveriges historia. Med utgångspunkt i denna beskrivning avger eleven enkla omdömen 

om skillnader över tid. 

Utifrån något exempel kan eleven avge enkla omdömen om användningen av historia i historiska minnesmärken 

i den egna hemorten och i historiska populärkulturella framställningar. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan utifrån olika perspektiv förklara och utreda hur betydelsefulla händelser, personer, kulturmöten och 

utvecklingslinjer från olika tidsperioder har påverkat dagens samhälle. Vanliga epokbegrepp används med god 

säkerhet av eleven som även beskriver och utreder begreppens avgränsningsproblem. Eleven utreder hur männi-

skor under olika epoker har påverkats av och påverkat naturens resurser. 

Eleven använder med god säkerhet någon källkritisk princip på obekant material och avger välutvecklade om-

dömen om detta. Utifrån ett sådant material och andra källor avger eleven  

      

    

välutvecklade omdömen om skillnader och likheter mellan kulturella och sociala levnadsvillkor för enskilda 

människor och grupper och hur dessa har förändrats över tid. 

Eleven förklarar hur och varför historia används och har använts på olika sätt inom vetenskapen, mellan genera-

tioner, genom media och i politiska sammanhang. Genom jämförelser över tid kan eleven beskriva och utreda 

den egna och andra kulturers historia samt hur skilda föreställningar om det förflutna påverkar uppfattningar i 

nuet. Utifrån kontinuitet och förändring i samhällsutvecklingen  beskriver och utreder eleven olika valmöjlighe-

ter för framtiden. 
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Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan utifrån olika perspektiv beskriva och förklara hur betydelsefulla händelser, personer, kulturmöten och 

utvecklingslinjer påverkat dagens samhälle. Vanliga epokbegrepp används med säkerhet av eleven som även 

beskriver begreppens avgränsningsproblem. Eleven beskriver hur människor påverkats av och påverkat naturens 

resurser under olika epoker. 

Eleven använder med säkerhet någon källkritisk princip på bekant material och avger utvecklade omdömen om 

detta. Utifrån ett sådant material och andra källor avger eleven utvecklade omdömen om skillnader och likheter 

mellan kulturella och sociala levnadsvillkor för enskilda människor och grupper och hur dessa har förändrats 

över tid. 

Eleven förklarar likheter och skillnader i hur historia används och har använts på olika sätt mellan generationer, 

genom media och i politiska syften. Eleven beskriver den egna och andra kulturers historia och vilken betydelse 

historia har i människors liv. Utifrån kontinuitet och förändring i samhällsutvecklingen beskriver och undersöker 

eleven olika valmöjligheter för framtiden. 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan utifrån olika perspektiv beskriva och exemplifiera betydelsefulla händelser, personer, kulturmöten 

och utvecklingslinjer som påverkat dagens samhälle. Med viss säkerhet använder eleven vanliga epokbegrepp. 

Eleven gör enkla beskrivningar av hur människor har använt naturens resurser och hur naturens resurser har 

påverkat människors liv. 

Eleven använder med viss säkerhet någon källkritisk princip på bekant material och avger enkla omdömen om 

detta.Eleven beskriver hur levnadsvillkor för barn, kvinnor och män har förändrats över tid. Utifrån ett sådant 

material och andra källor avger eleven enkla omdömen om skillnader och likheter mellan kulturella och sociala 

levnadsvillkor för enskilda människor och grupper. 

Med hjälp av exempel visar eleven hur det förflutna används och har använts på olika sätt mellan generationer, 

genom media och i politiska syften. Eleven kan ge exempel på hur den egna och andra kulturers historia har 

betydelse för människor i vardagen och kan med utgångspunkt i historiska exempel visa hur samhällen har för-

ändrats och beskriva hur en möjlig framtid kan gestalta sig. 

 
 


