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Abstract 

I started this project with the understanding that European history has become more important 

in government documents as a part in a larger European discourse, and that this fact is likely  

to be reflected in the schools textbooks. Therefore this essay deals with the task of comparing 

history textbooks over time trying to find changes. Firstly to find out how much space Euro-

pean history is afforded in the textbooks, and secondly how Europe is described and used in 

the textbooks. In my first task I will use a content analysis and in my second a conceptual 

analysis. My material consists of eight books and I have three pieces of older educational ma-

terials from the years 1949, 1954 and 1962. The contemporary educational materials are from 

1996, 2002, 2006, 2010 and 2011. My overall purpose is to examine the image and the 

creation of 'Europe' in textbooks. My hypothesis is that Europe appears more and has a greater 

significance in newer textbooks.  

 

My result shows that  the amount of pages in which Europe appears changes between older 

and newer textbooks, and that the Scandinavian countries appear more at the expense of  

Europe. World history has also increased in page numbers but not that much. However, 

Europe appears more often in the newer textbooks and the term is used in a different way than 

before. In the older textbooks the term Europe is not that important. But in the newer 

textbooks the term Europe is often used to explain geographical locations and define Europe 

as a cultural and political project. The older textbooks more often use synonyms to describe 

Europe and do not need to define the term nor use it as a cultural and political unit. 

   

Keywords: Europe, narrative, content analysis, conceptual analysis, history, textbooks. 
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1: Inledning 
 Då jag under lärarutbildningen stött på nya styrdokument och kursplaner för Lgy11 har jag 

märkt att kursplanerna i historia fått ett större fokus på Europa. Bjereld, Demker och Hinnfors 

skriver hur de vetenskapliga problemformuleringarna består av två slags förförståelse, dels att 

utmana vedertagen kunskap och dels komplettera eller ersätta denna kunskap.1 Som blivande 

historielärare på gymnasiet vill jag därför utmana det vedertagna och komplettera brister i mitt 

ämne. Min förförståelse är således att kursplanen innehåller mer europeisk historia än tidigare 

och det är min mening att undersöka detta vidare och titta på läroböcker gjorda före och efter 

utbildningsreformen 2011. Jag vill även titta längre tillbaks i tiden för att kunna undersöka de 

förändringar som skett kring bilden av Europa. Jag är främst intresserad av att knyta detta till 

en vidare nuvarande europeisk diskurs som exempelvis handlar om ett EU som tar större plats 

och står allt mer för identitetsskapande.  

  

Läroböcker i historia har en särställning genom sin auktoritet och spridning och når onekligen 

ut till många unga människor. De utgår till stor del i formandet av människors tankemönster. 

Läroböckernas huvudsakliga syfte är att ge lättbegriplig och koncentrerad kunskap i bokform. 

Men samtidigt framställer läroböcker en politisk verklighet och verkar som normerande are-

nor för diskurser och ideologier. Det som står i böckerna och på vilket sätt det står har således 

en enorm betydelse och är därför av största vikt att undersöka. 

 

1.2: Styrplaner och kursplaner: Lgy 11 kontra Lpf 94 
I Lgy 11 under rubriken Skolans uppdrag 1.2 för Ett internationellt perspektiv kan man läsa 

följande: "Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unio-

nen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 

kontakter över nations- och kulturgränserna." 2 I den äldre läroplanen Lpf 94 nämns inte den 

europeiska unionen eller Europa överhuvudtaget och under samma rubrik, står det istället: 

"Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktig för att kunna se den egna verklighe-

ten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda ele-

verna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränserna." 3 

 

                                                
1 Bjereld, Demker, Hinnfors, (2009) s.14  
2 Lärarens handbok Lgy (2011) s.64 
3 Lärarens handbok (2006) LPF 94 s39-40 
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I Lgy 11 under rubriken kunskaper 2.1 för Mål står det följande: "Det är skolans ansvar att 

varje elev [...] har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och väs-

terländska kulturarvet”, och " har kunskaper om internationell samverkan och globala sam-

band och kan bedöma skeenden ur svensk, nordisk, europeiskt och globalt perspektiv,"4 I den 

äldre läroplanen Lpf 94 finner vi nästintill samma formulering för samma avsnitt och i detta 

avseende har det sålunda inte skett några förändringar.5  

 

När det gäller historiekursen kan vi återigen se förändringar och man kan läsa följande i Cent-

ralt innehåll för Historia 1a1som är den nya kursen: 
Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, 

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser 

och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och 

politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid in-

fördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuro-

peisk kultursfär som Kina eller Indien. 6 (egen understrykning och kursivering) 

 

I Historia A, som ingick i den gamla förordningen Lpf 94, står det inte angivet vilket stoff i 

historia som ska behandlas utan det står fritt för varje lärare att själv, efter dennes priorite-

ringar att välja ur innehållet i läroböcker. Fåordiga och diffusa riktlinjer som denna är typisk 

för innehållsbeskrivningen ur Lpf 94: "Eleven ska känna till grundläggande drag i den histo-

riska utvecklingen." En formulering som är väldigt godtycklig och som ger utrymme inte en-

bart för lärare utan även för läroboksförfattare. Det finns dock en formulering i kriterierna för 

betyget VG som har lite tydligare riktlinjer för vilket innehåll som kan tänkas användas: "Ele-

ven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen inom såväl 

svensk och nordisk som allmän historia." 7 Något som är slående är att Europa specifikt inte 

alls nämns i riktlinjerna för Historia A och i detta fall blir en del i den" allmänna historien" 

som egentligen kan vara vad som helst, eller allt historiskt stoff utanför norden.  

 

Enligt en kortare utvärdering så stämmer det att det finns ett ökat fokus mot Europa i någon 

mening i läroplanerna. Jag vill gå vidare i uppsatsen och kartlägga och klarlägga om denna 

tendens också är tydlig i nya läroböcker. Samtidigt vill jag också göra fler jämförelser bakåt i 

tiden för att utröna hur bilden av Europa har förändrats och hur mycket.   
                                                
4 Lärarens handbok Lgy (2011) s.66-67 
5 Lärarens handbok (2006) LPF 94 s.43 
6 Kursplan Historia 1a1 2011 
7 Kursplan Historia A 2000 
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1.3: Syfte 
Jag ämnar undersöka läroböcker i historia. Dels för att avgöra hur stor plats europeisk historia 

fått innehållsmässigt genom tiden, dels hur Europa har beskrivits genom tiden. Det är Europa 

som begrepp och som historisk berättelse som sätts i fokus. Främst vill jag jämföra äldre läro-

bokslitteratur med nyare, men om möjligt också se om det finns skillnader mellan läroböcker 

före och efter Lgy 11.     

 
1.4: Frågeställningar 

• Hur ser fördelningen ut och hur stor plats får europeisk historia innehållsmässigt i lä-

roböcker i historia under olika årgångar?  

• Hur ser fördelningen ut och hur stor plats får begreppet och termen Europa innehålls-

mässigt i läroböcker i historia under olika årgångar? 

• Finns det en förskjutning i läroböcker i historia för mer fokus på europeiskt innehåll  

samt på Europa som begrepp och term i de nyare läroböckerna i förhållande till de äld-

re? 

• Hur ser beskrivningen ut av Europa som begrepp och Europeisk historia i läroböcker i 

historia under de olika årgångarna? Kan man utröna en begreppsförändring? 

1.5: Kort om min metod 
Jag kommer att använda mig både av en kvalitativ metod, som inbegriper en hermeneutisk 

textanalys med fokus på begreppshistoria, och en kvantitativ innehållsanalys. Jag ska genom-

föra innehållsanalysen i anslutning till de tre första frågeställningarna och den hermeneutiska 

textanalysen i anslutning till den sista frågeställningen. Undersökningen är diakron, det vill 

säga fokuserar på utveckling under tid. 

 

1.6: Hypotes 
Jag tror att man kan finna en tendens till ökat europeiskt innehåll i nyare läroböcker, samtidigt 

som en starkare bild av Europa har uppkommit och att begreppet fått en starkare ställning. Jag 

tror även att det är vanligare att äldre lärobokslitteratur oftare hänvisar till nationen som ett 

viktigt begrepp istället för till Europa. För övrigt förväntar jag mig också att hitta generella 

skillnader i hur Europa har beskrivits i böcker skrivna under olika tider. 
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2: Materialbeskrivning och avgränsningar 

Mitt material består sammanlagt av åtta läroböcker. Jag har valt två nya läroböcker i historia, 

efter Lgy11, dessa har varit utvalda beroende på vilka jag fick tag i på biblioteket. Den ena har 

Robert Sandberg skrivit, som även har skrivit läroböcker för den gamla förordningen. Jag 

väljer att ta med hans bok Epos anpassad till den nya reviderade läroplanen Lgy11. Den andra 

är Christer Öhmans bok Historia 1a1. Han har också skrivit läroböcker tidigare men jag väljer 

enbart att ta med hans bok för Lgy 11. För läroböcker skrivna innan Lgy11 använder jag mig 

däremot av boken Epos anpassad för Lpf 94, där Sandberg är en av medförfattarna. För perio-

den efter Lpf 94 tar jag också med Alla tiders historia skriven av Hans Almgren, Börje Berg-

ström och Arne Löwgen, som har varit den vanligaste boken på marknaden och dominerat på 

gymnasiet under 90 och 00-talet.8 Samt boken Alla tiders historia Bas skriven av Almgren 

och Hans Albin Larsson som släpptes innan nya läroplanen sattes i bruk. Trots detta är boken 

Alla tiders historia Bas, enligt bokförlagets hemsida tänkt att vara anpassad till den nya läro-

planen. Denna bok är väldigt lik Öhmans lärobok  (2010) och strukturellt verkar den över-

stämma med syftet för Lgy 11.  

 

Den äldre lärobokslitteraturen har jag hittat via tidigare forskning. I den forskningen har 

samma böcker utgjort urvalet och bör därför vara representativa för läroböcker i historia under 

tidsperioden 1950-och 1960-talet.9 Den första lärobok jag valt är; Lärobok i allmän historia 

skriven av Gustav Jacobson och Ernst Söderlund fjärde upplagan  år 1949 (som ingår i serien 

Grimberg-Jacobsen-Tunberg). Den andra är Allmän historia för gymnasiet skriven av Martin 

Bäcklin, Erik Holmberg, Waldemar Lendin och Hugo Valentin år 1954. Samt den tredje All-

män historia [för gymnasiet] skriven av Ernst Söderlund och Ivar Seth 1962. Böckerna från 

1954 och 1962 har samma titel men jag undviker framtida missförstånd genom att skriva bo-

ken från året 1962 med dess titel inom hakparenteser och använder mig främst av årtalen som 

referens.  

 

Urvalet som jag har gjort består följaktligen av tre tidsperioder och tre läroplaner. Den äldsta 

serien böcker är skriven under efterkrigstid, och är delvis omarbetad under någon period. 

Böckerna från 1949, 1954 och 1962 gäller förvånansvärt därför fortfarande under/efter 1927 

års skolreform. (gymnasiereform sker 1964).10 De näst äldsta böckerna i serien är skrivna un-

                                                
8 Långström (1997) s. 11 
9 Bl.a. Andolf (1972), Ammer (2008) & Holmén (2006) 
10 Richardson (2004) s.130-133 
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der 90-talet och 00-talet (1996, 2002 och 2008), även dessa böcker är bearbetade under perio-

der och skrivna efter läroplanen Lpf 94. De sista två böckerna är speciellt skrivna för Lgy 11. 

Epos nya utgåva av Sandberg (2011) liknar tidigare utgåvor anpassade för Lpf 94 medan Öh-

mans lärobok (2010) känns mer skräddarsydd för den nya läroplanen.    

 

Tabell 1: Material 
Titel Lärobok i 

allmän 

historia 

Allmän 

historia för 

gymnasiet 

Allmän 

historia 

[för gymna-

siet] 

Epos för 

gym A & B  

Alla tiders 

historia 

Alla 

tiders 

historia 

Bas 

 

Historia 

1a1 

Epos   1a1 

Författare Jacobson, 

Söderlund 

Bäcklin, 

Holmberg, 

Lendin, 

Valentin 

Söderlund, 

Seth 

Sandberg, 

Karlsson, 

Molin, 

Ohlander 

Almgren, 

Bergström, 

Löwgren 

Almgren, 

Larsson 

Öhman Sandberg 

År 1949 1954 1962 1996 2002 2008 2010 2011 

 

Det främsta kriteriet för samtliga läroböckerna är att de motsvarar grundkursen i historia på 

gymnasiet, kursen som nyligen hette Historia A och som numera heter Historia 1a1. Ännu 

tidigare gick denna kurs under namnet Allmän historia för gymnasiet. 

 

 Det finns problem i jämförelsen mellan de nyaste läroböckerna för Lgy 11 och de övriga. De 

nyaste, dvs. Sandberg (2011), Öhman (2010), och Almgren och Larsson (2008) har inte sam-

ma upplägg som de äldre böckerna. Den nya läroplanen fokuserar explicit på europeisk epok-

indelning och mycket av perspektivet ligger även på senare historia, det vill säga modern tid 

från ca 1800-talet. Denna utformning är något som syns väldigt tydligt i Öhman (2010) och i 

Almgren, Larssons (2008) lärobok, men inte lika tydligt hos Sandberg (2011). Läroböckerna 

från tiden före Lgy 11 har mycket mer av formen för "allmän historia", det vill säga ett urval 

från hela världens historia under ett längre tidsperspektiv. Läroplanen från 1994 har heller 

inga tydliga anvisningar för ett visst stoff, vilket jag tidigare redan påpekat, samt att böckerna 

följer den typiska kronologin med början hos flodkulturerna och slutar i "dagens värld".  

 

Jag blir därför tvungen att göra två huvudsakliga avgränsningar i förhållande till mitt material. 

Dels kan jag inte analysera äldre historia som utspelar sig efter andra världskriget eftersom de 

äldre läroböckerna i materialet inte är tillräckligt nya för att behandla historiska händelser 
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efter detta. Den andra avgränsningen sker i anslutning till begreppsanalysen. Jag väljer att inte 

analysera äldre historiskt stoff än från 1800-talets början, eftersom de nyare läroböckerna ef-

ter Lgy 11 endast beskriver tiden före 1800-talet i begränsad skala. Öhmans bok (2010) består 

till ca 4/5 av textinnehåll om tiden från och med imperialismens epok. Sandbergs bok (2011) 

består till ca 3/4 av textinnehåll om tiden från och med franska revolutionen eller ca 2/4 från 

imperialismens tid. Och Almgren, Larsson (2008) består till ca 3/5 av textinnehåll om tiden 

från imperialismen. Den andra avgränsningen är enbart ett kriterium om jag önskar jämföra 

alla böcker konsekvent med varandra, utan att hitta skillnader i dess struktur. Vilket jag också 

önskar göra till den sista frågeställningen. I min kvalitativa begreppsanalys har jag därför valt 

att analysera avsnitten som handlar om Wienkongressen (sker år 1812) och dess efterspel och 

efterverkningar samt innehåll som kopplas till första världskriget (1914-1918). Perioden 1789 

till 1914 brukar ibland kallas för "det långa 1800-talet" och jag hämtar även inspiration från 

den epokindelningen.11 Jag anser att"det långa 1800-talet" är en väl vald period där jag kan 

hitta beskrivningar av ett Europas som växer  som en berättelse och begrepp i kontrast till 

bildandet av nationalstater som konkurrerar med Europa som idé, identitet och gemenskap. 

Både Europa och nationalismen utgör diskurser i läroböcker och jag vill framförallt se hur 

begreppet Europa skapas och skildras i dessa diskurser. Avsnittet om "det långa 1800-talet", i 

läroböckerna, är vid en översikt skildrat i respektive lärobok och får tillräckligt utrymme för 

att en begreppsanalys ska vara möjligt att genomföra. 

 

När det gäller innehållsanalysen behöver jag inte avgränsa mig på samma sätt när det gäller 

tidsperioderna i böckerna. Poängen med innehållsanalysen är istället att uppmärksamma skill-

nader kring kvantitativa data kring innehåll om europeisk historia och kring Europa som be-

grepp. Jag ämnar också analysera strukturella skillnader som förekommer mellan böckerna. 

Jag ämnar dock inte enbart att genomföra innehållsanalysen på läroböckerna i sin helhet utan 

även till det valda avsnittet "det långa 1800-talet".  

 

2.2: Teoretisk diskussion metod 
2.2. I: Triangulering 

Jag tror på triangulering och har därför valt att använda mig både av en kvantitativ metod och 

en kvalitativ metod. Laws menar att "nyckeln till triangulering är att betrakta samma sak ut-

                                                
11 Myntat av Eric Hobsbawm 
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ifrån olika synvinklar för att på så sätt kunna bekräfta eller ifrågasätta de resultat man fått"12. 

Triangulering som verktyg är dessutom bra eftersom olika dimensioner av ett fenomen upp-

märksammas vilket också ökar förståelsen. Den danske fysikern Niels Bohr har också beskri-

vit hur motsatser inte behöver utesluta varandra utan endast visa på olika sidor, något han 

kallar för komplementaritets-principen. Jag kommer därefter använda mig av triangulering 

som metod men också som insamlingsverktyg för data för de båda analyserna. Det kan vara 

viktigt att hålla isär de olika observationerna tills resultaten är klara.13 Men innehållsanalysen 

kommer också fungera som en språngbräda till begreppsanalysen som förhoppningsvis kom-

mer att ge de allra intressantaste resultaten. Jag kommer ovillkorligen inte ifrån att tolka de 

kvantifierbara resultat som innehållsanalysen också kommer att ge med mer mening och en 

högre förståelse. Att något sägs kan vara oviktigt i förhållande till hur något sägs. Jag vill ta 

reda på både det uttalade i texten genom innehållsanalysen och det outtalade, det som ligger 

"gömt under ytan", genom den kvalitativa textanalysen.14  

 

2.2.II: Innehållsanalys 

Innehållsanalysens starka sida är att den kan ta sig an ett stort material som ger underlag för 

jämförelser och kategoriseringar och dessutom skapar god överblick när jag exempelvis tittar 

utanför avsnittet om "det långa 1800-talet".15 Eftersom innehållsanalysen kan bli vid och en-

dast tendera att se det man bestämt sig för att undersöka blir det viktigt att läsa delar av text-

materialet mer obundet utan kodningschemat och ta del av den allmänna diskursen som finns 

kring materialet.16 Innehållsanalys handlar kort och gott om att räkna förekomster. Det vill 

säga att kvantifiera vissa företeelser i en text. Jag kommer att genomföra en summerande in-

nehållsanalys. Vilket innebär ett fokus på att kvantifiera förekomsten av specifika ord eller 

innehåll i texten och förstå dem i ett meningssammanhang.17 Dessutom tillkommer den her-

meneutiska textanalysen med utgångspunkt för begreppshistoria som gör en närmare analys 

kring de begrepp jag har valt. Man kan betrakta den summerande innehållsanalysen som ett 

mellanting mellan induktiv och deduktiv metod, eftersom jag har en viss förförståelse/teori 

om Europa men väljer att kvantifiera förbehållslöst. Jag kommer exempelvis att räkna hur 

stort sidantal som Europa förekommer i jämfört med övrigt historiskt innehåll, både hela 

böcker och det specifika avsnittet om "det långa 1800-talet". Innehållsanalysen används med 

                                                
12 Laws (2003) i Bell (2005) s.116 
13 Olsson & Sörensen (2011) s.55, 97-99 
14 Bergström & Boréus (2005) s.76-83 
15 Ibid s.84 
16 Ibid s.76-83 
17 Ibid s.43-44 
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fördel för att undersöka det manifesta, det vill säga det synliga, det skrivna ordet och det som 

är mer uppenbart.  

 

Jag kommer att genomföra innehållsanalysen manuellt, en metod som i motsats till datorana-

lys har fördelen att komplicerade tolkningar och bedömningar genomförs med betydligt större 

lätthet.18 Det behöver exempelvis inte alltid vara självklart vilka termer, sidor och avsnitt som 

ska kvantifieras i studien. Dessutom finns det också en stor risk att termer och begrepp kan ha 

olika innebörd i olika tid och sammanhang när de nämns i innehållet. Jag kommer därför att 

vara noggrann med att problematisera Europa som begrepp eftersom denna term kan ha olika 

betydelser över tid och i innehåll, det vill säga beroende på vilken händelse eller historiskt 

skede som beskrivs.19 Exempelvis när jag analyserar när och hur Europa som kulturellt och 

politisk enhet förekommer som begrepp för första gången.  

 

2.2.III: Begreppshistoria 

Textanalysen är en tolkande metod och härrör från hermeneutiken. Filosofen Hans-Georg 

Gadamer, kanske den viktigaste tänkaren från hermeneutiken, lyfter fram att varje mottagare 

av en text närmar sig texten med en given förförståelse. Förförståelsen är bestämd av indivi-

dens historia, upplevelser, vanor, världsbild etc. Tolkningen är därför oundviklig och man kan 

aldrig återskapa en texts ursprungliga innebörd helt till fullo. Gadamer menar på att vi rör oss 

i en hermeneutisk cirkel där mottagaren med sin förförståelse möter nya idéer i texten och rör 

sig tillbaka till cirkelns början med ny kunskap. Den hermeneutiska cirkeln innebär också att 

delar i en text tolkas utifrån sin helhet och helheten utifrån delarna. 20    

 

Den mest centrala tanken för begreppshistoria är idén om språket som ett historiskt fenomen. 

Begrepp är bundna av tiden och förändras lika mycket och samtidigt som samhällen föränd-

ras. Därför förlorar och skiftar termer betydelse och kan inte betyda samma sak i alla rum och 

tider.21 Poängen med begreppshistoria är att bryta anakroniska och linjära utvecklingshistorier 

och synsätt kring begrepp som kan verka självklara. Viktigt för forskaren är att känna till det 

historiska rummet som begreppet förekommer i och se begreppet i dess riktiga samman-

hang.22 Jag väljer därför att använda mig av begreppshistoria eftersom det är en användbar 

                                                
18 Bergström & Boréus (2005) s.44-46 
19 Ibid s.76-83 
20 Ibid s.24-25 
21 Ibid s. 181 
22 Ibid s. 182 
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metod i långvariga utvecklingshistorier.23 Som jag senare kommer att diskutera utgör Europa 

just av en sådan långvarig utvecklingshistoria. 

 

Historieprofessor Reinhart Koselleck menar att det finns två analytiska operationer som är 

ofrånkomliga i en begreppshistorisk undersökning. Dels den synkrona analysen, som innebär 

att undersöka hur det utvalda begreppet förhåller sig till andra begrepp under samma sam-

manhang. Det vill säga i dess lingvistiska och sociala kontext vid en viss tidpunkt. Den andra 

är den diakrona analysen, som innebär att tolka hur ett begrepp har förändrats över tid. De 

båda analyserna är beroende av varandra och begränsas inte enbart av nutiden och historien 

utan också till framtiden genom vad begreppet vill åstadkomma. Den synkrona analysen kan 

genomföras på tre sätt. Dels den semasiologiska analysen som innebär att undersöka det ut-

valda begreppets olika betydelser och vad det förknippas med. För det andra kan man vända 

på frågan och genomföra en onomasiologisk analys som innebär att hitta synonymer till be-

greppet. För det tredje det asymmetriska motbegreppet som innebär att hitta och analysera de 

begrepp som står som motsats till begreppet.24 Jag kommer främst att använda mig av de två 

första synkrona analyserna; semasiologisk analys och onomasiologisk analys. Det vill säga 

undersöka Europas olika betydelser och vad Europa förknippas med i texten och hitta syno-

nymer till detta Europa.  

  

2.2.IV Intertextualitet   

Med intertextualitet menas att texten inte står ensam utan i relation till andra och tidigare tex-

ter och blir därmed påverkad av dem.25 Läroböcker står i direkt relation till andra läroböcker 

och kan exempelvis inte avvika i för stor grad. Samtidigt kan trögheten möjligtvis innebära ett 

problem, främst när det är samma författare som hänger kvar i samma bokserie, vilket gör att 

läroböckerna inte förändras med tiden. Intertextualitet är exempelvis något som samhällsveta-

ren och lingvisten Norman Fairclough intresserar sig av i sin kritiska diskursanalys när han 

tittar på förändring. Något som främst är intressant är att se hur reproduktion av diskurser i 

böcker förändras genom att nya element införs eller förändras, eller där sådant uteblir. 26 Mitt 

undersökningsmaterial skiljer sig i tid och därför bör man hitta spår av "gammalt" i "nytt" och 

se hur det nya ser ut i förhållande till det gamla.    

 
                                                
23 Bergström & Boréus (2005) s. 215 
24 Ibid s. 187 
25 Neuman (2003) s.158 och Jөrgensen &Phillip s.132 
26 Jөrgensen &Phillip (1999) s.13, 132 
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3: Teori, bakgrund och tidigare forskning 
3.1: Diskussion: Lärobokens historiska roll  
Den kanske enklaste och mest allmängilltiga definitionen av en lärobok står Sture Långström 

för, som har forskat om läromedel och didaktik: ”En lärobok är en bok som ger sammanhäng-

ande, grundläggande kunskaper i ett skolämne och som används vid undervisning i obligato-

risk och/eller frivillig skolform”27 Ett perspektiv som också är viktigt när det gäller läroboken 

är att: "Skolbokens centrala roll är att leverera ett stoff, rikt på intressanta detaljer i en för ele-

ven begriplig framställning där sammanhangen och helhetsbilderna bli tydliga."28 Läroböcker 

är också tillrättalagda beskrivningar och förklaringar och "inte autentiska texter utan samman-

ställningar av andra texter."29  Läroböcker är inte samma sak som läromedel och jag kommer 

inte beröra det senare i själva undersökningen. Läromedel är egentligen alla verktyg som an-

vänds i undervisning.    

 
Rent generellt betydde 1850-1980 mycket mer av återberättande av innehåll i läroböcker. Ef-

ter denna period kan man se att en mer kritisk läsning uppmuntras i läsaktiviteten.30 

Skolböckerna har för övrigt sedan 1960-talet fått den form de vanligtvis har idag. Vilket är en 

tillämpning av att inte enbart fungera som stoff och struktur till ämnet och läraren, utan har 

också fått ytterligare funktioner som en mer aktiv roll i form av pedagogisk planering, inlär-

ningsmetodik och kunskapskontroll. Böckerna kom också efter 1960-talet att bli mer självin-

struerande, självgående och självrättande. Därtill tillkom också en del nya läromedel, med tips 

och rekommendationer till läraren.31 Detta säger dock inget om hur den enskilda läraren väljer 

att arbeta med sina böcker, vilket stoff som är viktigt och hur detta ska beskrivas, men kan ge 

en viktig antydan att läroböcker tar en stor plats och tenderar att styra mycket av lärarens val i 

undervisningen. Gösta Wennberg som har skrivit om läromedel i Geografi menar att lärobo-

ken i princip ersätter läroplanen som styrmedel. Lärarna, säger han, förutsätter att läroboksför-

fattarna följer läroplanens intentioner. Beroendet av läroboken är också särskilt stark hos oer-

farna lärare.32 

 

När Långström intervjuade läroboksförfattare i historia kom det fram att det läggs olika vikt 

på hur mycket man följer läroplanen när man gör urvalet till böckerna. På senare delen av 
                                                
27 Långström (1997) s.57 
28 Lärobok om läroböcker s.11 
29 Wikman (2004) s.18 
30 Ibid s.143  
31 Lärobok om läroböcker s.11 
32 Gösta Wennberg (1983) i Holmen (2006 s. 23  
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1900-talet var det Statens Institut för Läromedel (SIL) som granskade materialet. Läroboks-

författarna kunde följa läroplanen men också gå emot den i vissa avseenden, som när exem-

pelvis läroboksförfattaren Sven Tägil valde att ta med "en del just om icke europeiska kul-

tursätt[...] På den tiden fanns inte det perspektivet med i läroplanen."33 SIL upphörde för öv-

rigt att existera 1991 när riksdagen beslutade att lägga ner objektivitetsgranskningen av läro-

medel. Kommunen kom att ta över statens roll över skolan och granskningen av läromedel har 

i princip upphört sedan dess.34 Man får inte glömma bort att läroboken har en särställning 

inom litteraturen genom sin auktoritet och spridning och därför måste nästan alla läsa den när 

de går i skolan. Genom att läroboken har en särställning uppfattar de flesta, elever som lärare, 

läroboken relativt okritiskt.35 Ulf P Lundgren visade i sin studie i konferensrapporten Läro-

planer och läromedel att 88% av lärarna använder läroboken vid planering, medan endast 

25% läroplanen.36 Andra undersökningar har också visat att läromedel kommer före exempel-

vis läroplaner och ämneskollegor när det gäller vilka faktorer som påverkar skolvardagen 

mest. Detta både i skolan som helhet och undervisningen i det specifika klassrummet. 37 Ge-

nom att läroboken ger ett mer konkret urval, fungerar den i högre grad som vägvisare än ab-

strakta riktlinjer från läroplanen. Läroboken blir på så sätt också ett normerande tidsdoku-

ment. Läroboken är påverkad av författarens värderingar, tolkningar och urval, och samtidigt 

barn av sin tid för de rådande diskurser som gäller just då. Läroboken blir därför "en samtids-

historisk text som befinner sig mellan det offentliga samhällets behov och intentioner (ut-

tryckta i läroplanen) och elevernas ( i regel oartikulerade) behov och intentioner" 38  

 

Statsvetaren Herbert Tingsten är möjligtvis, med sin bok Gud och fosterlandet, den första som 

har forskat ordentligt om svenska läromedel. Han kommer fram till att läroböckerna uttrycker 

ideologiska perspektiv och till och med kan vara propagandistiska. Tingstens undersökning 

slår fast att från slutet av 1800-talet till tidigt 1900-tal är skolböckerna nationalistiska till sin 

natur.39 Även om läromedel idag inte har denna starka ideologiska sida, kan man fortfarande 

se spår av ideologier och man kommer oundvikligen inte ifrån att läroböcker alltid är barn av 

sin ideologiska och politiska tid. En viktig slutsats är dock att Tingsten visade att läroböcker-

                                                
33 Långström (1997) s.89 
34 Ibid s. 201 
35 Ibid s.10 
36 Lundgren, Svingby, Wallin s.12 (1982) i Långström (1997) s.17 
37 Svingby, G s.72 (1982) i Långström (1997) s.17 
38 Nordgren (2006) s.179-180 
39 Tingsten (1969)  
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na inte ens hängde med i den egna tiden, det vill säga tolkningar och faktainnehåll var förle-

gade. 40 Detta är givetvis ett problem som möjligtvis kvarstår i dagens litteratur. 

 

Historikern Göran Andolf kommer fram till liknande slutsatser i sin studie som Tingsten. 

Bland annat att den svenska historien har företräde gentemot den allmänna historien i läro-

böcker. På första hälften av 1900-talet ansåg man att denna nationella inställning var förenlig 

med objektiviteten, därför att objektiviteten kunde ge vika, med hänsyn för den nationella 

sakens skull och genom goda pedagogiska grepp.41 I ett utdrag ur ett skolrådsprotokoll från 

1912 finner man vilka skolböcker som användes. Alldeles riktigt visar det sig att böcker som 

används inom historia enbart handlar om biblisk historia och svensk historia.42 Tingsten cite-

rar undervisningsplanen från 1919. "Historieundervisningen i folkplan har till uppgift att giva 

barnen en efter deras ålder och utveckling avpassad framställning av vårt folks historia, att 

därvid särskilt göra dem förtrogna med betydelsefulla personligheter, händelser och tidsföre-

teelser, som bidragit till kulturens höjande eller äro av större betydelse för förstående av vår 

egen tids samfundsliv och sociala förhållanden, samt såmedelst hos barnen lägga grund för 

sund fosterlandskänsla och god samfundsanda."43 

 

År 1807 blev historia ett eget ämne i gymnasiet.44 Och sedan dess har historieämnet i skolan 

varit en ständig kunskaps- och kulturbärare med pågående berättelser som förändras med ti-

den i och med att samhället har förändrats. Under andra hälften av 1800-talet och i början på 

1900-talet var det självklart att historia fanns till för att fostra eleverna till "vördnad för över-

heten, dygd och fosterlandskärlek".45 Idag ser man med kritiska ögon på denna världsbild och 

i Läroplanen för gymnasieskolan åberopas istället värderingar som knyter an till demokrati 

och mänskliga rättigheter och som förvaltats av kristen tradition och västerländsk huma-

nism.46 Läroböcker efter andra världskriget har satt mer fokus på modern tid och har mer 

övergripande kapitel istället att fokusera på enskilda länder samt att det geografiska perspek-

tivet vidgas. Något som har varit en tendens tidigare men har fortsatt att öka.47 Sedan riks-

                                                
40 Tingsten (1969)  
41 Andolf (1972) s.62 
42 Lärobok om läroböcker s.72-73 
43 Tingstens (1969) s. 123 
44 Långström (1997) s.65  
45 Nordgren (2006) s.165 
46 Läroplan för gymnasieskolan s.5 
47 Andolf (1972) s.279 
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dagsbeslutet hösten år 2003 är historieämnet år 2007 åter ett obligatoriskt ämne på gymnasi-

et.48   

 

Viktigt att förstå är att läromedel är konstruktioner som påverkas från många olika håll, dessa 

karakteriseras som politisk-ideologiska, vetenskapliga, pedagogiska och marknadsmässiga, 

allt i ett komplext samspel. Jag ämnar främst  titta närmare på den första kategorin.49 Jean 

Anyons är en av många forskare som genom sina analyser har visat att läroböcker förmedlar 

en specifik bild av verkligheten som både förstärker gällande maktförhållanden och samtidigt 

vilar på detsamma. Sådana maktförhållanden går under begreppet hegemoni och som jag tän-

ker utveckla senare i uppsatsen under teoriavsnittet.50  

 

3.2: Diskussion: Lärobokens funktioner 
Sven Södring Jensen beskriver fyra olika historieundervisningsteorier.51 Dessa är användbara 

för att kategorisera mitt material och för att se om de finns några övergripande skillnader dem 

emellan. 

1."Den klassiska undervisningsteorin ställer krav på människan att fungera så att hon stärker 

den nationella sammanhållningen. Historien ska vara nationens pedagog."52 Detta perspektiv 

hittar vi vanligtvis i äldre skolbokslitteratur.  

2." Den objektivistiska undervisningsteorin betonar det sakliga och värderingsfria. Spekula-

tioner och teorier ska undvikas. "53 Detta perspektiv kan bedömas relativt och godtyckligt, 

men enligt Långströms intervjuer med läroboksförfattare anser de flesta sig skriva enligt den-

na.  

3."Den formella undervisningsteorin vill uppöva elevernas kritiska förmåga. Därför blir kun-

skapsteoretiska och metodologiska problem viktiga. Eleverna ska bland annat arbeta med 

stoffet källkritiskt och analytiskt."54 Detta kan vara svårt att hitta redan i Historia A eller mot-

svarande kurs på gymnasiet. 

4. "Den kategoriala undervisningsteorin utgår, precis som den formella teorin, ifrån att eleven 

är målet med undervisningen. Teorin vill att undervisningen ska ge förståelse av samhällets 

                                                
48 2003/04140 Proposition, Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan. i Nordgren 
(2006) s 174   
49 Englund 1995)  s. 132 
50 Ayyons (1979) i  Englund (1995)  s.97 
51 Sodring Jensen (1978) s.103 i Långström (1997) s.97 
52 Ibid s.97 
53 Ibid s.97 
54 Ibid s.97 
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förändringsdynamik genom inlevelse och reflexion men med en teoretisk medvetenhet. Synte-

sen blir viktigast."55 Denna undervisningsteori går att applicera lättare om den hämtar hjälp 

från andra läromedel och även kompletteras med ett kunskapsinhämtande perspektiv.  

 
Tom Wikman, lektor i pedagogik, använder sig av följande indelning för lärobokens position, 

men som jag skulle kalla för lärobokens funktioner. Dessa utgör viktiga redskap för att passa 

in vilken funktion läroboken fyller i klassrummet. Något jag dock inte ämnar undersöka.    

1: "Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll."56 Läroboken uppfattas som 

en garanti för läroplanens måluppfyllelse. Den har hög status och är oftast immun mot kritik. 

Dock så medför snabba politiska förändringar att den inte alltid är omstridd.  

2: "Läroboken har också en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll."57 Elever från 

olika håll läser ungefär samma stoff. Den erbjuder både garanti och trygghet för både elev och 

lärare i läsning och bedömning. 

3: Läroboken som färdigt verktyg. Läraren behöver inte skapa nytt material, samtidigt som 

materialet alltid finns tillgängligt för eleven. Läroboken erbjuder ett lättillgängligt samman-

hang men som samtidigt saknar överraskningsmoment.58 

4: "Läroboken har också en disciplinerande roll"59. Eleverna blir sysselsatta och strukturerade 

genom att arbeta med den.  

5: Läroboken är "en modell för hur lärandet går till" Hur böckerna presenterar sitt resultat, 

det vill säg fakta som antingen statiskt och stabila, som meningsfullt eller som kritiskt eller 

som tolkande, vilket ger en fingervisning i hur eleven bör lära sig.60 

 

Tomas Englund erbjuder också viktiga redskap och menar att man kan ställa övergripande 

frågor till läromedel: Jag tycker att dessa frågor är bra, användbara på många sätt och värda 

att lyfta fram. Men jag kommer inte aktivt använda mig av dem när jag genomför studien. 

Däremot finns de som implicita grundtankar i studien att stödja sig på.  
• "Vilken verklighetsbild förmedlas? 

• Kan man spåra någon bakomliggande vetenskaplig uppfattning och/eller idétradition? 

• Finns det några eller implicita normativa ståndpunkter? 

• Legitimeras den rådande sociala ordningen? 

                                                
55 Sodring Jensen (1978) s.103 i Långström (1997) s.97 
56 Wikman (2004) s.87 
57 Ibid s.88 
58 Ibid s.89 
59 Ibid s.89 
60 Ibid s.89 
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• Ifrågasätts den rådande sociala ordningen? 

• Är några explicita förändringssträvanden uttryckta och på vilken grund motiveras i så fall dessa? "61 

 

3.3: Diskussion: Etnicitet, eurocentrism och nationalism  
Etnicitet kommer från början från grekiskans ethnos som betyder folk och som främst syftar 

på andra människor än greker. Antropologen Manning Nash har föreslagit att den minsta ge-

mensamma nämnaren för etnicitet och etniska grupper består av metaforen "bädd, blod och 

religion". Med vilket menas att gruppen är biologiskt självproducerande, att det finns en upp-

fattning om ett gemenamt ursprung och en gemensam religion.62 Socialantropologen Thomas 

Hylland Eriksen skriver om hur etnicitet skapas inte under isolering utan genom kontakt och 

genom relationer. Etnicitet förutsätter ett "vi och dem" tänkande för att den egna identiteten 

ska kunna uppstå. Således behövs det andra människor med andra vanor och traditioner för att 

man själv ska känna sig speciell.63  

 

Eurocentrism är den term som sätter Europa (delvis Nordamerika) i centrum och erkänner det 

egna folket och den egna kulturen som bättre. Det goda, progressiva och innovativa har på-

börjats i Europa och dessa värden får också en universell karaktär. 64 Eurocentrism eller det så 

kallade västerländska genombrottet är heller inte bara en berättelse bland alla andra, utan ett 

stornarrativ, eftersom västerländsk forskning och historieskrivning präglat hela världen sedan 

dess.65  

 

Nationalismen är ett politiskt system som bygger på en ideologi som menar att politiska och 

kulturella gränser bör sammanfalla med varandra.66 Nationalismen är en relativt ny historisk 

företeelse som såg sitt ljus i 1800-talets Europa. Statsstater kunde antingen omfamna en ro-

mantisk eller liberal idé om nationen. Benedict Anderson föreslår följande kända definition av 

nationalstaten: "den är en föreställd politisk gemenskap - och den föreställs som både i sig 

begränsad och suverän". Den är föreställd eftersom man troligtvis aldrig kommer att träffa, 

känna eller höra talas om en promille av befolkningen i ens den minsta nationen. Begränsad 

eftersom idén inte är universell till sin karaktär.67 Anderson tar upp tidningen som exempel 

                                                
61 Englund 1995)  s .29 
62 Nash (1988) i Eriksen (1993) s.48 
63 Eriksen (1993)  
64 Marks (2002) s.21 
65 Ibid s.23 
66 Eriksen (1993) s.137 
67 Anderson (1991) s. 22  
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vilken invånare, från norr till söder, läser och därmed skapas denna föreställda gemenskap. 

Likt tidningen fungerar läroboken på samma sätt, genom sin enorma spridning och som obli-

gatoriska verktyg i skolan.   

 

Jag är intresserad att undersöka Europa som begrepp när Europa sträcker sig längre än ideolo-

gin som sådan, när den har fått ett så stark fäste bland invånarna att det inte råder någon oe-

nighet om dess grundläggande idé, något som brukar betecknas hegemoni. Begreppets ur-

sprung hittar vi hos den politiska filosofen Antonio Gramsci, men det är i dess vidareutveck-

lade form som totalbegrepp över både förnuft och praktik, som sträcker sig över klassgränser, 

som jag vill utnyttja det. Hegemonin är oftast inte samma sak som ideologin, som begränsas 

till statsapparaten. Hegemonin ligger djupare i samhället och berör alla.68 Läroböcker ingår 

oftast i dessa diskurser om etnicitet, eurocentrism och nationalism och de förblir okritiserade 

eftersom de utgörs av ”självklarheter” och blir hegemoniska rum. Jag menar att Europa utgör 

ett hegemoniskt begrepp.    

 

3.4: Vadå Europa?  
Den geografiska uppfattningen idag om ett Europa som sträcker sig från Atlanten till Uralber-

gen, en region som delas i medelhavet och som sträcker sig till Bosporen, är en relativt ny idé. 

För de gamla grekerna sträckte sig Europa inte längre än till södra Don. Samma flod fanns 

kvar som gräns för "Europa" vid 1400-talet och därmed var Ryssland uteslutet. Peter den store 

bestämde på eget initiativ att gränsen skulle gå vid Ural, även om detta var omtvistat vid den 

tiden. Europa som geografiskt begrepp fanns så tidigt som vid tiden 900-talet i och med Karl 

den Stores rike, som också var synonymt med kristenheten. Begreppet blev dock inte etablerat 

inom geografin förrän under 1400-talet.69 Annars var den naturliga gränsen kring medelhavet 

och detta förändrades inte förrän Islam dök upp som politisk kraft på 700-talet och därmed 

begränsade de kristna statskicken till det ungefärliga nuvarande Europa. I och med upptäckts-

resandet under 1500-talet blev identifikation gentemot muslimerna sekundärt och motpolen 

övergick till resterande av världen, synonymt med ocivilisation. Renässansen och upplysning-

en som följde väckte idéer om Europa som synonymt med framsteg och frihet. Därefter följde 

imperialism och rasism som pekade på de "andra" som sämre kulturellt, ekonomiskt och slut-

ligen biologiskt sett.70  

                                                
68 Englund (1995)  s146, 154, 156 
69 Neuman (2003) s.42 
70 Delanty  (1996) s. 95-99 132 ff 
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Viktigt att komma ihåg är att Europa inte är historiens subjekt, utan en produkt av historien. 

Europa är inte heller så mycket en produkt av konsensus utan av konflikt. Den bild vi har av 

Europa och den vi läser i läroböcker är såldes en efterhandskonstruktion.71 Det är också vik-

tigt att komma ihåg att Europa som idé fanns före den europeiska identiteten. 72Att idén om 

Europa är en tanke som kommer uppifrån, från de intellektuella och politiska klasserna, som 

så småningom har blivit hegemonisk. 73 Iden om Europa uttrycktes till en början med andra 

diskurser såsom kristenenheten. Iden om det "europeiska" blev först en verklighet efter att den 

europeiska identiteten blivit ett etnokulturellt och politiskt projekt.74 

 

Europa är alltså en pågående kulturell konstruktion som idag formas och skapas genom pro-

jekt som till exempel EU och Eurovision, det är en idé om kollektiv identitet som även skapas 

i läroböcker. Europa består idag av en mängd nationer, folk, kulturer, etniciteter, regioner, 

religioner språk etc. Att prata om Européer som ett folk är både missvisande och historiskt 

felaktigt. EU vill idag förutom det nära politiska och ekonomiska arbetet öka den kulturella 

integrationen inom regionen, vilket på så sätt ökar gemmenskapen.75 Sedan 2000 är EU:s mot-

to "Förenade i mångfalden." Mottot står för hur människor i EU samarbetar för fred och väl-

stånd och samtidigt berikas av Europas många olika kulturer, traditioner och språk."76 Det är 

heller inte uttalat var EU:s officiella gränser ska sluta någonstans.  

 

Thomas Hylland Eriksen frågar sig om EU och den medföljande ökade politiska och ekono-

miska integrationen kommer leda till att en europeisk identitet kommer att utvecklas. Han tar 

upp tre intressanta aspekter på detta. 1) De som verkar mest entusiastiska är de från de fattiga-

re regionerna och bland den ekonomiska och politiska eliten, det vill säga grupper som verkar 

ha mest att vinna på det. 2) Ideologiproduktionen, men framför allt konstruktionen av ett 

gemensamt förflutet, en europeisk historia, är väldigt viktig. I sådan historieskrivning blir det 

viktigt att betona likheter istället för skillnader. Eriksen konstaterar att sådan historieskrivning 

kan resultera (lite grovt) i att det verkar som om Irland har mer gemensamt med Grekland, än 

vad Turkiet har. Detta illustrerar att historien är öppen för en mängd tolkningar. 3) Slutligen 

                                                
71 Delanty s.15 
72 Ibid s.17 
73 Ibid s.20 
74 Ibid s.33 
75 Shore s.18   
76 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_sv.htm    19/4 
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att den europeiska identiteten inte nödvändigtvis ör oförenlig med den nationella och att båda 

kan ha betydelse socialt om de erbjuder något symboliskt eller politiskt värdefullt. 77    

 

Europa som begrepp är därför både komplext och mångtydligt och ständigt öppet för tolkning 

och konstruktion. Min tanke är av den orsaken inte att finna ett essentiellt Europa. Jag kom-

mer därför enbart använda mig av Europa som idealtyp. Analysenheten Europa får därmed 

vissa specifika gränser och egenskaper som egentligen är hypotetiska, Europa blir således 

enbart en förenkling som underlättar för vidare analysering och teoretisering i uppsatsen.78 

 

3.5: Europa tar form - Wienkongressen 
Det är under Wienkongressen som Europa formas och skapas något närmre till dess nuvaran-

de gränser som Europa har idag. Wienkongressen som huvudsaklig politisk idé är upprättan-

det av maktbalansen som en realpolitisk nödvändighet.79 Under tiden efter Wienkongressen i 

och med nationalismen som ny idé och politisk kraft får vi en förskjutning i begreppet Euro-

pa. Europa som förnuft, framsteg och vetenskap, som utvecklats i tiden mellan renässansen 

och upplysningen från ett kristet-humanistiskt ideal, får nu en förskjutning mot en politisk 

dimension och handlar istället om en kulturell idé om Europas enighet. 80 Idén var dock inte 

enhällig, exempelvis såg Britterna Europa som synonymt med Frankrike och kontinenten och 

ägnade sig hellre åt sina kolonier. Frankrike såg Europa som förknippat med Tyskland medan 

Tyskland tvärtom ansåg att Europa var en fix idé. Andra stormakter som Österrike ansåg att 

Europa behövdes som motvikt mot Frankrike och Ryssland medan Ryssland ansåg att motvik-

ten behövdes mot ett Frankrike, annars tjänade inte Europaidén till någon större nytta.81 

 

3.6: Diskussion: Historia som medvetande och narrativ: 
Historiedidaktikern Kenneth Nordgren skriver om historiemedvetande och menar att det är en 

nödvändighet för att förstå nuet och framtiden. Utan ett historiskt medvetande förlorar vi me-

ning, förstånd, identitet och handlingskraft. Detta historiska medvetande begränsas inte av det 

vetenskapliga arbetet, utan sträcker sig till alla former av berättelser, speciellt berättelser i 

läroböcker.82 Historikern Jörn Rüsen menar att historiekulturen har tre dimensioner, den este-

                                                
77 Eriksen (1993) 97-98 
78 Boglind, Eliaeson, Månson (1981, 2009 sjätte upplagan) s.146-148  
79 Delanty s.106 
80 Ibid s. 105 
81 Ibid.106-107 
82 Nordgren (2006) s.15 
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tiska, den politiska och den kognitiva. Den estetiska dimensionen handlar om känslor och in-

tryck och är vanliga uttryck inom det mesta inom kulturen, såsom konst, film, litteratur och 

musik. Men även formspråket är viktigt för den estetiska dimensionen, såsom flagor och sta-

tyer. Den politiska dimensionen handlar om legitimitet och samhörighet, vilket i sin tur myn-

nar ut i en maktfråga. Den kognitiva dimensionen handlar om vad som är accepterad kunskap, 

vilket bland annat upprätthålls av utbildningsväsendet i bland annat skolböcker.83Alla tre di-

mensionerna hittar vi i läroböckerna.     

 

Nordgren menar också att berättandet och historien kan karaktäriseras av att de:  

 1. Binder samman två eller flera händelser (kronologin).  

 2. Iscensätter en intrig som förklarar kopplingen mellan händelserna (meningen).  

 3. Bygger på ett selektivt förhållningsätt där bara det som anses viktigt ägnas uppmärksamhet 

 (urvalet).  

 4. Struktureras av tid och rum (sammanhanget).84  

Läroböcker i historia följer alltid samma struktur. I inledningen av berättelsen presenteras 

konflikten, i mitten presenteras fakta, händelser och ordningsföljd och avslutningen binder 

ihop trådarna. Denna struktur följer epok efter epok och historiens mur lägger den ena tegel-

stenen efter den andra av världshistoria. Historien blir på detta sätt, menar Nordgren, en 

"stängd berättelse". Den redogör inte för sina perspektiv och sina val. Eleven blir på så sätt 

också ett passivt subjekt som bara kan iaktta en redan färdig historia.85     

Bernard Eric Jensen betonar att "identitetsbildning och socialisering är processer som särskilt 

aktualiserar behoven av att orientera sig i tiden." Jensen listar fem processer inom vilka histo-

riemedvetande kommer till utryck.  

 1) Identitetsbildning (behovet av kontinuitet och tillhörighet över tid).  

 2) Mötet med andra kulturer (behovet av att skilja mellan likhet och olikhet).  

 3) Sociokulturella läroprocesser (existentiella frågor).  

 4) Värde och principförklaringar (behovet av att rättfärdiga sina intressen).  

 5) berättelser (uttrycksformen). 86  

                                                
83 Nordgren (2006) s.19 
84 Ibid s.18 
85 Ibid s.184 
86 Jensen (1997) s.74 i Nordgren (2006) s.38 
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Alla dessa fem processer är något som i stor grad kommer till uttryck och förekommer i läro-

böcker. Skolans uppdrag brukar även vara förknippat med värden som identitetsbildning och 

socialisering.  

 

Ulf Zander menar att historia kan betraktas på tre olika nivåer; fakta, tolkning och medvetande 

fenomen. Jag vill här använda teorin inte enbart som nivåer utan också som läroboksfunktio-

ner. Fakta knyts ofta an till historia på akademisk nivå och utgörs många gånger av isolerade 

element som berättar "wie es eigentlich gewesen" som historiken Leopold von Ranke skulle 

ha sagt. Fakta ingår i den objektivistiska traditionen. Historien blir ett skafferi med mängder 

av olika stoff. På samma sätt kan vi se detta skafferi när vi tittar i läroböcker. Kritik mot fak-

ta-nivån är att den förlorar sammanhang. Historia får endast mening om den upprättar ett 

samband mellan samidens tid, rum och människor. Tolkning är ett sätt vari man relaterar nya 

historiska fakta med redan etablerad sådan genom att antingen förstärka eller utmana histori-

en. Ett exempel på utmaning är att bryta med rådande kronologi och uppmärksamma andra 

utvecklingslinjer som kanske inte gått "segrande" i den historiska utvecklingen. Tolkningen 

erkänner därför flera perspektiv i historien. Historia som medvetande fyller historien med 

kontinuitet, känslor av trygghet och meningsfullhet. Historien får en nyttoaspekt och aktörer 

och händelser som inte anses fylla någon funktion i nutiden gallras bort. Nuet bestämmer in-

tresset och tolkningen av historien. Historia som medvetande fenomen är alltså en idealisering 

eller romantisering av dåtiden som gör med ett bestämt syfte. 87Alla dessa tre nivåer före-

kommer i läroböcker i olika grad och utgör olika tekniker för att redogöra för ett historiskt 

material samtidigt som de fyller olika funktioner för läroboksförfattaren i deras redogörelse. 

Olika nivåer är giltiga i vissa sammanhang. Ibland kan det vara önskvärt att exempelvis knyta 

an till historia som medvetande genom att åberopa trygga nationalidoler. Andra gånger räcker 

det med uppräknandet av fakta utan någon form av explicit värdering. Explicit eftersom jag 

inte tror på någon objektiv fakta i varken teorin eller praktiken. Med andra ord är allt me-

ningsfullt på något sätt, annars skulle det inte finnas med. Det finns så att säga alltid ett urval 

eller kriterier för "faktan". Tolkningen är ständigt närvarande i läroböcker men kan bli extra 

betydelsefull i det sammanhang jag skriver ur då jag kan jämföra tolkningen av olika stoff 

som beskriver olika historiska händelser, fenomen eller aktörer. Varje tid har sin givna tolk-

ning men som i efterhand förstärks eller utmanas.   

 

                                                
87 Zander (2001) s.39-41 
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4: Undersökning 
4.1: Europa innehållsmässigt – hela kronologin (text och bild) 
4.1.I: Diskussion kring genomförande  

Syftet är främst att svara på frågan hur fördelningen ser ut mellan Europa och andra delar av 

världen innehållsmässigt i läroböckerna. Kapitlet kommer att svara på den första frågeställ-

ningen och delvis den tredje. Analysen är nästan enbart grundad på rubriksättning (överrubri-

ker och underrubriker) men i enstaka fall baserade på text, när det är vagt vad rubriken inne-

håller. En del sidor ur analysen faller bort vilket bland annat beror på att en del underrubriker 

är mångtydliga och därför inte kan ingå i någon kategori. Det finns också sidor som hamnar 

emellan två olika stoff och som är oklara eller obetydliga i mening, samt att visa sidor beskri-

ver ospecifikt stoff som kan handla om ekonomi, teknik eller miljö och som inte har någon 

självklar geografisk/nationell bakgrund. När det gäller konst och arkitektur har jag dock räk-

nat dessa sidor i nästan samtliga fall eftersom det finns en stark koppling till geografi och na-

tionalitet. Delar om källkritik, teori eller metod har jag också bortsett ifrån. Jag bortser även 

från innehåll kring homosapiens eller den "första människan" eller liknande ursprung och bör-

jar räkna från kronologin som börjar vid flodkulturerna. Kategorin Norden är nästintill syno-

nymt med Sverige. 

 

Vid innehållsanalysen är det givetvis svårt att kvantifiera konsekvent och det ligger alltid en 

tolkning i bakgrunden. Svårt blir det exempelvis när den antika kulturen behandlas. Sandbergs 

böcker (1996 och 2011) problematiserar exempelvis Europa och skriver explicit att den natur-

liga gemenskapen ligger kring Medelhavet och inte nuvarande Europa. Men jag väljer exem-

pelvis när grekiska kolonier behandlas, eller Alexander den stores frammarsch att räkna detta 

som innehåll från Europa, eftersom det idag generellt anses som Europeisk historia. När reste-

rande delar av medelhavet behandlas, typ Kartago eller Persien, betraktar jag det som  icke 

europeisk historia om dessa inte behandlas i marginalen tillsammans med europeisk historia 

och samtidigt beskrivs med "europeiska glasögon". På liknande sätt görs också avgränsningen 

när arabvärlden eller Ottomanska imperiet behandlas. Men jag räknar alltså bort dem helt som 

material om Europa. I alla andra fall räknar jag europeisk historia synonymt med den geogra-

fiska platsen för Europa idag. Det innebär exempelvis att avsnitt när spanjorer möter inkaindi-

aner eller engelsmäns intervenerar i Kina eller USA räknar jag detta som icke euroepisk inne-

håll eftersom det utspelar sig på icke Europeisk mark och egentligen handlar om andra natio-

ner, även om de betraktas från vita kolonisters perspektiv och även om det finns ett visst fokus 
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på européerna. Ryssland ingår också i urvalet för Europa, Ryssland behandlas också enbart 

efter 1500-talet vilket måste anses som en tid då Ryssland blir en del av den "europeiska fa-

miljen". De äldre läroböckerna (1949, 1954, 1962) sträcker sig inte mycket längre än till 

Andra världskriget och jag har därför inte räknat längre än så i sidoantal. Vikingar räknas för 

övrigt som norden. Det mesta som ses genom "europeiska ögon" blir också europeisk historia, 

exempelvis korstågen som för övrigt endast i marginalen tar upp islam, arabvärlden eller Sa-

ladin. En sista anmärkning är att de tre äldre läroböckerna har kompletterande böcker för 

Svensk historia och därför inte har med nordisk historia i sitt innehåll för allmän historia.  

 

4.1.II Resultat: Europa innehåll - hela kronologin  
Tabell 2.1 Antal sidor i respektive lärobok 

Titel 

 

 

 

År 

Lärobok 

i  all-

män 

historia 

1949 

Allmän 

historia 

för gym-

nasiet 

1954 

Allmän 

historia 

[för gym-

nasiet] 

1962 

Epos för 

gym A 

& B 

 

1996 

Alla 

tiders 

historia 

 

2002 

Alla 

tiders 

historia 

Bas 

2008 

Epos   

1a1 

 

 

2011 

Historia 

1a1 

 

 

2010 

Totalt 

antal 

sidor 

397.5 

 

(100%) 

381 

 

(100%) 

437.5 

 

(100%) 

455 

 

(100%) 

426 

 

(100%) 

112 

 

(100%) 

148 

 

(100%) 

158 

 

(100%) 

Europa 350 

(88%) 

343  

(90%) 

397 

(90%) 

305 

(67%) 

267 

(63%) 

66 

(58%) 

95 

(64%) 

73.5 

(46%) 

Norden 4 

(1%)* 

0 

(0%) 

4 

(1%)* 

103 

(22%) 

107 

(25%) 

35 

(31%) 

33 

(22%) 

49 

(31%) 

Världen 43.5 

(11%) 

38 

(10%) 

40.5 

(9%) 

48 

(11%) 

52 

(12%) 

11 

(10%) 

20 

(13%) 

35.5 

(22%) 

Europa 

och Nor-

den 

354 

(89%) 

(343%) 

(90%) 

401 

(91%) 

408 

(90%) 

374 

(88%) 

101 

(90%) 

128 

(86%) 

122.5 

(78.%) 

*Kort om vikingar. 
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Som ni ser i tabellen och även i diagrammet ovanför kan man dra en del slutsatser utifrån mitt 

material. Det första man bör konstatera är att Europainnehållet är väldigt högt i de tre äldsta 

läroböckerna (ca 90%), vilket delvis beror på uteblivandet av nordisk historia. Europeisk hi-

storia dalar sedan med tiden, vilket nästan enbart beror på att Norden skildras i övriga böcker 

efter 1962. Samtidigt bör det också konstateras att det totala Europa- och Nordeninnehållet 

också har minskat genom åren, följaktligen har vi en svag tendens som inte enbart beror på 

ökat norden innehåll. Från och med 1996 sjunker alltså Europas innehåll med liten fördel för 

världshistoria men framförallt för nordisk historia.  

 

Sandbergs böcker från 1996 och 2011 har inte märkbart förändrats men det skiljer ändå några 

procentenheter åt båda hållen för Norden och världshistoria, medan Europa ligger på ungefär 

samma nivå. Det finns säkert en tröghet i bokserien Epos som gör att den inte direkt anpassar 

sig till den nya läroplanen. Ändå kan vi se att Epos från 1996 skiljer sig från Epos från 2011 

genom att det totala Europa och norden innehållet tappar mark till förmån för världshistoria, 

dock i liten grad. Boken från 2008 Alla tiders historia bas innebär däremot ett lyft för nordisk 

historia samtidigt som de övriga tendenserna fortsätter, dvs. mindre Europa och mer Norden. 

Däremot ser man att Öhmans bok från 2010 innebär något nytt i läroboksväg. Europainnehål-

let får ge vika för mer historia om både Norden och resterande Världen. Epos (2011) skriven 

för Lgy 11 innebär som sagt små förändringar medan Historia 1a1 (2010) skriven av Öhman 

som sagt innebär något helt nytt. Jag tror att Öhmans bok är representativ för många andra 
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nya läroböcker i historia som kommit ut på marknaden efter Lgy 11. Dessa nya läroböcker ska 

enligt senare kursplaner innehålla följande stoff såsom Öhman tolkar det i sitt förord, vilket 

jag instämmer med:  
 "1. en kronologisk upplagd översikt av de stora historiska epokerna från äldsta tider fram till 

 1800-talets början, 

  2. en mer utförlig skildring av de två senaste århundradenas historia samt  

 3. en presentation av det historiska källmaterialet och det grundläggande innehållet i den 

 moderna källkritikens metoder."88   

Enligt punkterna ett (1) och två (2) innebär det en ny historiebok som väldigt kortfattat be-

skriver historien fram till 1800-talet och därefter lägger fokus på tiden efter det. För det första 

betyder detta att mycket av den världshistoria (inklusive Europahistoria) som "tragglas" ige-

nom i äldre läroböcker, typ antiken, romarriket, medeltiden, renässansen och upplysningen 

"faller bort". Denna så kallade världshistoria är oftast synonym med Europa och en mängd 

sidor försvinner alltså. Samtidigt finns det fortfarande kvar kapitel om exempelvis Kina, dock 

fortfarande relativt korta men inte lika avskalade i hänseende till hur mycket andra avsnitt 

kortats ner, exempelvis Europeisk medeltid. För det andra, i och med fokusering på 1800-

talet, får vi en mycket mer "globaliserad historieskrivning" som tenderar att ta upp fler exem-

pel från övriga världen. Även om exempelvis världskrigen riktar mycket av blickarna mot 

Europa. Öhman (2011) skriver också i sitt förord att bara "samhälen, händelser och personer 

som har varit betydelsefulla delar i denna förändringsprocess får plats i boken." 89 Med tanke 

på att nästan hela 1800-talet och 1900-talet tillhör Europa i dessa betydelsefulla förändrings-

processer är det slående att denna bok ändå ger mer plats för andra delar av världen, vilket är 

ett trendbrott. Det ska också nämnas att bland annat Epos (1996) är tydlig i sitt förord att det 

är mest Europa som står i centrum, vilket det också visar sig i sidantalet och att Alla tiders 

historia (2002) också pekar på att det är det senaste 200 åren som är i fokus, vilket dock inte 

hämmar den allmänna, dock svaga tendensen att Europa får mindre plats, jämförelsevis mel-

lan äldre och nyare läroböcker.  

 

Kontentan är att nya läroböcker som i teorin ska fokusera mer på "Den europeiska epokindel-

ningen" och i viss mån på "någon utomeuropeisk kultursfär" (se styrplaner och kursplaner) i 

praktiken inte gör det, utan får genom nya anvisningar skäl till att sortera ut mycket av euro-

peisk historia till förmån för nya internationella perspektiv. Förändringen blir istället att det 

historiska innehållet senareläggs och att många "mellanpartier", typ medeltiden, raderas bort 
                                                
88 Öhman (2010) Förord 
89 Ibid 
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från framförallt sidor som handlar om Europa. Norden får också mer plats i böckerna, vilket 

sker på bekostnad av hur mycket plats Europa får. Varför detta sker vet jag inte med tanke på 

läroplaner, men det är givetvis en konsekvens av minskat utrymme för Europa. Min hypotes 

om ökat Europeisk utrymme i nyare läroböcker stämmer därför inte vid denna första gransk-

ning. Det är tydligt att Europainnehållet inte ökat utan snarare minskat, även om tendensen 

inte är helt klar.   

 

Kenneth Nordgren har också studerat hur mycket innehållsmässigt rum Europa och övriga 

världen får i läroböcker i historia bildmässigt och strukturmässigt. Böckerna i studien är från 

runt 2000-talet. Bildmässigt står Västeuropa och norden för 65% av bilderna och Östeuropa 

9%. Rumsmässigt blir siffrorna likadana och Norden tillsammans med Europa får hela 75% 

av utrymmet.90  Sifforna är något lägre än mina, om man jämför med mitt material från 200-

talet, Epos 1996 och Alla tiders historia 2002 som istället ligger på ca 90 %   

 

4.2: Europa innehållsmässigt – År 1815-1918  (text och bild) 
4.2.I: Diskussion genomförande  

I detta avsnitt vill jag svara på samma fråga, hur fördelningen ser ut innehållsmässigt mellan 

Europa och andra delar av världen. Men i denna fråga mer specifikt hur stor del Europa före-

kommer i förhållande till övriga geografiska platser när tiden är begränsad till tiden mellan 

1815 till 1918. Denna period bör räknas som Europas guldålder, eftersom Europa dominerar 

världsscenen ekonomiskt och politiskt. Det mesta i historisk väg borde därför fokusera på 

europeiska händelser och intressen. Det valda tidsavsnittet innebär att jag inte räknar med 

amerikanska eller franska revolutionen, men med den ryska. Jag tar heller inte med avsnitt 

som handlar om den tidiga industriella revolutionen i England. Avsnitt som emellertid be-

handlas/räknas handlar mer om senare utveckling, arbetarnas villkor och nya ideologier som 

framträder i det europeiska rummet. Den industriella revolutionen och första världskriget tar 

självklart en stor plats under detta tidsavsnitt och ett stor fokus ligger på Europa. När Afrika 

och imperialism behandlas måste jag ibland göra en tolkning som innebär att sidantalet ibland 

delas mellan Europa och Världen, men om det mesta ses med "europeiska ögon" räknas det 

dock som europeiskt innehåll. Ur avsnitt om teknisk utveckling och olika ideologiers fram-

komst räknar jag vissa delar eftersom de oftast är sammankopplade med en europeisk diskurs 

och innehållsdel. För övrigt handlar resterande världen enbart om Turkiet, USA, Kina, Japan, 

                                                
90 Nordgren (2006) s. 188 
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Afrikas kolonisering och till viss del Latinamerika. När det gäller innehåll om Japan och Kina 

kan det tangera tidigare epoker men jag bortser från det.   

 

4.2.II Resultat: Europa innehåll år 1815-1918  (text och bild) 

Tabell 3.1 Antal sidor i respektive lärobok 1815-1918. 

Titel 

 

 

 

År 

Lärobok 

i  all-

män 

historia 

1949 

Allmän 

historia 

för gym-

nasiet 

1954 

Allmän 

historia 

[för gym-

nasiet] 

1962 

Epos för 

gym A 

& B 

 

1996 

Alla 

tiders 

historia 

 

2002 

Alla 

tiders 

historia 

Bas 

2008 

Epos   

1a1 

 

 

2011 

Historia 

1a1 

 

 

2010 

Totalt 

antal 

sidor  

ca % 

77 

(100%) 

89 

(100%) 

103,5 

(100%) 

156 

(100%) 

118 

(100%) 

38,5 

(100%) 

60,5 

(100%) 

83 

(100%) 

Europa  66 

(86%) 

77 

(87%) 

87,5 

(85%) 

102,5 

(66%) 

62 

(53%) 

22,5 

(58%) 

42,5 

(70%) 

32 

(39%) 

Norden 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

42,5 

(27%) 

41 

(35%) 

11 

(29%) 

13 

(21%) 

35,5 

(43%) 

Världen 11 

(14%) 

12 

(13%) 

16 

(15%) 

11 

(7%) 

15 

(13%) 

5 

(13%) 

5 

(8%) 

15,5 

(19%) 

Europa 

och Nor-

den 

77 

(86%) 

77 

(87%) 

87,5 

(85%) 

145 

(93%) 

103 

(87%) 

33,5 

(87%) 

55,5 

(91%) 

67,5 

(81%) 
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Utan att vara långrandig ser vi samma övergripande tendenser som i förra analysen när hela 

kronologin i böckerna jämfördes. Norden tar mer plats på bekostnad av Europa. I de tre äldsta 

böckerna förekommer som jag nämnt tidigare inget innehåll om Norden. När sedan Norden 

förekommer i läroböcker från 1996 och framåt tappar Europa på bekostnad av Norden. Där-

emot kan vi inte se samma långsamma tendens till att världen också får ett ökat textinnehåll 

på bekostnad av Europa som under detta tidsintervall i läroböckerna inte motsvarar undersök-

ningen av hela böckerna. Öhmans bok från 2010 innebär däremot samma brott som vid analy-

sen av hela böcker och innebär något nytt i läroboksväg. Vi kan bland annat konstatera i Öh-

mans bok att Norden får mer utrymmer än övriga Europa. Detta beror mycket på att delen 

som behandlar industrialisering, urbanisering, nya levnadsvillkor med mera nästan enbart 

hämtar exempel från Norden. Sedan får också Sverige stor plats under första världskriget i 

hans bok.  

 

Min hypotes utgick från att Europainnehållet borde öka i läroböckerna, speciellt kring denna 

tid i kronologin eftersom tiden är anpassad efter "Europas guldålder" och borde därför be-

handla Europa med mer mycket fokus och ett större stoff. Grafen för världs-innehåll för tiden 

mellan 1996 och 2011, som är något svajig, pekar på att sidor om världen får 7-13%, vilket 

nästan motsvarar de tre äldre böckerna som ligger kring ca 14%. Europa får dock inte något 

större utrymme i de nyare böckerna i förhållande till de äldre, vilket visar på att det inte skett 

någon förändring i läroböckerna med mer fokus på Europa som läroplaner och styrdokument 
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implicit har velat åstadkomma. Även om läroböckerna fokuserar på en period som borde in-

nehålla mer Europa. Intressant är också när jag valde denna tidsperiod i kronologin att analy-

sera är att den bekräftar det jag tidigare diskuterade i det tidigare kapitlet för hela böcker. Det 

vill säga att äldre historia, som exempelvis antiken, romarriket, medeltiden, renässansen och 

upplysningen inte får lika stort fokus i nyare läroböcker. Läroböckerna fokuserar istället på 

tiden från och med 1800-talet, vilket gör att en stor del av stoffet som behandlar Europa i den 

äldre historien även försvinner. Läroböckerna för därför fram mer moderna och internationel-

la perspektiv i delar som handlar om 1800-talet och framåt. Samtidigt som utomeuropeisk 

förmodern historia inte skalas bort lika mycket som förmoderna europeisk historia. Vilket i 

slutändan gör att det blir mindre sidor om europeisk historia i förhållande till icke europeisk 

historia och nordisk historia.   
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4.3: Europa som (1) geografisk orientering kontra Europa som (2) politisk 

och kulturell enhet 
4.3. I Diskussion kring genomförande 

Huruvida hur mycket något sägs kan dock vara ointressant i förhållande till hur något sägs. I 

följande kapitel ämnar jag redogöra för och besvara frågan när och hur Europa som term och 

begrepp nämns första gången i läroböckernas kronologi. Henri Lefebvre menar att det inte är 

någon vidare idé att dra en gräns mellan politik och geografi eftersom de båda konstituerar 

varandra.91 Denna iakttagelse tror jag är riktigt när det gäller områden som Europa. Men Eu-

ropa nämns även i läroböcker som både ett nutida politisk och kulturellt område samtidigt 

som Europa också nämns som geografisk plats, vilket olika historiska händelser äger rum. Jag 

väljer därför att separera på dessa och göra dem till olika kategorier Det finns även en ideolo-

gisk förförståelse av detta europeiska rum som läroböcker oundvikligen bär med sig och väl-

jer att skildra på olika sätt. 

 

 Jag väljer därför att begränsa frågan till två delfrågor. (1) Dels när Europa första gången i 

kronologin nämns som geografisk anvisning och orientering. (2) För det andra när Europa 

som term används som både geografisk orientering och som betydande kulturell och politisk 

enhet. Den andra (2) delfrågan handlar även om när Europa som term behandlas som geogra-

fiskt område synonymt med en annan politisk eller kulturell enhet första gången i läroböcker-

nas kronologi. Det vill säga: delfråga (2) i motsats till delfråga (1) handlar om att spåra Euro-

pabegreppets framväxt i kronologin, inte enbart när det används som geografisk referens, utan 

även när det används som betydelsefull politisk och kulturell referens för en enhet. När Euro-

pa har blivit Europa. När till exempel händelser, skeenden, idéer, nationer etc förklaras, så 

sker dessa inte enbart för ett Europa som geografisk plats utan även för ett "Europa" som in-

går i en specifik kulturell och politisk enhet som benämns just Europa.  

 

Anledningen till att jag gör denna tudelning i frågan beror främst på att jag behöver skilja 

mellan hur och när Europa nämns som term och denna uppdelning var därför naturlig. Många 

gånger nämns Europa exempelvis enbart tillsammans med ett väderstreck för att placera en 

händelse i ett geografiskt rum. Detta kan vara intressant i sig, men jag är främst intresserad av 

att avgöra och spåra Europa i kronologin till när det blir ett samlat helhetsbegrepp som an-

vänds utöver den geografiska orienteringen. 

                                                
91 Neuman (2003) s.43 
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Tabell 4.1 Kategoriseringsschema: När nämns Europa i kronologin 

 

Första (1) delfrågan, huruvida Europa används som geografisk riktlinje för ett specifikt områ-

de kan på förhand verka obetydligt. Men med vilka ordval texterna gör och är formulerade 

med samt när och hur tidigt Europa förekommer har betydelse eftersom det kommer att visa 

sig att det finnas skillnader mellan äldre och nyare läroböcker, när det gäller hur tidigt Europa 

som ord används som geografisk orientering. 

Delfråga två (2): När Europa som kulturell och politisk enhet uppstår, handlar explicit om att 

spåra Europaprojektet tillbaka i tiden. Europa är som sagt en kulturell och politisk konstruk-

tion och genom att läroböcker fungerar som förstelnande tidsdokument, kan vi faktiskt spåra 

förändringar i denna konstruktion och se hur tidigt Europa uppstår i läroböckerna. Det intres-

santa är främst om det finns en förskjutning mellan äldre och nyare böcker.   

 

Jag bortser från historiskt innehåll tidigare än antiken. Innehållsanalysen löper sedan över 

romarriket och slutar vid sen medeltid när Europa både som geografisk term och som bety-

dande kulturell och politisk enhet har förekommit i samtliga läroböcker. I två av  läroböcker-

na, dem från 1949 och 2010 sammanfaller den geografiska och kulturella/politiska omnäm-

ningen när Europa som term förekommer för första gången i kronologin. Annars är det att 

förvänta sig att Europa borde förekomma tidigare i böckerna som geografisk enhet, eller som 

referens till ett område som det sker olika historiska händelser i. Jag har plockat ut de citat i 

lärobokstexterna som nämner Europa som orientering eller som kulturell och politisk enhet. 

Tyvärr är det svårt att redovisa de större sammanhangen som citaten ingår i, men jag ska för-

söka diskutera dem i så stor grad det är rimligt och möjligt. Det övergripande syftet är att se 

hur tidigt Europa förekommer i respektive lärobok. 

Kategorier: 

Europa som  > 

Geografisk anvisning och orien-

tering 

Kulturell och politisk enhet 

Exempel. 1 

Exempel .2 

 

• "Sydvästra Europa" 

• "Europa öster om Elbe" 

• "Medeltida Europa" 

• "Det vi européer kallar me-

deltiden" 
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Tabell 5.1: Europa som geografisk orientering i kronologin 

Titel 

 

 

År 

Lärobok i  

allmän histo-

ria 

1949 

Allmän historia 

för gymnasiet 

 

1954 

Allmän historia 

[för gymnasiet]  

 

1962 

Epos för gym A & 

B  

 

1996  

Alla tiders histo-

ria    

 

2002 

Alla tiders histo-

ria Bas 

 

2008 

Epos   1a1 

 

 

2011 

Historia 1a1      

 

 

2010 

Årtal 300-talet  

Antikens slut 

900-talet 

Högmedeltid 

500-tal 

Tidig medeltid 

Från ca 1000 f.v.t 

"Den långa" anti-

ken 

Ca 27 f.v.t - 200 

Antiken  

År. 0 

Antiken 

100 -talet  

Antiken 

ca 500-talet 

Medeltidens 

början 

Citat: 

Europa som 

orientering i 

kronologin 

"hunnerna 

som fördri-

vits från sina 

boplatser i 

Centralasien, 

trängde ös-

terifrån in i 

Europa."  

 

"Under första 

hälften av 400-

talet hade hun-

nerna trängt 

vidare mot väs-

ter och lagt un-

der sig väldiga 

områden i Mel-

lan- och Östeu-

ropa" 

"På 500-talet 

behärskade de 

större delen av 

Europa öster om 

Elbe. 

 "Medelhavet var 

en naturlig för-

bindelselänk mel-

lan Sydeuropa, 

Mellanöstern och 

Nordafrika 

"Som en följd av 

den ökade han-

deln växte antalet 

städer, särskilt i 

Västeuropa."  

" som vid vår 

tideräknings bör-

jan härskade över 

hela Medelhavs-

området och inne-

fattade ungefär 

den södra halvan 

av Europa" 

"När Romarri-

ket var som 

störst på 100-

talet v.t omfat-

tade det alla 

länder runt 

Medelhavet 

plus Väst- och 

Centraleuropa" 

"Under medel-

tiden uppstod 

det feodala 

samhället i 

Europa" 

Sida: s.94 s. 85 s.91 s.23 s.72 s.12 s.29 s.24 
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Tabell 5.2: Europa som kulturell och politisk enhet i kronologin.  

Titel 

 

 

År 

Lärobok i  

allmän histo-

ria 

1949 

Allmän historia 

för gymnasiet 

 

1954 

Allmän historia [för 

gymnasiet]  

 

1962 

Epos för gym 

A & B  

 

1996  

Alla tiders hi-

storia    

 

2002 

Alla tiders histo-

ria Bas 

 

2008 

Epos   1a1 

 

 

2011 

Historia 1a1       

 

 

2010 

Årtal 

 

 

300-talet 

Antikens slut 

1100-1200-talet 

Senmedeltid 

400-700 talet  

Tidig medeltid 

Från ca  1000  

f.v.t.  

"Den långa" 

antiken 

400- 1000 talet 

Tidig/hög me-

deltid 

Ca 400-500-talet 

Antikens 

slut/medeltidens 

början 

400-500-talet 

Antikens 

slut/medeltide

ns början  

ca 500-talet 

Medeltidens 

början 

Citat: 

Europa 

som kul-

turell och 

politisk 

enhet. 

"Ett helt no-

madfolk hun-

nerna som 

fördrivits från 

sina boplatser i 

Centralasien, 

trängde öster-

ifrån in i Eu-

ropa." 

"På plussidan kan 

bl.a. antecknas, 

att Östromerska 

riket trots allt 

kunde fortleva 

och under ytterli-

gare två sekler 

hålla Konstanti-

nopel, Europas 

port." 

"som från och med 

folkvandringstiden i 

växande utsträckning 

kom att dominera Eu-

ropas politiska och 

kulturella utveckling" 

"Även de många klos-

ter, som grundades 

överallt i det romersk-

katolska Europa" 

"Europa är ett 

ord som kom-

mer från Mel-

lanöstern och 

förmodligen 

betyder "sol-

nedgångens 

land"" 

 

"Den äldre me-

deltiden känne-

tecknas bl.a. av 

att många olika 

folk är i rörelse i 

Europa." 

"Romarnas språk, 

latin, förblev un-

der lång tid det 

vanliga skrift-

språket i Europa." 

"Det vi euro-

péer kallar 

medeltiden"*2 

 

"Under medelti-

den uppstod det 

feodala samhäl-

let i Europa." 

Sida: s.93-94 s.114 s. 83, 97 s.23 s.79 s.13 s.40-41 s.24 

 *2 Rubriksättning för hela medeltiden. 92 

                                                
92 s.40 Sandberg (2011) 
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4.3:2 Resultat: Europa som (1) geografisk orientering kontra Europa som 

(2) politisk och kulturell enhet 
Vid en överblick kan man konstatera att Europa framträder tidigare som geografisk orienter-

ing snarare än som politisk- och kulturell-enhet, detta vid en jämförelse mellan samma läro-

bok och inte böckerna emellan. Europa nämns alltid som geografisk orientering tidigare i kro-

nologin, (dock samtidigt för 1949, 2010). Detta är inte så märkligt eftersom läroböckerna 

språkligt och pedagogiskt behöver förtydliga vilket område en historisk händelse sker i. Det 

räcker inte att enbart namnge floder, berg, länder etc för det behövs ibland ytterligare förklar-

ingar och sammanfattningar över ett stort område. Europa som "ett färdigt" kulturellt/politisk 

begrepp uppstår senare i kronologin eftersom Europa som konstruktion och idé uppstår senare 

samt att begreppet inte behövs lika tidigt, utan uppstår senare som ett språkligt och pedago-

gisk medel för att peka ut Europa när medeltiden börjar. 

 

 I tabell 5.2 ser vi att Europa som kulturellt/politisk enhet uppstår kring tidig medeltid i nästan 

samtliga böcker. Det är i alla fall då termen Europa används explicit för att beskriva det euro-

peiska rummet, kulturen, politiken etc. som en helhet.  Det finns dock två undantag. I boken 

från 1954 nämns Europa något senare under 1100-1200-talet i samband med korstågen. Fram 

till dess används andra benämningar på Europa, som exempelvis i meningen "Kyrkan i väster-

landet centraliseras" Eller så beskriver texterna från läroboken 1954 i detalj geografiska plat-

ser med hjälp av andra orienteringspunkter som floder, berg, hav eller länder.  Detta är för 

övrigt något som också görs i hög grad i de två andra äldre läroböckerna (1949, 1962). Det 

vill säga flera olika sätt att beskriva och förklara geografin, utan att för den delen använda 

Europa som term. Att Europa förekommer något senare som politiskt och kulturellt begrepp i 

kronologin i läroboken från 1954 bedömer jag som en slump. Europa kunde lika gärna om-

nämnts tidigare. Det som är gemensamt för de tre äldre böckerna är annars en mer detaljerad 

beskrivning av länder och skeenden, samt att ordval som öst och väst används mer flitigt än 

Europa som term. Det andra undantaget är Sandbergs bok Epos från 1996 som redan under 

tidig antik tar upp Europa som kulturellt/politiskt begrepp. Det finns dock en ambivalens i 

detta eftersom Europa å ena sidan förekommer tidigt i kronologin, vilket gör Sandbergs läro-

bok "Europa vänlig". Å andra sidan gör dock Sandberg en poäng av Europa som en konstruk-

tion och som ännu inte finns; "För grekerna och romarna var Europa [ännu] inget politiskt 

begrepp"93 Sandbergs bok nämner alltså Europa tidigt men är också medveten om att Europa 

                                                
93 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (1996)  s.23 
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är en efterhandskonstruktion vid den här tiden. Överlag ser vi dock att alla sex läroböckerna, 

samt i viss mån de övriga två undantagen, böckerna från 1954 och 1996 (med hänseende till 

andra avsnitt i dessa böcker) att Europa som term i samband med framträdandet av Europa 

som kulturell och politisk enhet börjar användas någon gång efter romarrikets fall när medel-

tiden tar sin början i kronologin. Det finns alltså ingen större skillnad mellan äldre och nyare 

lärobokslitteratur kring frågan kring när Europa dyker upp som politiskt och kulturellt be-

grepp.  

 

I tabell 5.1 när Europa enbart används som geografisk orientering, finner vi att denna tabell  

nästintill matchar tabell 5.2 vid en jämförelse med de äldre läroböckerna. Det vill säga Europa 

som geografisk anvisning/orientering förekommer ungefär samtidigt i kronologin som när 

Europa som kulturellt och politiskt begrepp uppstår i kronologin. När det romerska riket be-

handlas i de äldre läroböckerna, det vill säga tidigare i kronologin, förekommer inga referen-

ser till Europa. Utan de geografiska anvisningar som förekommer handlar istället om hänvis-

ningar som exempelvis, östra medelhavet, södra England, Provence, Rom, Afrika, Gallien, 

Spanien, Elbe, Donau, Rhen, alperna mm, utan att Europa överhuvudtaget nämns som geogra-

fisk referenspunkt. I den nyare lärobokslitteraturen ser vi däremot att Europa som geografisk 

anvisning och orientering har smugit sig in tidigare i kronologin, närmare bestämt i skildring-

en av romarriket. Som man kan se i tabellen 5.2 innehåller fyra av fem (4/5) böcker efter 1962 

geografiska anvisningar med Europa som term under den romerska tidsperioden i kronologin. 

När den äldre lärobokslitteraturen gör en geografisk hänvisning, hänvisar den till ett område 

norr om Medelhavet. När den nya lärobokslitteraturen gör en geografisk hänvisning, hänvisar 

den till "Sydeuropa" (se Epos 1996 s.23). Att Öhmans bok (2010) inte nämner Europa som 

geografisk anvisning anser jag åter igen är en slump som enbart beror på begränsat utrymme i 

textboken. Romarriket och antiken nämns nämligen enbart på två sidor. Epos från 1996 näm-

ner redan Europa som geografisk anvisning under tidig antik medan de tre andra nyare läro-

böckerna 2002, 2006, 2008 nämner Europa som geografisk anvisning under etablerad antik.    

 

Klart är alltså att nyare lärobokslitteratur på ett mer aktivt sätt använder sig av Europa be-

greppet tidigare i kronologin när det gäller den geografiska kategorin. Men inte skiljer sig så 

mycket när det handlar om när Europa som politisk och kulturellt begrepp uppstår för första 

gången i kronologin.  
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4.4  När och hur frekvent används Europa som term? 
4.4:I Diskussion genomförande.  

 Jag ämnar inte enbart redogöra för hur tidigt Europa som term används utan även hur ofta. I 

följande avsnitt avser jag att föra en diskussion och redovisa för exempel för hur Europa som 

term och begrepp används, men även för hur ofta Europa förekommer som term och begrepp i 

de olika läroböckerna. Kapitlet kommer att svara på den andra frågeställningen och delvis den 

tredje. Undersökningen är varken kvantitativt deskriptiv, som tidigare analyser över en större 

mängd data eller kvalitativt tolkande för specifika delar av lärobokstexterna, som den senare 

begreppsanalysen. Utan detta kapitel handlar mer om att vissa på exempel för hur de äldre 

skiljer sig från de nyare läroböckerna i frågan kring frekvens för termen Europa, utan att lägga 

någon mening i hur termen används.     

 
4.4:II Resultat: När och hur frekvent används Europa som term. 
I de äldre läroböckerna används fler termer för att beskriva Europa med andra ord än just ter-

men Europa. Bland annat finner man termer som västerlandet, kristenheten och Väst- eller 

Östeuropa. På sidorna 112-117 i Läroboken i allmän historia från 1949 hittar man exempel på 

hur begreppen västerlandet och Europa används om vartannat. När vikingatåg i väst behandlas 

i läroboken heter det till att börja med västerlandet (i både rubrik och text). För att sedan heta 

både Östeuropa, Västeuropa och västerlandet i texten när vikingatåg i öst behandlas. När de 

franska och tyska kejsardömena behandlas några sidor senare heter det enbart Västeuropa och 

Europa. Det verkar inte finnas någon medveten strategi bakom valet av termer, utan de an-

vänds lite om vartannat När samma lärobok senare behandlar innehåll om högmedeltiden 

(ca1000-1300) finner vi dock att Europa som ensam term blir mer vanligt och börjar användas 

mer frekvent. Att orden väst och öst eller västerlandet också används i nyare böcker är inte på 

något sätt icke förekommande. Vi hittar exempel på detta i Alla tiders historia från 2002, s 

91-92. Vikingatåg behandlas här med ordet västerlandet, precis som i föregående bok. Men i 

den nyare litteraturen från och med år 1996 är det absolut inte lika vanligt som i jämförelse 

med den äldre. Den äldre väljer som sagt att skifta oftare och har inte lika stor nytta av Europa 

som begrepp.  

  
Det finns också en markant skillnad i hur ofta Europa används och nämns i böckerna vid en 

jämförelse mellan äldre och nyare. Jag använder läroboken Allmän historia för gymnasiet från 

1954 för att påvisa skillnader. Analysen är beräknad efter 48 sidor där Europa nämns och som 

behandlar medeltiden där Europa nämns antingen som geografisk orientering eller som kultu-
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rell och politisk enhet. Som geografisk orientering nämns Europa två gånger på sidan 85 för-

sta gången. Europa nämns ytterligare en gång på sida 86, 87 och två gånger på sidan 106. 

Därefter nämns Europa som kulturell och politisk enhet på sida 114, 118, 122, 123, 126 och 

tre gånger på sidan 134. Europa nämns alltså sammanlagt 15 gånger på 48 sidor, det vill säga 

på ungefär var tredje sida. Alla de tre äldre läroböckerna, 1949, 1954 och 1962 har ungefär 

samma upplägg och utformning och deras val av stoff och struktur ser nästintill likadant ut när 

det gäller kronologin för perioden medeltiden. Hur termen Europa används och hur frekvent 

den förekommer i texterna på samtliga äldre läroböcker är med andra ord mer eller mindre 

detsamma.  

 

I jämförelse med nyare lärobok i detta fall Epos 2010 finner vi på sidan 42, som också be-

handlar "europeisk medeltid", att Europa nämns anmärkningsvärda hela åtta gånger på en 

enda sida. Detta är ingenting annat än ett extremt exempel som jag har funnit i den nyare lä-

robokslitteraturen. Men med detta i åtanke förstår vi ändå att det förekommer skillnader i be-

greppets frekvens mellan den äldre och den nya lärobokslitteraturen. I övriga läroböcker 

skrivna efter tiden 1962 finner vi att Europa används som term minst en gång på varje sida, i 

samband med avsnitt som behandlar medeltiden i Europa. Exempelvis i Historia1a1 (2010 

s.24-25) som är en lärobok anpassad för Lgy11 och därför har begränsat innehåll om tiden 

före 1800-talet, vilket gör att det enbart finns två sidor om medeltiden i Europa, förekommer 

Europa som term fyra gånger på två sidor.  I Alla tiders historia Bas (2008 s14.15), som också 

har begränsat innehåll om medeltiden i Europa, förekommer Europa som term fem gånger på 

ca 2 1/2 sida. Europa som term är alltså vanligare i senare litteratur efter 1962.    

 

Läroboken för Allmän historia för gymnasiet (1962) använder jag som analysexempel för hur 

ofta Europa som term används i rubriksättning för tiden medeltiden. Från sida 97 till 102 fin-

ner vi fyra rubriker som lyder "Västerlandets nyorganisation, "Det västerländska kejsardömets 

uppkomst", "Det västerländska kejsardömet" och Västerlandets politiska vanmakt." Från och 

med sida 107 börjar termen Europa istället användas i rubrikerna istället för västerlandet som 

begrepp. Från sida 107 till 139 finner vi istället fem rubriker som lyder "Västeuropas växande 

försvarskraft" (107), "Östeuropa" (s. 109), "Europa under senmedeltiden" (s.130), "De västeu-

ropeiska feodalstaternas konsolidering" (s.133) och "Östeuropa" (s.139). Att Europa oftare 

används som term under den senare medeltiden än under den tidigare medeltiden är samma 

fenomen som uppträder i läroboken från 1949. Samtliga rubriker från och med sida 107 fun-

gerar som överrubriker men det förekommer även många andra rubriker och underrubriker 
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som inte aktivt anger Europa. Det handlar alltså om ett fåtal (fem) rubriker som använder sig 

av Europa som term under perioden medeltiden i kronologin i läroboken från 1962. Att ter-

men Europa förekommer relativt få gånger i de äldre läroböckerna kan bero på att man gene-

rellt tar för givet att det är Europa som behandlas i stoffet. Och att man inte aktivt påvisar i 

exempelvis underrubriker eller resonemang i texten att det är Europa som behandlas. Om vi 

återigen jämför med Epos (2010) finner vi en högre frekvens genom att rubriksättningen 

nämner Europa ett flertal gånger i både överrubriker och underrubriker i avsnittet för medelti-

den. På sida 40 till 50 som inleds med "Det vi Européer kallar medeltiden" (s.40) finner vi 

rubriker som: "Den europeiska medeltiden" (s.41), "Ingen medeltid utanför Europa" (s.42), 

"Europa återhämtar sig" (s.44), "Den europeiska högmedeltiden" (s.45), "Nya idéer och kun-

skaper når Europa" (s.46) och "Den europeiska senmedeltiden" (s.50). I Epos (2010) hittar vi 

alltså sju rubriker på tio sidor jämfört med allmän historia för gymnasiet (1962) som innehål-

ler Europa som term i fem rubriker på fyrtio sidor. Åter igen ser vi ett tydligt exempel på 

skillnad i frekvens mellan en äldre lärobok och en nyare.       

 

Anledningen till de här stora skillnaderna i frekvens när det gäller användandet av Europa 

som begrepp beror inte enbart på en ideologisk förändring i hur man använder begreppet utan 

också i hur böckerna är strukturerade och hur de presenterar sitt historiska stoff. Som jag 

nämnt tidigare är den äldre lärobokslitteraturen mer detaljerad och mindre översiktlig. Och 

redogör mycket mer för enstaka nationer och dess skeenden inom dessa. Men det är ändå 

svårt att komma ifrån den stora skillnaden mellan de äldre läroböckerna (1949, 1954 och 

1962) och i det här fallet Epos (2010) som jag har använt som främsta exempel. Dock är Epos 

(2010) inte helt representativ för de andra nyare läroböckerna, för Epos utgör det mest extre-

ma exemplet. Däremot finns det en generell skillnad mellan äldre och nyare böcker när det 

gäller användandet av Europa som term och dess popularitet i frekvens.  
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4.5: Hur definieras Europa i böckerna under "det långa 1800-talet" 
4.5:I Diskussion genomförande 

I det sista kapitlet vill jag lyfta fram hur Europa används och hur begreppet uttrycks. Jag vill 

därför analysera Europabegreppet lite närmare och redogöra för dess förändring och jag ska 

göra detta med hjälp av närläsning och av med hjälp av begreppsanalys. Till min hjälp tar jag 

även teorier från Ulf Zanders tre olika nivåer av historia; fakta, tolkning och medvetande fe-

nomen. Kapitlet kommer att svara på fjärde frågeställningen. En av böckerna Alla tiders histo-

ria bas (2008) har tyvärr inte med något avsnitt om Wienkongressen så jag bortser från boken 

i den delen av undersökningen där jag behandlar Wienkongressen Böckerna från åren 1949, 

1954, 1962, 1996 och 2002 har ca två sidor vardera om Wienkongressen, vilket är ganska 

mycket och beror på böckernas struktur och större innehållsdel, vilket jag redan tidigare dis-

kuterat i materialdelen. Böckerna efter Lgy 11 (2010, 2011) ger Wienkongressen mindre ut-

rymme på grund av utrymmesskäl och annat fokus, men kongressen förekommer ändå på ca 

en halv sida till en sida per bok. Första världskriget får ca åtta sidor i de äldre läroböckerna 

(1949,1954,1962). Epos (1996) innehåller tretton sidor om första världskriget medan Alla 

tiders historia (2002) och Alla tiders historia bas (2008) innehåller ca tio sidor om första 

världskriget. Epos (2011) innehåller tio sidor om första världskriget. Samt att Historia1a1 

(2010) slutligen innehåller hela tjugo sidor. Ryska revolutionen räknas inte med i första 

världskriget. Norden ingår också i sidantalet om det kretsar kring första världskriget. Poängen 

är att utröna vilken bild av Europa som förmedlas, vad som sägs kring Europa och vad be-

greppet står för.  

 

4.5.II Resultat avsnitt Wienkongressen.  

Något märkligt är att samtliga äldre böcker har samma titel för avsnittet om Wienkongressen, 

nämligen: "Wienkongressen beslut". Böckerna från 1949 och 1962 har samma medförfattare 

vilket i det fallet förklarar saken. Men att läroboken allmän historia för gymnasiet (1954) har 

samma titel kan enbart förklaras genom en hög grad av intertextualitet. Läroböckerna och 

författarna har med andra ord påverkat varandra. Påverkan har inte enbart skett i samband 

med rubriker, för textinnehållet är också väldigt likartat. De äldre läroböckerna samlas kring 

innehåll som huvudsakligen rör tre principer för Europas nyordning, (1954 nämner dock bara 

två). Dessa principer är legitimitetsprincipen, garantier mot fransk expansion samt jämvikts-

principen. Fokus i textinnehållet ligger på att förklara vad dessa principer betyder och hur de 

rör enskilda stater.  
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Som jag tidigare i uppsatsen har diskuterat behandlar de äldre läroböckerna respektive nation 

och dess angelägenheter mycket detaljerat. Ulf Zander menar att historia kan betraktas på tre 

olika nivåer; fakta, tolkning och medvetande fenomen (se s.23). Nivån i dessa historiska texter 

ligger enbart på fakta, som ingår i den objektivistiska undervisningsteorin, och texterna gör 

därmed ingen tolkning av händelserna. De visar inte heller på flera olika perspektiv. Textin-

nehållet fyller inte heller funktionen av medvetande fenomen eftersom historien inte laddas 

med meningsfullhet eller knyter an till nutiden. Historien beskrivs inte heller med någon un-

derliggande idealisering eller med något bestämt syfte. 

 

 Europa som term nämns nästan enbart i inledningen och det är inte "Europa" som sätts i fo-

kus för Wienkongressen utan de olika nationerna/stormakterna intressen. Det är staternas 

öden inom Europas karta som blir viktiga och centrala i textinnehållet och Europa får således 

inget egenvärde. Istället för att Europa behandlas som krigsskådeplats eller som motsats till 

Frankrike får stormakterna den centrala rollen. "Man försökte åstadkomma jämvikt mellan 

stormakterna, till vilka numera räknades de fyra segermakterna Ryssland, Preussen, Österrike 

och England samt det besegrade Frankrike." 94 

 

I de nyare läroböckerna skildras Europa mer aktivt, Europa får på så sätt ett egenvärde, samti-

digt som Europa som term också används mer frekvent. Europa fyller inte enbart funktionen 

av en geografisk plats vilken stormakterna tävlar om och försöker skapa en maktbalans i, utan 

fyller också funktionen av en politisk och kulturell enhet. "Napoleon hade försökt erövra näs-

tan hela Europa och till slut hade också nästan hela Europa fört krig mot honom. [...] Nu skul-

le det dröja till på 1850-talet innan europeiska länder åter förde krig mot varandra. "95 Frank-

rike nämns implicit i och med Napoleon medan de andra stormakterna inte nämns alls, utan 

de får utgöra en helhet under begreppet Europa som därmed blir motmakten. På samma sida i 

samma lärobok från det nyligen använda citatet, finner vi samma tendens eftersom Europa 

omnämns och används som referens eller som alternativ till stormakterna. "Det var på den 

tredje punkten Europas gamla herrar mötte de svåraste problemen"96 Vi får aldrig riktigt veta i 

texten vilka dessa "Europas gamla herrar" är och ”herrarna” utgör istället en abstrakt enhetlig 

tanke för Europa, dess politiska elit och kärnan i Wienkongressen. I de äldre läroböckerna 

                                                
94 Jacobson, Söderlund, (1949) s.290 
95 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (1996) s.302 
96 Ibid 
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finns inga "europeiska herrar" utan varje stormakt får representera sig själva, utan att det en-

hetliga begreppet Europa används. Därför ser man i texterna i den äldre litteraturen exempel 

efter exempel hur texterna redogör för varje specifikt land och hur och vad Wienkongressen 

orsakade för dem.   

 

Intressant är också hur problemen som tas itu med under Wienkongressen vinklas. I den äldre 

lärobokslitteraturen tar man upp att Frankrike utgör hotet och man vill hejda Frankrike och 

dess intressen på kontinenten, men maktbalansen är även till för de andra stormakterna. Ex-

empelvis: "Garantier mot fransk expansion sökte man skapa genom att upprätta starkare stater 

vid Frankrikes östra gräns"97 Perspektivet är alltså nästintill enbart riktad mot faran Frankrike 

som stormakt. Europa nämns inte i och med principerna för maktbalansen och faran är aldrig 

förknippad med Europa utan med Frankrike. I den nyare lärobokslitteraturen är emellertid 

faran inte enbart inriktad på Frankrike som stormakt, utan också på vad denna fara har orsakat 

och eventuellt kan leda till igen, i Europa. Exempelvis: "och med en nyuppsatt här hotade han 

åter freden i Europa".98 Perspektivet sträcker sig alltså längre än enbart Frankrike och Europa 

blir därmed också viktigt. Perspektivet begränsas heller inte till faran av ett Frankrike som 

hotar ett Europa, utan perspektiv finns också till de andra som hotar Europas förekomst, ex-

empelvis: "de kom överens om att hjälpa varandra om det på nytt uppstod revolutionära stäm-

ningar i någon del av Europa."99 Europa får här också en aktiv roll. Europa används frekvent 

och får ett egenvärde genom att det är Europa som är i fara och som ska skyddas.    

 

Det finns också andra skillnader kring begreppet Europa i de äldre läroböckerna jämfört med 

de nyare när vi jämför texternas övergripande syfte för Wienkongressen. I de äldre läroböck-

erna menar man att Wienkongressens övergripande syfte var att: "nyordna Europas politiska 

karta"100 eller att det var upprätthållandet av den europeiska jämvikten och återuppbyggandet 

av Europa på legitimismens grund"101 Noterbart är att Europa inte står ensamt som term, utan 

alltid får medhäng av en vidare förklaring eller ett annat begrepp, (politisk karta och legiti-

mismens grund). Något som jag hävdar har mycket att göra med om Europa som begrepp får 

ett egenvärde eller inte. Det vill säga om Europa som begrepp får stå ensamt och utgöra en 

egen enhet eller förklaring. I den senare lärobokslitteraturen har Wienkongressen i det när-

                                                
97 Söderlund, Seth (1962) s.308 
98 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (1996) s.302 
99 Sandberg (2011) s.74 
100 Jacobson, Söderlund, (1949) s.290  & Söderlund, Seth (1962) s.308 
101 Bäcklin, Holmberg, Lendin, Valentin, (1954) 
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maste ett likartat övergripande syfte men det står på ett annat sätt och Europa får en mer själv-

ständig roll. Exempelvis: "Målet var att bygga upp Europa igen efter alla krigen och att skapa 

hållbar fred."102 Eller: "Ända sedan 1792 hade Europa nästan undantagslöst befunnit sig i 

krig."103 Märk hur Europa står ensamt och får utgöra en enhetlig politisk och kulturell enhet 

med ett egenvärde. Begreppet är inte beroende av geografi ("politisk karta") eller politiska 

beslut ("legitimismens grund") när det behandlas som i den äldre lärobokslitteraturen.  

 

De nya läroböckerna ingår onekligen också i den första nivån av historieskrivning, nämligen 

fakta. Däremot kan man i viss omfattning se spår av historia som medvetande fenomen. Jag 

anser att de nyare läroböckerna är något mer meningskapande än de äldre. Detta beror på att 

de äldre läroböckerna är mer torftiga och realpolitiska och att det inte finns någon plats för 

tolkning, åsikter eller idémässiga inslag i textinnehållet. Den nyare litteraturen är på så sätt 

lite roligare att läsa och den främsta skillnaden dem emellan är nog att den nya litteraturen på 

något ställe hänvisar till nya idéer som fötts i och med franska revolutionen bland annat. Ex-

empelvis: "Förenta staterna kom att bli en viktig förebild för många européer som tyckte att 

Wienkongressens idéer var felaktiga."104 Samt att den nyare lärobokslitteraturen knyter an till 

nutiden på något sätt: "Idéerna om frihet och ett jämlikare samhälle hade slagit rot på många 

håll i Europa, och det blev allt svårare för de gamla regimerna att stå emot."105 Överlag kan 

man dock inte komma ifrån att samtliga läroböcker i materialet, vilket säkerligen represente-

rar det mesta inom läroboksväg, ligger nära fakta som historisk nivå och gärna inte vill och 

har plats för tolkningen eller medvetande fenomen som alternativ historieskrivning. Det är 

svårt för läroböckerna att släppa den objektivistiska skolan, som har genomsyrat all läroboks-

litteratur efter andra världskriget. Det vill säga att presentera ett så stort stoff som möjligt med 

vetenskapliga objektiva ambitioner för att exempelvis undvika mer meningsfulla nationalis-

tiska drag.    

 

4.5.II Resultat avsnitt första världskriget   

Man kan dra samma slutsatser från avsnittet om Wienkongressen när det gäller skillnader 

mellan de äldre läroböckerna i jämförelse med de nyare. Europa används mer frekvent i den 

nyare litteraturen och får också större betydelse. Europa får ett så kallat egenvärde och får 

                                                
102 Öhman (2010) s.234 
103 Almgren, Larsson, (2008) s.265 
104 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (1996) s.303 
105 Sandberg (2011) s.74 
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utgöra en politisk och kulturell enhet. "Balkanhalvön - Europas oroliga hörn"106 och "när han i 

december 1918 reste iväg till Frankrike var det första gången en amerikansk president besökte 

Europa under sin presidentperiod."107 I den äldre litteraturen används termen Europa färre 

gånger och ofta handlar det om en geografisk anvisning. Exempelvis i Allmän historia för 

gymnasiet (1954): "Beträffande övriga gränsförändringar i Europa efter första världskriget 

hänvisas till kartskisserna." Och "Försöket att bestämma gränserna i Europa efter nationella 

önskemål". 108 Eller i Lärobok i allmän historia (1949): "Medan centralmakterna sålunda i 

allmänhet hade överhanden i Europa, voro de underlägsna på de utomeuropeiska krigsskåde-

platserna."109 

 

I de äldre läroböckerna används Europa som term även under det första världskriget tillsam-

mans med andra termer och står således inte ensamt och får utgöra en egen helhet. Exempel-

vis: "Neutrala under hela kriget förblevo av Europas stater endast Sverige, Norge, Danmark, 

Holland, Schweiz och Spanien."110 Europa nämns alltså tillsammans med andra betydande 

kulturella och politiska enheter. Stormakterna behandlas i de äldre böckerna också väldigt 

konkret och detaljerat när det gäller att redogöra för varje stormakt och händelserna runt om-

kring. Varje viktig händelse utgörs av en underrubrik och vi finner inga generella samman-

fattningar om kriget eller om Europa. I den nyare lärobokslitteraturen finner vi att Europa som 

term och begrepp förekommer oftare och får som begrepp utgöra en sammanfattning av flera 

moment. Exempelvis i Epos (1996): "Hur kunde Europas länder låta händelserna löpa vidare 

mot katastrof."111  Eller i Alla tiders historia (2002): "Nyheten om mordet spreds blixtsnabbt i 

Europa"112 Vi ser även samma tendens till att Europa som ensamt begrepp förekommer åter-

igen. Däremot får vi under första världskriget i motsats till Wienkongressen i den nya läro-

bokslitteraturen också redogörelser för specifika länder och vad som har skett kring dem. Det-

ta är naturligt eftersom det finns fler sidor att förklara mer detaljerat vilket det inte fanns un-

der Wienkongressen.    

 

Åter igen vill jag förtydliga hur och på vilket sätt Europa som term används. När den äldre 

litteraturen nämner Europas stormakter, Tyskland, England, Frankrike, etc., skriver den nyare 

                                                
106 Almgren, Bergström, Löwgren (2002) s.354 
107 Ibid s.358 
108 Bäcklin, Holmberg, Lendin Valentin (1954) s.350 
109 Jacobson, Söderlund (1949) s.372 
110 Ibid s. 370 
111 Sandberg, Karlsson, Molin, Ohlander (1996) s.433 
112 Almgren, Bergström, Löwgren (2002) s.352 
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litteraturen om Europas stormakter sammanslaget, exempelvis: "På bara en vecka hade alla 

Europas stormakter dragits in i ett krig, som egentligen började med att Österrike bara skulle 

ge Serbien en knäpp på näsan."113 När den äldre litteraturen nämner specifikt vilka länder som 

krigar eller har krigat och gör en längre utläggning om detta, skriver den nyare lärobokslittera-

turen om Europa, exempelvis: "När första världskriget bröt ut i augusti 1914 var det första 

gången sedan 1870 som Europas arméer utkämpade ett större krig."114 Till en början refererar 

de nyare läroböckerna till ett Europa som samlat, såväl som geografisk, som politisk och kul-

turell enhet för att lite senare i texten närmare redogöra för varje specifikt land. Den äldre 

lärobokslitteraturen använder inte Europa som språkligt eller pedagogsikt verktyg på det här 

sättet, utan varje land får så att säga representera sig självt.  

 

Inte anmärkningsvärt ligger den äldre lärobokslitteraturen även här på fakta som historienivå. 

Fokus ligger på stoffet och att presentera detta så objektivt som möjligt. Den nya lärobokslit-

teraturen hör självklart också till denna nivå till största delen, men det finns dock spår av de 

andra två nivåerna, tolkning och medvetande fenomen. Det kan ha att göra med att första 

världskriget ligger nära i modern tid och har påverkat oss i Europa i så stor grad att det blir 

meningsfullt att diskutera detta närmare. Den äldre lärobokslitteraturen håller sig strikt till den 

objektivistiska undervisningsteorin och det finns inga tecken på att de vill avvika från denna 

även om första världskriget ligger närmare i tiden för dem. Exempel på tolkningsnivån hittar 

vi i Almgren, Larsson (2008): "Så slutade världskriget och efterkrigstiden kunde börja. Då 

anade ingen att bara tjugo år senare skulle historieböckernas rubriker få skrivas om: världskri-

get blev det första världskriget och efterkrigstiden blev mellankrigstiden." Man ser klart och 

tydligt i citatet att det finns en medvetenhet om historiens perspektivbyte, vilket den skildrar 

på ett klart sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 Sandberg (2011) s.131 
114 Almgren, Larsson (2008) s.58 
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5: Andra resultat under studien 

Jag nämnde tidigare Jensens fyra olika historieundervisningsteorier i teoriavsnittet, den klas-

siska undervisningsteorin, den objektivistiska undervisningsteorin, den formella undervis-

ningsteorin och den kategoriala undervisningsteorin (se s.16-17) 115 Samtliga böcker, både 

äldre och nyare, ingår i den objektivistiska undervisningsteorin som betonar det sakliga och 

värderingsfria. Ingen av läroböckerna är nationalistisk på något sätt (den klassiska undervis-

ningsteorin),116 utan redogör sakligt för det historiska stoffet. Det finns givetvis underliggande 

ideologier och aktörskap i läroböckerna, vilket jag inte avsett att undersöka, men som i vilket 

fall inte reducerar den objektivistiska undervisningsteorin. Samtliga nya läroböcker har till 

viss del spår av den formella undervisningsteorin,117 men i för låg grad för att riktigt räknas. 

Den formella undervisningsteorin som innebär kunskapsteoretiska och metodologiska pro-

blem samt källkritik och analys är enbart förpassade till enstaka sidor i böckerna eller till vissa 

specifika frågor, som nämns ett fåtal gånger efter varje avslutat avsnitt, vilket inte är tillräck-

ligt för att ingå helt i en formell undervisningsteori. Därför handlar böckerna om, i det stora 

hela, att redogöra för ett historiskt stoff. Den kategoriala undervisningsteorin118 har jag svårt 

att bedöma eftersom detta perspektiv och denna form av undervisning till viss del rör sig utan-

för textboken och andra läromedel, vilket gör den till en icke-fråga. Den kategoriala under-

visningsteorin fokuserar också på att samla ihop syntesen, vilket böckerna inte gör, utan de 

plockar istället isär delarna. Att de äldre böcker och även några av de nyare läroböckerna in-

går i en form av objektivistisk undervisningsteori bekräftas både av Långströms119 och Am-

nert120 i tidigare studier av läroböcker i historia. Dessa författare har jag tidigare nämnt i teo-

rin, bakgrunden och i tidigare forskningen. 

 

De äldre läroböckernas struktur är kvar på rena lästexter med lite bilder då och då och inte så 

mycket förklaringar, jämförelser, analyser, kopplingar till nutid, tolkningar av historien etc. 

Forskningen säger att böckerna efter 1960-talet, så även i mitt material, är mer självgående 

och självrättande och det finns även frågor som fungerar som kunskapskontroll. Forskning 

säger också att efter 1980 kan man även se att läroböckerna uppmuntrar kritisk läsning vilket 

även förekommer i mitt material av nyare läroböcker, till viss del förklaringar, jämförelser, 

                                                
115 Sodring Jensen (1978) s.103 i Långström (1997) s.97 
116 Ibid s.97 
117 Ibid s.97 
118 Ibid s.97 
119 Långström (1997)  
120 Amnert (2008) 
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analyser, kopplingar till nutid, tolkningar av historien etc. (se s.13). Tendensen att läroböcker-

na har fått mer fokus på modern tid bekräftas av både läroplaner och läroböcker i mitt materi-

al, liksom av tidigare forskning (se s.15). Även att det geografiska perspektivet har vidgats 

stämmer också (se s. 15).  

 

Böckerna har också en grad av intertextualitet (se s.12) då jag främst tänker på de äldre böck-

erna. De känns mer lika och man kan även finna liknande formuleringar, vilket också beror på 

att det finns samma medförfattare. De nyare böckerna har också samma författare delvis och 

vissa böcker ingår till och med i samma bokserie, men jag bedömer dem ändå som mer diffe-

rentierade i texten. Bilder är också något som är lika och förekommer; man ser att det finns 

vissa specifika historiska bilder som återkommer. Däremot är det inte samma bilder i den äld-

re lärobokslitteraturen som i den yngre. Intertextualiteten hör också ihop med trögheten som 

kan förekomma i böckerna. Den ideologiska sidan av detta eller den korrekta faktamässiga 

delen av detta har jag inte lyckats undersöka. Mitt fokus har mer legat på att utröna en utveck-

ling av ett specifikt begrepp och dess utvecklingshistoria i läroböckerna.    

 

5.2: Slutsatser  
Jag skrev tidigare att Göran Andolf menade att läroböcker efter andra världskriget har mer 

övergripande kapitel istället för fokus på enskilda länder, samt att det geografiska perspektivet 

vidgas.121 Det må förhålla sig så att det geografiska perspektivet har vidgats i läroböcker efter 

andra världskriget, men denna tendens har tyvärr inte fortsatt att öka. Man ser tydligt i tabel-

len 2.1 eller linjediagrammet 1.1 för innehållsanalysen att det inte råder någon större skillnad 

mellan de äldre läroböckerna från 1949, 1954, 1962 och de nyare på slutet av 1900-talet när 

det gäller innehåll som redogör för Europa och innehåll som redogör för resterande delar av 

världen, även om det finns små tendenser. Nordisk historia har dock fått ett uppsving och där 

märks en starkare tendens. Vidare märks kanske en ljusning i och med Öhmans bok från 2010 

och kanske andra efterföljande böcker anpassade till Lgy 11. Däremot fortsätter tendensen att 

mer övergripande perspektiv har ersatt fokus på enskilda länder, som gällde i de äldre böcker-

na. I de tre äldre läroböckerna förekommer fortfarande enskilda länders specifika historia i 

stor utsträckning och mer detaljerade förklaringar av händelser som inte nödvändigtvis inbe-

griper en europeisk gemenskap. De nyare läroböckerna refererar oftare till Europa som helhet 

och ”glömmer bort” enskilda staters händelser, exempelvis under medeltiden. De nyare böck-

                                                
121 Andolf (1972) s.279 
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erna i studien använder också en struktur som först ringar in en idé, exempelvis upplysningen 

eller materiella förändringar som industriella revolutionen, och därefter väver in nationella 

staters historia inom denna rubrik och struktur. Jag menar dock inte att strukturen för teman 

som exempelvis upplysningen eller industriella revolutionen inte existerar i de äldre läroböck-

erna, typ som rubriker med efterföljande textinnehåll. Men det efterföljande textinnehållet 

efter rubriken i de äldre läroböckerna tenderar att systematiskt gå igenom varje land för sig, 

utan att för den delen använda sig av Europa som politisk eller kulturell enhet. De äldre läro-

böckerna plockar på så sätt ner delarna i större grad och redovisar dem utan Europa som refe-

renspunkt, medan de nyare binder ihop delarna och ger dem ett enhetligt begrepp som börjar 

och avslutas med Europa. 
 
Vi ser också i den äldre litteraturen att Europa används mindre frekvent. Det handlar mer om 

geografiska referenser och begreppet Europa står inte ensamt utan får stå med andra termer 

för att förklara sammanhanget vidare. Enskilda länder får i högre grad representeras sig själva 

innanför Europa och denna större sammanslutning, men utan att begreppet förekommer. Man 

kan också se det som att Europa tas för givet. I den nyare litteraturen används Europa mer 

frekvent, det handlar delvis om en geografisk orientering men även ofta om ett Europa som 

syftar på en kulturell och politisk enhet något vi ser få gånger i den äldre lärobokslitteraturen. 

Europa nämns även tidigare i kronologin jämfört med den äldre lärobokslitteraturen, i alla fall 

när de gäller geografisk orientering, men inte när det gäller som kulturell och politisk enhet.  

 

Samtliga böcker ingår i den objektivistiska undervisningsteorin eller den så kallade faktani-

vån. Det finns tendenser till att den nyare lärobokslitteraturen också gränsar till en del tolk-

ning och medvetande fenomen men inte tillräckligt för att kunna räknas inom dessa.  

 

Jag har inte kunnat dra några större slutsatser kring skillnader mellan läroböcker efter och före 

Lgy 11 (vilket var min allra första utgångspunkt) eftersom materialet var för lite och inte an-

passat för detta. Det man ändå kan säga kring detta ligger snarare på strukturell nivå och inte 

på kvalitativ tolkning kring begreppet Europa. Där ser vi att läroböcker efter, eller i samband 

med Lgy 11 att Europa följaktligen verkar få mindre plats innehållsmässigt. Däremot, vilket 

jag har diskuterat ovan, har jag funnit skillnader mellan äldre och nyare i lärobokslitteratur 

som rör både kvantitativ data och kvalitativaspekter kring begreppet Europa. Jag vill inte häv-

da att det skett någon radikal förändring eller något genrebyte kring begreppet. Men jag påstår 

ändå att den europeiska diskursen idag står starkare i läroböckerna mot bakgrund av mina 
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resultat i denna studie. Studien var inte direkt anpassad för att lokalisera någon form av euro-

peisk diskurs men jag tycker ändå att detta implicit till viss del har kommit med genom de 

andra olika analysformerna. Fokus har legat på kvantitativa data och begreppets förändring 

över tid när det gäller frekvens, användningsområden samt hur Europa har används.        

 

5.3: Vidare Forskning 
De skulle vara intressant att se vad en studie om några år kom fram till med ett större material 

och fler nyutgivna läroböcker efter Lgy 11. En annan innehållsanalys skulle kanske kunna 

bekräfta den allmänna tendensen, men som ändå inte är helt klar i min uppsats, att Norden tar 

en större plats i läroböcker samtidigt som Europa tar mindre plats. Samt att historia om andra 

delar av världen får en ännu större plats i motsats till Europa, vilket Öhmans lärobok (2010) 

gör. Det skulle vara intressant att se om utrymmet för världshistoria i dessa nya läroböcker 

tenderar att öka på bekostnad av europeisk historia. Att Norden också får ett större utrymme 

förklaras inte av läroplaner och det skulle vara intressant att veta vad detta beror på.  

Mer studier krävs också kring begreppet Europa och hur det har förändrats. En vidare analys 

som diskuterar Europa som ett diskursivt begrepp skulle vara intressant att följa. Med bland 

annat anknytning till det Europaprojekt som växer fram idag med EU i bräschen. 

 

 Europa fortsätter att vara en konstruktion under förändring.     
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