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Abstract 

Although textbooks are scientifically proven that they are important and central to the school 

curriculum one should think critically about the content in textbooks - is it really compatible 

with the curriculum of following the textbook tradition? As a teacher there are different ways 

to reflect on which textbook to choose. It is important to compare several textbooks with each 

other and be aware that a textbook should follow the curriculum. A teacher examines many 

sections/topics in the textbooks, but in this paper only one section will be reviewed among 

four different textbooks. The section to be compared, in the paper, is the interwar period. The 

reason for this choice is that the topic is required according to the current curriculum Lgr11. 

The essay will show an investigation about a few selected textbook authors. The main 

question is if the authors write as the textbook tradition or according to the curriculum. Four 

different textbooks will be compared in this paper where two of these books have the same 

publisher, the same author but two different curriculums (Lpo94 and Lgr11). 

The essay is based on a qualitative research in which a text analysis is done – to analyze if the 

textbooks follows the required topics of the curriculum or following the textbook tradition. 

Even an quantitative study has been done as an analysis of textbooks whereas the amount of 

pages and headlines are in focus. This was made to compare how much the authors have 

written about the interwar period and if similar headlines was used. 

A comparison of different curriculums has also been done, between the Lpo94 and Lgr11. 

This was made to see if there was a change in content or how authors wrote about the same 

historical event. This may provide an explanation for why the textbook authors have written 

different in both textbooks written by the same author and printed by the same publisher but 

in line with two different curricula. 
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The spring 2013 
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1. Inledning  

Under 1900–talet hade läroböckerna en stor roll i historieundervisningen. Lärarna använde 

böckerna för att bland annat planera sina lektioner. I dagsläget har brukandet av läroböckerna 

minskat bland lärarna, men den är dock mycket central i undervisningen. Forskning har 

bevisat att majoriteten av Sveriges och Norges lärare väljer att arbeta med läroböcker i 

undervisningen. Förutom detta använder de även egna alternativ i följd av att de utgår från 

sina egna idéer och intressen för att underhålla sina lektioner.
1
 

Skolverkets undersökning visar att de senaste åren har betygskillnaderna blivit större mellan 

barn som har föräldrar med grundskoleutbildning och barn med föräldrar som har högre 

utbildning. En undersökning från Skolverkets från hösten 2009 visar att: ”Föräldrarnas 

utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som har störst betydelse för elevers slutbetyg i 

grundskolan.”
2
 Historiedidaktikern Niklas Ammert menar att en lärobok kan motverka detta i 

och med att den är både demokratiskt och socialt utjämnande.
3
 

För elever i grundskolan och i gymnasiet är läroböcker ett undervisningsmedel, men för 

lärarna är det ett redskap.
4
 Läroböcker kan också vara ett hjälpmedel för läraren, då läraren 

granskar läroboken och planerar vad som ska undervisas under lektionen.  

I Staten och läromedlen skriver Universitetslektorn i Linköping Anna Johnsson Harrie att 

”effektiviteten av vår folkundervisning beror inte bara på hur undervisningen bedrivs, den 

beror också i hög grad på vad det är för slags böcker, varur ungdomen hämtar sin visdom”
5
 

samt ”skolans roll för den enskildes bildning och utbildning och för vårt lands framtida 

tillväxt är relaterad till tillgången på goda läromedel.”
6
  

Eftersom läroböcker är viktiga och centrala i skolans undervisning så måste man tänka kritiskt 

kring läroböckernas innehåll och fundera över vad som influerar innehållet i böckerna.         

                                                 
1
Calderon Anders,  

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/tiofragorochsvar/pavilketsattkanlaromedelstyraundervisn

ingen.5.1535a1a1138b8b1c0f21cc.html  
2
 Ammert Niklas, Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, 2011, s 358 

3
 Ammert Niklas, 2011, s 358 

4
 Ammert Niklas, 2011, s 17 

5
 Harrie Johnsson Anna, Staten och läromedlen – En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av 

läromedel 1938 – 1991, 2009, s 9 
6
 Harrie Johnsson Anna, 2009, s 9  

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/tiofragorochsvar/pavilketsattkanlaromedelstyraundervisningen.5.1535a1a1138b8b1c0f21cc.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/tiofragorochsvar/pavilketsattkanlaromedelstyraundervisningen.5.1535a1a1138b8b1c0f21cc.html
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2. Syfte och frågeställning 

I och med att läroböcker anses vara både viktiga och centrala i skolans undervisning kommer 

uppsatsen att bygga på en komparativ studie av fyra historieläroböcker för högstadiet. Syftet 

är att undersöka om läroboksförfattarna utgår från kursplanen eller lärobokstraditionen i sitt 

lärobokskrivande och/eller delvis båda. Två läroböcker kommer att jämföras med respektive 

föregående upplaga, som är skrivna av samma läroboksförfattare och bokförlag men skrivna 

efter två olika läroplaner Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet 1994) och Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011). Anledningen till valet av momentet mellankrigstiden (1918 – 1939) är 

för att Skolverket anser att det är ett viktigt moment att ta upp i undervisningen, vilket står i 

kursplanen Lgr11.
7
  

2.1. Huvudfråga: 

 Påverkar läroplanerna (Lpo94 och Lgr11) utformandet av läroböckerna eller är det 

lärobokstraditionen som påverkar lärobokskrivandet oavsett vad läroplanen säger?  

 2.2. Underfrågor: 

 Vad säger Lpo94 respektive Lgr11 om mellankrigstiden?  

 

 Vilka händelser tar författarna upp respektive utesluter i läroböckerna med de olika 

läroplanerna (Lpo94 och Lgr11)?  

 

3. Teori  

3.1. Läroboksskrivande  

Det är viktigt att tänka kritiskt på läroboksskrivandet. Uppsatsens huvudfråga bygger på att ta 

reda på i vilken utsträckning författaren följer kursplanen eller om det är andra faktorer som 

influerar läroboksskrivandet. Lärobokstraditionen innebär att läroboksförfattarna medvetet 

använder samma text i både de äldre och de senare böckerna vilket medför att läroböckerna 

blir identiska. Meningarna i böckerna förblir orörda oavsett vad som står i läroplanen.  

Som det nämnts ovan har läroböcker en stor roll i undervisningen. De lärare som lägger upp 

sin undervisning med hjälp av läroboken måste ta hänsyn till styrdokument, kursplaner och 

                                                 
7
 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
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läroplaner. Ämnesdidaktikern Magnus Hermanson Adler poängterar att kursplaner bestämmer 

skolämnenas stoffinnehåll, metoder och utvärdering och är grunden till planeringsunderlaget.
8
  

När det kommer till läroboksförfattarens skrivande menar historikern Gabriela Bjarne Larsson 

att läroböcker är uppbyggda kring olika teman och det är författaren som har valt dessa teman, 

utifrån sin egen intressesfär. Ju mer det står om ett tema desto mer medveten har författaren 

varit i valet av temat.
9
 Vidare skriver hon  

När författaren däremot bestämt sig för vad hon ska ta med i sin framställning och vad hon inte 

ska ta med av den forskning hon tagit del av, har hon gjort ett medvetet val som kan granskas 

och kritiseras av den lärare som ska använda boken.
10

  

Även forskaren Monica Reichenberg diskuterar kring detta och lyfter upp begreppet 

stoffträngsel bland moderna läroböcker. Hon menar att ”stoffträngseln visar sig i att en 

mängd information ’trängs ihop.’”
11

 Läroboksförfattarna vill få med all fakta som går att ta in 

i läroböckerna. Detta leder till att författarna utgår från den så kallade osthyvelprincipen, 

vilket innebär att: ”Ett utslag av den är att varje avsnitt visserligen får finnas kvar, men att 

den kortas ner.”
12

 Detta problem leder till att eleverna måste lägga ner mycket tid på att lära 

sig mycket om varje historiemoment. Om läsarna inte har stora kunskaper i ämnet kan ett 

annat problem dyka upp exempelvis att SO-läroböckernas författare inte tar hänsyn till läsarna 

till skillnad från författarna som är experter på sitt ämnesområde.
13

  

Dessutom diskuterar även historiedidaktikern Sture Långström kring detta. Han säger:  

Det som presenteras i dessa böcker är ofta mer eller minde faktatäta beskrivningar eller 

berättelser som någon har valt ut och förpackat i sin personliga form.
14

  

Vidare menar Långström att en författare utgår från sin egen erfarenhet när hen ska skriva om 

en historisk händelse eller vilket han kallar för författarens röst.
15

 Han säger även att 

                                                 
8
 Adler Hermansson Magnus, Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, 2004, s 38-39 
9
  Bjarne Larsson Gabriela, Forma historia – Metodövningar, 2002, s 24-25 

10
 Bjarne Larsson Gabriela, 2002, s 29 

11
 Reichenberg Monica, Röst och kausalitet I lärobokstexter – En studie av elevers förståelse av olika 

textversioner, 2000, s 64  
12

 Reichenberg Monica, 2000, s 64 
13

 Reichenberg Monica, 2000, s 64-65 
14

 Långström Sture, Författarröst och lärobokstradition - En Historiedidaktisk Studie, 1997, s 49 
15

 Långström Sture, 1997, s 49 



Hobel Josefsson 

Självständigt arbete VT 13 

 

7 

 

läroboksförfattaren har svårt att bryta mot den gamla lärobokstraditionen, utan istället är 

”beroende av utformningen av tidigare läroböcker.”
16

  

Långström menar även att läroboken har i praktiken kommit att bli ett eget område vilket 

betyder att man har lärt sig historielärobokstraditionen. Det har skapats en medvetenhet kring 

läroboksskrivandet där läroboksförfattarna är självmedvetna om vilket format, uppläggning, 

omfattning och innehåll en historielärobok för skolundervisningen bör ha.
17

  

Historikern Göran Andolf anser att läroboksförfattarna måste anpassa sitt skrivande till 

kursplanerna vilket inte är anmärkningsvärt utan ett livsvillkor för böckerna, annars skulle 

man inte ha någon nytta av dessa läroböcker.
18

 

Långström menar dessutom att efterfrågan påverkar läroboksskrivande. Sverige har enligt 

Långström köpt läroböcker från vinstinriktade företag. I och med att det är lärarna som väljer 

vilken bok som ska köpas in så strävar läroboksförfattarna efter att skriva sina läroböcker 

efter lärarnas smak. Han menar även att förlagen koncentrerat sig mer på lärarna än på 

eleverna. Läromedelsförfattaren Ingemar Zackrisson, hävdar att lärarna vill att de nya 

läroböckerna ska likna de äldre så gott det går. Detta på grund av att lärarna inte vill läsa nya 

böcker varje år samt att det underlättar att utgå från samma lärobok varje år.
19

      

Forskarna Klas- Göran Karlsson och Ulf Zander försvarar att det är skolans och lärarnas plikt 

att följa läroplanen. Bokförlagen är väldigt angelägna om att läroböcker följer läroplanen. 

Karlsson och Zander påstår här att det är läroplanen och lärobokstraditionen som präglas.
20

  

Larsson skriver att allt blir betydligt lättare att få ner i ord om man har mycket kunskap om ett 

specifikt ämne. Man kan inte få med allt när man skriver en bok oavsett hur mycket historien 

fört med sig. Vidare skriver Larsson att det är upp till författaren att göra läsningen lätt för 

läsaren. Det gäller att göra ett urval och i det läget är det även viktigt att förklara utifrån vilka 

regler eller kriterier det urvalet gjorts. Det är inte lätt för läsaren att undersöka vilka moment 

författaren valt att ta upp och vilka som uteslutits. Är man intresserad av detta kan man 

                                                 
16

 Långström Sture, 1997, s 210 
17

 Långström Sture, 1997, s 91 
18

 Andolf Göran, Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-1965, s 292 
19

 Långström Sture, 1997, s 208-211 
20

 Karlsson Göran-Klas, Zander Ulf, Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken, 2008, s 276-277 
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jämföra texter/läroböcker utifrån samma typ.
21

 Uppsatsen bygger på en jämförelse av 

grundskoleläroböcker för grundskolans senare del inom ämnet historia.  

 

3.2. Hypotes 

Uppsatsens hypotes grundar sig på att lärobokskrivandet styrs av både lärobokstraditionen 

och kursplanerna. Detta med anledning av att pedagogen Andolf menar att det är ett 

livsvillkor för böckerna, annars skulle man inte ha någon nytta av dessa läroböcker. Samtidigt 

menar Hermanson att kursplaner bestämmer skolämnenas stoffinnehåll och är grunden till 

planeringsunderlaget. Jämväl menar Långström att läroboksförfattarna har svårt att bryta mot 

den gamla lärobokstraditionen, vilket jag även också tror. Även pedagogen Monica 

Reichenberg har diskuterat kring begreppet stoffträngsel bland moderna läroböcker och hon 

menar att läroboksförfattarna vill få med all fakta som går att ta in i läroböckerna. Man kan 

tycka att med hjälp av dessa förklaringar så påverkar både kursplanen och lärobokstraditionen 

läroboksskrivandet, vilket Klas- Göran Karlsson och Ulf Zander tidigare konstaterat. 

 

4. Tidigare forskning  

Det finns en hel del forskning att finna om läroböcker och dess utformande. Historikern 

Andolf har i sin avhandling Historien på gymnasiet presenterat en kvantitativ undersökning 

kring historieämnet i gymnasiet och även i läroverk. Han menar att författarna tidigare var 

lektorer i historia där nästan alla hade undervisningserfarenheter från läroverk. Dessutom 

skriver han att läroboksförfattarna innan hade en stor frihet men med tiden skulle man mer 

och mer följa läroplaner och anvisningar.
22

 Andolf har undersökt flertalet läroböcker skrivna 

mellan 1820-1965 och har kommit fram till att läroböckerna utvecklats oerhört mycket. Hans 

undersökning resulterade i bland annat att de äldre läroböckerna hade ett upplägg så som 

författaren själv ville ha. Han menade även att innehållet i de nya böckerna förändrats från år 

till år efter samhällsutvecklingen, men däremot har utvecklingen av läroböckerna har 

avstannat efter år 1920.
23

  

                                                 
21

 Bjarne Larsson Gabriela, 2002, s 25 
22

 Andolf Göran, Historien på gymnasiet – Undervisning och läroböcker 1820-1965, 1972 
23

 Andolf Göran, 1972, s. 280-281. 
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Historiedidaktikern Ammert som är universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet har i sin 

bok Att spegla världen skrivit kring läroböcker, hur läroböcker används i skolans värld och 

även dess innehåll. Boken är mycket lärorik som innehåller en hel del olika pedagogers 

synvinklar kring läroböckers användande och innehåll. Denna bok är riktad till lärarstudenter 

i första hand men även till utbildade lärare för alla ämnen och alla skolformer samt att den 

även är mycket givande för de som är intresserade inom läromedelsforskning.
24

 Han menar att 

om läsaren endast vill söka efter ett enskilt ord, orter eller namn kan historieläroboken vara 

oförändrad från 1940-talet till idag. Men om läsaren däremot analyserar framställningen, 

berättelserna, perspektiven, förklaringsdjupet och de tidsbundna fostrande aspekterna, blir 

skillnaderna stora.
25

 Han drar en slutsats om att innehållet i historieläroböckerna har 

förändrats lite under hundra år, då han har granskat historieläroböcker från 1900-talet till idag. 

Men däremot hävdar han att läroböckernas framställning och tolkning har ändrats avsevärt 

mycket.
26

 Ammert menar att när läroboksförfattaren skriver böcker blir de influerade av 

samhället och dess styrdokument. Förutom det så anser han att det är en tradition att 

läroböcker styrs av statens nationella planer. Kulturen, de ekonomiska och politiska 

aspekterna har också haft inverkan i läroböckernas innehåll. Läroböckerna har enligt Ammert 

förändrats över tiden och innehållet och utformningen har förändrats.
27

 

 

När det kommer till om läroboksförfattarna förhåller sitt läroboksskrivande till läroplanen 

eller traditionen, har Långström i sin avhandling intervjuat ett par författare om hur de gick 

tillväga när de skulle göra ett urval. En del författare ansåg att läroplanen var ytterst viktigt då 

författaren Ernst Söderlund säger: ”vi lärde oss läroplanen ordentligt innan vi överhuvudtaget 

gjorde någonting.”
28

 Samtidigt säger Hans Almgren att han och hans kollegor har en stor 

lärarerfarenhet vilket gjorde att de redan visste vad lärarna ville ha, därför strävade de att 

skriva en lärobok som gick till användning.
29

 

På följande sätt säger han: ”vi hade ju alla tre en gedigen lärarerfarenhet (...) man vet ju vad 

lärarna vill ha (...) vår inställning var ju att skriva (...) en bok som går att använda, (...) att 

ligga 20 år före (...) var vi inte intresserad av (...) den (...) sprids (...) inte och man tjänar inga 

                                                 
24

 Ammert Niklas, 2011  
25

 Ammert Niklas, 2011, s 259 
26

 http://www.svd.se/kultur/understrecket/elevens-fragor-i-fokus-for-historieamnet_1986285.svd  
27

 Ammert Niklas, 2011, s. 28-29&35. 
28

 Långström Sture, 1997, s 89 
29

 Långström Sture, 1997, s 89 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/elevens-fragor-i-fokus-for-historieamnet_1986285.svd
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pengar.”
30

 Här kan vi se att läromedelsförfattarna strävade efter att skriva läroböcker för att 

tjäna pengar genom att sälja det lärarna vill köpa.  

Läroboksförfattaren Göran Graninger som har skrivit läroböckerna Historia i centrum och 

periferi och Vägar till nuet säger istället: ”jag har alltid varit dålig på att läsa läroplaner ... 

för om man ska anpassa sig till en läroplan så skall läroplansförfattarna styra många tusen 

svenskars uppfattning om historien och det strider mot min uppfattning.”
31

 Däremot motsäger 

den andra författaren Sven Tägil till samma läroböcker: ”vi utgick från läroplaner givetvis 

(...) det ser man ju i (…) dispositioner (…) de följer ju väldigt nära läroplanerna (…) går 

direkt tillbaka på de huvudmoment som fanns i läroplanen (…) utöver det så la vi till en del 

just om icke europeiska kultursätt (…) det perspektivet fanns inte med i läroplanen.”
32

  

Här kan vi klart och tydligt se att det varierar från författare att den ena utgår från traditionen 

och den andra utgår från läroplanen. Dessutom kan vi även se att Tägil som påstår att han 

utgår från läroplanen även också utgår från sin egen uppfattning.  

I sin studie Staten och läromedlen skriver Anna Johnsson Harrie på vilket sätt läroböckerna 

förändras då den statliga granskningen upphörde år 1991. Man ansåg att läroböckerna hade en 

stor betydelse i skolan och därför införde man år 1938 en statlig förhandsgranskning. Innan 

läroböckerna fick säljas och användas så skulle läroböckerna uppfylla ett antal kriterier. Man 

granskade bland annat om läroböckerna överensstämde med kursplaner, dessutom 

uppmärksammades det om läroböckerna var sakliga samt objektiva. Granskarna var speciellt 

utsedda och beslut kom att fattas av Statens läroboksnämnd. År 1974-1983 blev det 

obligatoriskt att granska objektivitet i centrala läromedel i de samhällsorienterade ämnena. 

Man skulle granska om läromedlet överensstämde med läroplanernas riktlinjer och mål samt 

att det skulle uppfylla krav på saklighet och allsidighet. Granskarnas och nämndens arbete 

som var en del av skolöverstyrelsen (SÖ under 1983-1991), underlättades när man bestämde 

att kraven skulle definieras i sex frågeställningar. Statens läromedelsnämnd fattade beslut och 

granskningen genomfördes som alltid av speciella granskare. Läromedelsnämnden skulle 

endast lämna ett yttrande om läromedlet vilket tidigare kunde godkänna eller underkänna 

                                                 
30

 Långström Sture, 1997, s 89 
31

 Långström Sture, 1997, s 89 
32

 Långström Sture, 1997, s 89 
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läromedlet. Man ändrade inga andra föreskrifter för granskningen. Under detta skede var 

läromedelsnämnden en del av Statens institut för läromedelsinformation, SIL.
33

  

Orsaken till varför den statliga förhandsgranskningen upphörde var på grund av att SÖ – 

Skolöverstyrelsen och SIL – Statens institut för läromedelsinformation avvecklades. 

Skolverket har dock utfört undersökningar i vissa punkter i läroböckerna. År 2006 kom en 

rapport där det stod att de har granskat olika läroböcker för olika ämnen bland annat historia 

för årskurs 7-9 och gymnasiet.
34

   

Efter att förhandsgranskningen upphörde, är det idag istället marknadens producenter och 

konsumenters uppgift att undersöka och bedöma läromedlen som ska användas i skolan. Detta 

har lett till stora förändringar i läromedlens innehåll.
35

 Därför är det viktigt att konsumenten 

det vill säga läraren har kunskap om de läromedel som hen har valt att använda sig av.
36

  

Vidare säger Långström att det varierar mycket mellan författarna när det gäller den statliga 

granskningen (när den statliga granskningen fanns). En del anser att de inte har tänkt på den 

medan andra anser att de har gjort det.
37

 

SIL har haft influerande roll bland läroboksförfattarnas skrivande. Hans Almgren poängterar 

att han ständigt hade SIL i åtanken, men när SIL hade upphört hade man inget som hindrade 

skrivandet och man kan nu skriva vad som helst utan att någon granskning hindrar.
38

   

Precis som Hans Almgren har läromedelsförfattaren Bengt Åke Häger blivit påverkad av SIL 

i sitt lärobokskrivande, dock på ett negativt sätt då han till skillnad från Hans Almgren inte 

saknar SIL. Han menar att läroboksskrivandet var ansträngande då man skulle följa SIL:s 

villkor – man kunde inte skriva på sitt eget sätt vilket gjorde att texterna blev mindre 

intressanta och spännande.
39

  

Lärarstudenten Petra Skogsberg undersökte i sitt examensarbete vid Högskolan på Gotland, 

Mellankrigstiden och andra världskriget i gymnasieläroböcker i historia från 1944 - 2008, 

undersökt elva läroböcker som är publicerade mellan åren 1944 - 2008, under kapitlet 

mellankrigstiden och andra världskriget. Hon menar att det har skett förändringar i avsnitten 

                                                 
33

 Harrie Johnsson Anna, 2009, s 12-14 
34

 Harrie Johnsson Anna, 2009, s 12-14 
35

 Harrie Johnsson Anna, 2009, s 10 
36

 Ammert Niklas, 2011, s 17 
37

 Långström Sture, 1997, s 89 
38

 Långström Sture, 1997, s 90 
39
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om mellankrigstiden. De delar som handlar om Frankrike och England har minskat medan de 

delar som handlar om USA har ökat. De står inte lika mycket om diktaturerna i de äldre 

läroböckerna jämfört med de nyare. De länder som tagit mycket plats i de två senaste 

läroböckerna är Tyskland och Japan. Turkiet och Italien har inte fått lika mycket plats i 

böckerna och likaså Kina har fått mindre plats i böckerna.
40

  

Under 1990-talet har de två folkmorden fått mycket plats i läroböckerna och detta har även 

växt under 2000-talet. Detta kan man se genom att fler bilder finns i böckerna från 2000-talet. 

Nazisternas folkmord har till och med fått egna rubriker i boken från 1983 med undantag från 

boken från 1994. Kommunisternas folkmord började bli mer betydelsefulla genom att få egna 

rubriker i boken från 2008. Terror tas upp i boken från 1979 och boken från 1997 benämner 

Gulag för första gången.
41

  

 

5. Material och metod 

Undersökningen kommer att baseras av både kvalitativ och kvantitativ metod.  I den 

kvalitativa undersökningen kommer det att göras en textanalys i läroböckerna. ”Syftet med 

kvalitativ forskning är just att upptäcka och beskriva vilka fenomen som finns på det 

studerade området.”
42

 Undersökningen baseras på en jämförelse som kommer att göras av 

grundskoleböcker i historia, där två olika historieböcker vägs mot sin föregående upplaga 

med hänsyn till olika kursplaner. De på varandra följande upplagorna är skrivna av samma 

författare. Det kommer att göras en jämförelse av kapitlet mellankrigstiden och med hjälp av 

källmaterialet ska uppsatsens frågeställning att besvaras. Det kommer även att göras en 

jämförelse av de båda kursplanerna inom historia. Anledningen till detta är för att se vilka 

skillnader det finns mellan båda kursplanerna. Detta kan vara anledningen till att 

läroboksförfattarna skriver olika. 

Uppsatsen kommer i princip att ta med hela kursplan Lpo94 med koncentration på det eleven 

ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret från årskurs 6-9 i ämnet historia. Anledningen 

till detta är för att kursplanen dels riktar sig mot grundskolans senare del och dels för att den 

inte har specifika punkter. Lpo94 förklarar inte tydligt vad som ska tas upp om 

mellankrigstiden, dessutom beskriver den inte heller vilka år eller moment man ska fördjupa 

                                                 
40

 Skogsberg Petra, ”Mellan krigstiden och Andra världskriget i gymnasieläroböcker i historia från 1944-2008 – 

En kvantitativ undersökning av innehållet och dispositionen” Gotlands Högskola, s 43-44 
41

 Skogsberg Petra, s 44 
42

 Stukát Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2007, s 34 
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sig i vilket Lgr11 gör. Lpo94 riktar sig mot att man ska kunna olika tidsperioder, förändringar, 

gestalter och hur människans livsvillkor har förändrats. När det kommer till Lgr11 så kommer 

det i uppsatsen att endast skrivas om ”Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950”
 43

. Detta 

med anledning av att mellankrigstiden är med i denna punkt. 

De läroböcker som kommer att användas i uppsatsen är följande: 

Bokförlag: Natur och Kultur 

 Levande Historia 9 SOL 4000, år 2012, Lars Hildingsson och Kaj Hildingsson: 

skriven efter Lgr11  

 Levande Historia 9 SOL 3000, år 2003, Lars Hildingsson och Kaj Hildingsson: 

skriven efter Lpo94 

Bokförlag: Liber 

 SOS Historia Ämnesboken, år 2012, Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai: skriven 

efter Lgr11 

 SOS Historia Del 4 av fyra, år 2003, Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai: skriven 

efter Lpo94 (tidigare bokförlag Almqvist & Wiksell) 

Den kvantitativa metoden som kommer att tillämpas i undersökningen leder till att läsaren får 

en större förståelse till om det är kursplanerna eller traditionen som styr skrivandet. 

Historikern Andolf menar att den kvantitativa metoden ger goda resultat i läroboksstudier.
44

 

Innan det görs en textanalys i undersökningen, kommer det att presenteras en tabell där 

namnen på läroböckerna tas upp, läroböckernas rubriker och även sidantalet inför varje 

rubrik. Anledningen till detta är för att ge en god överblick för läsaren och visa hur 

läroböckerna är strukturerade. Denna tabell visar en tydlig struktur om läroboksförfattarna 

använder samma rubriker eller om de skriver lika mycket om en viss händelse eller situation. 

Den första jämförelsen kommer att göras av läroböckerna Levande historia 9.  Sedan kommer 

det att göras en jämförelse av läroböckerna SOS Historia. Efter tabellerna kommer en 

beskrivning av hur läroboksförfattarna strukturerat kapitlet mellankrigstiden. Därefter 

kommer en slutsats om läroboksförfattarna att sammanställas – i vilken utsträckning har 

författarna använt traditionen eller kursplanen. 

                                                 
43

 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia 
44

 Andolf Göran, 1972, s 136 
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När detta är gjort kommer det sedan att göras en jämförelse av två läroböcker av samma 

författare och bokförlag och därefter de andra två läroböckerna. För att underlätta för läsaren 

kommer den första rubriken att döpas efter läroböckernas namn med ”Likheter” eller 

”Skillnader”. Det kommer att se ut på följande sätt: ”Läroböcker Levande Historia 9 – 

Likheter”, eller skillnader.  Därefter kommer det finnas underrubriker, som är läroböckernas 

rubriker. Det kommer dock inte att göras en jämförelse av alla rubriker i läroböckerna utan 

det kommer att göras ett slumpmässigt urval. Anledningen till detta är för att inte matta ut 

läsaren samt att böckerna tar upp väldigt mycket ur historien. Uppsatsen lyfter upp 

jämförelser i stora drag från mellankrigstiden. Därför kommer endast ett par likheter från 

varje kapitlet, där läroboksförfattarna har skrivit om samma händelse. Dessutom kommer det 

även att citeras en del meningar för att visa att författarna har skrivit samma meningar.  

Under rubriken ”Likheter” kommer det att tas upp om läroboksförfattarna skrivit samma 

händelse och samma meningar. Därför kommer båda läroböckerna att citeras, från den äldre 

och från den senare läroboken att visa om läroboksförfattarna följer lärobokstraditionen. 

Under rubriken ”Skillnader” kommer skillnaderna påvisas, mellan den äldre gentemot den 

senare läroboken, vilket kan vara att de skriver om olika händelser eller skriver på olika sätt. 

Om en ny händelse lyfts upp kan det bero på att det är kursplanen haft en influerande roll. För 

att ta reda på det kommer det att refereras till kursplanen - vilket kommer tas upp i slutsatsen. 

Under undersökningens gång kommer hela namnet på läroböckerna inte skrivas, utan det 

kommer att göras förkortningar av namnen, vilket underlättar läsningen. På följande sätt 

kommer det att se ut:  

1. SOL 4000 Levande Historia 9 = SOL 4000 

2. SOL 3000 Levande Historia 9 = SOL 3000 

3. SOS Historia Ämnesboken = SOS 2012 

4. SOS Historia Del 4 av fyra = SOS 2003 

Resultatredovisningen börjar med en jämförelse av båda läroplanerna och följas upp av 

läroböckernas upplägg av sidantal och rubriker. Därefter kommer den avslutas med en 

textanalys av läroböckerna.  
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När en lärare granskar läroböcker, granskar hen alla moment/teman i många läroböcker. 

Denna uppsats är enbart ett stickprov då endast fyra läroböcker kommer att jämföras men 

dock kommer två läroböcker att jämföras var för sig om momentet mellankrigstiden.
45

  

 

6. Resultatredovisning  

6.1. Lpo94: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret 

I Lpo94 står det att eleven ska ha som mål att ”kunna redogöra för viktiga händelser och 

känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden 

och Europa samt kunna jämföra med andra länder.”
46

 I och med att det nämns vilka 

gestalter, idéer och förändringar så kan det vara vilket moment som helst. Vidare står det att 

eleven skall ”känna till utvecklingen i några ledande världsmakter under olika tidsepoker.”
47

 

Här förklarar dokumentet inte vilka ledande världsmakter och vilka tidsepoker, vilket gör att 

det kan vara olika världsmakter och tidsepoker. Dessutom står det att man ska ”ha insikt i hur 

stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor.”
48

 Allt som har hänt i 

historien har ändrat människors livsvillkor inklusive mellankrigstiden. Det står även att eleven 

skall ”kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden 

med betydelse för vår egen tid.”
49

 Här ges det fritt val till författaren att välja olika historiska 

händelser och skeenden som har betydelse för vår egen tid. Vidare står det även att eleven 

skall ”vara medveten om och kunna ge exempel på att historiska händelser och förhållanden 

kan betraktas på olika sätt.”
50

. Men däremot förklaras det inga specifika historiska händelser 

och förhållanden. Sist står det att eleven skall ”kunna reflektera över hur information och 

propaganda har använts förr och används i dag som ett medel för påverkan.”
51

 Även här ges 

det inga specifika förklaringar, då ordet ”förr” nämns. Det ges fritt utrymme att välja olika 

sorters av propaganda från olika årtal exempelvis Hitlers propaganda.  

                                                 
45

 Stukát Staffan, 2007, s 56 
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 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&code=GRGRL

AR2000&tos=COMPULSORY_SCHOOL_GR_2000  
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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 Ibid.  
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6.2. Lgr11: Centralt innehåll i årskurs 7-9 

Här står det klart och tydligt att man ska lära sig om mellankrigstiden. Först och främst står 

det att eleven skall lära sig ”de båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, 

folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.”
52

 I och med att det står orsaker och 

följder till båda världskrigen, så menar man både första och andra. Följden av det första 

världskriget och orsaken till det andra världskriget är mellankrigstiden. Dessutom nämns det 

förtryck, folkmord, förintelse och Gulag. Vidare står det att elevens mål är att lära sig om 

”nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av 

världen”
53

 samt ” historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av 

människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär 

diktatur och motstånd mot detta.”
54

 I och med detta ska eleven lära sig olika former av 

diktatur och demokrati samt människors upplevelser av förtryck exempelvis rasism. Detta 

innebär att man även inkluderar bland annat det nazistiska och fascistiska samhället under 

mellankrigstiden och förtrycket av judarna. 

Detta i sig kan ge en förklaring till varför författarna skriver olika, eftersom de följer två olika 

styrdokument. I Lpo94 ges det till läraren större utrymme att välja vilka av de ledande 

världsmakterna och epokerna som ska behandlas, samtidigt som författaren själv kan välja 

vilket moment hen vill skriva om och fördjupa sig inom.  

Per Eliasson, som är lektor vid Malmö Högskola och har arbetat med kursplaner och 

ämnesplaner för historia påpekar att anledningen till varför Lgr11 skapades var för att Lpo94 

var för otydlig och innehöll för många mål och otydliga betygskriterier i bland annat ämnet 

historia.
55

 Han menar att Lgr11 har tydligare mål – där det har ett centralt innehåll och 

kunskapskrav som förehåller till målen inom historia.
56

 Därutöver anser han att man har tänkt 

igenom och noggrant gjort Lgr11, då han säger att ”det finns inte en stavelse, icke ett 

kommatecken i denna kursplan som inte är vägd på guldvåg.”
57

  

Lgr11 är mer omfattande än Lpo94. Med hjälp av Lgr11 får eleven djupare kunskaper om 

imperialism och världskrigen under 1800-1950 – talet. Lpo94 uppger inga specifika årtal eller 
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  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia  
53

 Ibid. 
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händelser som Lgr11 gör exempelvis första världskriget, Förintelsen, Gulag etc. Men däremot 

står der i Lpo94 att eleven ska kunna den svenska och nordiska utvecklingen vilket inte står i 

Lgr11. Lgr11 har en tydligare struktur än Lpo94 när det gäller de historiska händelserna 

exempelvis att Lgr11 har rubriker för varje epokmoment. Lpo94 är inte så detaljerad som 

Lgr11 exempelvis så står det att: ”eleven skall redogöra för viktiga händelser…”
58

  

 

6.3. Presentation av läroböckerna Levande Historia 9 och SOS Historia  

Som det nämndes ovan kommer det innan textanalysen att göras en presentation av 

läroböckernas upplägg, rubriker och omfång av sidor inom momentet mellankrigstiden (1919-

1939). Detta för att se hur läroboksförfattarna har strukturerat sitt upplägg i läroböckerna där 

rubriker och omfång av sidor inför varje del presenteras av tidigare lärobok gentemot senare.  

 

6.4. Läroboksförfattarnas upplägg – Levande Historia 9 

Levande Historia 9 SOL 4000 Levande Historia 9 SOL 3000 

 Rubriker  Antal sidor 

(sammanlagt) 

Rubriker Antal sidor 

(sammanlagt) 

Mellankrigstiden 

(sida 334) (En 

introduktion - Röda 

tråden) 

1 sida Mellan två världskrig 

(sida 484) (En 

introduktion - Röda 

tråden) 

1 sida (notera att 

den hör ihop 

samma sida i 

kapitlet: En 

misslyckad fred) 

1. En misslyckad 

fred (sida 335) 

3 sidor  

 

1. En misslyckad 

fred (sida 484) 

4 sidor 

- Adolf Hitler och hans parti (sida 335) - Adolf Hitler och hans parti (sida 484) 

- Bättre tider - och bakslagen (sida 336) - Bättre tider - och bakslagen (sida 485) 

- Börskraschen 1929 (sida 336) - Den stora kraschen 1929 (sida 486) 

- The New Deal - bättre tider i USA - The New Deal - bättre tider i USA 

                                                 
58
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(sida 337) (sida 487) 

2. Nazisterna 

griper makten  

(sida 338) 

4 sidor 2. Nazisterna griper 

makten  

(sida 488) 

4 sidor 

- Nazisternas syndabock - det judiska 

folket (sida 338) 

- Kaos och syndabockar (sida 488) 

- ”Min kamp” (sida 388) - ”Min kamp” (sida 488) 

- Nazistpartiet växer (sida 338) - Nazistpartiet växer (sida 488) 

- Nazister i regeringen (sida 339) - Nazister i regeringen(sida 489) 

- Branden i riksdagshuset (sida 339) - Branden i riksdagshuset (sida 489) 

- Hitler blir diktator (sida 339) - Hitler blir diktator (sida 490) 

- Arbete och välstånd (sida 340) - Arbete och välstånd (sida 491) 

3. Ökat tryck på 

judarna  

(sida 342) 

2 sidor 3. – – 

- Raslagarna (sida 343) –  

- Kristallnatten (sida 343) –  

4. Mot ett nytt krig  

(sida 344) 

4 sidor 4. Mot ett nytt krig 

(sida 492) 

4 sidor 

- Diktatorer i Europa (sida 344) - Diktatorer i Europa (sida 492) 

- Tyska trupper i Rhenlandet (sida 344)  - Tyska trupper i Rhenlandet (sida 492) 

- Anschluss - Österrike ansluts till 

Tyskland (sida 345)  

- Österrike ansluts till Tyskland (sida 492) 

- Tjeckoslovakien under press (sida 345) - Tjeckoslovakien under press (sida 493)  

- Tjeckoslovakien delas (sida 346) - Tjeckoslovakien delas (sida 494) 

- Ännu fler krav från Hitler (sida 347) - Nya krav från Hitler (sida 495) 

- Hitlers pakt med Stalin (sida 347) - Hitlers pakt med Stalin (sida 495) 

Sammanlagt antal sidor: 14 Sammanlagt antal sidor: 12 

 

Som man kan se här så har läroboksförfattarna utgått från att använda mer eller mindre 

samma rubriker och antal sidor inför varje moment. Det enda som skiljer sig är att läroboken 
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som är skriven efter Lgr11, det vill säga SOL 4000 även har tillagt rubriken Ökat tryck på 

judarna som ligger på två sidor.  

 

6.5. Läroboksförfattarnas upplägg – SOS Historia  

SOS 2012  SOS Historia 2003 

 Rubriker  Antal sidor 

(sammanlagt) 

Rubriker Antal sidor 

(sammanlagt) 

Mellankrigstiden  

 (En introduktion sida 

253) 

1 sida  Mellankrigstiden  

(En introduktion sida 5) 

1 sida 

1. Den ekonomiska 

krisen under 

mellankrigstiden (sida 

254) 

3 sidor 1. Den ekonomiska 

krisen under 

mellankrigstiden 

(sida 6) 

3 sidor 

- Den stora börskraschen i New York  

(sida 255) 

- Den stora börskraschen i New York  

(sida 7) 

- The New Deal – ett sätt att försöka lösa 

krisen (sida 256) 

- The New Deal – ett sätt att försöka lösa 

krisen (sida 8) 

2. Diktaturernas tid 

(sida 257) 

4 sidor 2. Diktaturernas tid 

(sida 9) 

4 sidor 

3. Tyskland blev en 

nazistisk diktatur 

(sida 262) 

6 sidor 3. Tyskland blev en 

nazistisk diktatur  

(sida 14) 

6 sidor 

- Hitlers väg till makten (sida 263) - Hitlers väg till makten (sida 15) 

- Nazisternas samhälle (sida 264) - Nazisternas samhälle (sida 16) 

- Judeförföljelserna (sida 265) - Judeförföljelserna (sida 17) 

- Fans det inget motstånd mot nazisterna? 

(sida 267) 

- Fans det inget motstånd mot nazisterna? 

(sida19) 

4. Sverige under 

mellankrigstiden (sida 

5 sidor 4. Sverige under 

mellankrigstiden  

5 sidor 
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268) (sida 20) 

- Drömmen om ett folkhem (sida 270) - Drömmen om ett folkhem (sida 22) 

Sammanlagt antal sidor: 17 Sammanlagt antal sidor: 17 

 

Det resultat man kan dra av detta är att författarna har samma rubriker och omfång av sidor, 

trots att dessa läroböcker är skrivna efter två olika läroplaner.  

 

6.6. Textanalys läroböcker Levande Historia 9 – Likheter 

En introduktion - Röda tråden  

Båda läroböckerna SOL 4000 och SOL 3000 börjar med en introduktion Röda tråden, där det 

beskrivs om det politiska och ekonomiska kaos som rådde efter första världskriget år 1918. På 

följande sätt skriver författarna: ”Efter första världskrigets slut 1918 var det kaos i Tyskland, 

med svaga regeringar och politiska grupper som kämpade om makten med våld. Landet skulle 

dessutom betala ett stort skadestånd till segermakterna.”
59

 Man kan se här att 

läromedelsförfattarna använder samma introduktion och även samma mening som skrevs i 

SOL 3000 till SOL 4000 i kapitlet mellankrigstiden. 

1. En misslyckad fred 

Författarna skriver i båda läroböckerna om Tysklands ekonomiska kris efter att Tyskland hade 

betalat skadestånd till segermakterna och Frankrikes ockupation i Ruhrområdet vilket ledde 

till att en hyperinflation inträffade i Tyskland.
60

 Här kan man se att författarna skriver exakt 

samma när det står på följande sätt: ”Efter första världskriget tvingades Tyskland att betala 

skadestånd till sina besegrare. För att öka takten på utbetalningarna ockuperade franska 

trupper Ruhrområdet.”
61

   

Adolf Hitler och hans parti    

Dessutom skriver författarna om Adolf Hitler och hans parti, Tyska arbetarpartiet, (vilket 

kom att byta namn till Nationalistiska tyska arbetar partiet när Hitler blev ledaren i partiet), 

                                                 
59

 Hildingson Lars, Hildingson Kaj, Levande historia 9 SOL 4000, 2012, s 334 & Hildingson Lars, Hildingson 

Kaj Levande historia 9 SOL 3000, 2012,  s 484 
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 SOL 4000, s 335 & SOL 3000, s 484 
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som kom att bli ett stort parti i Tyskland. De beskriver om Hitler som kom att bli en god 

organisatör och blev ansvarig för att hålla propaganda. Vidare beskrivs även en del 

framgångar inom detta parti som framfördes av Hitler, där stormgruppen SA bildades och tolv 

nya ledarmöter som Herman Göring och Joseph Goebbels välkomnades.
62

  

Bättre tider - och bakslag 

Här skriver läroboksförfattarna i båda läroböckerna om det tyska samhället att 

levnadsstandarden steg för många människor och Tyskland som lånade pengar från USA 

vilket ledde till att Frankrike till slut lämnade Ruhrområdet. Läroböckerna lyfter upp exakt 

samma sak och meningarna är orörda. Exempelvis skriver båda läroböckerna: ”Det tycktes 

långsamt bli bättre tider. Under andra hälften av 1920-talet steg levnadsstandarden för de 

flesta människor i Tyskland och andra industriländer.”
63

 

Börskraschen 1929/Den stora kraschen 1929 

Angående börskraschen som inträffade USA år 1929, skriver båda författarna här samma sak 

genom att det beskrivs hur fabrikerna blev påverkade av att sälja varor, hur folk blev 

avskedade, hur fattigdomen ökade och banker som gick i konkurs vilket gjorde att 

befolkningens besparingar förlorades. En kris som sträckte sig över Europa.
64

  

The New Deal - bättre tider i USA 

Efter att ha tagit med citat från läromedelsförfattarna med exakta meningar kan man även se 

att deras inledande mening till kapitlet The New Deal är samma. På följande sätt skriver de: 

”Ibland kan en människa som har entusiasm och framtidstro tända samma känslor hos 

miljoner andra. Det var vad Franklin D Roosevelt gjorde när han blev president i USA.”
65

 

Även denna mening har författarna bestämt att använda i SOL 4000, en mening som inte är 

fakta utan en inledning till kapitlet. Denna inledande mening går åtminstone att ändra på och 

skriva en annan mening i och med att det inte är fakta. Men som vi ser har de bestämt även att 

ha med denna mening. Vidare beskriver båda läroboksförfattarna på samma sätt som det står 

skrivet i läroboken SOL 3000 även i SOL 4000, New Deal var ett reformprogram som skulle 

leda till att återställa ekonomin i USA där arbeten skulle införas åt folk som vägbyggen, vilket 

även gynnade bönder som fick låna pengar till att köpa modena maskiner och för 

                                                 
62

 SOL 4000, s 335-336 & SOL 3000, s 484-485 
63

 SOL 4000, s 336 & SOL 3000, s 485 
64

 SOL 4000, s 336-337 & SOL 3000, s 486-487 
65

 SOL 4000, s 337 & SOL 3000, s 487 



Hobel Josefsson 

Självständigt arbete VT 13 

 

22 

 

fackföreningar som fick förhandla med sina medlemmar. Detta program ledde till stora 

framgångar i USA vilket gjorde till att Roosevelt blev omvald även åren 1936, 1940 och 

1944.
66

 

I detta kapitel kan man inte se några skillnader utan enbart likheter. Efter att ha citerat 

meningar från läroböckerna kan man även se att meningarna inte var ändrade. Hittills har 

nämnda forskare i uppsatsen menat att läroboksförfattarna medvetet valt att följa den gamla 

lärobokstraditionen.  

2. Nazisterna griper makten 

I detta kapitel skriver läroboksförfattarna om den nazistiska propagandan i båda läroböckerna. 

Även här skrivs det på samma sätt. De radar även upp samma ordning på följande sätt:  

 ”Freden i Versailles efter första världskriget var orättvist, Tyskland hade aldrig 

besegrats. Armén stod obesegrad 1918 och fälldes genom en ”dolkstöt i ryggen.” Det 

var förrädiska tyskar som begärt vapenstillestånd och slutit fred.”
67

 

 ”Den germanska rasen var överlägsen. Judar var liksom slaver och svarta 

underlägsna.”
68

  

”Min kamp”  

Även avsnittet om boken Min kamp är skrivet på samma sätt. Det står exempelvis i båda 

läroböckerna att Hitler menade i sin propaganda att ”de lögner en politiker använder ska vara 

stora lögner. Små lögner känner vanligt folk igen för de brukar själva småljuga...”
69

 Här kan 

man se att författarna trots detta har skrivit om boken Min kamp och texten är oförändrad.  

Resterande rubriker – SOL 4000 & SOL 3000 

Vidare står det exakt samma sak i läroböckerna SOL 4000 och SOL 3000 om de andra 

rubrikerna under kapitlet Nazisterna griper makten. Det vill säga rubrikerna: 

 Nazistpartiet växer 

 Nazister i regeringen 

 Branden i riksdagshuset 

 Hitler blir Diktator  
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 Arbete och välstånd  

4. Mot ett nytt krig  

Även i detta kapitel skriver läroboksförfattarna likadant i de båda läroböckerna SOL 4000 och 

SOL 3000 det vill säga under rubrikerna:  

 Diktatorer i Europa  

 Tyska trupper i Rhenlandet 

 Anschluss – Österrike ansluts till Tyskland (SOL 4000)/Österrike ansluts till Tyskland 

(SOL 3000) 

 Tjeckoslovakien under press 

 Tjeckoslovakien delas  

 Ännu fler krav från Hitler (SOL 4000)/Nya krav från Hitler (SOL 3000) 

 Hitlers pakt med Stalin 

Här beskrivs den fascistiske diktatorn Benito Mussolini som kom att bli diktator under 

Italiens regim år 1922. Det skrivs hur fascisterna på samma sätt som nazisterna utgick från 

våld mot politiska motståndare. Dessutom beskrivs det då Tyskland, Italien och Japan kom att 

bli axelmakter år 1936 under rubriken Mot ett nytt krig, då båda läroböckerna skriver: Hitler 

och Mussolini insåg snart att de hade gemensamma intressen. År 1936 beslöt de att gå 

samman i ett förbund. Även Japan anslöt sig till förbundet. De tre länderna kom att kallas 

axelmakterna.
70

  

Vidare skrivs det i båda läroböckerna att med hjälp av Hitler och Mussolini blev även Franco 

diktator i Spanien. Även Sovjetunionen kom att bli diktatur under Josef Stalins regim. 

Därefter beskriver de hur Hitler sakta men säkert bröt mot Versaillesavtalet genom att 

ockupera länder och stora områden i Europa, bland annat, Rhenlandet, Österrike, 

Tjeckoslovakien, Polen samtidigt som Storbritannien och Frankrike försökte hejda Hitler, 

men misslyckades då det andra världskriget bröt ut den första september år 1939.
71
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Under rubriken Tyska trupper i Rhenlandet, skriver författarna i båda läroböckerna även här 

på samma sätt när Hitler gick in i Rhenlandet då det skrivs på följande sätt: ”Hitler hade bara 

gått in i sin egen trädgård, skrev Londontidningen The Times.”
72

    

Ett annat exempel under rubriken Tjeckoslovakien delas är, när Storbritanniens ledare 

Chamberlain återvände till Storbritannien efter mötet i München, då Hitler undertecknade på 

pappret som Chamberlain viftade åt folket och sade: ”Jag tror att det är fred för vår tid. En 

ärofylld fred.”
73

  

Här kan man se att läroboksförfattarna tagit samma text från den äldre läroboken SOL 3000 

till den senare läroboken SOL 4000.  

 

6.7. Textanalys läroböcker Levande Historia 9 – Skillnader 

2.    Nazisterna griper makten 

En liten skillnad mellan läroböckerna i kapitlet Nazisterna griper makten är att författarna 

även har skrivit i läroboken SOL 4000, ett kort stycke om Weimarrepubliken år 1919 som 

kom att heta efter staden Weimar. Där hölls konferenser när det var oroligt att hålla 

konferenser i andra städer.
74

  

En annan förändring som läromedelsförfattarna har gjort, är att de flyttat en text som stod 

under rubriken Kaos och syndabockar i läroboken SOL 3000 till rubriken Nazisterna griper 

makten i läroboken SOL 4000. Texten är på följande sätt: ”Allt fler människor började lyssna 

på Hitler i stället för på de demokratiska partierna. Det var politiskt kaos i landet och de 

olika regeringarna tycktes inte veta hur man skulle bekämpa arbetslöshet och hunger. 

Nazisterna verkade erbjuda ordning och reda.”
75

  

3. Ökat tryck på judarna  

Under detta stycke stöter man på stora skillnader mellan läroböckerna SOL 3000 och SOL 

4000.  Till skillnad från SOL 3000 tar SOL 4000 upp detta kapitel som handlar om förtrycket 

och förintelsen av judarna, och vi kan även se ovan i kapitlet om läroboksförfattarnas upplägg 

(se sida 18-19).  
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Raslagarna 

Under denna rubrik skrivs det om förtrycket av judarna som orsakades av Hitler och hans 

nazistiska medlemmar. (Dessutom nämns det även att romer, homosexuella, handikappade 

och utvecklingsstörda var förtryckta). Läroboksförfattarna skriver hur judarna blev förtryckta 

av nazisterna genom att man införde en hel del förbud, raslagar mot judar i Tyskland. Man 

införde bland annat antisemitiska lagar som var emot judar. Judarna fick inte bland annat 

delta i sport och idrottsföreningar och det tillkom även yrkesförbud och dessutom blev det 

även förbud mot judar att gifta sig mot tyskar med mera.
76

 Judarna blev grovt förtryckta vilket 

står i läroboken på följande sätt: ”Judarna blev alltmer rättlösa. De kunde misshandlas, 

våldtas, arresteras, eller mördas utan att någon ingrep, i själva verket stödde ju de styrande 

den judefientliga politiken.”
77

  

Kristallnatten 

Vidare skrivs det om förintelsen/folkmordet av judarna. Det skrivs om kristallnatten som 

varade i både Tyskland och i Österrike, år 1938, ”natten mellan den nionde och den tionde 

november.”
78

 Under den natten brann eller plundrades hundratals synagogor ner, judar blev 

mördade eller misshandlade och judiska hem plundrades samt upp till 20 000 judar hamnade i 

koncentrationsläger. Trots detta tvingades det judiska samfundet att betala höga böter och 

därefter infördes även fler förbud för judarna.
79

 Här beskrivs tillvägagångssättet på hur 

judarna blev förtryckta och förintade, vilket står i Lgr11 – ett krav som eleven ska lära sig.    

 

6.8. Textanalys läroböcker SOS Historia – Likheter 

En introduktion 

Även dessa två läroböcker introducerar mellankrigstiden på samma sätt med exakta meningar 

som de tidigare läroböckerna. De skriver att tiden mellan båda världskrigen kom att heta 

mellankrigstiden, en tid där folk hoppades på att allt skulle återställa sig som förr efter första 

världskriget. På följande sätt skriver de: ”När freden efter första världskriget kom hoppades 

folk att livet skulle bli som vanligt igen, med goda tider och nya framsteg. I efterhand kom 
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tiden efter första världskriget att kallas mellankrigstiden: Tiden mellan de två 

världskrigen.”
80

    

1. Den ekonomiska krisen under mellankrigstiden 

Som rubriken heter beskriver även läroboksförfattarna till båda läroböckerna om den 

ekonomiska krisen under mellankrigstiden. Innan den ekonomiska krisen inträffade var 

arbetslösheten låg i slutet av 1920-talet och folk kunde skrapa ihop pengar till att köpa ett 

kylskåp, semesterresa och även till en egen bil. Därefter skriver de om den ekonomiska krisen 

som inträffade år 1930 och denna ledde till att arbetslösheten blev hög och fattigdomen 

ökade.
81

  

Den stora börskraschen i New York 1929 

Här skrivs det om börskraschen som inträffade i New York år 1929 vilket var orsaken till den 

ekonomiska krisen. I och med att det gick bra för de amerikanska företagen så steg aktierna i 

värde. Folk köpte aktier för fullt och även många lånade pengar till att köpa aktier vilket 

gjorde att aktierna steg ännu mer. Men bakslag inträffade och gick inte lika bra som tidigare 

för företagen, vilket gjorde att folk blev arbetslösa, fattiga och företagen gick i konkurs. Detta 

kom att leda till en depression som spred sig över Europa och resten av världen.
82

  

Trots att läroboksförfattarna skriver om samma sak, skriver de även med exakta meningar. 

Exempelvis: ”När de amerikanska företagen gick bra steg deras aktier i värde. Men man 

måste ha pengar för att köpa aktier. Det ordnade många människor genom att låna. Lånen 

kunde man ju betala tillbaka senare när man sålt aktierna.”
83

 

The New Deal – ett sätt att försöka lösa krisen  

Fortsättningsvis skriver även författarna i båda läroböckerna, om Den nya given som 

lanserades av presidenten Franklin D. Roosevelt, som skulle återställa ekonomin i samhället 

då det står i båda läroböckerna: ”Genom att bygga broar, motorvägar, och vattenkraftverk 

och sätta igång andra projekt… När folk så började tjäna pengar skulle de ju också köpa 

saker, och då skulle ekonomin komma igång.”
84
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2. Diktaturernas tid 

Även i detta kapitel skriver författarna i båda läroböckerna exakt samma sak. Här skrivs det 

om hur demokratin föll och istället infördes diktatur. Diktaturer som, Adolf Hitler i Tyskland 

med nazistiskt samhälle, Benito Mussolini i Italien med facitiskt samhälle och Josef Stalin 

som kom att bli ledare efter Lenins död i Sovjetunionen med ett kommunistiskt samhälle, var 

de stora tyrannerna under den tiden där problem skulle lösas med våld.
85

   

Men däremot lyfts endast om Stalin och det kommunistiska Sovjetunionen, där Stalins önskan 

var stor att modernisera Sovjetunionen, genom att införa femårsplaner som skulle leda till ”att 

mångdubbla produktionen av, vapen, maskiner, olja, stål, kol, vattenkraft och liknande 

varor.”
86

 Här beskrivs Stalins tyranni genom att inte visa hänsyn till befolkningens behov då 

folk fick låga löner, hade på sig trasiga kläder och folk blev utan tvekan omplacerade till olika 

områden som var i behov av arbetskraft och även flera miljoner blev skickade till arbetsläger i 

Sibirien. Dessutom nämns det även hur Stalin rensade ut alla som tänktes kunna hota honom, 

exempelvis eliten och bönderna.
87

  

3. Tyskland blev en nazistisk diktatur 

Vidare skriver läroboksförfattarna även i detta kapitel samma sak och på samma sätt. Här 

skriver läroboksförfattarna om Tyskland under mellankrigstiden, där Tyskland skulle betala 

stora skadestånd av första världskrigets följder och Frankrike som ockuperade Ruhrområdet 

samt hyperinflationen som inträffade. På samma sätt som de tidigare läroboksförfattarna till 

SOL läroböckerna tar även dessa läroboksförfattare samma exempel av text till båda 

läroböckerna., exempelvis: ”Många tyskar hade sparat pengar. När pengarna blev värdelösa 

kände folk sig lurade. De skyllde på de andra ländernas regeringar, på sin egen regering, på 

de rika, på judarna och på kommunisterna. Någons fel måste det ju vara!”
88

 Vidare i kapitlet 

skriver läromedelsförfattarna i båda läroböckerna om hur Hitler kom att bli partiledaren innan 

han blev diktator till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (nazisterna). Dessutom beskrivs 

det även hur Hitler som god retoriker passade på att tala till folket det som ville höra – genom 

att införa arbeten och mat på bordet åt arbetslösa efter börskraschen i USA. Vilket bidrog till 

att Hitler vann röster och till slut hade folket och Tyskland under sig.
89
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Judeförföljelserna 

Här skriver författarna i båda läroböckerna om judeförföljelserna där Hitler ansåg att judarna 

var fiender för Tyskland, då judarna stod bakom Tysklands förlust efter första världskriget 

och arbetslösheten. Hitler införde således köpbojkott mot företag som var ägda av judar. På 

följande sätt skriver båda läroboksförfattarna i båda läroböckerna angående om läkaren 

Hertha Nathorff som upplevde kring köpbojkotten: ”Framför alla judiska butiker, advokater, 

byråer, läkarmottagningar och lägenheter står unga pojkar med plakat med texten ’”Köp inte 

från judar”, ”Gå inte till judiska läkare”’ eller ’”Den som köper från en jude är en 

förrädare’”
90

  

Fortsättningsvis skrivs det även i bägge läroböckerna om raslagarna som var riktade mot 

judarna, där judar fick bland annat yrkesförbud, judiska elever fick gå på specifika skolor och 

judar fick enbart gifta sig med judar.
91

 Som man kan se så skriver författarna om förtrycket av 

judarna. Men dock skrivs det om förintelsen av judarna i kapitlet ”Andra världskriget”.  

4. Sverige under mellankrigstiden 

Här skriver läroboksförfattarna om Sverige under mellankrigstiden i bägge läroböckerna SOS 

2012 och SOS 2003. Det skrivs även att Sverige drabbades av den ekonomiska krisen år 1931 

och många blev arbetslösa. På följande sätt skriver de: ”År 1931 kom krisen till Sverige. 

Arbetslösheten blev snabbt rekordhög. När det var som värst gick var tredje arbetare utan 

jobb. I bästa fall kunde man få ett nödhjälpsarbete av staten.”
92

 En annan viktig händelse 

som lyft upp i läroböckerna är Ådalsdemonstrationen som inträffade år 1931 där även folk 

med arbeten strejkade för de låga lönerna. Men dessutom lyfts även upp partiledaren för 

Socialdemokraterna Per Albin Hansson och folkhemmet i båda läroböckerna. En idé som 

skulle leda till samarbete var att alla skulle hjälpas åt. På samma sätt som alla andra länder 

införde Hansson arbeten till arbetslösa och även betald två veckors semester och dessutom 

infördes även bättre pensioner för äldre, bidrag till småbarnsmammor och bosättningslån till 

unga par. Genom dessa reformer blev Socialdemokraterna ett ledande parti från år 1932-

1976.
93
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6.9. Textanalys läroböcker SOS Historia – Skillnader  

4. Sverige under mellankrigstiden 

I dessa läroböcker har inte stora skillnader påträffats och de har inte heller blivit påverkade av 

kursplanerna. Enbart små skillnader har gjorts det vill säga några meningar har lagts till i 

läroboken SOS 2012 och detta är något som läroboksförfattarna själva utifrån sin egen 

uppfattning bestämt att ta med. 

I den senare läroboken SOS 2012 har ett litet stycke tagits med i kapitlet Sverige under 

mellankrigstiden under rubriken Drömmen om ett folkhem. På följande sätt skriver 

läroboksförfattarna: ”I verkligheten fick Socialdemokraternas nya politik mot arbetsrörelsen 

inte särskilt stor betydelse. Senare under 1930-talet drog det ihop sig till ett nytt storkrig i 

Europa. Svenska företag sålde mycket till länder som rustade upp sina arméer. Att andra 

länder började köpa svenska varor igen var den viktigaste orsaken till att arbetslösheten 

äntligen minskade här.”
94

 

Dessutom har ett kort tillägg i en mening påträffats under rubriken Judeförföljelserna i 

läroboken SOS 2003. På följande sätt står det: ”Under fem års tid tvingades judarna gradvis 

ut ur det vardagsliv som levdes av människorna i Tyskland.”
95

 Däremot skriver SOS 2012: 

”Judarna tvingades gradvis ut ur det vardagsliv som levdes av människorna i Tyskland.”
96

 

Som man kan se här så har endast meningen Under fem års tid tagits bort i SOL 2012. Dock 

en liten skillnad som inte har någon betydelse. Läroboksförfattarna har inte gjort några 

ändringar i den senare läroboken vilket kan ge förklaringen till att de följer 

lärobokstraditionen.     
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7. Slutsats  

Uppsatsens syfte var att undersöka om läroplanerna Lpo94 och Lgr11, lärobokstraditionen 

eller båda påverkar utformandet av läroboksskrivandet. Dessutom skulle jag även undersöka 

vilka händelser författarna tar upp eller utesluter i läroböckerna med de olika läroplanerna. 

Efter att ha undersökt fyra historieläroböcker för grundskolans senare del har jag kommit 

fram till en rad resultat. För att besvara uppsatsens frågeställning har jag jämfört två 

läroböcker som är utgivna av samma bokförlag och läroboksförfattare dock med olika 

läroplaner var för sig, det vill säga SOL 4000 – SOL 3000 och SOS 2012 – SOS 2003. Detta 

för att se i vilken utsträckning författarna följer kursplanen eller lärobokstraditionen i sitt 

läroboksskrivande.  

Som ovan nämnts har en del forskare som Gabriela Bjarne Larsson, Monica Reichenberg, 

Ingemar Zackrisson och Sture Långström konstaterat att läroboksförfattarna utgår från 

lärobokstraditionen vid läroboksskrivandet. Samtidigt som forskarna Göran Andolf och 

Magnus Hermanson Adler konstaterat att det är kursplanerna som styr läroboksskrivandet. 

Min hypotes resulterar på samma sätt som Klas- Göran Karlsson och Ulf Zander påpekar att 

läroboksförfattarnas skrivande influeras av både lärobokstraditionen och även av kursplanen.  

7.1. Slutsats av läroboksförfattarnas upplägg – SOL och SOS läroböcker 

Det har uppkommit en rad resultat i SOL och SOS läroböckerna i den kvantitativa 

undersökningen. SOS 2012, SOS 2003 och SOL 4000 har fyra kapitel i momentet 

mellankrigstiden medan SOL 3000 har tre.  

Läroboksförfattarna till SOL– och SOS läroböckerna har likadana rubriker och lika många 

sidor under varje rubrik i de äldre respektive de senare läroböckerna. Långström menade med 

denna slutsats att läroboksförfattarna har lärt sig att utgå från lärobokstraditionen där man är 

medveten om vilket format uppläggning och innehåll en historielärobok ska ha.  

Skillnaden här är att läroboksförfattarna till SOL läroböckerna även har utökat med en rubrik 

till – Ökat tryck på judarna i läroboken SOL 4000 som är skriven efter Lgr11. Lgr11 menar 

att man ska undervisa om folkfördrivningar förtryck, folkmord och förintelsen vilket har gjort 

att läromedelsförfattarna även har fått med denna rubrik. I och med att författarna inte tog 

med denna rubrik i läroboken SOL 3000 kan det bero på att det inte framgår så tydligt i 

Lpo94. Här kan vi se så som historikern Andolf menade att det är ett livsvillkor för 

läroboksförfattarna att följa kursplanerna vid läroboksskrivandet, annars har man ingen 
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användning av dessa läroböcker. Samtidigt som ämnesdidaktikern Adler menade tidigare att 

det är kursplanerna som bestämmer skolämnets stoffinnehåll, vilket vi kan se här att 

kursplanerna haft en inverkan i läroboken SOL 4000.  

7.2. Slutsats av textanalys – SOL och SOS läroböcker  

Som historiedidaktikern Långström påpekade tidigare så är läroboksförfattaren beroende av 

den tidigare läroboksutformningen vilket gör att det blir svårt för författaren att bryta mot den 

gamla traditionen. Dessutom utgår författaren från sin egen erfarenhet när hen ska skriva om 

en historisk händelse, vilket han kallar för författarens röst. Detta kan man se när det gäller 

den kvalitativa undersökningen, det vill säga textanalysen då majoriteten av texterna i SOL 

läroböckerna lyft upp samma händelser från läroboken SOL 3000 till SOL 4000. Exempelvis i 

kapitlet En misslyckad fred beskrivs i båda läroböckerna om hur Hitler kom till makten. I 

kapitlet Nazisterna griper makten skriver läroboksförfattarna om den nazistiska propagandan 

och i kapitlet Mot ett nytt krig beskriver om när Hitlers maktövertagande tog över Polen, 

Österrike och Tjeckoslovakien m.m. Dessutom stöter man på att meningarna är orörda. På 

samma sätt skriver läroboksförfattarna till SOS läroböckerna samma sak som SOS 2003 till 

SOS 2012 läroböckerna i alla fyra kapitel och även här är meningarna oförändrade.   

Enligt rapporten Staten och läromedlen upphörde lärobokstraditionen år 1991 och 

marknadens producenter och konsumenter fick stå för granskningen av de läromedel som 

skulle användas i skolan. Långström påpekade att Sverige köpt läroböcker från vinstriktade 

företag vilket resulterade enligt Långström att läroboksförfattarna skrivit läroböcker efter 

lärarnas vilja för att tjäna pengar då det är lärarna som köper läroböckerna. Som Hans 

Almgren sade i intervjun, efter att SIL har upphörde har man större frihet att skriva 

läroböcker, något som även läroboksförfattaren Bengt Åke Häger anser. Dessa slutsatser 

stämmer överens med min undersökning då läroboksförfattarna till SOL och SOS 

läroböckerna har gjort de tidigare läroböckerna identiska med de senare. Precis som Ingemar 

Zackrisson menade tidigare att lärarna ville att de nya läroböckerna skulle likna de äldre så 

gott det gick. Detta var även något som Långström påpekade – att läromedelsförfattarna 

utgick efter lärarnas behov och inte elevernas.  

Texterna i böckerna är likadana som de tidigare läroböckerna SOL 3000 och SOS 2003, vilket 

innebär att lärobokstraditionen påverkar lärobokskrivandet. Man kan även se att det stämmer 

överrens med Långströms forskning som resulterade i att en del läroboksförfattare som Hans 

Almgren utgick från sin lärobokstradition när han menar att han redan visste vad lärarna ville 
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ha precis som Zackrisson och Långström påpekade. Även läroboksförfattaren Göran 

Garninger menade att han var dålig på att använda sig av läroplaner.  

Som Larsson hävdade så är det läroboksförfattarna som bestämt sig för vad som ska tas med i 

sin framställning och vad som inte ska tas med, vilket innebär att läroboksförfattaren har gjort 

ett medvetet val utifrån sin intressesfär.  Som vi har sett har läroboksförfattarna gjort ett 

medvetet val att skriva samma sak och med samma meningar som är skrivet i de tidigare 

läroböckerna SOL 3000 och SOS 2003 samt de senare läroböckerna SOL 4000 och SOS 

2012.  

Långström har även intervjuat läroboksförfattaren Sven Tägil som har sagt att han valt att 

skriva om icke europeiskt kultursätt som inte fanns med i läroplanen. Här kan vi se att 

författarna utgått från sin egen uppfattning. Precis som resultatet av min undersökning har 

läromedelsförfattarna lagt till i läroboken SOS 2012 under rubriken Sverige under 

mellankrigstiden ett par meningar utifrån sin egen uppfattning. När det gäller SOL 

läroböckerna finner vi dock ett par skillnader exempelvis i läroboken SOL 4000 i kapitlet 

Nazisterna griper makten. Detta förknippas med det Reichenberg menade tidigare att 

stoffträngsel har uppstått i de senare läroböckerna. Hon menade att en rad information har 

trängts ihop, där läroboksförfattarna vill få med all information som går att få med i 

läroböckerna. Författarna har även skrivit om Weimarrepubliken i SOL 4000 till skillnad från 

SOL 3000. Däremot har inte läroboksförfattarna kortat ner det andra stycket – det hon menar 

med osthyvelprincipen.   

Läroboksförfattarna skrev i läroboken SOL 4000 om förtrycket och förintelsen av judarna i 

rubriken Ökat tryck på judarna. Här kan vi se att läroplanen påverkar lärobokskrivandet, 

något Andolf och Adler anser det vill säga att läroplaner har en inverkan i läroboksskrivandet. 

Som det står i Lgr11 så ska eleven lära sig om förtrycket och förintelsen. I läroboken SOL 

4000 som är skriven efter Lgr11, skriver författarna om förtrycket av judarna då de skriver om 

raslagarna. Även när de skriver om Förintelsen tar de upp Kristallnatten då judarna blev 

torterade och skickade till koncentrationslägren. Detta skrev inte författarna i läroboken SOL 

3000 vilket är skriven efter Lpo94 och inte är ett målkrav.  

Ammerts forskning resulterade i att läroböckernas innehåll, framställning och utformning 

förändrats över tiden. Dessutom menar han att läroböckerna är influerade av samhället och 

dess styrdokument och att det är en tradition för läroboksförfattarna att följa statens nationella 



Hobel Josefsson 

Självständigt arbete VT 13 

 

33 

 

planer. Något som även lärarstudenten Petra Skogsberg i sin undersökning kommit fram till är 

att en hel del förändringar uppstått i läroböckerna där nazisternas och kommunisternas 

folkmord (Gulag) tas upp i läroböckerna. Detta stämmer inte överrens med min forskning då 

läroböckerna har samma innehåll, framställning och utformning i de äldre läroböckerna som 

de senare. Ett undantag är att förtrycket och förintelsen av judarna har lagts till i SOL 4000 

och även små meningstillägg som Weimarrepubliken, vilket innebär att det är en tradition att 

skriva som de äldre läroböckerna. Men Skogsbergs undersökning avviker från min genom att 

hon undersökt olika läroböcker som är skrivna från olika upplagor och författare. Jag har 

undersökt två olika läroböcker som vägs mot en tidigare upplaga med hänsyn tagen till olika 

kursplaner samt de nästkommande upplagorna som är skrivna av samma författare, vilket 

leder till olika resultat.   

Jag kan hålla med Andolfs undersökning som resulterade i att läroboksutvecklingen 

avstannat, jag vet dock inte om det avstannat efter 1920-talet, då jag enbart har undersökt 

läroböcker som är skrivna under 2000-talet. Efter att ha undersökt läroböcker med olika 

läroplaner har jag inte stött på stora förändringar då det skrivs samma sak. 

Läroboksförfattarna till SOS läroböckerna skriver om Stalins utrensning på människor men 

inget om Gulag i SOS 2012 vilken är skriven efter Lgr11. I Lgr11 står det tydligt att eleven 

har som mål att kunna om Gulag. Det står bara när man blev skickad till Sibirien och ingen 

beskrivning om vad det egentligen skedde där exempelvis hur folk blev torterade. Detta kan 

man se som ett tecken att läroboksförfattarna följer lärobokstraditionen snarare än kursplanen 

vid lärobokskrivandet. 

Som ovan nämnt har en del forskare påpekat att det är läroplanerna som influerar 

lärobokskrivandet medan andra anser att det är lärobokstraditionen. På samma sätt har man i 

tidigare forskning kommit fram till att läroböckerna har förändrats i innehåll och utformning. 

Det har sagts i intervjuer av olika läroboksförfattare att det är lärobokstraditionen som styr 

läroboksskrivandet vilket innebär att inga förändringar har gjorts utan man tar samma text 

från den äldre till den senare läroboken. Som hypotesen löd har läroböckerna präglats av 

lärobokstraditionen och kursplanen. Men mestadels har läroboksförfattarna utgått från 

lärobokstraditionen då författarna har skrivit samma sak i båda läroböckerna SOS 2012 till 

SOS 2003 samt i SOL 4000 till SOL 3000 dock har endast små meningstillägg tillkommit. 

Dessutom har läroboksförfattarna samma rubriker och lika mycket omfattning av sidor under 
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varje rubrik i de äldre och de senare läroböckerna vilket innebär att läroboksförfattarna utgår 

från traditionen.  

Som ovan nämnts inkluderas det nazistiska och fascistiska samhället under mellankrigstiden 

vilket läromedelsförfattarna har skrivit. Men oavsett om författarna till SOL och SOS 

läroböckerna har skrivit om detta så innebar det inte för att de skulle följa kursplanen då de 

skrev samma sak i de äldre läroböckerna som är skrivna efter Lpo94 som de senare 

läroböckerna som är skrivna efter Lgr11.  

Som ovan nämnts har Lpo94 otydliga mål till skillnad från Lgr11, vilket ger ett större och 

bredare utrymme för författarna att välja det de känner för att skriva om. Exempelvis står det 

att man ska lära sig bland annat viktiga händelser, idéer, gestalter samt förändringar i Sverige, 

Norden och Europa. Men däremot står det inte under en viss specifik tid till skillnad från 

Lgr11. Det kan exempelvis vara en händelse i ett annat århundrade. I Lgr11 kan man se klart 

och tydligt under rubriken Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 att läroplanen ändå 

påverkar författarnas skrivande då de skriver om mellankrigstiden, om förtrycket och 

förintelsen, nationalism samt om olika former av demokrati och diktatur.  

I både SOS 2012 och SOS 2003 kan vi se att det står om Sverige under mellankrigstiden. 

Detta är för det står i Lpo94 att man ska skriva om Sverige. SOS 2003 är skriven efter Lpo94 

och SOS 2012 är skriven efter Lgr11. Författarna här har då utgått från traditionen.  

Läroboksförfattarna till läroboken SOL 4000 som är skriven efter Lgr11 skriver om 

förintelsen och förtrycket av judarna. Det står inget om förintelsen och förtrycket i SOL 3000 

som är skriven efter Lpo94. Förintelsen och förtrycket är heller inget målkrav i Lpo94. 

Dessutom skriver läroboksförfattarna i SOL 4000 om Gulag, förtryck och folkfördrivning fast 

i ett annat kapitel, (se bilaga 1) till skillnad från SOL 3000, något som även också står i 

Lgr11.  

När det kommer till SOS läroböckerna skriver läroboksförfattarna om förtrycket men 

därutöver inget om förintelsen av judarna i kapitlet mellankrigstiden. Istället skrivs det om 

förintelsen av judarna i kapitlet Andra världskriget (se bilaga 2). Det intressanta här är att det 

står om förtrycket och förintelsen av judarna i både SOS 2012 som är skriven efter Lgr11 och 

även i SOS 2003 som är skriven efter Lpo94 trots att det inte är ett mål i Lpo94. Dock har jag 

inte hittat något om Gulag.  
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Den slutsatsen man kan dra här är att SOL 4000 influeras mer av Lgr11 än SOS 2012. Detta 

på grund av att författarna till SOL även skriver om Gulag till skillnad från författarna till 

SOS 2012.   

Om man summera allt och drar en slutsats av undersökningen så påverkar både 

lärobokstraditionen och kursplanen utformandet av läroböckerna. Lärobokstraditionen 

används mest i lärobokskrivandet då majoriteten av texterna har skrivits i de äldre 

läroböckerna vilket står även i de senare. När det gäller kursplanen kan vi se att det som 

kompletterats i böckerna är förtrycket och förintelsen i SOL 4000 till skillnad från SOL 3000 

vilket står som målkrav i Lgr11 men inte i Lpo94.  Oavsett om lärobokstraditionen påverkar 

författarnas skrivande innebär det inte heller att kursplanen inte påverkar skrivandet, då 

författarna till läroböckerna SOL 4000 och SOS 2012 ändå skriver om mellankrigstiden vilket 

står som mål i Lgr11. 
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8. Sammanfattning 

Eftersom undersökningen visat att läroböcker är viktiga och centrala i skolans undervisning 

ska man tänka kritiskt på läroböckernas innehåll – är det verkligen läroplanen, 

lärobokstraditionen eller delvis båda som har influerat innehållet i läroböckerna? Det finns 

olika sätt att reflektera över som lärare. Det är viktigt att jämföra flera läroböcker med 

varandra. En lärare granskar många moment/teman i läroböckerna men denna uppsats är 

enbart ett stickprov då endast fyra läroböcker kommer att jämföras. Det urval som gjorts i 

uppsatsen är mellankrigstiden. Anledningen till detta urval är för att det momentet är viktigt 

att lära sig enligt dagens läroplan Lgr11.  

Uppsatsen handlar om att undersöka om läroboksförfattarna förhåller sitt läroboksskrivande 

till lärobokstraditionen eller till kursplanen. Uppsatsen baserar sig på en undersökning av fyra 

läroböcker där två läroböcker, med samma bokförlag och författare dock, två olika läroplaner 

Lpo94 och Lgr11 kommer att jämföras var för sig. Uppsatsen baseras på kvalitativ 

undersökning där innehållet i avsnitten om mellankrigstiden jämförts. Även en kvantitativ 

undersökning har gjorts där en analys av läroböckernas omfattning av sidor och rubriker 

gjorts. Denna del var för att se om läroboksförfattarna har skrivit lika mycket om 

mellankrigstiden och även utgått från samma rubriker.  

Det har även gjorts en jämförelse av båda läroplanerna Lpo94 och Lgr11. Detta för att se vilka 

skillnader eller likheter som finns mellan dessa läroplaner. Detta kan ge en förklaring till om 

läroboksförfattarna har skrivit olika i båda läroböckerna som är skrivna av samma författare 

och tryckta av samma bokförlag men tryckta efter två olika läroplaner. 
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http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/styrdokumentenavgorandevidlaromedelstillverkning.4.1535a1a1138b8b1c0f2249.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/tiofragorochsvar/pavilketsattkanlaromedelstyraundervisningen.5.1535a1a1138b8b1c0f21cc.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/laromedel/tiofragorochsvar/pavilketsattkanlaromedelstyraundervisningen.5.1535a1a1138b8b1c0f21cc.html
http://invitepeople.com/public/seminars/223
http://www.ne.se/rep/vilken-historia-%C3%A4r-v%C3%A4rd-att-kunna
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia
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http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=H

I&code=GRGRLAR2000&tos=COMPULSORY_SCHOOL_GR_2000 (7/3-2013) 

Svenskadagbladet.se 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/elevens-fragor-i-fokus-for-historieamnet_1986285.svd 

(14/3-2013) 
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http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&code=GRGRLAR2000&tos=COMPULSORY_SCHOOL_GR_2000
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola2000/subjectkursinfo.htm?subjectCode=HI&code=GRGRLAR2000&tos=COMPULSORY_SCHOOL_GR_2000
http://www.svd.se/kultur/understrecket/elevens-fragor-i-fokus-for-historieamnet_1986285.svd
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Bilaga 1 

Levande Historia 9 SOL 4000 Levande Historia 9 SOL 3000 

 Rubriker  Antal sidor 

(sammanlagt) 

Rubriker Antal sidor 

(sammanlagt) 

Ryssland blir 

Sovjetunionen  

(sida 318) (En 

introduktion - Röda 

tråden) 

1 sida Ryssland blir 

Sovjetunionen  

(sida 484) (En 

introduktion - Röda 

tråden) 

1 sida (notera att 

den hör ihop 

samma sida i 

kapitlet: Tsarernas 

rike) 

1. Tsarens tid  

(sida 319) 

4 sidor  

 

1. Tsarernas rike 

fred (sida 470) 

4 sidor 

2. Den ryska 

revolutionen    

(sida 323) 

3 sidor 2. Den ryska 

revolutionen    

(sida 474) 

4 sidor 

3. Från fred till 

inbördeskrig  

(sida 326) 

1 sidor 3. Från fred till 

inbördeskrig 

(sida 478) 

1 sida 

4. Stalintiden – 

terror och 

industrialisering   

(sida 327) 

3 sidor 4. Stalintiden – 

terror och 

industrialisering 

(sida 479) 

3 sidor 

5. Gulag, förtryck 

och 

folkfördrivningar 

(sida 330)  

2 sidor 5. –  –  

Sammanlagt antal sidor: 14  Sammanlagt antal sidor: 12 sidor 
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Bilaga 2 

SOS 2012  SOS 2003 

 Rubriker  Antal sidor 

(sammanlagt) 

Rubriker Antal sidor 

(sammanlagt) 

1. Andra världskriget  

(sida 274) 

2 sidor   1. Andra världskriget  

(sida 26) 

2 sidor  

2. En värld i kris  

(sida 276)  

2 sidor 2. En värld i kris  

(sida 28)  

2 sidor 

3. Andra världskriget 

bryter ut (sida 278) 

2 sidor 3. Andra världskriget 

bryter ut (sida 30) 

2 sidor 

2. Krigets vändpunkt 

(sida 280) 

5 sidor 4. Krigets vändpunkt 

(sida 32) 

5 sidor  

5. Förintelsen (sida 286) 7 sidor 5. Förintelsen  

(sida 38) 

7 sidor 

Sammanlagt antal sidor: 18 Sammanlagt antal sidor: 18 

 


